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Bogowie znoszą i potwierǳają w królach czyny,
które są źródłem ich przerażeń, gdy je popełnia motłoch.

Buckhurst: Ferrex et Porrex
W noc paźǳiernikową, około północy za dosto nego panowania Edwarda III, dwa

ma tkowie należący do załogi „Free-and-Easy”, kupieckiego dwumasztowca, który kur-
sował po mięǳy Ekluzą (w Belgi) a Tamizą i który w tym czasie zarzucił kotwicę w te
rzece, upa ali się swym pobytem w sali pewne oberży, w parafii św. Andrze a, w Lon-
dynie — która to oberża miała za godło konterfekt¹ — wesołego wilka morskiego.

Sala — mimo liche budowy, mimo sczerniałości od dymu, niskiego pułapu i podo-
bieństwa do wszystkich zresztą karczem one epoki, w czasach ǳiwolążnych gromadek
rozrzuconych tam i ówǳie opo ów, wcale niezgorze odpowiadała swemu przeznaczeniu.

Wśród owych gromadek dwa nasi ma tkowie tworzyli — na ciekawszą, eśli nie na -
barǳie godną uwagi.

Ów, co się zdawał pierworodnie szy i towarzysza swego charakterystycznie Udźcem
przezywał, niepomiernie też wzrostem owe dwó cy przodował. Miał — bez mała sześć
i pół stopy wysokości² i nałogowe pochylenie ramion było snadź nieodpartym wynikiem
tak niesłychane postawy. Jego naddatek wzwyż był — barǳie niż zrównoważony in-
nymi skądinąd niedoborami. Był wy ątkowo szczupły — i, zdaniem swych przy aciół,
mógł z powoǳeniem zastąpić po pĳanemu — wstęgę bandery na wierzchole masztu,
zaś na czczo — drzewce tró kątnego żagla. Wszakże te i tym podobne żarty nigdy nie
poruszały mięśni śmiechu wilka morskiego. Pomimo wybitnych policzków, olbrzymiego
i krogulczego nosa, obciętego podbródka, pomimo wreszcie osunięcia się dolne żuchwy
i wypuklizny przeogromnych, białych oczu — wyraz ego oblicza, aczkolwiek napiętno-
wanego pewną odmianą mrukliwe dla wszechrzeczy obo ętności, był nad wszelki opis
i nad wszelkie naśladownictwo — uroczysty i poważny.

Młodszy wiekiem ma tek całokształtem zewnętrznego wyglądu zgoła wyodrębniał się
i odwzajemniał swemu towarzyszowi.

Dwo e nóg kabłąkowatych i przykucliwych dźwigało ego ciężką i krępą osobę, zaś
osobliwie krótkie i grube ręce, zakończone pięściami nieprzeciętnych pomiarów, zwisa-
ły, kołysząc się na strony ak łapy żółwia morskiego. Skrzyły się drobne, nieokreślonego
koloru, głęboko we łbie osaǳone ślepia. Nos znalazł swó stały pochówek w bryle ciel-
ska, które oblekało gębę okrągłą, pulchną i czerwoną, a gruba górna warga wygodnie
spoczywała na eszcze grubsze dolne z wyrazem osobistego zadowolenia, które właści-
ciel obo ga zwiększał nałogiem zwilżania swych warg od czasu do czasu ęzorem. Ten,
popatru ąc na swego sąsiada, uż to słupiał, uż to uśmiechał się szyderczo. I czasem, gdy
spo rzał mu oko w oko, purpurowiał ak słońce, gdy przed zachodem spogląda ze szczytów
skał Ben-Nerisu.

Toć urozmaicona i przypadków pełna była w pierwszych goǳinach nocnych piel- Pĳaństwo, Ucieczka

¹konterfekt (przestarz.) — obraz. [przypis redakcy ny]
²sześć i pół stopy wysokości — ok. dwóch metrów; stopa ang. est ednostka miary wynoszącą w przeliczeniu

, cm. długości. [przypis redakcy ny]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-dzumiec
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


grzymka dosto ne dwó ki po oberżach okolicznych. I na sutsze zasoby pieniężne nie
przetrwa ą wieków, toteż do oberży, o które mowa, przy aciele nasi pokwapili się z pustą
kieszenią. Ni mnie , ni więce , eno, w chwili gdy się właściwie opowieść nasza zaczyna,
Uǳiec i ego towarzysz Hugh Tarpaulin sieǳieli w pośrodku sali i, wsparłszy obydwa
łokcie na obszernym, dębowym stole, ukryli twarze w dłoniach.

Uǳieliwszy bezpiecznego schroniska zawartości pokaźne butli nie opłaconego zgoła
humming-stuffu, nie bez zǳiwienia i nie bez oburzenia zerkali ukosem na złowieszcze
wyrazy „Nic na kredę”, kreślone na ścianie kredą — tą bezczelną kredą, która ma śmiałość
zaznaczenia swe nieobecności.

Nie dlatego, iżby zdolność czytania kreślonych liter, uchoǳąca wśród ówczesnego
tłumu za nieco mnie kabalistyczną od sztuki onychże kreślenia — mogła być, ściśle bio-
rąc, policzona za winę obydwom wychowańcom morza, lecz, mówiąc po prawǳie, była
w kształcie liter akowaś pokrętność, a w całości roǳa trudnego do opisania — wykole-
enia, które, zdaniem obydwu marynarzy zapowiadały akąś przeklętą klęskę i słotę, i wo-
bec których postanowili natychmiast obydwa — według metaforyczne umowy Udźca
— czuwać przy pompach, zwinąć żagle i dybać przed się ³ wbrew wiatrom. A zatem,
wysączywszy resztę ale’u i gruntownie zapiąwszy swe kubraki, porwali się ostatecznie ku
drzwiom. Tarpaulin, co prawda, po dwakroć nawieǳił wnętrze kominka, nie odróżnia-
ąc go od drzwi, lecz koniec końcem ucieczka powiodła się szczęśliwie i w pół goǳiny
po północy nasi bohaterzy paradowali na wietrze, raźnie krocząc poprzez ciemną uliczkę
w kierunku schodów Św. Andrze a, ścigani z zapałem przez oberżystę Wesołego Wilka
Morskiego.

Na wiele lat przed i po epoce, w które odbywa się ta opowieść dramatyczna, w całe Choroba, Miasto, Kraǳież,
Śmierć, StrachAnglii, a przede wszystkim w stolicy, rozlegał się okrzyk złowrogi: Dżuma! Stare Miasto

było po większe części wyludnione i w tych straszliwych, z Tamizą sąsiadu ących ǳiel-
nicach, wśród zaułków i przecznic ciemnych, wąskich a brudnych, które Demon Dżumy,
ak wówczas przypuszczano, obrał na mie sce swoich naroǳin — nie można było nawet
krocząc ak na dumnie , spotkać nic prócz Przerażeń, Lęków i Zabobonów.

ǲielnice owe z rozkazu króla zostały wyklęte i nie wolno było nikomu — pod karą
śmierci — przenikać do ich okropnych samotni.

Mimo to — ani dekret monarchy, ani olbrzymie zapory, wznoszone w progach ulic,
ani możliwość potworne śmierci, niemal w okamgnieniu pochłania ące zuchwalca, któ-
rego żadne niebezpieczeństwo nie mogło zniechęcić do przygód — nic nie powściągało
dłoni nocnych opryszków od ogałacania pustych i bezludnych domostw z żelastwa, mie-
ǳi, ołowiu i wreszcie z wszelkiego roǳa u przedmiotów, które mogły stać się źródłem
akiegokolwiek zysku.

Co zima, przy dorocznym usuwaniu zapór, stwierǳano szczegółowo, że zamki, rygle
i skrytki poǳiemne zbyt niedostatecznie strzegły sutych zapasów wina i likierów, które
— wobec trudności i niebezpieczeństw towarzyszących zmianie mie sca — spora część
pewnych kupców — posiadaczy sklepów okolicznych pod musem konieczności na czas
wygnania powierzyła tak niedostateczne poręce.

Wszakże mało kto wśród zd ętego przerażeniem motłochu uważał owe czyny za ǳieło Duch
rąk luǳkich. Duchy i Gobeliny moru, Demony febry były zdaniem tłumu rzeczywistymi
sprawcami klęski i raczono się wza em a nieustannie mrożącymi krew baśniami o nich,
tak iż całe mnóstwo napiętnowanych budynków zgroza na czas długi osnuła na kształt
całunu, sam zaś opryszek, częstokroć zmartwiały od zabobonnego a własnymi grabie-
żami wywołanego strachu, obszerny okręg wyklęte ǳielnicy pozostawiał na pastwę —
ciemnościom, milczeniom, dżumie i śmierci.

Właśnie u edne ze straszliwych a wyże uż wspomnianych zapór, która przekleń-
stwem znaczyła przestrzeń poza sobą, Uǳiec i czcigodny Hugh Tarpaulin, którzy na łeb
na szy ę wtoczyli się w zaułek, spotkali nagłą swym poskokom przeszkodę. Nie było na-
wet mowy o odwrocie, a nie było czasu do stracenia — ze względu na tę okoliczność,
iż pogoń wisiała im niemal nad karkiem. Dla rǳennych marynarzy wdrapanie się na Pĳaństwo
z gruba ciosaną ścienicę znaczyło tyle, co splunięcie od niechcenia. Pod uǳeni dwoistym
zagrzewkiem gonitwy i likierów, odważnie przeskoczyli na tamtą stronę, po czym, pona-

³dybać przed się — tu: iść naprzód. [przypis redakcy ny]
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wia ąc swó bieg pĳany z dodatkiem krzyków i ryków, zaprzepaścili się wkrótce w onych
zawiłych i wyziewnych otchłaniach.

Gdyby nie to, iż byli pĳani aż do utraty na niezbędnie szych zmysłów, groza położenia
sparaliżowałaby im chwie ne kroki. Chłód i mgła trwały w powietrzu. Na wysokie i tę- Miasto, Choroba, Trup
gie murawie, która sięgała im po kostki, bruk wyważony leżał w bezłaǳie piekielnym.
Zwaliska domów zagraǳały ulice. Na smrodliwsze i na śmiertelnie sze wyziewy pano-
szyły się wszędy — i ǳięki owe blade aśni, która nawet o północy wysnuwa się zawsze
z atmosfery oparne i dżumne , można było rozpoznać — poległe w ale ach i zaułkach lub
gnĳące w domostwach bez okien — ścierwo opryszków nocnych, których dłoń dżumy
znieruchomiła w chwili spełniania ich czynności.

Wszakże takie oto obrazy, wrażenia i przeszkody nie były w mocy powściągnąć biegu Pĳaństwo, Odwaga
dwóch drabów, którzy w ogóle, a te nocy szczególnie odważni, pełni po gardła otu-
chy i humming-stuffu, nieustraszenie wtoczyliby się w samą paszczę śmierci po linii tyle
proste , ile na to stan ich obecny przyzwalał. Przodem — wciąż przodem biegł złowrogi
Uǳiec, buǳąc echa uroczyste pustki porykiem, podobnym do straszliwego, wo ennego
wycia Indian, zaś u ego boku — wciąż i wciąż toczył się przesaǳisty Tarpaulin, uczepio-
ny do kubraka zręcznie szego odeń towarzysza, i prześcigał nawet na walecznie sze tego
ostatniego wysiłki w sztuce wokalne — za pomocą kontrabasowych porykiwań, dobytych
z suteren swych płuc gromowładnych.

Dotarli oczywiście do samego gniazda dżumy. Z każdym krokiem, a racze z każdym Miasto, Ruiny, Choroba,
Śmierć, Trupkoźlim skokiem świat przed nimi stawał się coraz groźnie szy i coraz barǳie zapowietrzo-

ny⁴, a ścieżki coraz węższe i coraz barǳie zawikłane. Olbrzymie kamienie i bele spadały
od czasu do czasu ze skołatanych dachów, aby swym ciężkim i bolesnym upadkiem świad-
czyć o niezwykłe wysokości budynków dookolnych, i gdy trzeba było sił przyłożyć dla
utorowania drogi poprzez częste usypiska gruzów, zdarzało się nieraz, iż dłoń ich zmacała
szkielet lub ugrzęzła w pogniłych zwłokach.

Wtem — ni stąd, ni zowąd — marynarze nasi potknęli się o próg obszernego bu-
dynku o wygląǳie złowieszczym.

Przenikliwszy niż dotąd poryk wyrwał się z garǳieli ocza duszy⁵ Udźca, a zawtórzył
mu od wewnątrz pośpieszny, niezwłoczny wybuch ǳikich, demonicznych okrzyków —
niemal pogrzmień śmiechu.

Nie ulękłszy się owych dźwięków, które samym swym roǳa em w podobnym mie -
scu i w podobne chwili zdołałyby zmrozić krew w piersiach ob ętych mnie cokolwiek
bezpowrotnym pożarem, dwa nasi opo e podanym ku dołowi łbem ubodli drzwi, wy-
ważyli e i runęli w sam środek czegoś nieokreślonego, klnąc przy tym niemiłosiernie.

Sala, do które wpadli, okazała się spichrzem przedsiębiorcy uroczystości pogrzebo-
wych, lecz rozwarta w narożu podłogi, w pobliżu drzwi, klapa ukazywała cały przestrzał
piwnic, których zagłębia, ak głosił brzęk tłuczonych butelczyn, były godnie zaopatrzone
w swą tradycy ną zawartość. Na środku sali sterczał stół, na środku stołu tkwiła prze-
sadnie wielka waza, pełna, według wszelkiego prawdopodobieństwa, ponczu. Butle wina
i likieru na równi z garncami, ǳbanami i lampkami wszelakiego kształtu i wszelakiego
roǳa u obficie były rozrzucone tu i ówǳie po stole. Wokół stołu na kobyłkach⁶ spod
trumien sieǳiało towarzystwo z sześciorga złożone osób. Postaram się opisać e po kolei.

Naprzeciw drzwi i nieco powyże reszty towarzystwa sieǳiała osobistość ma ąca pozo-
ry przodownika uczty. Była to istota odarta niemal z ciała, olbrzymiego wzrostu i Uǳiec
osłupiał, u rzawszy wręcz większego od siebie chuǳiaka. Twarz one istoty była żółta ak
szaan. Żaden atoli rys, z wy ątkiem ednego, nie był tak wybitny, aby zasługiwał na opis
poszczególny. Owym rysem edynym było czoło, tak anormalnie i tak potwornie wy-
sokie, iż można e było przyrównać czepcowi lub obręczy mięsne , przyłatane do głowy
rzeczywiste . Wyraz upiornego ugrzecznienia fałdował e koślawiącą się gębę, a ślepie,
ak ślepie wszystkich biesiadników, arzyły się ową osobliwą szklistością, o którą przypra-
wia wypar pochłoniętych trunków. Oǳiany był ów egomość od stóp do głów w płaszcz
z czarnego, suto haowanego aksamitu, który niedbale falował wokół ego postaci na

⁴zapowietrzony (przestarz.) — chory zakaźnie. [przypis redakcy ny]
⁵oczajdusza — oszust, łobuz. [przypis redakcy ny]
⁶kobyłka — roǳa podpórki z desek zbitych w taki sposób, by tworzyły kształt litery A. [przypis redakcy ny]
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kształt hiszpańskie opończy. Głowę miał obficie na eżoną karawaniarskimi pióropusza-
mi, którymi potrząsał w przód i wspak z nieporównanie przesadną chełpliwością, zaś
w prawe dłoni ǳierżył kość udową luǳką olbrzymich rozmiarów, którą właśnie przed
chwilą, ak się zda e, zǳielił ednego z członków zgromaǳenia na znak, iż go do śpiewu
powołu e.

Naprzeciwko onego egomości, plecami do drzwi zwrócona, tkwiła e mość, która mu Kobieta, Ciało
zgoła nie ustępowała cudacznością swego oblicza. Choć wzrostem dorównywa ąca opisa-
ne przed chwilą osobistości, nie miała wszakże powodów do uskarżania się na przeciwną
przyroǳeniu chudość. Na widocznie była w ostatnim okresie puchliny wodne ⁷ i kształt
e wielce przypominał olbrzymią baryłę paźǳiernikowego piwa, która — z odbitym u gó-
ry dnem — stała tuż obok e boku, w zakątku komnaty. Twarz e była osobliwie okrągła,
czerwona i obrzmiała, i ta sama odrębność, a racze brak odrębności, o którym uż nad-
mieniłem z powodu przodownika uczty, piętnował e oblicze — mianowicie eden tylko
rys e twarzy zasługiwał na opis szczegółowy.

Stało się, iż przenikliwy Tarpaulin zauważył niezwłocznie ogólną oznakę, którą można
było zastosować do wszystkich członków towarzystwa: każdy zdawał się zagarniać na wy-
łączną własność eden ułamek twarzy. Dla e mości, o które mowa, ułamkiem owym była
— gęba, gęba, która poczyna ąc od prawego ucha, szerzyła się aż do lewego, zakreśla ąc
po droǳe przeraźliwą otchłań tak, że e nazbyt krótkie zausznice zwilżały się co chwila
w owym przepastnym otworze. Je mość wszakże nie szczęǳiła wszelkich ze swe strony
zabiegów, aby ustom przestrzegać domknięcia i zachować godność swe postaci. Stró
e stanowił — świeżo nakrochmalony i odprasowany kir, który sięgał aż do podbródka,
oraz marszczona kryza⁸ z powiewnego batystu⁹.

Po e prawym boku sieǳiała tycia młódka, która zdawała przewodniczyć zebraniu.
Ta zwiewna, drobna istota — drżeniem przesmuklonych palców, sińcami warg i prze - Uroda

rzystym, gorączkowym wypiekiem, piętnu ącym e ołowianą skądinąd cerę, zdraǳała
widoczne oznaki rozszalałych suchot. A ednak znamię dosto nego wykwintu aśniało
w całe e postaci. Z wǳiękiem i zgoła niewymuszenie nosiła na sobie obszerny i na-
dobny całun z na skroś wytwornego, indy skiego samoǳiału. Warkocze falą kęǳiorów
spływały e na karczek. Słodki uśmiech igrał na e ustach, lecz nos bezgranicznie wy-
dłużony, cieniuchny, wężowo skręcony, gibki i opryszczony zwisał o wiele poniże dolne
wargi. I ów ry ek, mimo powabu, z akim go przemie scowiała od czasu do czasu i usuwała
ęzykiem uż to na prawo uż to na lewo — nadawał e twarzy wyraz wcale niedwuznacz-
ny.

Po drugie stronie — po lewicy e mości dotknięte wodną puchliną, sieǳiał kusy
staruch — obrzmialec, astmatyk i podagryk¹⁰ w edne osobie. Policzki ego wylegiwały
się na ramionach ak dwa wielgaśne bukłaki wina z Oporto. Z dłońmi skrzyżowanymi,
z edną nogą zasobną w opatrunek i gwoli spoczynku złożoną na stole — miał snadź —
pozór człowieka, który czu e prawo do pewnego szacunku. Na widocznie czerpał sporo Uroda, Stró
dumy z każdego cala swe przyroǳone powłoki, lecz osobliwych zadowoleń dostarczało
mu ściąganie uwagi powszechne na swó askrawe barwy surdut. Surdut ów niezaprze-
czenie kosztował go niemało pienięǳy i samym swym roǳa em sprawiał, że mu w nim
było wielce do twarzy. Użyto nań edne z tych edwabnych, po mistrzowsku haowa- Obycza e, Szlachcic
nych tkanin, stanowiących przynależność chwalebnych godeł, które w Anglii i w innych
kra ach wiesza ą w mie scu łacno¹¹ widocznym, ponad domami wielkich roǳin, w czasie
ich nieobecności.

⁷puchlina wodna (daw.) — schorzenie polega ące na gromaǳeniu nadmierne ilości wody (płynu przesię-
kowego) w amach ciała: otrzewne (puchlina brzuszna), opłucne , worku osierǳiowym, ukłaǳie komorowym
mózgu (wodogłowie); współcześnie obrzęki tego typu łączy się z innymi schorzeniami i nie wyróżnia się pu-
chliny wodne ako osobne ednostki chorobowe . [przypis redakcy ny]

⁸kryza — plisowany lub fałdowany szeroki kołnierz. [przypis redakcy ny]
⁹batyst (z . batiste) — delikatna, barǳo cienka, przezroczysta tkanina z lnu, bawełny lub edwabiu; wy-

konywano z nie chusteczki oraz wytworną oǳież. Nazwa pochoǳi od imienia . wynalazcy z XIII w. Batiste
Chambray. [przypis redakcy ny]

¹⁰podagryk — chory na podagrę (ǳisie sza nazwa: dna moczanowa, artretyzm a. skaza moczanowa), prze-
wlekłą chorobę związaną z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego, ob awia ącą się opuchlizną i zaczer-
wienieniem stawów (na częście wielkiego palca u stopy) lub tkanek miękkich oraz szarpiącym, napadowym
bólem. [przypis redakcy ny]

¹¹łacno (daw.) — łatwo. [przypis redakcy ny]
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W poboku niego, po prawicy przodownika uczty, tkwił egomość w długich, białych Pĳaństwo
pończochach i bawełnianych ma tkach. Całą ego osobą wstrząsała śmieszliwie drgawka
nerwowa, którą Tarpaulin przezywał śmiertelną ciągotą pĳaństwa. Jego świeżo wygolone
żuchwy krępował ściśle bandaż muślinowy, a ręce, w ten sam sposób przewiązane w na-
piąstkach, u mowały mu swobody osobistego posługiwania się zastawą likworów, którą
to przezorność, zdaniem Udźca, uzasadniał osobliwie zbydlęciały wyraz ego twarzy hu-
laszcze . Mimo to para niezwykłych uszu, których bez wątpienia nie mógł trzymać na
uwięzi, prężyła się ku górze i od czasu do czasu podrygiwała spazmatycznie na odgłos
każdego strzela ącego z butli korka.

Przeciwległy mu — szósty a ostatni osobnik miał pozór osobliwe drętwoty i, do- Stró
tknięty paraliżem, czuł się chyba nieswo o w nazbyt niedogodne szacie. Był przyoǳiany
(przyoǳiewek zapewne edyny w swym roǳa u) w powabną trumnę ze świeżego całkiem
mahoniu. Na czaszce ego — na kształt hełmu — wspierał się kraniec wieka i przysłaniał
go, ak roǳa kaptura, nada ąc twarzy wyraz trudne do opisania zalotności. Rękawy za-
stąpiono wydrążonymi z dwu stron otworami, tyleż dla wygody, ile dla eleganc i. Lecz
ubiór ten chwilami wzbraniał nieszczęsnemu stro nisiowi tkwić prosto na swym mie scu
na wzór reszty towarzyszów¹² i, ponieważ przystawiono go do kobyłki w pochyleniu pod
kątem czterǳiestu pięciu stopni, tedy obydwie ego obszerne a wybałuszone źrenice wy-
wracały się i miotały swe straszliwe, białawe gomóły ku pułapom, akby do cna zdumione
własnym ogromem.

Przed każdym biesiadnikiem w zastępstwie kielicha stał półczerep luǳki. Nad ich Trup, Światło, Uczta
głowami wisiał kościotrup na sznurze przewiązanym wokół edne z ego nóg i przytwier-
ǳonym do pierścienia tkwiącego w suficie. Druga noga, wolna od podobne uwięzi, pod
kątem prostym odstrychnęła się od całości, zniewala ąc pogmatwany i dygotliwy szkie-
let do pląsów i piruetów, ilekroć powiew wiatru torował sobie u ście przez salę. Czaszka
onego straszydła zawierała niezbędną małość płonących żużli, które na wszystką dookol-
ność rzucały światło migotliwe, lecz silne. I trumnice, i wszelki dobytek przedsiębiorcy
pogrzebowego, spiętrzony wokół komnaty i u okien, nie pozwalał żadnemu promieniowi
wyśliznąć się na ulicę.

Na widok tego ǳiwacznego zgromaǳenia i eszcze ǳiwacznie szych sprzętów dwa
nasi marynarze nie zachowali całkowitego poloru¹³, którego można było po nich się spo-
ǳiewać. Uǳiec, wsparłszy się o ścianę, popod¹⁴ którą był się znalazł, opuścił dolną żu-
chwę eszcze niże niż zazwycza i swe olbrzymie oczy rozwarł, ile mógł, na oścież, podczas
gdy Hugh Trapaulin, pokłada ąc się aż do zrównania poziomu swego nosa z płaszczyzną
stołu i uczepiwszy się dłońmi za własne kolana, wybuchnął zgoła zbytecznym i niewcze-
snym¹⁵ śmiechem, który to śmiech był racze pełnym dalszych ciągów, hucznym a ogłu-
sza ącym porykiem.

Wszakże, niezrażony tak wy ątkowym nieokrzesaniem, wybu ały przodownik uczty
powitał nieproszonych gości wielce uprze mym uśmiechem, obdarzył ich pełnym godno-
ści skinieniem czarno upierzone głowy i powstawszy u ął każdego pod ramię i zaprowa-
ǳił do siedliska, które właśnie przed chwilą reszta pozostałych biesiadników sporząǳiła
ku ich potrzebie. Uǳiec niczemu się byna mnie nie opierał i usiadł tam, gǳie mu wska-
zano, podczas gdy zalotny Hugh, usuwa ąc swą kobyłkę z honorowego za stołem mie sca,
przeniósł wspomniany przybór do pobliża drobne , w całun wystro one suchotnicy, z tę-
gą radością grzmotnął się tuż obok nie na sieǳenie i, czerwonym winem napełniwszy
czerep, wyżłopał go do dna na cześć na ściśle sze zna omości. Lecz owo napomknienie
sprawiło, iż sztywny egomość w trumnicy okazał coś w roǳa u szczególnego a na wyż-
szego rozdrażnienia. Mogłyby stąd wyniknąć poważne następstwa, gdyby przewodniczą-
cy, grzechocąc po stole swym berłem, nie skupił uwagi obecnych następu ącą przemową:

— Szczęśliwa sposobność, która się nadarza, obowiązu e nas…
— Słucha no, ty! — przerwał Uǳiec, niezmiernie poważnie ąc w twarzy¹⁶ — słucha

no krztynę czasu, coć gadam, i powieǳ nam, co wy za edni esteście, u kaduka, i dokoła

¹²towarzyszów — ǳiś popr. D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
¹³polor (z łac. polire: polerować, wygłaǳać) — przen. ogłada towarzyska, dobre maniery. [przypis redakcy ny]
¹⁴popod (przestarz.) — pod. [przypis redakcy ny]
¹⁵niewczesny — ma ący mie sce „nie w czas”, w niewłaściwym czasie. [przypis redakcy ny]
¹⁶poważniejąc w twarzy — ǳiś popr. poważnie ąc na twarzy. [przypis redakcy ny]
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akie roboty krzątacie się tam, postro eni niczym czarci z kałuży, i żłopiący niezgorszą
gorzałę naszego czcigodnego druha, Willa Wimble’a — karawaniarza — oraz wszystkie
ego, na zimowe leże uciułane zapasy!

Wobec te nie do wybaczenia próbki złego wychowania, całe ǳiwaczne zgromaǳenie
na wpół porwało się z sieǳeń i pośpiesznie wygardłowało huf¹⁷ diabelskich okrzyków,
podobnych do tych, które pierwotnie przykuły uwagę marynarzy.

Przewodniczący wszakże pierwszy oǳyskał zimną krew i po chwili, z wielką godnością
zwraca ąc się do Udźca, rzekł:

— Jedynie w droǳe na wyższe nasze łaski zadośćuczynimy słuszne ciekawości tyle Król
znamienitych, aczkolwiek nieproszonych gości. Niechże wam tedy bęǳie wiadomo, iż
estem monarchą tego państwa i panu ę tu bezpoǳielnie pod imieniem króla Dżumca
Pierwszego. Sala ninie sza, którą zbyt niesłusznie posąǳaliście o przynależność pod po-
stacią kramu Willowi Wimble’owi, przedsiębiorcy uroczystości pogrzebowych — istocie,
nam nie znane , a które plebe uszowskie nazwisko nigdy — aż do nocy obecne — nie
uraziło naszych uszu królewskich — sala ninie sza, powtarzam, est Salą Tronową na-
szego Pałacu, przeznaczoną na mie sce obrad naszego królestwa oraz na inne czynności
święte a wyższe ǳieǳiny.

Dosto na Pani, która naprzeciwko zasiadła, est królową Dżumy, naszą Jaśnie Oświe- Śmierć, Wino
coną Małżonką. Inne prześwietne oczom naszym dostępne osoby z naszego są rodu
i w swych czcigodnych imionach noszą oznakę królewskiego pochoǳenia. Jego łaska-
wość Arcyksiążę Za-Dżumieniec, Jego łaskawość książę Po-Mór, Jego łaskawość książę
Mucho-Mór i e Wysokość Jaśnie Oświecona Arcyksiężna A-Morowa. Co się zaś tyczy
— dodał — waszego pytania odnośnie do spraw, nad którymi tu obradu emy, niechże
nam wolno bęǳie odrzec, iż należą one do naszych królewskich i osobistych zabiegów,
nikogo prócz nas stanowczo nie obchoǳą. Lecz zważywszy owe względy, których mogli-
byście żądać ako goście i cuǳoziemcy, raczymy nadto wam wy aśnić, iż te nocy zasobni
w głęboką wieǳę i sumienne badania, zebraliśmy się gwoli doświadczenia, analizy i okre-
ślenia raz na zawsze niepochwytne treści, niepo ętych zalet oraz istoty wnętrzne owych
nieocenionych skarbów podniebienia, akimi są wina, alesy i likiery te tu przewyborne
stolicy — i ażeby, tak oto czyniąc, nie tylko dokonać powziętego zamiaru, lecz i zwięk-
szyć ednocześnie rzetelne zyski owego władcy, który nie z tego est świata, który nam
wszystkim królu e, którego państwo nie ma granic, a którego imię est — Śmierć!

— Którego imię est Davy Jones — zawoł Tarpaulin, poda ąc pobliskie damie pełen
czerep likieru i nalewa ąc sobie — drugi.

— Nieuk, do niczego! — rzekł przewodniczący, zwraca ąc z kolei uwagę na czcigod-
nego Hugha. — Nieuk i wisus¹⁸ szkaradny! Otośmy rzekli, iż uwzględnia ąc owe prawa, Alkohol, Pĳaństwo, Sąd
do których pogwałcenia nawet w te nikczemne osobie zgoła nie byliśmy skłonni, ra-
czyliśmy odpowieǳieć na twe nieokrzesane i niewczesne zapytanki. Wszakże sąǳimy,
iż wobec bezprawnego z wasze strony wściubstwa przedmiotu naszych obrad obowiąz-
kiem z nasze strony est — skazanie was obu — ciebie i twego towarzysza — na karę
przełknięcia ednego dla każde garǳieli cebrzyka black-strapu, który wychylicie za do-
brobyt naszego królestwa — ednym tchem i na klęczkach po czym niezwłocznie wolno
wam bęǳie — ednemu i drugiemu — wyruszyć w dalszą drogę lub pozostać i korzystać
z przywile ów naszego stołu, wedle osobistych a stosownych upodobań.

— Uważałbym za bezwzględną niemożliwość — odparł Uǳiec, któremu postawa
i godność króla Dżumca Pierwszego narzuciły widocznie uczucie nie akiego szacunku
i który, powtarzamy, wsparł się na stole w chwili, gdy ów przemawiał — uważałbym,
nie uraża ąc Wasze Królewskie Mości, za bezwzględną niemożliwość obładowanie mo-
e ka uty nawet ćwiercią onego likieru, o którym Wasza Królewska Mość wspomniała.
Pomĳa ąc milczeniem wszelaki nabytek, którego na kształt balastu — przysporzyliśmy
skoro świt naszym pokładom, i nie wymienia ąc przeróżnych alesów i likierów, w które
— skoro zmierzch — zaopatrzyliśmy się w rozmaitych przystaniach, dźwigam na razie
obfity ładunek hummingstuffu, pobrany a nadający się do opłaty w gospoǳie „Pod We-
sołym Wilkiem Morskim”. Niechże Wasza Królewska Mość raczy być tyle łaskawą, aby

¹⁷huf — hufiec; tu przen.: dużą ilość, szereg. [przypis redakcy ny]
¹⁸wisus (daw.) — urwis, psotnik. [przypis redakcy ny]
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uwzględnić ową okoliczność. Nie mogę bowiem i nie chcę pod żadnym pozorem prze-
łknąć edne nawet ponad miarę kropli, tym barǳie kropli onych nikczemnych mętów
dna okrętowego, którym godnie mogę przyrównać black-strap.

— Zamknĳ no gębę! — przerwał Tarpaulin, tyleż zdumiony dłużyzną tyrady, ile
roǳa em odmowy swego przy aciela. — Zamknĳ no gębę, marynarzu wód przaśnych!
Prędkoż zakneblu esz swą spluwaczkę, ak ci rzekę, Udźcze? Mo a barka eszcze est lekka,
chociaż co do ciebie — wyzna ę, iż mi się wyda esz zbyt nieco od wierzchołka przeciążony.
Wraca ąc zaś do ładunku — nuże! Za czym pozbawiać się ednego źǳiebła, znalazłbym
dlań racze mie sce na swym pokłaǳie, ale…

— Tego roǳa u układ — przerwał przewodniczący — zgoła przeczy literze wyroku
lub też potępienia, które w swe istocie est po medy sku bezpowrotne, niezmienne i nie-
odwołalne. Albo warunki przez nas podane będą spełnione dosłownie i bez chwili zwłoki,
albo — w przeciwnym razie rozkażemy związać was społem za szy ę i za pięty i utopić
ako rokoszan w te tam beczce piwa paźǳiernikowego!

— Oto — wyrok nad wyroki! — Co za wyrok!
— „Słuszny, sprawiedliwy wyrok!” — „Dekret iście chwalebny!” — „Wielce godne,

wielce bezzarzutne i wielce świątobliwe pokaranie!” — wrzasnęli wszyscy razem człon-
kowie roǳiny Dżumców. Król uświetnił swe czoło niezliczonymi fałdami. Karzełkowaty
a leciwy podagryk odął się ak miech. Dama w samoǳiałowym całunie — rozwahała
swó nosek w prawo i w lewo. Jegomość w ma tkach wprawił swe uszy w podrygi. Je -
mość w kirze rozwarła pysk ak ryba w chwili śnięcia, zaś osobnik w trumnie mahoniowe
eszcze barǳie zesztywniał i wywrócił oczy ku pułapom.

— Hu, hu! — ryczał Tarpaulin, zanosząc się od śmiechu bez względu na ogólne Alkohol, Zdrada, Kara
zamieszanie. — Hu, hu, hu! — Hu hu, hu! — Toć rzekłem przed chwilą, gdy właśnie
król Jegomość Dżumiec wściubił swo e trzy grosze, iż różnica dwóch lub trzech cebrzyków
poniże lub powyże miary est drobiażdżkiem dla takie ak a, przednie i rzetelne barki,
ile nie est zbyt przeładowana — lecz gdy choǳi o wychylenie kieliszka za zdrowie (odpuść
mi Boże) Diabła i o trwanie na klęczkach wobec pokaźnego a obecnego tuta Ma estatu,
o którym wiem tak samo dobrze, ak własne przynależności do cechu rybackiego, iż nie
est niczym innym, eno błaznem Tomkiem Hurlygurly, o! w takim razie — inna to zgoła
sprawa, która przechoǳi mo e siły i mo e rozumienie.

Nie dane mu było spoko nie dokończyć przemowy. Na dźwięk imienia Tomka Hur-
lygurly wszyscy biesiadnicy porwali się z mie sc.

— Zdrada! — zawył Na aśnie szy król Dżumiec Pierwszy.
— Zdrada! — zawołał drobnoustro owy podagryk.
— Zdrada! — ęknęła Arcyksiężna A-Morowa.
— Zdrada! — wyceǳił egomość z przewiązanymi żuchwami.
— Zdrada! — mruknął osobnik w trumnie.
— Zdrada, zdrada! — wrzasnęła Je Królewska Mość — niewiasta z paszczą — i,

ułapiwszy za tylną portek okolicę nieszczęsnego Trapaulina, który się właśnie zakrzątnął
wedle napełnienia likierem czerepu ku własne potrzebie, sprężyście uniosła go do gó-
ry i z pominięciem wszelkich względów wrzuciła do pakowne , otwarte beczki, pełne
po brzegi ulubionego przezeń ale’u. Szamocząc się przez kilka chwil, ak abłko w wa-
zie toddy, Tarpaulin koniec końcem dokonał całkowitego zniknięcia w rozkłębach piany,
którą szereg ego wysiłków utworzył, ma się rozumieć, w płynie, uż z przyroǳenia łatwo
pienistym.

Wszakże marynarz-olbrzym nie pogoǳił się z widokiem porażki swego druha. Ci- Walka, Ucieczka
snąwszy króla Dżumca na złamanie karku do rozwartych drzwi piwnicznych waleczny
Uǳiec zatrzasnął gwałtownie drzwi nad nim, klnąc na przydatek, i rzucił się w sam środek
sali. Tam — zrywa ąc szkielet zawieszony ponad stołem, pociągnął go ku sobie z taką siłą
i z tak dobrym skutkiem, że zdołał w te same chwili, gdy zgasły na sali ostatnie promie-
nie światła, zmiażdżyć łeb kusemu podagrykowi. Poskoczywszy ku nieszczęsne beczce,
pełne paźǳiernikowego ale’u i Tarpaulina, wywrócił ą w okamgnieniu tak, iż się poto-
czyła. Zionął stąd potop likieru tak wściekły — tak rozhukany, tak wszechogarnia ący, że
zalał salę od ściany do ściany, wywrócił stół wraz z całą zawartością, kobyłki spod trumien
zwalił — edną na drugą — wazę ponczu pogrążył w kominku, a damy — w spazmach.
Stosy sprzętów pogrzebowych poszły w rozsypkę. Kielichy, ǳbany i butle w plecionkach
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z sitowia pogmatwały się w straszliwym bezłaǳie, zaś flasze, łoziną¹⁹ opatulone, zderzy-
ły się z łagwiami²⁰, opancerzonymi szpagatem²¹. Człeczyna z ciągotą z mie sca w falach
utonął — drobny egomość paralityk — wygodnie płynął w swe trumnicy, a zwycięski
Uǳiec, wpół porwawszy otyłą e mość w kirze, wyskoczył wraz z nią na ulicę i postero-
wał wprost w kierunku „Free-and-Easy”, pilnie przestrzega ąc prądów wiatru i holu ąc
straszliwego Tarpaulina, który, trzykroć lub czterykroć kichnąwszy, sapał i dyszał tuż za
nim w towarzystwie Arcyksiężne A-Morowe .

¹⁹łozina — gałązki wierzbowe; często bywa ą używane do wyplatania różnych sprzętów (koszyków, mebli
itp.). [przypis redakcy ny]

²⁰łagiew (daw.; z łac. lagena, gr. lagynos) — naczynie do przechowywania i transportowania płynów; mogło
być ceramiczne, drewniane, metalowe lub skórzane; rzemieślnik wyrabia ący takie naczynia zwany był łagiew-
nikiem. [przypis redakcy ny]

²¹szpagat — cienki, mocny sznurek. [przypis redakcy ny]
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