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EDITH NESBIT

Poszukiwacze skarbu¹
 .  

.  
Naszym grodem roǳinnym est Lewisham Road². Dom nasz stoi na uboczu i ma nie-
wielki ogród. Nazywamy się Bastablowie³. Jest nas sześcioro, prócz o ca, a mama nasza
umarła. Dora est na starszą z nas. Potem iǳie Oswald, potem Dick⁴. Ala⁵ i Noel są
bliźniętami, a moim na młodszym bratem est Horacy Oktawiusz. Jeden z nas pisze tę
książkę i barǳo was proszę, ażebyście się nie starali odgadnąć, kto est autorem.

Oswald miewa czasem doskonałe pomysły i on pierwszy zapragnął szukać skarbu.
— Jedynym sposobem by podnieść podupadłą roǳinę i przywrócić e ma ątek —

rzekł Oswald — est (tu chrząknął) odkrycie skarbu. Musimy zabrać się do poszukiwań.
Pomysł ten zachwycił Dorę. Starała się właśnie zacerować wielką ǳiurę w skarpetce

Noela (zrobił ą, gdyśmy się bawili w rozbó ników morskich).
Dora edyna z nas szy e, ceru e i wywabia plamy. Ala pragnie czasem być pomocną

Dorze, lecz to się e nie uda e.
Raz nawet zrobiła szydełkiem czerwony serdak dla Noela, który ma delikatne płuca

i łatwo się przeziębia. Ale serdak był z edne strony o wiele szerszy niż z drugie , więc
go Noel nie chciał nosić. Dora zrobiła z serdaka szaliki na szy ę, a ponieważ od śmierci
mamy nosiliśmy czarne ubrania, więc kolor czerwony barǳo e ożywił.

Wiele się zmieniło od śmierci mamy. Zbrakło pienięǳy na drobne wydatki, goście
przestali przychoǳić na proszone obiady. Srebro, które w wielkich skrzyniach zabrano
do naprawy, nigdy uż nie powróciło do domu. Pewno o ciec nie miał dosyć pienięǳy,
by zapłacić za odniesienie skrzyń do domu, takie były ciężkie.

Nasze nowe widelce, łyżki i noże ma ą kolor żółto-biały, są o wiele lże sze i błyszczały
tylko przez dwa dni.

O ciec ciężko zachorował po pogrzebie mamy. Podczas tego wspólnik tatusia wy echał
do Hiszpanii. Od tego czasu było coraz mnie pienięǳy.

Służba odeszła i została tylko edna służąca do wszystkiego.
Domyśliliśmy się wtedy, że ma ątek roǳinny Bastablów podupadł istotnie.
Przestaliśmy też choǳić do szkoły⁶. O ciec powieǳiał, że ak tylko bęǳie mógł, to

pośle nas do szkół w Londynie i że tymczasem dobrze nam zrobi przerwa w nauce.

¹Poszukiwacze skarbu — podtytuł angielski brzmi: Przygody ǳieci z roǳiny Bastablów poszukujących fortuny
(Being the adventures of the Bastable children in search of a fortune). W wers i angielskie książka opatrzona est
następu ącą dedykac ą: Oswaldowi Barronowi, bez którego książka ta nigdy nie zostałaby napisana. Poszukiwacze
skarbu dedykowani są wspomnieniom takich lat ǳiecinnych, ak opisane, różniących się edynie zdarzeniami,
czasem i mie scem [tłum. red. WL] (TO OSWALD BARRON Without whom this book could never have been
written. The Treasure Seekers is dedicated in memory of childhoods identical but for the accidents of time and space).
Oswald Barron (–) był angielskim ǳiennikarzem i znawcą genealogii i heraldyki. Przy aciel Edith
Nesbit, wspólnie napisali książkę The Butler in Bohmia. [przypis edytorski]

²Lewisham Road — obecnie część Londynu. [przypis edytorski]
³Bastablowie — zachowano tradycy ną, spolszczoną pisownię. ǲiś popr. forma to: Bastable’owie. [przypis

edytorski]
⁴Dick — zdrobnienie od Richard; w angielskie wers i książki częście : Dicky. W polskim wydaniu z 

roku w tym mie scu zna dowało się imię Olek, to spolszczenie nie powtórzyło się ednak dale w teście. [przypis
edytorski]

⁵Ala — w oryginale Alice. [przypis edytorski]
⁶Przestaliśmy też choǳić do szkoły — na przełomie XIX i XX w., kiedy ǳie e się akc a Poszukiwaczy skarbu,

większość szkół w Anglii była płatna. [przypis edytorski]
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Pewno miał rac ę, ale wolelibyśmy, by nam powieǳiał po prostu, że nie ma pienięǳy
na opłacenie szkoły, o czym i tak uż wiemy.

Dużo luǳi zaczęło przychoǳić z kopertami, na których nie było marek⁷ pocztowych⁸ Bieda
— a wszystkie osoby były barǳo zagniewane i mówiły, że po raz ostatni przychoǳą do
o ca, zanim go oddaǳą w inne ręce.

Pytałem Elizy, co ma ą znaczyć te inne ręce. Wytłumaczyła mi i barǳo mi żal tatusia. Łzy, Mężczyzna
Jednego dnia przyszedł polic ant z wielkim niebieskim papierem. Wylękliśmy się barǳo.
Ale o ciec powieǳiał, że wszystko w porządku! Tylko gdy ak zwykle przyszedł na dobra-
noc do ǳiewcząt, kiedy uż leżały w łóżkach, obie mówiły, że płakał! Pewien estem, że
się im tylko zdawało. Tylko tchórze i mazga e płączą, a o ciec mó est na ǳielnie szym
człowiekiem na świecie.

Wiǳicie zatem, że był na wyższy czas, abyśmy się wzięli do poszukiwania skarbu.
Tego zdania był Oswald. Dora chciała eszcze zaczekać, ale zakrzyczeliśmy ą. Odbyło się
wielkie zgromaǳenie w adalnym poko u, Dora zasiadła w fotelu, a myśmy ą otoczyli.

— Musimy zrobić coś — orzekła Ala — nasza skarbonka est zupełnie pusta.
I na dowód otworzyła skarbonkę, w które się nie zna dowało nic, prócz przeǳiura-

wionego grosza „na szczęście”.
— A cóż mamy zrobić? — odezwał się Dick. — Łatwo powieǳieć „musimy coś

zrobić” — Dick lubi wszystko wieǳieć dokładnie.
— Przeczyta my wszystkie książki od początku, może wpadniemy na akiś pomysł —

powieǳiał Noel.
Domyśliliśmy się zaraz, że chciał tylko powrócić do swoich książek, więc kazaliśmy mu

sieǳieć cicho. Noel est poetą. Sprzedał nawet kiedyś swo e poez e. Ale o tym opowiem
kiedy inǳie .

— Na lepie bęǳie — rzeki Dick — eżeli usiąǳiemy cicho i bęǳiemy myśleć przez
ǳiesięć minut. Każdy powie swo ą myśl i bęǳiemy kole no próbować wszystkich spo-
sobów odnalezienia skarbu.

— Nie ǳiesięć minut, ale pół goǳiny, a nic nie wymyślę w ǳiesięć minut — zawołał
H. O. Prawǳiwe ego imię est Horacy Oktawiusz, ale nazywamy go tak dla skrócenia.

Usiedliśmy cicho. Już po dwóch minutach przekonałem się, że wszyscy mieli pomysły
prócz edne Dory, która est ślamazarą. A po pięciu minutach H. O. krzyczał:

— Musimy być cicho dłuże niż pół goǳiny. Jeszcze nic nie wymyśliłem. — H. O.
ma osiem lat, ale eszcze nie zna się na zegarze. Oswald w ego wieku znał się nawet na
zegarze słonecznym. Zaczęliśmy wszyscy mówić ednocześnie, Dora zatkała uszy palcami
i zawołała:

— Nie wszyscy razem. Nie bawimy się w wieżę Babel. (Śliczna gra! Znacie ą?)
Dora ustawiła nas kole no podług wieku.
Pierwszy mówił Oswald:
— Dobrze by było w czarną, bezgwiezdną noc, zaczaiwszy się na rozsta nych drogach

zatrzymywać prze eżdża ące karety. Zamaskowani, na koniach, z pistoletami w rękach,
wołalibyśmy: „Życie albo pieniąǳe! Opór na nic się nie zda! Mamy broń nawet w zębach!”
Mnie sza o to, że nie mamy koni, karetami też uż nie eżdżą.

Dora podrapała się w nos i rzekła tonem dobre siostry z powieści dla młoǳieży:
— To est zły pomysł. Wygląda to na kieszonkowe złoǳie stwo. Bogactwo, Wyobraźnia
— Mam eszcze sto innych pomysłów — odpowieǳiał urażony Oswald. — Gdyby-

śmy akiegoś starego pana obronili przed piratami morskimi na przykład.
— Teraz uż nie ma piratów — przerwała Dora.
— Właśnie, że są, zresztą wszystko edno, gdybyśmy go uchronili przed wielkim

niebezpieczeństwem. Wtedy on by się okazał księciem Walii i rzekł: „szlachetny i zacny
mó obrońco! Oto milion tysięcy! Zbliż się, Oswalǳie Bastabel⁹!”

Inni nie myśleli o urzeczywistnieniu tego pro ektu. Przyszła kole na Alę.

⁷marka pocztowa — znaczek pocztowy. [przypis edytorski]
⁸Dużo luǳi zaczęło przychoǳić z kopertami, na których nie było marek pocztowych — na prawdopodobnie

choǳi o weksle: pisemne zobowiązanie dane osoby do zapłacenia (zwrócenia) posiadaczowi weksla konkretne
sumy w konkretnym czasie. Swoisty odpowiednik kredytu. [przypis edytorski]

⁹Bastabel — forma spolszczona nazwiska. W wers i oryginalne Bastable. [przypis edytorski]
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— A może wziąć laskę magiczną i spróbować drogi szczęścia. Często o nie czytałam,
bierze się kĳ, to est laskę magiczną, do ręki i iǳie się prosto przed siebie; a gdy się
dochoǳi do mie sca, w którym est zakopane złoto, laska sama zatrzymu e się. Wtedy
trzeba kopać w tym mie scu.

— Ach! — krzyknęła Dora — mam doskonałą myśl, ale a powiem ostatnia. Teraz
kole na H. O.

— Zostańmy bandytami, to musi być takie zabawne.
— To est złe i nieuczciwe — rzekła Dora.
— Dora uważa wszystko za złe i nieuczciwe — u ął się Dick za H. O. Kłótnia
— Właśnie, że nie.
— A właśnie, że tak.
I pokłócili się.
— Bez sprzeczek. Jeżeli Dora nie chce, to niech się z nami nie bawi, a ty, Dicku,

nie bądź idiotą — pogoǳił Oswald roǳeństwo. — Noel, two a kole , spiesz się! —
I kopnąłem go pod stołem. Noel się też obraził i wcale nie chciał mówić.

— Zachowu się ak mężczyzna, a nie ak gęś — poprosił go Oswald.
I Noel powieǳiał, że nie est eszcze zdecydowany, czy wyda swo e poez e, czy też

poszuka księżniczki i ożeni się z nią.
— Cokolwiek się stanie — dodał — nikomu nic nie powiem, bo Oswald kopał mnie

i powieǳiał, że estem gęsią.
— Nie — bronił się Oswald — powieǳiałem „nie bądź gęsią”. — I Ala wytłumaczyła,

że było to coś wręcz przeciwnego, więc nastąpiła zgoda.
Teraz przyszła kole na Dicka.
— Mam dopiero początek pomysłu. Powiem wam innym razem — rzekł z ta emniczą

miną.
— Schowa swó głupi pomysł dla siebie! Teraz kole na Dorę — zawołał Oswald.

A Dora wskoczyła na fotel i powieǳiała:
— Zamiast iść drogą szczęścia i szukać skarbu po świecie, zabierzmy się po prostu

do kopania w naszym ogroǳie. Na pewno go zna ǳiemy. Chodźmy zaraz kopać. —
Pobiegliśmy po łopaty. Nie mogę wy ść z poǳiwu, czemu o ciec nigdy nie wpadł na tę
genialną myśl i choǳi co ǳień do biura, zamiast szukać skarbu w ogroǳie.
. 
Obawiam się, że pierwszy rozǳiał znuǳił was. Nudne to est zawsze, kiedy w powieściach
luǳie mówią i mówią bez końca. Ale musiałem opowieǳieć to wszystko, bo inacze nie
zrozumielibyście mo e historii. Na ciekawsze są zawsze te książki, w których się coś ǳie e. Nuda, Literat
Tak samo est w życiu.

Toteż nie opowiem w mo e książce o dniach, w których nie zachoǳiło nic nowego.
Nie usłyszycie ode mnie ani razu „smutny ǳień minął powoli” albo „przechoǳiły dnie,
miesiące, lata” lub „czas mĳał bez zmiany”. Bo czy się o tym mówi, czy nie, czas mĳa i nic
w tym interesu ącego nie ma. Będę więc mówił tylko o ważnych za ściach i ciekawych
przygodach. Każdy z was domyśli się, że w mięǳyczasie edliśmy, wstawaliśmy, myliśmy
się i kładliśmy spać. Powieǳiałem to wu kowi Alberta-z-przeciwka, który przyznał mi
rac ę. On też est literatem i zna się na takich rzeczach.

Postanowiwszy szukać skarbu w ziemi, pobiegliśmy na strych po łopaty. Znaleźliśmy
nasze stare łopaty, które dostaliśmy przed trzema laty, gdy byliśmy nad morzem.

Pilno nam było zabrać się do roboty, ale dużo czasu straciliśmy na czyszczenie łopat,
bo ǳiewczęta nie chciały kopać zakurzonymi. One zawsze ma ą takie ǳikie fantaz e.
Znaleźliśmy mie sce niedaleko śmietnika (czytaliśmy uż nie raz, że skarby bywa ą ukryte
obok śmietników), ale grunt był twardy i natrafialiśmy na same kamienie.

Przenieśliśmy się zatem do ogrodu i tam, pośrodku klombu, zabraliśmy się do roboty.
Praca była ciężka i ak dotychczas, bezowocna.

Właśnie Albert-z-przeciwka zaglądał do nas przez parkan, nie barǳo go lubiliśmy,
ale bawimy się z nim czasem, bo ego o ciec umarł, a należy być dobrym dla sierot, nawet
takich, które ma ą matkę. Albert doprowaǳa nas do rozpaczy swoim porządkiem; nosi
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sztywne kołnierze i mankiety nieskazitelne białości, edwabne krawaty i aksamitne kurtki.
Jak on w tym wszystkim może wytrzymać!

— ǲień dobry, Albercie-z-przeciwka.
— Co wy tam robicie?
— Wykopu emy skarb — powieǳiała Ala — wyczytaliśmy w starych manuskryp-

tach, że tu szukać należy. Chodź, pomożesz nam. Gdy wykopiemy wielki dół, zna ǳiemy
misę pełną złota i drogich kamieni.

Albert-z-przeciwka wzruszył ramionami.
— Te skarby to pewno znowu akieś ba ki albo wasze wymysły.
Albert nie umie bawić się z nami; czyta niechętnie i w ogóle est niemądry. Ale to

nie ego wina.
— Chodź do nas — zaprosił Oswald — gdy wykopiemy skarb, poǳielimy się z tobą.
— Nie chcę skarbu, nie lubię kopać i idę na podwieczorek.
— Chodź — zawołała Ala — pożyczę ci mo e łopaty, est na lepsza.
Albert przyszedł do nas przez płot i wzięliśmy się ponownie do roboty. Dół stawał

się coraz większy. Pomagał nam też nasz pies, Rex, który doskonale kopie, zwłaszcza gdy
szuka szczurów. Bruǳi się przy tym barǳo, ale nawet z zasmoloną mordą est na milszym
i na ukochańszym psem.

— Należałoby przeprowaǳić tunel — zaproponował Oswald — tym sposobem do-
staniemy się do wielkiego skarbu.

— Szczury! — zawołałem, a Rex zaczął charczeć. Oparł się na przednich nogach,
kopiąc tylnymi, ak gdyby rzeczywiście węszył myszy.

Tunel wypadł wspaniale, miał uż przeszło łokieć długości i byliśmy przekonani, że
eszcze chwila cierpliwości, a dotrzemy do skarbu.

Teraz, z kolei, Albert miał we ść do tunelu, ale nie chciał.
— Bądź mężczyzną — powieǳiał Oswald. (Nikt nie może zaprzeczyć, że Oswald

postępu e ak mężczyzna). Ale Albert nie chciał. Uważaliśmy, że obowiązkiem naszym
było zmusić go do tego.

— W tym nie ma nic trudnego — zapewniała Ala. — We ǳiesz do tunelu i bęǳiesz
rękami usuwał ziemię, a potem przyklepiesz łopatą, ażeby się tunel nie zapadł. No chodź!
Zamknĳ oczy, to nie zauważysz, że w tunelu est ciemno. Ja tak robiłam. Przecież wszyscy
byliśmy w tunelu prócz Dory, która się boi robaków.

— I a się bo ę robaków!
Ale przypomnieliśmy mu, że nie dale ak wczora złapał brunatną glistę i rzucił ą

Dorze w twarz.
— Pozwólcie mi we ść nogami do tunelu. Będę kopał butami. Słowo honoru!
Zrobiliśmy to ustępstwo.
Albert wszedł do tunelu, a właściwie położył się w nim i tylko mu głowa wystawała.
— Kop, kop, Albercie! — nalegała cała gromadka. I Albert kopał z całe siły swoimi

nowymi, żółtymi trzewikami. Nagle cały tunel zapadł się i Albert-z-przeciwka został
przyduszony ciężarem ziemi. Biedny chłopak!

Okropnie krzyczał, nie wiadomo czemu, bo ostatecznie nie cierpiał, a było mu tylko
niewygodnie i nie mógł poruszać nogami. Chcieliśmy go nawet wykopać, ale darł się
wniebogłosy, więc uraǳiliśmy, że na lepie bęǳie pó ść do kucharki Alberta-z-przeciwka,
opowieǳieć e , że Albert został żywcem zagrzebany (ale tylko wypadkiem) i żeby była
taka dobra i pomogła nam go wydostać.

Wydelegowaliśmy Dicka, który długo nie wracał. Albert-z-przeciwka rozkrzyczał się
tymczasem na dobre, bo wypluł ziemię, którą miał w ustach i nic mu nie przeszkaǳało.

Wreszcie powrócił Dick z wu em Alberta-z-przeciwka. Wu Alberta ma długie nogi,
asne oczy i ciemną twarz. Dawnie był marynarzem, a teraz est poetą. Lubię go barǳo.

— Bądź cicho przez edną chwilę i powieǳ, czy się uderzyłeś?
Albert odpowieǳiał, że go nic nie boli, bo chociaż est wielkim tchórzem i mazga em,

nie kłamie nigdy.
— Robota to nie lada wykopać mo ego siostrzeńca — powieǳiał wu Alberta-z-

-przeciwka i poszedł do ogrodnika po wielką łopatę.
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— Przyznać muszę, że nie est mi obo ętnym dramatyczne położenie mo ego sio-
strzeńca (wu Alberta wyraża się czasem barǳo po literacku) i chciałbym wieǳieć, dla-
czego został tu zakopany? Mam naǳie ę, że nie użyliście siły.

— Tylko „siłę moralną”! — rzekła Ala.
Dużo mówiono o sile moralne w szkole, do które uczęszczała.
Pewno nie wiecie, co to est siła moralna? Jest to zmuszanie do robienia tego, czego

się nie chce, za pomocą kpin, dokuczań albo grożenia karą lub nagrodą…
— A więc użyliście siły moralne ? — zǳiwił się wu Alberta-z-przeciwka.
— Tak — rzekła Dora — barǳo nam przykro, że właśnie Alberta, a nie kogoś z nas,

spotkała ta nieprzy emność. Właściwie to była mo a kole i a powinnam była ze ść do
tunelu, ale a się bo ę robaków, więc mnie zwolnili. Szukaliśmy skarbu.

— I zda e mi się — przerwała Ala — że byliśmy tuż przy skarbie, gdy tunel zapadł
się nad Albertem. Biedaczek — dodała z westchnieniem, a Albert-z-przeciwka znowu się
rozpłakał.

Wreszcie wu wykopał go. Oblepiony błotem, z rozwichrzonymi włosami i zapłakaną
twarzą wyglądał barǳo śmiesznie. Podeszliśmy do niego i ǳiewczęta zaczęły go całować.
Nie wzruszył się tymi przeprosinami i zrobiło nam się nad wyraz przykro.

— A więc szukaliście skarbu — pytał wu Alberta-z-przeciwka — obawiam się, że
niewiele zna ǳiecie. Przestudiowałem nie edną książkę, tyczącą się tego przedmiotu. Ni-
gdy nie słyszałem, aby w ednym ogroǳie można było znaleźć więce niż eden… a to co?

I wskazał coś błyszczącego na ziemi w tym mie scu, z którego wykopał Alberta.
Oswald schylił się i podniósł pół korony¹⁰. Spo rzeliśmy wszycy na siebie w niemym
zachwycie ( ak w powieści).

— Jakież szczęście macie! — rzekł wu Alberta. — Oto po pięć pensów dla każdego
z was.

— Nie, po cztery z ułamkiem — zawołał Dick — est nas siedmioro.
— Jak to? Albert należy też do poszukiwaczy skarbu?
— Naturalnie — odparła Ala.
I postanowiliśmy zmienić pół korony i dać Albertowi ego część.
Wu tymczasem włożył kamizelkę i surdut, który zd ął do kopania. Po czym nachylił

się i podniósł z ziemi — rzecz nie do uwierzenia, a ednak prawǳiwa — drugie pół
korony!

I pomyśleć, że były dwa pieniąǳe zakopane. Przy całym moim doświadczeniu nie
słyszałem o podobnym fakcie.

Byłoby dobrze, gdyby wu Alberta-z-przeciwka zechciał co ǳień przychoǳić do nas
i pomagał nam w poszukiwaniach skarbu. Musi mieć doskonały wzrok. Dora patrzyła na
to mie sce, gǳie znalazł drugie pół korony i nie wiǳiała nic a nic.¹¹

.   ¹²
Cztery szylingi¹³ wykopane z ziemi były dla nas nieocenionym ma ątkiem. Początkowo
pragnęliśmy schować te pieniąǳe i w akikolwiek bądź sposób powiększyć nasz ma ątek.

Ale Dorze potrzebne były nożyczki i postanowiła użyć na ten cel swych pienięǳy.
Ala ( ak zwykle) wtrąciła się.
— Oswalǳie, ty powinieneś odkupić Dorze nożyczki za swo e pieniąǳe, bo tyś e

połamał przy kro eniu.

¹⁰korona — dawna angielska ednostka monetarna. Na drobnie szą monetą był pens. Dwanaście pensów to
szyling (system angielski nie był systemem ǳiesiętnym). Pięć szylingów to korona, a pół korony to dwa szylingi
i sześć pensów. Dwaǳieścia szylingów to funt. Gwinea to funt i eden szyling, czyli dwaǳieścia eden szylingów.
[przypis edytorski]

¹¹Wuj tymczasem włożył kamizelkę i surdut, który zdjął do kopania… — ten agment tekstu zna dował się
w druku w rozǳiale trzecim. Został przesunięty do rozǳiału drugiego, ponieważ przynależy do niego logicznie
i według angielskiego oryginału. [przypis edytorski]

¹²W drogę! — pomięǳy rozǳiałami Kopanie (Digging for Treasure) a W drogę! (Good Hunting) w wers i
angielskie zna du e się pominięty w tłumaczeniu rozǳiał Detektywi (Being Detectives). [przypis edytorski]

¹³szyling — dawna angielska ednostka monetarna. Na drobnie szą monetą, groszem, był pens. Dwanaście
pensów to szyling (system angielski nie był systemem ǳiesiętnym). Pięć szylingów to korona. Dwaǳieścia
szylingów to funt. Gwinea to funt i eden szyling, czyli dwaǳieścia eden szylingów. [przypis edytorski]
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Ala miała słuszność, lecz przypomniałem sobie, że zanim połamałem nożyczki, H. O.
wyszczerbił e.

— To est zarówno wina H. O. Ciekawym, dlaczegóż by on nie miał zapłacić?
(Oswaldowi nie zależy na tych kilku groszach, ale nie lubi niesprawiedliwości).
— H. O. est małym ǳieckiem — powieǳiał Dick.
H. O. stanowczo temu zaprzeczył i o mało co nie przyszło do walki mięǳy nimi.
Oswald dobrze wie, kiedy należy być wspaniałomyślnym; zadecydował, „że sam zapłaci

sześć pensów¹⁴, a resztę doda H. O., ażeby się nauczyć poszanowania cuǳe własności”.
H. O. est naprawdę dobrym ǳieckiem i przystał na to. Dowieǳiałem się potem, że

ego część zapłaciła Ala z własnych pienięǳy.
Następnie okazało się, że wymalowaliśmy wszystkie farby i Noel musiał kupić nowy

ka et i ołówek do spisywania swoich utworów. Zauważyliśmy też w sklepie wspaniałe
abłka i nowy gatunek karmelków.

Wreszcie pozostało nam w ma ątku kilka pensów i uchwaliliśmy ponowną naradę.
Dora przyszywała guziki do ubrania H. O., albowiem kupił sobie scyzoryk i obciął

wszystkie guziki przy ubraniu. Dora miała niemałą robotę z przyszywaniem.
Wyobraźcie sobie, że przy takim ednym ǳiecięcym ubraniu są, ni mnie ni więce ,

dwaǳieścia cztery guziki.
Ala starała się daremnie nauczyć Rexa sztuk cyrkowych, a reszta z nas piekła kasztany.

Rozpaliliśmy ogień w kominku, chociaż i bez niego było aż za gorąco.
— Cóż robić? — zaczął Dick. — Wszyscy mówicie „zrobimy coś” i ak dotąd sieǳicie

z założonymi rękami.
— Może spróbu emy uratować kogoś od niebezpieczeństwa — przypomniał Oswald;

ale nikt o tym słyszeć nie chciał, więc zamilkł.
— Jaki est pro ekt Noela? — spytała Ala.
— Księżniczka albo książka z poez ami — odpowieǳiał sennie Noel. — Księżniczkę

sam zna dę sobie i dopiero po ślubie przedstawię ą wam.
— Czy napisałeś uż dosyć poez i, ażeby e wydać w książce? — zapytał Dick. Pytanie

było na mie scu i Noel poszedł szukać swoich utworów. Znalazł tylko siedem (zrozu-
miałych dla nas i dla niego) poematów. Był tam mięǳy innymi i „Strach Malabaru¹⁵”
i poemat poświęcony śmierci kochanego czarnego karalucha, który został otruty.

O, karaluchu, płaczę, gdy spo rzę na twego biednego trupa.
Jakże to smutnym est rzeczywiście!
Świeciła twa czarna skorupa…
Pragnę, byś ożył nam znowu i zaczął spacery po ścianie,
Ale Eliza zapewnia, że się to nigdy nie stanie.

Eliza kupiła doskonałą truciznę na karaluchy i setki ich leżały w kuchni i korytarzach.
Ale Noel utwór swó poświęcił tylko ednemu. Nie miał czasu na pisanie odǳielnego
wiersza na cześć każdego karalucha (tak nam powieǳiał). Chcieliśmy tego wybranego
pochować z należytym szacunkiem i napisać na nagrobku poez ę naszego brata, ale okazało
się, że sam autor nie wieǳiał, któremu swó wiersz zadedykował.

Nie było ednak dosyć poez i, by wydać e w książce.
— Musimy zaczekać rok lub dwa; kiedyś napiszę więce . Myślałem właśnie o wierszu

na temat: „Mucha, które nie smaku e mleko zsiadłe”.
— Ale pieniąǳe są nam niezwłocznie potrzebne — powieǳiał Dick.
— Przecież druku ą poez e i w pismach — rzekła Ala. — Rex, poszedł precz!
— Nie wiemy ednak, czy płacą w pismach?
Dick myśli zawsze o ważnych i pożytecznych rzeczach.

¹⁴pens — na drobnie sza moneta w dawnym angielskim systemie monetarnym. Dwanaście pensów to szyling
(system angielski nie był systemem ǳiesiętnym). Pięć szylingów to korona. Dwaǳieścia szylingów to funt.
Gwinea to funt i eden szyling, czyli dwaǳieścia eden szylingów. [przypis edytorski]

¹⁵Strach Malabaru — niże : Strachy Malabaru. Wybrzeże Malabarskie to kraina geograficzna w Indiach,
nad Morzem Arabskim. W XIX i w pierwsze połowie XX wieku w posiadaniu Wielkie Brytanii. W polskim
tłumaczeniu Malabaro to także imię bohatera wiersza, w tekście angielskim Malabar to nazwa statku, zaś wiersz
Noela nosi tytuł Wrak Malabaru. [przypis edytorski]
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— Nie wiem — rzekła Dora — ale wątpię, czy ktokolwiek zechciałby drukować swo e
utwory za darmo… Ja przyna mnie nie zgoǳiłabym się na to nigdy.

Noel był innego zdania. Powieǳiał, że gdyby tylko zobaczył poez e swo e i nazwisko
wydrukowane, byłoby mu obo ętne, czy dostanie pieniąǳe, czy nie.

— Możemy w każdym razie spróbować — rzekł Oswald.
Dora ma na ładnie szy charakter pisma, więc przepisała na ślicznym papierze listo-

wym „Strachy Malabaru” i siedem innych poez i Noela. Ja zaś narysowałem Malabaro,
rzuca ącego się na smoka.

Przez dłuższy czas nie mogliśmy się zdecydować, czy wysłać te utwory pocztą, czy
też osobiście udać się do redakc i. Dora raǳiła napisać, ale Noel nie chciał się zgoǳić
i zapewnił nas, że nie wytrzymałby z ciekawości, gdyby nie wieǳiał od razu, czy po-
ez e zostaną przy ęte, czy nie. Po echałem z Noelem, bo estem na starszym i nie można
puszczać Noela samego do Londynu.

Dick utrzymywał, że poez a to głupstwo i rad est, że się nie narazi na śmieszność, ak
my. (Powieǳiał to tylko dlatego, że nie było dosyć pienięǳy, by i on z nami po echał).

H. O. nie mogliśmy także zabrać. Odprowaǳił nas tylko na stac ę i powiewał chus-
teczką.

— Powoǳenia! — zawołał — przywieźcie skarb!
I pociąg ruszył.
W kącie wagonu sieǳiała akaś starsza pani w binoklach¹⁶ i pisała coś ołówkiem na

długich drukowanych arkuszach papieru.
— Zapewne eǳiecie zwieǳić skarbiec królewski¹⁷? — zapytała nas.
— Nie, proszę pani. My eǳiemy po skarb. Musimy odrestaurować ma ątek roǳinny

Bastablów.
— Rzeczywiście?
— Mamy na rozmaitsze drogi i sposoby, których kole no próbu emy. Drogą Noela

est poez a. Wielcy poeci są podobno dobrze płatni.
Nasza nowa zna oma roześmiała się serdecznie (barǳo miła i wesoła osoba) i przyznała

się nam, że est także poetką, a długie, zadrukowane arkusze, są powieścią, którą napisała.
Opowieǳieliśmy e o wykopanym skarbie i o naszych pro ektach na przyszłość. Pani

prosiła Noela, żeby e przeczytał swo e poez e. Nie chciał, wstyǳił się, robił chińskie
ceregiele, a w końcu dał się namówić.

Poez e podobały e się barǳo i chwaliła też ilustrac ę Malabara. Potem przeczytała
nam swo e wiersze, o wiele ładnie sze od wierszy Noela.

Wiem wprawǳie, że nie należy kłamać, ale nie powieǳiałem tego Noelowi, gdy pytał
mnie następnie, czy e poez e podoba ą mi się barǳie . Miał biedaczysko smutną minę,
więc nie mogłem dopuścić, ażeby w tak ważne chwili poeta płakał.

— Oto dwa nowiuteńkie szylingi — rzekła nam pani poetka przy pożegnaniu —
przydaǳą się wam może na nowe droǳe życia.

— ǲięku ę — zawołał Noel i wyciągnął rękę. Ale Oswald przypomniał sobie, że nie
wolno niczego przy mować i powieǳiał:

— ǲięku emy Pani, ale o ciec nie pozwala brać pienięǳy od obcych osób. Artysta, Poeta, Roǳina,
Pieniąǳ— Ale co znowu! — zawołała pani poetka — przecież Noel i a esteśmy, ako poeci,

spokrewnieni ze sobą. Słyszeliście o braciach-poetach? Noel i a esteśmy czymś w tym
roǳa u: ciocia i siostrzeniec poeci!

Nie wieǳiałem, co odpowieǳieć, ale ciocia-poetka ciągnęła dale :
— Posłuszeństwo wasze podoba mi się barǳo! Oto szylingi i mo a karta wizytowa

z adresem. Gdyby wam o ciec kazał zwrócić pieniąǳe, możecie mi e odesłać. A teraz do
wiǳenia i powoǳenia!

¹⁶binokle — roǳa okularów. Binokle nie ma ą uchwytów na uszy, a na nosie trzyma ą się ǳięki spec alne
sprężynie. [przypis edytorski]

¹⁷skarbiec królewski — ang. Jewel House; zna du e się w Londynie, na terenie twierǳy Tower. Trzymane są
w nim m.in. insygnia królewskie i kle noty koronacy ne. [przypis edytorski]
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Opowieǳieliśmy o cu o zna omości z tą panią. Nie gniewał się na nas tym razem,
a gdy u rzał e kartę wizytową powieǳiał, że spotkał nas wielki zaszczyt, bo pani Leslie
est na większą współczesną poetką angielską.
.   
Prawǳiwym świętem był dla nas samoǳielny pobyt w Londynie. Zapytaliśmy, gǳie est
ulica Fleet, bo na nie , mówił o ciec, zna du ą się redakc e wszystkich pism. Ale niemal
do wieczora błąkaliśmy się po na rozmaitszych ulicach, zanim dotarliśmy do celu. Zatrzy-
maliśmy się przed wszystkimi sklepami z zabawkami; wstąpiliśmy do kościoła Świętego
Pawła¹⁸, bo Noel chciał koniecznie zobaczyć pomnik Gordona¹⁹ (wiecie, że Gordon był
wielkim bohaterem angielskim). Wreszcie Noel tak się zmęczył, że po echaliśmy tram-
wa em. Noel w ogóle est barǳo słabowity. Nie ǳiwię się: podobno wszyscy poeci są
chorowici.

Poszliśmy do „ǲiennika powszechnego”, bo miał piękny szyld. Zapytaliśmy o re-
daktora. Odesłano nas na poprzeczną ciemną ulicę do niewielkiego domu.

Jakiś pan w granatowym mundurze otworzył nam drzwi i kazał napisać na kartce
nazwiska i czego sobie życzymy.

Oswald wykaligrafował:
OSWALD BASTABEL

NOEL BASTABEL
interes barǳo prywatny.

Usiedliśmy na kamienne ławce, która była zimna i wilgotna, a pan w mundurze zaczął
nam się przyglądać, ak gdybyśmy byli co na mnie okazami z ogrodu zoologicznego.

Czekaliśmy uż dobre pół goǳiny, gdy przybiegł akiś chłopak i rzekł:
— Pan redaktor nie ma czasu. Może napiszecie, aki macie interes — i uśmiechnął

się znacząco do pana w mundurze.
Chciałem rzucić się na niego; ale Noel nie stracił zimne krwi i poprosił o pióro,

atrament, papier i kopertę.
— Napiszcie pocztą — mruknął chłopak.
Ale Noel est upartym kozłem (to ego na większa wada) i rzekł stanowczo:
— Ja chcę zaraz napisać.
Chłopak wzruszył ramionami, ale pan w mundurze podał pióro, atrament, papier

i kopertę, a Noel zabrał się do pisania.
Wreszcie po długich namysłach nagryzmolił następu ące słowa.

Kochany Panie Redaktorze! Pragnę, by Pan wydrukował mo e poez e
i zapłacił mi za nie. Jestem przy acielem pani Leslie, która est także poetką.

Szczerze oddany Noel Bastabel.

Polizał kilkakrotnie kopertę i zakleił ą, ażeby chłopak odnosząc list nie mógł go prze-
czytać. Napisał na kopercie „osobiste” i oddał chłopakowi.

Przypuszczałem, że się to na nic nie zda, ale po chwili chłopak wrócił i rzekł z wielkim
uszanowaniem:

— Pan Redaktor prosi panów. — Weszliśmy ciemnymi, krętymi schodami na górę,
potem przeszliśmy przez szereg korytarzy, w których rozlegał się stuk i unosił się ǳiw-
ny zapach. Chłopak był dla nas barǳo uprze my i ob aśniał nam, że hałasu ą maszyny
drukarskie, a pachnie farba drukarska.

Wreszcie stanęliśmy przed drzwiami, które otworzył, i znaleźliśmy się w dużym po-
ko u o niebieskich tapetach i kominku, na którym płonął ogień, chociaż to był dopiero
paźǳiernik.

¹⁸kościół Świętego Pawła — właśc. katedra Świętego Pawła. Jeden z na barǳie znanych kościołów anglikań-
skich; zna du e się w centrum Londynu. [przypis edytorski]

¹⁹Charles George Gordon (–) — generał i administrator bryty ski w epoce kolonialne . [przypis edy-
torski]
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Pośrodku poko u stało kolosalne biurko, zasypane papierami, ak u o ca w gabinecie.
Po edne stronie stołu sieǳiał mężczyzna o asnych oczach i blade twarzy. Wyglądał

barǳo młodo, za młodo nawet ak na redaktora.
— Dobry wieczór — rzekł — więc esteście przy aciółmi pani Leslie.
— Zda e się — odpowieǳiał Noel — dała nam po szylingu i życzyła powoǳenia.
— Powoǳenia? Tak, tak. Cóż z tymi poez ami? Który z was est poetą? Poeta
Nie rozumiem, ak mógł zadać podobne zapytanie. Oswald ak na swó wiek wygląda

barǳo po męsku. Nie wypadało ednak obrazić się o takie posąǳenie, więc rzekłem:
— Oto mó brat Noel, poeta — a Noel pobladł, ak ǳiewczyna.
Redaktor wskazał nam krzesła przy stole, po czym zaczął czytać poematy Noela.
Noel zbladł eszcze silnie i zdawało mi się, że zemdle e, ak wtedy gdy się zaciął

w palec, a potem dla zatamowania krwi włożyliśmy mu rękę do miski z zimną wodą.
Redaktor przeczytał pierwszy wiersz, zda e się ten o karaluchu, podniósł się z fotela Śmiech

i stanął tyłem do nas. Nie est to chyba oznaka dobrego wychowania, ale Noelowi zda-
wało się, że ak to piszą w książeczkach, chce „ukryć piorunu ące wrażenie”, akie na nim
wywarły poez e mo ego brata.

Po przeczytaniu wszystkich utworów, redaktor zwrócił się do Noela.
— Młoǳieńcze, poez e two e podoba ą mi się barǳo… Dam ci za nie — no; ileż ci

zapłacić?
— Jak na więce — odrzekł Noel — Wiǳi pan, my potrzebu emy dużo, barǳo dużo

pienięǳy, ażeby podnieść byt materialny roǳiny Bastablów.
Pan redaktor włożył okulary na nos, począł nam się bacznie przyglądać.
— Pragniecie podnieść byt materialny… dobra myśl, opowieǳcie mi szczegółowo, ak

wpadliście na ten pomysł. Może napĳecie się herbaty ze mną, est pora podwieczorku?
Zaǳwonił na chłopaka, kazał mu podać trzy szklanki herbaty i podskoczyć po ciastka

do cukierni.
Zasiedliśmy do podwieczorku z panem redaktorem. Była to wielka chwila w życiu

Noela, ale na razie nie pomyśleliśmy nawet o tym.
Redaktor zadawał nam pytania, na które odpowiadaliśmy dosyć oględnie, bo przecież

nie można mówić obcym o wszystkich szczegółach życia domowego.
Sieǳieliśmy około goǳiny, a przy pożegnaniu redaktor rzekł nam ponownie:
— Wydruku ę two e utwory, młody poeto. Jak ci się zda e, ile są warte?
— Nie mam po ęcia — odrzekł Noel z godnością — nie pisałem na sprzedaż.
— A na co pisałeś? Dlaczego?
— Nie wiem, zda e mi się, że przyszły same z siebie.
— Zatem sztuka dla sztuki — rzekł redaktor i uśmiechnął się zadowolony wielce, ak

gdyby Noel powieǳiał coś barǳo mądrego.
— Czy wystarczy gwinea²⁰?
Słyszałem uż o luǳiach, którzy pod wpływem silnego wrażenia kamienieli, czytałem

o luǳiach, których wielki ból i wielka radość zabĳała, ale nie wyobrażałem sobie, że moż-
na wyglądać tak głupio, ak Noel w te chwili… Stał z otwartymi ustami, oszołomiony,
czerwony i nie mógł się słowem odezwać. Wyręczył go Oswald.

Redaktor dał Noelowi gwineę, poklepał go po ramieniu i rzekł:
— Oto two e pierwsze zarobione pieniąǳe i mie my naǳie ę, że nie ostatnie. A teraz,

idź do domu i zabierz się do pracy. Za ǳiesięć lat, nie wcześnie ak za ǳiesięć lat, przynieś
mi znowu swo e poez e. Chociaż my nie druku emy żadnych wierszy, biorę two e, bo mi
się wy ątkowo podoba ą. Będę e musiał pomieścić w innym piśmie.

— A co pan druku e w „ǲienniku powszechnym”? — spytałem.
— Ostatnie nowiny dnia, wiadomości polityczne, artykuły o luǳiach sławnych. A mo-

że znacie aką sławę?
— Nie wiem nawet, kim są te sławne osoby.
— Królowe i księżniczki, osoby utytułowane i takie, które pisu ą, malu ą, śpiewa ą

lub słyną z mądrości.
— Mamy tylko ednego zna omego z tytułem, lorda Tottenhama.

²⁰gwinea — dawna angielska ednostka monetarna. Na drobnie szą monetą był pens. Dwanaście pensów to
szyling (system angielski nie był systemem ǳiesiętnym). Pięć szylingów to korona. Dwaǳieścia szylingów to
funt. Gwinea to funt i eden szyling, czyli dwaǳieścia eden szylingów. [przypis edytorski]
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— Skądże znacie tego starego wariata?
— Nie znamy go wprawǳie osobiście, ale spotykamy go co ǳień na spacerze. Wy-

gląda ak olbrzym w swo e czarne pelerynie. Na nikogo nie zwraca uwagi i tylko, ak
zegar, mówi do siebie.

— A cóż mówi? — spytał redaktor, usiadł ponownie i wy ął pióro wieczne i notatnik.
— Raz tylko dosłyszeliśmy, ak mówił: „Wyście przyczyną ruiny kra u, wyście spowo-

dowali upadek i nieszczęście”. I poszedł do krzaków, okala ących wzgórze, wymachiwał
laską, ak gdyby się tam nagromaǳili wszyscy nieprzy aciele.

— Talent opisowy… — rzekł półgłosem redaktor. — No i cóż dale … słyszeliście?
— Nie, nic więce . Prócz tego lord przychoǳi ǳień w ǳień za miasto na ów pagórek,

rozgląda się, czy nie ma nikogo i zde mu e kołnierz… — Redaktor przerwał mi (podobno
luǳie dobrze wychowani nie przerywa ą w toku opowiadania).

— Czy nie fantaz u esz młoǳieńcze?
— Nie rozumiem — odpowieǳiał Oswald.
— Pytam, czy nie ma w tym opowiadaniu zabarwienia osobistego…
— Nie kłamię nigdy — rzekł Oswald i powstał. Redaktor roześmiał się i zapewnił

Oswalda, że nie chciał go obrazić, i że kłamstwo i fantaz a to nie to samo.
Przeto Oswald mówił dale :
— Schowaliśmy się kiedyś za wzgórze i wiǳieliśmy, ak zd ął kołnierz i rzucił w krzaki;

potem wy ął czysty z kieszeni palta i włożył go. Gdy odszedł, podnieśliśmy ten kołnierz.
Był papierowy.

— ǲięku ę — rzekł redaktor i włożył rękę do kieszeni — wiadomości two e są warte
pięć szylingów. Oto e masz. A może, zanim pó ǳiecie do domu, obe rzycie drukarnię.

— O! tak.
Redaktor zawołał akiegoś pana, któremu polecił oprowaǳić nas po drukarni. Poże-

gnał się z nami ponownie. Noel, który do te pory milczał ak zaklęty, rzekł, rumieniąc
się niemożliwie.

— Ułożyłem w głowie poez ę dla pana pod tytułem „Do zacnego i szlachetnego re-
daktora”. Czy mógłbym ą napisać?

— Owszem, owszem. — I redaktor dał mu swo e wieczne pióro. Noel usiadł przy
biurku, zrobił dwa kleksy (ale przypadkowo) i napisał:

Wǳięczność mo a est bez granic,
Dobry, zacny redaktorze,
Chociaż nie dam ci nic a nic,
Lecz ci Pan Bóg dopomoże.

— ǲięku ę — rzekł (zda e mi się) wzruszony redaktor. Jesteś pierwszym poetą, który
mi zadedykował swó wiersz. Umiem to cenić.

Obe rzeliśmy drukarnię, a potem po echaliśmy do domu.
Udał się nam połów skarbu. Ale poez i Noela nie pomieścił redaktor w „ǲienniku

powszechnym”.
W kilka miesięcy potem, przegląda ąc akiś tygodnik, przeczytaliśmy historię, którą

musiał napisać nasz redaktor.
Historia wcale nie za mu ąca. Była w nie mowa o Noelu, o mnie, o podwieczorku

u redaktora i wszystkie utwory Noela były zacytowane. Wyglądało to na kpiny, ale Noel
czuł się szczęśliwym, bo wiǳiał wiersze swo e wydrukowane…

Bądź co bądź, rad estem, że to nie mo e poez e.

.   
Z awiła się niespoǳianie. Nie szukaliśmy e wcale, ale Noel uprzeǳił nas, że spotka
księżniczkę i ożeni się z nią. I tak też uczynił.

Chociaż nie znaleźliśmy przy te sposobności żadnych skarbów, prócz dwunastu cze-
koladek, przygoda była ciekawa, więc ą wam opowiem.
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Ulubionym mie scem naszych zabaw był park Greenwich²¹. Niestety, zna du e się
dosyć daleko. Wolelibyśmy oczywiście, ażeby był bliże , ale zda e się, że byłoby trudno
przeprowaǳić go pod nasz dom.

Czasami Eliza paku e nam do koszyka butersznyty²² i owoce i wybieramy się na cały
ǳień do parku. Eliza chętnie to robi, bo nie gotu e wtedy obiadu.

Czasem, niby od niechcenia, mówi nam:
— Zrobiłam doskonały pasztet na zimno. Możecie pó ść do parku albo z eść w domu.

Pogoda prześliczna.
Eliza da e nam kubek. ǲiewczęta czerpią nim wodę, ale a pĳę wprost ze strumienia.

Podstawiam głowę, a woda sama płynie mi do ust. To est na lepszy, wypróbowany sposób.
Dick i H. O. pĳą tak samo. Tylko Noel pĳe z kubka i mówi, że est to zaczarowany złoty
puchar króla karzełków.

ǲień, w którym się z awiła (albo zdarzyła) księżniczka, był ednym z ostatnich pięk-
nych dni wrześniowych.

Spacerowaliśmy długo, wreszcie położyliśmy się na trawie, ażeby odpocząć nieco. Dick ǲieciństwo, ǲiecko,
Zabawazaproponował zabawę w małpy amerykańskie, ale przypomnieliśmy sobie w samą porę,

że ogrodnik nawymyślał nam ostatnio za skakanie po drzewach. Więc urząǳiliśmy sobie
wielkie polowanie na śniadanie. Z edliśmy wszystko dokumentnie, po czym wykopaliśmy
dół pod drzewem i schowaliśmy papiery i skórki od pomarańczy.

— Wiǳę zaczarowanego, białego niedźwieǳia — szepnęła Ala ta emniczo — chodź-
my ego śladem…

— Ja będę niedźwieǳiem — zawołał Noel i skrył się w krzakach. Pobiegliśmy za
nim w głąb parku i rozpoczęła się zabawa. Chwilami znikał nam w zaroślach, to znów
ukazywał się, a myśmy ścigali go, dążąc ego śladem.

— Gdy go złapiemy, zacznie się walka — rzekł Oswald — a będę królem portugal-
skim na Morzu Śróǳiemnym!

— A a rycerzem Waligórą — zawołał Dick.
— A a Amazonką²³ — powieǳiała Dora (ona edna nie przesta e być kobietą nawet

w zabawie!).
— A a będę piętnastoletnim kapitanem²⁴ — zawołała Ala.
— A a Robinsonem²⁵ — krzyknął H. O.
— Cicho… — szepnęła Ala. — Spó rzcie na prawo. Ukazu e się białe futro potwora.
Pobiegliśmy za niedźwieǳiem, lecz znowu znikł w gęstwinie leśne . Nagle, w mie -

scu, gǳie nigdy dotąd nie wiǳiałem muru, zdumionym naszym oczom ukazała się biała
ściana. Nie mogliśmy znaleźć Noela, a że w ścianie była furtka otwarta, przeszliśmy przez
nią.

— Niedźwiedź ukrył się pośród lodowych skał — rzekł król portugalski (Oswald) —
nabĳam strzelbę i idę go upolować.

Otworzyłem parasol, który Dora zabiera dla Noela na wypadek deszczu. Wiecie, że
poeci skłonni są do przeziębień. I ruszyliśmy dale .

Za ścianą zna dował się piękny ogród z cudnymi kwiatami i klombami. Poszliśmy
ścieżką wysypaną żółtym piaskiem. Na zakręcie ukazał się Noel. Stał z plamą atramentu
na policzku (mimo próśb Dory nie zmył e , wychoǳąc z domu); rozwiązało mu się
sznurowadło u bucika i był wpatrzony w małą ǳiewczynkę, na śmiesznie szą ǳiewczynkę,
aką kiedykolwiek wiǳiałem.

Wyglądała ak mała porcelanowa laleczka. Miała buzię asną, długie złote włosy, za-
plecione w dwa warkocze, czoło duże, wypukłe; policzki pełne, a oczy niebieskie. Ubrana
była w czarną edwabną sukienkę, spod które widać było strasznie cienkie nogi, obute
w czarne lakierki. Sieǳiała na ogrodowym krześle nieruchoma i wyprostowana, a na
kolanach trzymała szarego kotka.

²¹Greenwich — przywrócono pisownię oryginalną; w wydaniu źródłowym: Grinwicz. [przypis edytorski]
²²butersznyt (daw., z niem.) — kanapka. [przypis edytorski]
²³Amazonka — przedstawicielka mitycznego plemienia wo owniczek. [przypis edytorski]
²⁴Piętnastoletni kapitan — powieść przygodowa z  roku pióra Juliusza Verne’a. Opowiada o przygodach

Dicka Sanda, piętnastoletniego chłopca, który po śmierci kapitana i reszty załogi, prze mu e dowoǳenie statku
„Pilgrim” (w polskim przekłaǳie „Wędrowiec”). [przypis edytorski]

²⁵Robinson Crusoe — bohater słynne powieści Daniela Defoe; spęǳił wiele lat ako rozbitek na bezludne
wyspie. [przypis edytorski]
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Podchoǳąc usłyszeliśmy, ak pytała Noela:
— Kto ty esteś? Pozyc a społeczna, Zabawa
Noel zapomniał, że przed chwilą eszcze był niedźwieǳiem i uż bawił się w ulubioną

grę.
— Jestem księciem Kamaralcaman²⁶.
ǲiewczynka uśmiechnęła się z zadowoleniem.
— Myślałam, że esteś zwycza nym chłopcem. — A u rzawszy nas, zapytała znowu.

— Czy wy także esteście książętami i księżniczkami?
Odpowieǳieliśmy ednogłośnie: tak! A ona na to:
— I a także estem księżniczką.
Powieǳiała to z takim przekonaniem, ak gdyby to była prawda. Rzadko spotyka się

ǳieci, którym nie trzeba tłumaczyć wszystkiego od początku.
Nawet i wtedy mówią, że będą „na niby” królem lub czarownicą.
Ale ta ǳiewuszka powieǳiała od razu:
— „Jestem księżniczką”.
Potem spo rzała na Oswalda.
— Zda e mi się, że Cię spotkałam w Paryżu.
A Oswald odpowieǳiał:
— Być może.
ǲiewczynka miała ǳiwny głosik i wymawiała każde słowo śpiewnie i wolno.
H. O. zapytał, ak się nazywa kot.
Miał śmieszne imię „Katinka”.
Po namyśle Dick odezwał się:
— Chodźmy gǳieś dale . Gdy się bawimy w pobliżu okien, to zawsze ktoś się przez

nie wychyli i powie: „Nie wolno”.
ǲiewczynka spuściła kota na ziemię, wstała i rzekła:
— Nie wolno mi choǳić po trawie.
— Szkoda!…
— Ale pó dę z wami.
— No, to chodź!
Pobiegliśmy wszyscy w stronę furtki, usadowiliśmy się na trawie i księżniczka usiadła

pośrodku. Zapytała nas, czy lubimy „dragées²⁷” (wu Alberta-z-przeciwka powieǳiał mi,
ak się to słowo pisze).

— Nie wiemy, ak to smaku e.
Więc księżniczka wy ęła srebrne pudełeczko z kieszeni i dała każdemu po dwie płaskie

czekoladki.
Zapytałem, ak e na imię. Ale księżniczka nie miała ednego, zwykłego imienia, lecz

nieskończoną ilość nazwisk, imion i tytułów. Zaczęła e wyliczać, nie mogła do ść do
końca. H. O. utrzymywał, że est ich pięćǳiesiąt, a Dick biegle szy w liczeniu, że tylko
osiemnaście.

Pierwsze były: Paulina, Aleksandra, Maria, Henryka, a kończyło się Hildegardą,
Brunhildą, Kunegundą.

— Powtórz eszcze raz — prosił H. O.
Powtórzyła od początku do końca, ale i wtedy nie zdołaliśmy zapamiętać.
Powieǳieliśmy e nasze imiona, ale wydawały się e zbyt krótkie. Gdy przyszła kole

na Noela rzekł głosem niezmiernie uroczystym.
— Jestem księciem Noelem, Kamaralcaman, Iwanem, Konstantym, Ryszardem, Char-

lemagne²⁸, Wilhelmem, Edwardem Bastabel.
Gdy księżniczka prosiła go, ażeby powtórzył, pomylił się i zapomniał połowy swych

imion.

²⁶Kamaralcaman, właśc. Kamar al-Zaman — eden z bohaterów Baśni z tysiąca i jednej nocy. [przypis edy-
torski]

²⁷dragées (.) — drażetki. Niewielkie cukierki, czekoladki lub orzechy w kolorowe polewie. [przypis edy-
torski]

²⁸Charlemagne — ancuski zapis imienia Karola Wielkiego ( lub –), króla Franków, a od roku
 cesarza Imperium Rzymskiego. [przypis edytorski]
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— Wstydź się, esteś dość duży, by pamiętać swo e imiona! — powieǳiała księżniczka
ze śmieszną powagą. — A gǳie są wasze guwernantki i bony?

— Nie mamy żadnych.
— Jakże wam zazdroszczę! Przyszliście tuta sami?
— Tak — rzekła Dora — przez park.
— Ach, acyście szczęśliwi! — mówiła ǳiewczynka, sieǳąc wyprostowana ak lal-

ka, z malutkimi rączkami skrzyżowanymi na kolanach — acyście szczęśliwi! Jakże bym
pragnęła pó ść do parku i prze echać się na osiołku. Ale mi nie wolno! — westchnęła
żałośnie.

— Jak to dobrze, że nam nikt niczego nie zabrania! — zawołał H. O. — ak tylko
mam drobne, eżdżę konno na ośle. Raz nawet popęǳiłem galopem! — Księżniczka
westchnęła eszcze żałośnie .

— Nie martw się — powieǳiał Noel — mam mnóstwo pienięǳy, chodź z nami, to
prze eǳiesz się na osiołku.

— Muszę być posłuszną.
Dora przyznała e rac ę, a myśmy zrobili powątpiewa ące miny. Zapanowało przykre

milczenie. Wreszcie Ala przerwała e i zaczęła się żegnać.
— Nie odchodźcie eszcze — poprosiła księżniczka — na którą goǳinę obstalowa-

liście karetę?
— Mamy czaroǳie ską karetę, zaprzężoną w srebrne rumaki, a po awia się na nasze

życzenie! — rzekł Noel. ǲiewczynka wydęła pogardliwie usteczka.
— To est zdanie z książki.
Wtedy Noel przypomniał sobie, że przyrzekł nam ożenić się z księżniczką.
— Śpieszmy się ze ślubem, bo inacze nie zdążymy na podwieczorek do domu. Pozyc a społeczna

Ślub, ZabawaKsiężniczka była zǳiwiona, ale zgoǳiła się na ślub.
Z chustki do nosa Dory (ona tylko miała czystą chustkę) zrobiliśmy welon dla panny

młode , a z trawy — obrączki. I pobłogosławiliśmy młodą i dobraną parę.
Następnie pokazaliśmy księżniczce różne gry, których nie znała: komórki do wyna-

ęcia, czarnego luda, berka. Rozbawiliśmy się na dobre. Nagle, podczas na większe go-
nitwy, księżniczka przystanęła z przerażoną minką. Na ścieżce stały dwie czarno ubrane
panie o barǳo niemiłych twarzach.

— Paulino, któż są te ǳieci?
— Księżniczki i książęta — odpowieǳiała ǳiewczynka, zapomina ąc na widocznie ,

że nie można bawić się ze starszymi.
— Księżniczki i książęta — syknęła owa pani ze złością. — To są na zwycza nie sze

ǳieci.
— Zwycza ne ǳieci! — zawołała ǳiewczynka — Jakże się cieszę! Jakże się cieszę!

Gdy dorosnę, będę się bawić tylko ze zwycza nymi ǳiećmi!
I podbiegła do nas i zaczęła nas ściskać i całować.
Guwernantka zaperzyła się i krzyczała na cały głos:
— Niech Je Wysokość wraca do domu!
— Nie chcę! — tupała nóżkami księżniczka.
— Marianno, zanieś Je Wysokość do domu.
I Marianna wzięła ǳiewczynkę, która posyłała nam całusy i nie przestawała wołać:

Zwycza ne ǳieci! Jakże się cieszę! Zwycza ne ǳieci!
Pani, która została, rzekła do nas:
— Wynoście się w te chwili, bo poślę po polic ę.
Więc poszliśmy. H. O. i Ala pokazywali ęzyk te guwernantce, a Dora powieǳiała.
— To była prawǳiwy księżniczka i pomyśleć, że tuta mieszka.
— Nawet księżniczki muszą gǳieś mieszkać — odpowieǳiał Dick.
— Gdybym wieǳiała, że to nie było „na niby”, spytałabym ą o tyle rzeczy — żałowała

Ala.
— A a — rzekł H. O. — co adła na obiad i czy ma koronę?
— A a, czy zna królów i królową?
I poszliśmy do domu.
Na podwieczorek Eliza usmażyła grzanki z galaretką.
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— Są wyśmienite. Pragnąłbym dać e edną — rzekł Noel z pełnymi ustami i wes-
tchnął przy tym.

Pewno myślał o swo e księżniczce.
Teraz Noel mówi o nie , że była piękna, ak ǳień. Ale pamiętam dobrze, że nawet

nie est ładna.

. ²⁹
Pomysł ten zawǳięczamy wu owi Alberta-z-przeciwka. Powieǳiał nam, że bandytyzm
nie est tak popłatnym za ęciem, ak ǳiennikarstwo. Pro ekt wydawania pisma przy-
padł nam do gustu, zwłaszcza, że poprzednio uż sprzedaliśmy poez e Noela i informac e
o lorǳie Tottenham.

Dora chciała być redaktorem i Oswald także, ale ustąpił e , bo est ǳiewczyną i —
mądry głupiemu ustępu e.

Stanowisko redaktora wymagało tyle czasu i pracy, a zwłaszcza przepisywanie „na czy-
sto” było tak nudne, że Dora wkrótce zapragnęła poǳielić się ze mną trudami i tytułem.

Wu a Alberta-z-przeciwka mianowaliśmy naczelnym wydawcą pisma. Przepisał na
maszynie kilka egzemplarzy, które posłaliśmy naszym zna omym. Ale nikt nie zaabono-
wał³⁰ „Przeglądu z Lewisham”.

Tę nazwę nosił tygodnik: „Przegląd” na pamiątkę miłego redaktora, „Lewisham”,
bo tak się nazywa nasze miasto roǳinne. Przekonany estem, że sam potrafiłbym napisać
o wiele ciekawsze artykuły od moich współpracowników, ale nie wypadało, ażeby redaktor
pisał zbyt wiele.

Nie uwierzycie, ile czasu za ęło nam wydanie pierwszego numeru. A oto pismo:

PRZEGLĄD LEWISHAM
Redaktorzy: Dora i Oswald Bastabel.
SŁOWO WSTĘPNE
Każde pismo istnie e w pewnym celu. My pragniemy pienięǳy. Jeżeli Pieniąǳ

uszczęśliwimy akieś smutne serce, okaże się, że nie pracowaliśmy daremnie.
Wielu redaktorów zadowala się ulgą, którą niosą strapionym. Ale nam zależy
i na pieniąǳach.

Redaktorzy

Będą dwie powieści³¹: edna napisana przez nas wszystkich razem, druga
przez Dicka.
POWIEŚĆ
(przez nas wszystkich)

Rozǳiał I. przez Dorę
Krwawo zachoǳące słońce rzucało ostatnie swe blaski, kry ąc się za

wzgórza.
Dwa podróżni, eden starszy, a drugi w kwiecie wieku, stanęli u stóp

wspaniałego zamczyska.
W zamczysku tym piękna Alic a czekała na swoich wybawców. U rzaw-

szy ich, wychyliła się z wieży i smutnie pokiwała ręką. Oba mężczyźni po-
kłonili się z szacunkiem i udali się do hotelu, bo byli zmęczeni podróżą.

Rozǳiał II. przez Alę
²⁹Redaktorzy — pomięǳy rozǳiałami Księżniczka Noela (Noel’s Princess) a Redaktorzy (Being Editors)

w wers i angielskie zna du e się pominięty w tłumaczeniu Haliny Jel rozǳiał Bandyci (Being Bandits). Zo-
stał on ednak streszczony w wypowieǳi Ali w rozǳiale O.D.: Ale myśmy złapali tylko Alberta-z-przeciwka…
[przypis edytorski]

³⁰zaabonować — zaprenumerować. [przypis edytorski]
³¹Będą dwie powieści — w polskim tłumaczeniu znalazła się tylko edna z nich. Ponadto w angielskie wers i

pismo stworzone przez roǳeństwo składało się z eszcze kilku krótkich kolumn, m.in.: ciekawostek nauko-
wych, poez i (w tym wspomnianego wcześnie WrakuMalabaru, t . StrachówMalabaru), odpowieǳi na własne
listy i porad ogrodniczych. Niedokończona powieść Dicka nosiła tytuł: Sam Redfern, czyli pogrzeb zbójcy (Sam
Redfern, or the Bush Ranger’s Burial). [przypis edytorski]
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Księżniczka była barǳo nieszczęśliwa. Czarownica, która ą zamknęła
w baszcie zamkowe , kazała e co ǳień złapać białą myszkę. Ale księżniczka
wyłapała wszystkie myszy, akie się zna dowały w zamku. Zawołała srebrnego
gołąbka i kazała mu pounąć do cuǳoziemców i… (barǳo nam przykro, ale
nie ma mie sca na dłuższe rozǳiały. Red.).

Rozǳiał III. przez wydawcę
(Nie umiem, nie, doprawdy nie potrafię napisać powieści).
Rozǳiał IV. przez Dicka
Wracam w krainę przeszłości i opowiem wam o naszym bohaterze. Cho- ǲieciństwo, Zabawa

ǳił do szkoły, w które na obiad dawali indyki i gęsi, a nie cielęcinę lub
baraninę. Na deser dostawał ǳień w ǳień lody i tort, z adał nie edną, ale
dwie porc e. Dlatego też wyrósł na wielkiego i mocnego mężczyznę. Tak,
tak, ǳięki dobremu odżywianiu i temu, że się nie uczył historii, geografii,
chemii ani mineralogii, pobił czerwonoskórych Indian i został bohaterem
te oto powieści.

Rozǳiał V. przez Noela
Na wyższy czas, ażeby się coś zdarzyło w nasze powieści. Przyszedł smok,

zie ący ogniem i dymem, stanął i ryknął:
Chodź, chodź, zbliż się tu,
To cię żywcem, co tchu
Rozszarpię cię na kawały
Obiad bęǳie doskonały.

Bohater, któremu na imię Nabuhadonorozizus³², odpowieǳiał:
Ręka ma silna i miecz mam u boku,
Więc nie ulęknę się ciebie, o smoku!
Już nie takiego potwora wiǳiałem,
Większych od ciebie smoków uśmiercałem.

(Noelu, za wiele poez i! Sprawiasz tym przykrość tym, którzy nie umie ą
wierszować).

Więc nastąpiła walka. Rycerz zabił potwora i poślubił księtniczkę. Żyli
— (Nie, nie żyli aż do ostatniego rozǳiału).

Rozǳiał VI. przez H. O.
To est śliczna historia. Ale co się stało z myszami? Nie przychoǳi mi

nic na myśl. Niech Dora resztę napisze.
Rozǳiał VII. przez redaktorów
Po śmierci smoka znalazło się mnóstwo myszy. Okazało się bowiem, że

smok z adał e na podwieczorek. Myszy było tak wiele, że stały się nieszczę-
ściem królestwa. Z adały zboże i cukier, i czekoladki. Więc Alic a, która
była też księżniczką, ozna miła, że zostanie żoną tego, który wytępi myszy.
Rycerz, którego prawǳiwe imię nie zaczynało się na N, ale brzmiało Or-
sawaldo, włożył magiczny pierścionek i przywołał do życia smoka, któremu
kazał z eść wszystkie myszy. Smok uczynił to, a rycerz poślubił księżniczkę.
Żyli długo i kochali się barǳo.

(A co się stało z drugim cuǳoziemcem? Noel).
(Smok pożarł go, bo zadawał za wiele pytań. Red.).

. . .
Położenie materialne przedstawiało się nie na wesele . Większą część pienięǳy wydaliśmy
na uroǳiny o ca. Kupiliśmy mu śliczny przycisk na biurko z widokiem ratusza w Lewi-
sham, piękną skórzaną tekę, pudełko osmażanych owoców i obsadkę³³ z kości słoniowe .
O ciec był niesłychanie rad z tych wszystkich prezentów i ǳiwił się, skąd mieliśmy pie-
niąǳe na ich kupno. Gdy zaś dowieǳiał się, ak zarobiliśmy e, zdumiał się i ucieszył

³²Nabuhadonorozizus — w oryginale: Noeloninuris. [przypis edytorski]
³³obsadka — element służący do mocowania stalówki na piórze. [przypis edytorski]
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eszcze barǳie . Resztę pienięǳy wydaliśmy na ognie bengalskie³⁴, które barǳo drogo
kosztowały, chociaż przy emność trwała krótko. Należało zatem pomyśleć o przyszłości.

— Jakże przywrócić ma ątek roǳinny? — rzekł Oswald. — Próbowaliśmy wszystkich
niemal sposobów: i kopania, i pisania, i księżniczki, i ǳiennikarstwa.

— I bandytyzmu — dodał H. O.
— Kiedyż to? — zapytała Dora marszcząc brwi. — Wszak uż wam mówiłam, że

bandytyzm est za ęciem nieuczciwym.
— Ale myśmy złapali tylko Alberta-z-przeciwka; uwięziliśmy go w psie buǳie i H.

O. (bo to był ego pomysł) napisał krwią z serdecznego palca list do wu a Alberta-z-
-przeciwka, że może wykupić swo ego siostrzeńca za milion, ale puściliśmy go darmo, bo
to była tylko zabawa — tłumaczyła długo i szeroko Ala.

Dick, który sieǳiał pochylony nad gazetą o ca i pilnie ą studiował, podniósł głowę
i rzekł:

— Posłucha cie, to coś dla nas.

— „Poszuku e się wspólnika, z kapitałem  szylingów, do interesu
patentowego. Zysk pewien:  szylingów miesięcznie. Współpraca osobista
zbyteczna”.

— Dobrze by było, gdybyśmy mogli przystąpić do te spółki — rzekł Oswald.
Ala malowała wróżkę w zielone szacie, ale farby wodne rozlały się po całym ka ecie

i weszły wróżce na nos. Więc rzekła:
— Przeklęta farba. Nie ma co myśleć o tym, Oswalǳie. Skąd weźmiesz  szylin-

gów?
A Oswald kombinował dale :
—  szylingów miesięcznie to na nas, ako wspólników, przypadałoby po .
Noel nic nie mówił, tylko ssał ołówek, widocznie miał zamiar pisać poez e. W ogóle

od poznania księżniczki tęsknił za nią i ciągle chciał choǳić do parku.
Czyniliśmy zadość ego życzeniu, ale furtka była zawsze zamknięta, byliśmy o tym

z góry przekonani, tylko Noel łuǳił się i martwił za każdym razem.
Nagle Noel rzekł:
— Pragnąłbym, by wróżka zeszła kominem i położyła na stole brylant wartości trzech

tysięcy szylingów.
— Mogłaby również dobrze położyć trzy tysiące na stole — odpowieǳiała Dora.
— Mogłaby zamiast tego dawać nam trzysta szylingów tygodniowo — rzekłem.
— Albo trzy tysiące — powieǳiał Dick.
— Albo trzyǳieści tysięcy — zawołała Ala.
Już H. O. otwierał usta, by powieǳieć trzy miliony, więc odezwałem się sam:
— Nie przy ǳie żadna wróżka i nic nam nie da. Tylko ratu ąc akiegoś bogacza od

śmiertelnego niebezpieczeństwa, możemy do ść do ma ątku! Wynagroǳiłby nas worem
złota, moglibyśmy przystąpić do spółki i zarabiać  szylingów miesięcznie.

— Boże! co byśmy zrobili z tyloma pienięǳmi!
Wtedy Dick:
— Czemuż by nie pożyczyć tych pienięǳy?
— Ciekaw estem, kto nam da.
I znowu Dick przeczytał:

— „Pożyczki pieniężne. Bank przyszłości pana Z. Rosenbauma³⁵. Poży-
czam sumy pieniężne od  do  tysięcy szylingów. Panie i panowie mogą
liczyć na pewną dyskrec ę. Osobisty podpis wystarcza.”

— Co to znaczy? — spytał H. O.
— To znaczy, że est akiś dobry człowiek, który ma mnóstwo pienięǳy i szuka

biednych, którym by mógł przy ść z pomocą, pożycza ąc pieniąǳe. Prawda, Dicku? —
powieǳiała Dora.

³⁴ognie bengalskie — fa erwerki, sztuczne ognie. [przypis edytorski]
³⁵Rosenbaum — przywrócono oryginalną pisownię; w wydaniu źródłowym niekonsekwentnie, w tym roz-

ǳiale: Rosenblum i Rozenblum, w ostatnim: Rosenbaum. [przypis edytorski]
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— Naturalnie — potwierǳił Dick.
H. O. rzekł, że pan Rosenbaum est ogólnym dobroczyńcą.
— ǲiwię się — powieǳiał Dick — że o ciec nie zwrócił się eszcze do niego po

pożyczkę.
— A może — rzekła Dora.
— Nie, nie uczynił tego na pewno, bo byśmy dostali od niego akieś upominki.
Tymczasem Rex wskoczył na stół. Przewrócił farby, którymi malowała Ala. Dora po-

biegła po ścierkę. H. O. umalował twarz i ręce zieloną farbą i bawiliśmy się, że est chory
na dżumę, a a byłem magikiem arabskim i odczyniałem chorobę.

Potem był obiad, podczas którego naraǳaliśmy się, kiedy pó ǳiemy do Ogólnego
Dobroczyńcy. Naturalnie wszyscy chcieliśmy iść do niego.

Może by O. D. (tak skróciliśmy Ogólny Dobroczyńca) był niezadowolony, gdyby nas
przyszło sześcioro.

Zauważyłem nieraz, że luǳie mieli nam za złe, że est nas aż sześcioro. Jeżeli nie est Roǳina, ǲiecko
zbyt wiele sześć par pończoch, sześć funtów abłek albo sześć pomarańczy, to dlaczegóż
sześcioro ǳieci miałoby być za dużo?

Naturalnie Dick miał pó ść, bo to był ego pomysł.
Dora wolała po echać w odwieǳiny do stare ciotki. Ala uważała siebie za niezbędną,

bo w ogłoszeniu było napisane: „panie i panowie”. A może O. D. nie zechciałby nam
pożyczyć pienięǳy, gdyby nie było chociaż edne pani.

H. O. powieǳiał, że Ala nie est żadną panią.
Na to ona:
— A ty zostaniesz w każdym razie, bo esteś smykiem!
— Gęś, ęǳa, czarownica!
I Ala się rozbeczała. Dora znowu musiała goǳić roǳeństwo. Stanęło na tym, że Noel

po eǳie z Dorą do ciotki, a my zabierzemy H. O., który się tego gwałtownie napierał.
Początkowo chcieliśmy włożyć na starsze ubrania, podrzeć e eszcze barǳie i wstawić

różnokolorowe łaty, ażeby pokazać O. D., ak barǳo potrzebu emy pienięǳy.
Ale Dora powieǳiała, że byłoby nieuczciwym udawać biednie szych, niż esteśmy

w rzeczywistości. A Dora, mimo że est na starszą siostrą, miewa rac ę czasami.
Chcieliśmy więc włożyć na lepsze, nieǳielne ubrania, ażeby O. D. nie pomyślał, że

esteśmy barǳo biedni i nie bęǳiemy w stanie oddać zaciągniętego długu. I temu sprze-
ciwiła się Dora.

Stanęło więc na tym, że postąpimy zupełnie uczciwie i pó ǳiemy tak, ak stoimy, nie
umywszy rąk ani twarzy. Gdy ednak w pociągu spo rzałem na twarz H. O., pożałowałem,
że nie był mnie uczciwy. Każdy z was wie, ak się odbywa azda pociągiem, więc nic nie
opowiem o nie , chociaż było barǳo wesoło, zwłaszcza, gdy kontroler przyszedł sprawǳać
bilety, a H. O. schował się pod ławkę i udawał psa.

W Londynie poszliśmy przed pałac królewski obe rzeć paradę; potem wstąpiliśmy na
wodę sodową z sokiem, a następnie udaliśmy się na wskazaną ulicę.

Chcieliśmy we ść do sklepu, nad którym wisiał szyld:
„Bank przyszłości — zamknięte”. Zaǳwoniłem. Jakiś chłopak otworzył i spo rzał na

nas spode łba. Zapytaliśmy, czy est pan Rosenbaum i Dick podał kartę wizytową. Była
to właściwie karta o ca, ale Dick nosi to samo imię.

Chłopiec kazał czekać i zatrzasnął nam drzwi przed nosem.
Po chwili wrócił i spytał, aki mamy interes?
— Pożyczka pieniężna‼! — krzyknął Dick. — Śpiesz się i nie każ nam tu czekać do

sądnego dnia.
Chłopak trzasnął drzwiami, nogi nam zesztywniały od długiego stania, a H. O. przy-

siadł na stopniach i uż miał rozpłakać się z nudów, gdy chłopak otworzył drzwi i rzekł:
— Chodźcie, pan Rosenbaum chce się z wami zobaczyć.
Wytarliśmy nogi o słomiankę i nie splunęliśmy na podłogę nie dlatego, że to było Grzeczność

napisane dużymi czerwonymi literami, ale sami wiemy, ak się zachować u obcych.
Przez korytarz wyłożony czerwonym chodnikiem wprowaǳił nas chłopak do dużego

pięknego poko u.
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— Szkoda, że nie włożyliśmy naszych na lepszych ubrań, a przyna mnie , że nie umy-
liśmy się — pomyślał Oswald, ale uż było za późno.

W poko u zna dowały się aksamitne portiery i miękkie, różnobarwne dywany. Na
olbrzymim biurku stały złote kandelabry, kryształowe wazony, figury z porcelany i mar-
muru.

Na ścianach wisiały świeczniki i obrazy.
Jeden zwłaszcza podobał mi się naǳwycza nie! Przedstawiał głowę kapusty, indyka

i martwego za ąca. Dałbym wszystkie zabawki za ten eden obraz. Mógłbym nań patrzeć
calutkie życie i zda e mi się, żeby mi się nigdy nie znuǳił ten za ąc, który wyglądał,
ak żywy. Ali podobał się na barǳie obraz, na którym namalowana była ǳiewczyna ze
stłuczonym ǳbankiem.

Pośrodku tego imponu ącego poko u stał staruszek z siwiuteńką brodą, w czarnym
tużurku³⁶. Nos miał zakrzywiony, ak u orła. Przez złote okulary przyglądał się nam bacz-
nie i dokładnie.

Wchoǳąc, powieǳieliśmy gremialnie „ǲień dobry!” i zastanawialiśmy się, od czego
zacząć rozmowę, gdy H. O. odezwał się.

— Czy pan est O. D.?
— Czym? — spytał staruszek.
— No, czy pan est O. D.? — powtórzył H. O.
Kiwnąłem ręką, ażeby przestał, ale tylko starszy pan zauważył mó ruch i pogroził mi

palcem.
— Zamiast Ogólny Dobroczyńca, mówimy O. D.
Starszy pan zmarszczył czoło.
— Czy o ciec was tu przysłał? — spytał.
— Ależ nie — powieǳiał Dick — skądże?
Staruszek pokazał nam kartę wizytową, więc mu wytłumaczyliśmy, że Dick nosi imię

o ca.
— A czy o ciec wie, żeście tu przyszli?
— Nie wie i nie dowie się, póki nasz interes nie przy ǳie do skutku — rzekła Ala. —

O ciec ma sam dosyć zmartwień i kłopotów ze swoimi interesami, dowie się o naszych,
gdy bęǳiemy mogli poǳielić się z nim zyskiem.

Starszy pan zd ął okulary; ręką pogłaǳił brodę i spytał:
— Co was sprowaǳa do mnie?
— Przeczytaliśmy pańskie ogłoszenie — mówił Dick — a że potrzebu emy trzy ty-

siące szylingów, przyszliśmy do pana. Wzięliśmy siostrę ze sobą, bo podobno pan pożycza
paniom i panom razem.

— A na cóż wam te pieniąǳe?
— Mamy zamiar przystąpić do spółki, w interesie patentowym, zysk pewien. 

szylingów miesięcznie. Osobista współpraca zbyteczna — recytował Dick ogłoszenie,
którego się nauczył na pamięć.

— Zda e mi się, że was nie barǳo rozumiem — rzekł O. D. — Zanim ednak przy-
stąpimy do rozpatrzenia te sprawy, powieǳcie, proszę, czemu nazwaliście mnie Ogól-
nym Dobroczyńcą?

— Bo wiǳi pan — zaczęła Ala, uśmiecha ąc się, ak gdyby się nic a nic nie bała —
sąǳimy, że to barǳo pięknie z pańskie strony szukać biednych i starać się im przychoǳić
z pomocą, pożycza ąc pieniąǳe od stu do stu tysięcy szylingów. „Panie i panowie mogą
liczyć na dyskrec ę. Osobisty podpis wystarcza”.

Wypieki wystąpiły e na twarzy i spo rzała na nas z triumfem, ponieważ także nauczyła
się ogłoszenia.

— Hm — rzekł O. D. — siada cie.
I wskazał nam krzesła o złoconych nogach i pluszowych obiciach. Noel powieǳiałby

pewno, że są to trony królewskie.
— A teraz powieǳcie, czemu zamiast myśleć o interesach pieniężnych, nie uczęsz-

czacie do szkoły?

³⁶tużurek — roǳa długie marynarki, uszyte z ciemne wełny i z aksamitnym kołnierzem. Popularny na
przełomie XIX i XX wieku. [przypis edytorski]
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Więc mu wytłumaczyliśmy, że pó ǳiemy do szkoły, gdy o ciec bęǳie miał pieniąǳe.
Powieǳieliśmy mu też, że warunki materialne Bastablów pogorszyły się ostatnimi czasy,
ale że esteśmy na droǳe do ma ątku, wchoǳąc w spółkę z właścicielem patentów. O. D.
zadawał nam mnóstwo pytań; wreszcie wrócił do tematu pożyczki.

— A więc chcecie pienięǳy. Kiedyż mi e zwrócicie?
— Jak tylko bęǳiemy mieli.
O. D. zwrócił się do Oswalda:
— Zda e się, że esteś na starszym?
Odpowieǳiałem, że żadne to nie gra roli, bo pomysł był Dicka.
Więc rzekł do niego:
— Czy esteś pełnoletnim³⁷?
— Nie, ale będę za ǳiesięć lat.
— Może wtedy unieważnisz swó dług.
— Co? — spytał Dick z głupią miną (mógłby grzecznie powieǳieć: przepraszam, nie

zrozumiałem, może pan zechce powtórzyć — ak by zapytał Oswald).
— Długu, który zaciągnąłeś ako ǳiecko, mógłbyś potem nie zechcieć zapłacić; i pra-

wo przyznałoby ci rac ę.
— Jeżeli pan myśli, że byłbym takim oszustem… — i zerwał się oburzony.
— Siada że, chłopcze! Przecież żartowałem — powieǳiał O. D. i poczęstował nas

kwaśnymi cukierkami.
— Nie raǳę wam, ażebyście przystępowali do tego interesu. To est na zwycza nie sze

oszustwo. W ogóle nie raǳę wam wierzyć wszystkim ogłoszeniom w gazetach. Nie mam
przy sobie trzech tysięcy, ale mogę pożyczyć wam  szylingów, a ak bęǳiesz pełnoletni
— zwrócił się do Dicka — oddasz mi.

— Mam naǳie ę, że znacznie wcześnie — rzekł Dick. — A ten podpis?
— Na zupełnie zbyteczny — powieǳiał O. D. — mięǳy ludźmi honoru słowo

wystarcza.
Potem wręczył Dickowi piętnaście szylingów, a Ali śliczny flakon perfum. Odprowa-

ǳił nas przed dom, posłał po dorożkę, zapłacił dorożkarzowi z góry i kazał nas odwieźć
na dworzec. Podał nam rękę na pożegnanie, a Alę poprosił o całusa, H. O. chciał go także
uściskać, ale powstrzymałem go od tego, bo miał twarz wy ątkowo brudną!
.  
Przez dłuższy czas byliśmy barǳo szczęśliwi i zadowoleni. Posiada ąc owe piętnaście szy-
lingów, mieliśmy wrażenie, że ma ątek został rzeczywiście nam przywrócony. Bo, póki
mieliśmy pieniąǳe na drobne wydatki, nie odczuwaliśmy żadnych innych braków. Przy-
puszczam, że ǳieci, które stale otrzymu ą pieniąǳe na drobne wydatki, nigdy by nie
wpadły na pomysł szukania skarbu. Jest to więc naszym szczęściem w nieszczęściu, ak
powieǳiał kiedyś wu Alberta-z-przeciwka.

Gdy z piętnastu szylingów pozostało kilka pensów, trzeba się było zabrać ponownie
do poszukiwania skarbu.

Przyszła kole na wykonanie pomysłu Oswalda.
Roǳeństwo odnosiło się nader nieprzychylnie do ego pro ektów i nie chciało wziąć

uǳiału w ich wykonaniu, ale Oswald wieǳiał, że prawǳiwy bohater musi liczyć tylko
na siebie i nie zrażał się niczym. Oswald wierzył, że opowieści drukowane w książkach
głoszą prawdę i że edyną drogą do wielkie fortuny est wyratowanie starego bogacza od
grożącego mu niebezpieczeństwa. Wtedy bogacz adoptu e swo ego wybawcę, a eżeli ten
nie chce zmienić o ca, wynagraǳa go w akiś inny sposób.

W nie edne książce czytał Oswald o podobnych wypadkach. Raz mały chłopczyk
pomógł akiemuś kalece wysiąść z pociągu; okazało się potem, że był milionerem, polubił
chłopczyka i dał mu samochód.

Kiedy inǳie znowu akiś pan zgubił portfel, który znalazł mały chłopczyk i oddał
właścicielowi, a ten był wielkim generałem i zaadoptował dobrego i uczciwego znalazcę.
Różnych historii w tym roǳa u naczytał się Oswald i wierzył im.

³⁷pełnoletność — tu: dwaǳieścia eden lat. [przypis edytorski]
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Ale reszta roǳeństwa odnosiła się z niedowierzaniem do tych pomysłów. Mówili, że
należałoby na pierw narazić kogoś na śmiertelne niebezpieczeństwo, a następnie dopiero
wyratować.

Wobec tego Oswald postanowił sam wypróbować kilka łatwie szych sposobów. Stawał
na przystankach tramwa owych i pomagał wychoǳić panom z siwymi brodami. Nikt mu
nie był wǳięczny za to, tylko go kilkakrotnie zwymyślano.

Następnie akiś pan upuścił na ulicy sztukę³⁸ dwuszylingową. Oswald podniósł ą
i namyślał się, z akimi słowami zwrócić ą właścicielowi, gdy ów pan złapał Oswalda
za kołnierz i nazwał złoǳie em. Spotkałaby go niezawodnie eszcze większa przykrość,
gdyby nie to, że polic ant z rogu był dobrym zna omym Oswalda. Pan przeprosił Oswalda
za posąǳenie, chciał mu nawet dać sześć pensów, ale Oswald odwrócił się z godnością
i poszedł do domu.

Samoǳielne poszukiwania Oswalda nie doprowaǳiły do żadnego celu, rzekł więc do
roǳeństwa:

— Tracimy czas! Zróbmy coś!
Było to podczas obiadu. Rex choǳił dokoła stołu i z adał resztki z podłogi, a było ich

mnóstwo, bo mieliśmy na obiad baraninę na zimno (które nikt nie lubi).
— Należałoby wykonać pomysł Oswalda — powieǳiała Ala — on brał uǳiał w po-

szukiwaniach skarbu, dlaczegóż nie mielibyśmy uratować lorda Tottenhama.
Lord Totenham est tym ǳiwakiem, który coǳiennie odbywa spacery za miasto,

a o trzecie po południu wchoǳi na wzgórze, zde mu e brudny kołnierzyk, rzuca go
w krzaki, wy mu e z kieszeni świeży i zakłada go.

— Lord Totenham — zastanowił się Dick — to niezła myśl. Ale gǳież est śmiertelne
niebezpieczeństwo? — I rzeczywiście nic nie groziło staremu lordowi.

— A może — rzekł Oswald — połowa nas zostanie zbó ami i napadnie na lorda,
a druga połowa obroni go.

Nikt się na to nie zgoǳił, bo prócz H. O. nikt nie chciał zostać zbó em.
— Gdyby tak Rex! — powieǳiała Ala.
Zrozumieliśmy wszyscy ten oryginalny pomysł.
Rex est barǳo zmyślnym stworzeniem i zna nie edną sztukę. Nie zdołaliśmy wpraw-

ǳie nauczyć go choǳenia na dwóch łapach, ale eżeli mu szepnąć „łapać!”, to w te chwili
rzuca się na wskazaną osobę.

Zdecydowaliśmy się na to wszyscy prócz Dory, która powieǳiała, że est to głupia
zabawa i że nas może spotkać wielka nieprzy emność. Wzięła ostentacy nie książkę i poszła
do adalni.

Ułożyliśmy plan zasaǳki: Rex, Ala i H. O. ukry ą się w krzakach za wzgórzem,
a w chwili, gdy lord Tottenham zmieniać bęǳie kołnierz, szepną Rexowi „łapa ”. Rex
złapie lorda Tottenhama, a Oswald, Dick i Noel rzucą się na Rexa i uratu ą lorda Totten-
hama od śmiertelnego niebezpieczeństwa. Stary lord powie: „Jakże się wam odwǳięczę,
młodociani obrońcy”. No i wszystko się pięknie skończy.

Poszliśmy za miasto. ǲień był przykry i dżdżysty. Rexa, Alę i H. O. ukryliśmy
w krzakach. Rex i Ala zachowywali się spoko nie, ale H. O. zamoczył sobie kolana, nogi
bolały go od klęczenia, chciał wy ść z krzaków i biegać po łące, zanim po awi się lord
Tottenham. Powieǳiałem mu, że prawǳiwy Spartanin³⁹ powinien znosić głód i chłód.
Nareszcie ukazał się lord Tottenham.

Rzekliśmy Ali:
— Tsss! zbliża się — a sami odeszliśmy z wolna, pogwizdu ąc sobie, ażeby lord Tot-

tenham nie mógł posąǳić nas o akieś złe zamiary. Tymczasem lord Tottenham zbliżał
się. Mĳa ąc nas, rzekł:

— Biada o czyźnie, która…
Obe rzeliśmy się, lord wszedł na wzgórze, stanął obok mie sca, w którym byli ukryci

Ala, H. O. i Rex, zaczął odpinać kołnierzyk.
Naraz usłyszeliśmy warczenie Rexa, a po chwili Rex szarpał lorda za spodnie, szcze-

ka ąc donośnie.
³⁸sztuka — tu: moneta. [przypis edytorski]
³⁹Spartanin — mieszkaniec starożytnego miasta Sparta; Spartaninie słynęli z surowego trybu życia. [przypis

edytorski]
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Lord rzucił się do ucieczki, pies za nim. Nagle Lord zawołał: „ratunku! ratunku!”
(zupełnie, ak gdyby go ktoś nauczył) i zaczął rozpaczliwie wymachiwać rękami.

Dogoniliśmy go w edne chwili woła ąc:
— Dicku, uratu my tego poczciwego, starego człowieka!
Lord Tottenham krzyknął gniewnie:
— Poczciwego starego człowieka! Złapcie tego psa!
— To i dla nas est niebezpieczne — powieǳiał Oswald z godnością — ale któż bęǳie

się wahał w takie chwili, któż nie okaże odwagi!
A Rex nie puszczał lorda, ciągnął go za spodnie, rwał e i warczał.
Więc Noel krzyknął:
— Spieszcie się, bo może być za późno!
Złapałem Rexa za kark, szepnąłem „puszcza ” i Rex puścił.
Lord Tottenham poprawił sobie kołnierz, odetchnął, ręką pogłaǳił włosy, nasunął

kapelusz i powieǳiał.
— Wǳięczny wam estem, żeście mnie uwolnili od tego przebrzydłego zwierzęcia.

Wypĳcie za mo e zdrowie.
Dick powieǳiał, że nie wolno nam pić nawet za zdrowie lorda Tottenhama.
— Jestem wam wǳięczny, mo e ǳieci, i cieszę się, że nie mam do czynienia z ulicz-

nikami, ale z porządnymi ǳiećmi. Mimo to, możecie przy ąć coś od nowego przy a-
ciela — i wy ął z kieszeni portmonetkę, a z portmonetki złotą monetę. Zrobiło mi się
nad wyraz przykro i głupio. Po strachu, którego napęǳiliśmy lordowi, nie można było
w żadnym razie przy ąć ego pienięǳy. W dodatku nie mówił nic o adoptowaniu nas.
Byłem w prawǳiwym kłopocie. Puściłem Rexa, chciałem pożegnać się z lordem Tot-
tenham i powieǳieć mu, że nie chcemy żadnego wynagroǳenia, gdy na nieoczekiwanie
w świecie pies popsuł nam wszystko. Rex, puszczony przeze mnie, zaczął skakać koło nas,
wymachiwać ogonem, łasić się i lizać ręce. Był dumny z siebie.

Lord Tottenham otworzył szeroko oczy i rzekł:
— Zda e mi się, że ten pies est waszym dobrym zna omym.
Wtedy Oswald poczuł, że wszystko stracone i szybko powieǳiał:
— Do wiǳenia.
Chcieliśmy ode ść.
— Nie tak pośpiesznie! — krzyknął lord i schwycił Noela za kołnierz.
Noel wrzasnął i Ala wybiegła z krzaków. Nie wiemy właściwie czemu, ale Noel est

e ulubieńcem.
Lord Tottenham spo rzał na nią i rzekł:
— Zda e mi się, że est was więce ?
Wtedy H. O. wyszedł z krzaków.
— I ty należysz do tego towarzystwa? — zwrócił się do H. O., który mu powieǳiał,

że est nas tym razem tylko pięcioro. Lord Tottenham spo rzał na nas surowo i zaczął iść
coraz szybcie , prowaǳąc Noela za kołnierz.

Szliśmy za nim, a Dick, na odważnie szy, spytał, dokąd nas prowaǳi.
— Do więzienia! — odrzekł.
— Dobrze, ale niech pan nie bierze Noela, bo on est delikatny i łatwo się męczy.

Zresztą to nie ego wina. Jeżeli pan chce wziąć któregoś z nas do więzienia, to tylko mnie,
bo to był mó pomysł.

A Dick (porządny chłopak) dodał:
— Jeżeli pan Oswalda zabierze, to i a pó dę z nim do więzienia. Tylko Noela niech

pan puści, bo on słaby!
Lord Tottenham przystanął i rzekł:
— Należało wcześnie pomyśleć o tym!
Noel drżał na całym ciele i pobladł okropnie. Ala ęła prosić lorda:
— Ładny, miły, kochany lorǳie! Niech go pan puści, bo on zaraz zemdle e. Jakże

żału ę, żeśmy to zrobili. A Dora uprzeǳała nas, że to się źle skończy.
— Wiǳę, że Dora miała nieco zdrowego rozsądku — rzekł lord Tottenham i puścił

Noela. Ala przytuliła go do siebie i zaczęła mu rozcierać ręce i twarz, bo drżał i blady był
ak papier.

Wtedy lord Tottenham zapytał:
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— Dacie mi słowo honoru, że nie uciekniecie?
— Tak‼!
— Więc chodźcie za mną. — Doszliśmy do ławki, na które usiadł lord Tottenham,

a nas postawił przed sobą rzędem.
— Poszczuliście psa, a następnie staraliście się wmówić mi, żeście wyratowali mnie

z niebezpieczeństwa. Chcieliście otrzymać wynagroǳenie. Czyn wasz est… No, po-
wieǳcie sami, ak się na to zapatru ecie?

Powieǳiałem, że czyn nasz był nieuczciwy, ale że pienięǳy nie wziąłbym w żadnym
razie.

— W akim celu zatem uczyniliście to? — zapytał zǳiwiony lord. — Powieǳcie
prawdę.

— Teraz wiǳę, że to był barǳo głupi pomysł i Dora też odraǳała — mówił Oswald.
— Ale myśmy pragnęli odbudować ma ątek roǳinny. Czytałem w książkach, że eżeli się
ratu e starszego mężczyznę od śmiertelnego niebezpieczeństwa, to ten adoptu e, a eżeli
ǳieci nie chcą zmieniać o ca (co się także zdarza), to da e im akiś cenny skarb. A że
nie było śmiertelnego niebezpieczeństwa, wzięliśmy Rexa i… i… — nie dokończyłem, bo
zawstyǳiłem się strasznie.

— Piękny sposób do ścia do ma ątku — przez oszukaństwo i kawały — rzekł lord
Tottenham — pomyślcie tylko, gdybym był słabszy, mógłbym był dostać ataku sercowego
i umrzeć z przestrachu.

Rozbeczeliśmy się wszyscy, prócz Oswalda. Reszta roǳeństwa utrzymywała, że i on
płakał.

— Nie mówmy uż o tym, wiǳę, że żału ecie swo ego postępowania. I a kiedyś byłem
w waszym wieku.

Ala wpakowała mu się na kolana, ob ęła go za szy ę.
— Barǳo pan est dobry i poczciwy, że się uż na nas nie gniewa. Przepraszamy

pana. Chcieliśmy być ak te ǳieci w książkach, ale nam się to nigdy nie uda e. Cokolwiek
tamte zrobią, kończy się dobrze, a my mamy same zmartwienia. Oswald nie przy ąłby tych
pienięǳy, a go znam. I mnie zrobiło się tak przykro, gdy pan mówił o tym, że możemy
przy ąć coś od nowego przy aciela.

— Pamięta cie, że ani dla pienięǳy, ani za żadne skarby na świecie, nie należy popełnić
rzeczy nieuczciwe .

Zd ął kapelusz i odszedł, a myśmy wrócili do domu.
Dora powieǳiała: „a mówiłam wam” i przyznaliśmy e słuszność.
Przez cały tyǳień nie choǳiliśmy na wzgórze. Któregoś dnia udaliśmy się tam i usie-

dliśmy na ławce.
Gdy przechoǳił koło nie lord Tottenham, powstaliśmy, a Ala odezwała się:
— ǲień dobry panu. Za karę nie przychoǳiliśmy tu przez tyǳień. Ale ǳisia przy-

nieśliśmy panu upominki, ażeby się pan przekonał, że chcemy naprawić błąd.
Lord Tottenham usiadł obok nas i wręczyliśmy mu nasze prezenty. Oswald dał mu

kompas, który kupił za ostatnie sześć pensów. Oswald da e same pożyteczne prezenty.
Wprawǳie igła w kompasie przestała się ruszać, ale lord Tottenham był kiedyś admirałem,
więc potrafi ą sobie naprawić. Ala zrobiła szalik z różowe włóczki. H. O. dał mu swó
scyzoryk, którym kiedyś obciął guziki przy ubraniu.

Dick ofiarował mu swo ą nagrodę Bohater gór i przepaści⁴⁰, bo to była na ładnie sza
rzecz, którą posiadał.

Noel dał mu swó utwór, który spec alnie napisał.

— Kto popełnił ciężką winę,
Ma smutną, ak my, minę.
Lecz przyrzekamy, lorǳie Tottenhamie.
Że się poprawi to postępowanie.

⁴⁰Bohater gór i przepaści — na prawdopodobnie choǳi o nagrodę książkową. W wers i angielskie mowa
o Naval Heroes. Sea Kings and Naval Heroes. A book for boys to książka bryty skiego pisarza Johna Georga
Edgara (–), autora często piszącego literaturę przeznaczoną głównie dla chłopców. [przypis edytorski]
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Lord ucieszył się barǳo, porozmawiał z nami chwilę i uściskał nas na pożegnanie.
Odtąd, ilekroć go spotykamy, wita się z nami, a gdy iǳiemy z ǳiewczętami, kłania

się pięknie i zde mu e kapelusz.
.  
Pomimo przestróg O. D., Dick bezustannie szperał w gazetach i studiował ogłoszenia.
Wierzył, że skorośmy w pismach znaleźli Ogólnego Dobroczyńcę i ego  szylingów —
to może się nam znowu poszczęści.

Któregoś dnia przeczytaliśmy następu ące ogłoszenie:

Każdy może zarobić dwaǳieścia szylingów tygodniowo. Mały nakład
pracy. Próba i instrukc e:  szylingi przysłać znakami pocztowymi.

A więc zebraliśmy nasze pieniąǳe, które nie przekraczały te sumy, kupiliśmy marki
pocztowe i włożyliśmy do listu, który napisał Dick — i H. O. poszedł list ten wrzucić do
skrzynki własnoręcznie.

Nieskończenie długim wydał nam się czas, zanim otrzymaliśmy odpowiedź. Pięć razy
ǳiennie zaczepialiśmy listonosza, pyta ąc, czy nie przyniósł nam listu.

Ale dopiero na piąty ǳień przyszła duża paczka z napisem „Ostrożnie! — Szkło”. Było
to pudełko napełnione trocinami; wewnątrz zna dowała się niewielka butelka z żółtym
płynem.

Oswald pobiegł po korkociąg; ale minęła dobra chwila, zanim go znalazł; nie leżał
w kredensie, na swoim mie scu, ale w szafie od bielizny.

Gdy wrócił, wszyscy uż przeczytali napis na etykiecie i dołączonych kartkach.
— Zda e się, że nie wypada sprzedawać wina — mówiła Dora — a zresztą któż z nas

potrafi, przecież nigdy tego nie robiliśmy.
— I a nie mam po ęcia — rzekła Ala — chyba to nie est żadna sztuka.
Wszyscy sieǳieli zamyśleni i ze spuszczonymi głowami, więc Oswald zapytał, akim

sposobem bęǳiemy zarabiać  szylingów tygodniowo.
— Wiǳisz — zaczął Dick — w te butelce est wino Castillian Amoroso. Trzeba

znaleźć luǳi, którzy by skosztowali tego wina, trzeba, żeby im smakowało, i trzeba, by
obstalowali⁴¹ u nas kilka butelek. Wtedy my napiszemy do fabryki Castillian, że tamci
chcą wina, oni im poślą, a za każdy tuzin obstalowanych butelek dostaniemy dwa szy-
lingi. Jeżeli zatem bęǳiemy sprzedawać po ǳiesięć butelek tygodniowo, to zarobek nasz
stanowić bęǳie dwaǳieścia szylingów. Ale wątpię, czy sprzedamy aż tyle — skończył
Dick.

— Może nie początkowo — powieǳiała Ala — potem, gdy się wszyscy przekona ą,
ak smaczne i pożywne est wino, zarabiać bęǳiemy znacznie więce .

— I ǳiesięć szylingów nam wystarczy. Prawda? — Oswald nie marzył nawet o więk-
szym zarobku. Dick wziął korkociąg i ( ak zwykle), zamiast wydobyć korek, wepchnął go
do butelki.

Dora przyniosła szklaneczkę do lekarstwa, tę z poǳiałką, powieǳiała, że wszyscy
skosztu emy, ale po odrobince.

— Nikt nie dostanie więce ak łyżkę stołową — mówiła, ak gdyby butelka należała
do nie wyłącznie. (Ostatecznie miała na większe prawo, bo dała całego szylinga, a my
resztę).

Potem odmierzyła troszkę i sama zaczęła pić, bo est na starsza.
— Jak ci smaku e? — zawołaliśmy ednogłośnie, ale Dora dopiero po chwili odpo-

wieǳiała nam.
— To est podobne do lekarstwa, akie pił Noel na wiosnę. Zresztą nie wiem, może

wino powinno mieć taki smak.
Potem pił Oswald. Usta mu ścierpły, ale się słowem nie odezwał, czekał, co powie

reszta, Dick krzyknął, że est to obrzydliwe, Ala ustąpiła Noelowi swo e kolei. Noel po-
wieǳiał, że est to nektar godny królów, ale mimo to zrobił grymas i wypluł w chustkę.
Zaś H. O. wypluł na środek poko u. Musiał sprzątnąć i dostał od nas niezłe wymyślanie.
Potem przyszła kole na Alę.

⁴¹obstalować — tu: zamówić. [przypis edytorski]
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Ala nie miała zbytniego zaufania, rzekła więc:
— Ja proszę o trzy krople; nie możemy wypić wszystkiego.
— Nie będę sprzedawać tego świństwa. — rzekł Dick. — To est oszukaństwo. Kto

chce, może sobie zabrać butelkę.
— Mnie ą da cie — zawołała Ala — a wiem, czego brak. Trzeba cukru.
Zrozumieliśmy od razu, że Ala, choć est ǳiewczyną, wpada na genialną myśl. Ażeby

nie robić nieporządku na stole, rozkruszyliśmy na podłoǳe dwa kawałki cukru i wrzu-
ciliśmy do szklaneczki.

Smak wina zmienił się nie do poznania. Nie było uż ani zbyt kwaśne, ani zbyt gorzkie;
racze przeciwnie, zbyt słodkie.

— Smaku e barǳo, eśli się przyzwyczaić — rzekł Dick.
Zda e się, żałował, iż odstąpił butelkę Ali.
— Cukier był zakurzony, trzeba bęǳie rozkruszyć w czystym papierze, zanim wrzu-

cimy do butelki.
I znowu Dora wy echała ze swo ą przesadną uczciwością.
— Bęǳie to oszukaństwo, eżeli damy skosztować słodkie, a sprzedamy kwaśne wino.
— Każdemu kto obstalu e wino, z góry powiemy, że musi dorzucić kilka kawałków

cukru — zadecydowała Ala.
Rozkruszyliśmy więc barǳo ostrożnie mięǳy gazetami osiem kawałków cukru i wrzu-

ciliśmy do butelki. Potem zakorkowaliśmy ą kawałkiem czystego papieru, nie zaś kurie-
rem, bo wiemy ak szkodliwą est farba drukarska.

Daliśmy też Rexowi do skosztowania. Widocznie mu nie smakowało, bo kichał przez
pół goǳiny, a potem schował się pod łóżko.

— A kto za mie się sprzedażą wina? — spytałem.
— Naturalnie, że a — odpowieǳiała Ala — każdemu kto przy ǳie do nas, zapro-

ponu ę kupno wina. A zresztą zobaczymy.
Elizie nie powieǳieliśmy o naszym nowym przedsiębiorstwie, a to ona otworzyła

drzwi kilku osobom, które przyszły do o ca. Nie zdołała więc Ala poprobować szczęścia
z Castillianem Amoroso. Dopiero około piąte po południu poszła Eliza do swo e przy a-
ciółki, która miała e uszyć suknię na nieǳielę.

Po chwili usłyszeliśmy ǳwonek. Ala pobiegła otworzyć. Usłyszeliśmy z naszego po-
ko u, ak mówiła:

— Niech pan bęǳie łaskaw, proszę we ść.
A gruby męski głos odpowieǳiał.
— Czy o ciec w domu? Mam do niego interes.
— Niech pan pozwoli.
— Jest w domu. To dobrze.
I wytarł nogi o słomiankę, po czym wszedł. Był to rzeźnik, chociaż nie miał na sobie

białego fartucha ak w sklepie. W ręku trzymał kopertę.
Ala wprowaǳiła go do adalni, gǳie na stole była przygotowana butelka zCastillianem

Amoroso i szklaneczka od lekarstw. Stanęliśmy wszyscy pod drzwiami, a Oswald zaglądał
przez ǳiurkę od klucza.

— Niech pan spocznie — rzekła Ala ze sztucznym spoko em.
Rzeźnik usiadł i Ala nalała trochę wina do szklaneczki, a następnie zakorkowała bu-

telkę tym samym kawałkiem papieru.
— Może panienka zechce poprosić o ca. Spieszy mi się — rzekł po chwili rzeźnik.
— O ca nie ma w domu, ale przy ǳie za chwilę — powieǳiała Ala i stanęła przed

rzeźnikiem, nie oǳywa ąc się uż ani słowa. Wyglądała dosyć głupio z zakłopotaną miną
i odemkniętymi ustami, więc H. O., któremu ustąpiłem mie sce przy ǳiurce od klucza,
roześmiał się na głos. Podszedłem z tyłu i dałem mu szturchańca. H. O. pisnął. Rzeźnik
nie słyszał tego wszystkiego. Ala zaś, ocknąwszy się, zaczęła mówić szybko i potoczyście,
bo z góry ułożyła sobie całe przemówienie.

Umiała na pamięć etykietę Castilliana.
— …pragnę zwrócić uwagę pańską na próbę wina, które ninie szym mam honor

przedstawić szanownemu panu. Pod względem smaku i zapachu wytrzymu e konkurenc ę.
Nie ustępu e w niczym starym winom węgierskim, reńskim i… — Ali zabrakło słów. —
Czy pił pan uż kiedyś Castillian Amoroso?
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— Nie, nigdy nawet nie słyszałem o takim winie — odpowieǳiał rzeźnik.
— To może pan skosztu e?
— Owszem, barǳo chętnie.
Ala podała mu szlankę. Rzeźnik skosztował tylko i polizał wargi.
Czekaliśmy na „słowa zachwytu i uznania”, ale rzeźnik odstawił nietknięte wino (wla-

liśmy e z powrotem do butelki) i powieǳiał:
— Czy to nie za słodkie, ak na wino?
— O, prawǳiwe ma zupełnie inny smak, ale my nie lubimy kwaśnego wina, więc

dodaliśmy osiem kawałów cukru. Tak bym chciała, żeby pan obstalował kilka butelek!
— Czemu? — spytał zdumiony rzeźnik.
Ala wahała się przez chwilę, a potem rzekła.
— Pan także ma interes, więc powiem. Szukamy luǳi, którzy by obstalowali u nas

to wino, bo za każdy tuzin butelek dostaniemy dwa szylingi.
— Hm, hm — mruknął rzeźnik i spo rzał na dywan.
— Wiǳi pan — ciągnęła ośmielona uż Ala — są powody, dla których musimy

zarabiać.
— Tak, tak — powieǳiał rzeźnik, nie podnosząc oczu.
— Jak pan uważa? Czy prędko do ǳiemy do ma ątku? Za próbną flaszkę Castilliana

zapłaciliśmy dwa szylingi.
— Mam naǳie ę, że panienka zarobi barǳo wiele.
— Tak? — ucieszyła się Ala — to może pan kupi?
— Owszem, Castillian est moim ulubionym winem.
Ala chciała go znowu poczęstować.
— Nie, ǳięku ę, est to doskonały napó , ale mi nie służy. Mam starego wu aszka,

który barǳo lubi wino. Obstalu ę dla niego na gwiazdkę pół tuzina butelek. Oto szyling,
który się pani należy. — I wy ął z kieszeni nowiutki pieniąǳ.

— A a myślałam, że płacą tylko fabrykanci — powieǳiała Ala.
Rzeźnik rzekł e na to, że nie da ą nic za pół tuzina. Potem wstał, pożegnał się po-

śpiesznie i przeprosił, że nie może czekać na o ca, bo nie ma czasu. Ala znów go poczę-
stowała winem, lecz on szepnął:

— Za nic na świecie.
Ala z nowym szylingiem w ręku weszła triumfalnie do naszego poko u.
Cały wieczór robiliśmy plany na przyszłość, która nam się zapowiadała tak pięknie

i tak bogato!
Nikt nie z awił się naza utrz.
Na trzeci ǳień przyszła akaś pani z dobroczynności po ofiary na budowę domu dla

sierot.
Weszliśmy z Alą do poko u, a gdy e wytłumaczyłem, że posiadamy tylko eden szy-

ling i ten est nam niezbędny, Ala się odezwała.
— Może pani pozwoli wina?
— ǲięku ę, barǳo ǳięku ę — powieǳiała pani, choć minę miała nad wyraz zdu-

mioną.
I daliśmy e w ślicznym kieliszku łyżeczkę wina. Pani podniosła go do ust i z wielkim

pośpiechem odstawiła. Zerwała się z kanapy i zawołała:
— Wstrętne ǳieci! Obrzydliwe smarkacze! Takie kawały robicie starszym! A nie

wstyd wam! Poczeka cie no! Napiszę do wasze mamy. Mogliście mnie otruć! Mama was
ukarze!

— Przykro mi barǳo, że się pani nie poznała na winie. Rzeźnikowi smakowało.
Mówił tylko, że est za słodkie. A do mamy niech pani nie pisze, bo tatuś tak się martwi,
gdy przychoǳą listy do mamy — mówiła Ala, bliska płaczu.

— Co mówisz smarkata? Dlaczegóż to o ciec nie lubi, gdy przychoǳą listy do mamy?
Ala zawołała:
— O, pani… — i wybiegła z płaczem.
Wtedy a rzekłem:
— Nasza mama umarła i niech uż pani iǳie sobie!
A ona spo rzała na mnie zupełnie inacze niż poprzednio.
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— Jest mi barǳo przykro. Przepraszam was. Siostrzyczka two a chciała ak na lepie …
Przepraszam was. — I wyciągnęła rękę.

Naturalnie, że po tym wszystkim nie mogłem e proponować kupna wina. W każdym
bądź razie była to niezła osoba. Opowieǳiałem to Ali. Było nam ednak barǳo smutno.
Gdy wróciłem do adalni, pomyślałem, ak się od śmierci mamy wszystko zmieniło —
i o ciec, i my, i całe życie.

.  
Dopiero na końcu tego rozǳiału bęǳie mowa o szlachetności Oswalda. Posłucha cie od
początku. Zaczęło się, ak wszystko w tym czasie, od poszukiwania skarbu.

Z chwilą, gdy przyrzekliśmy o cu nie przystępować do żadnego interesu, nie pora-
ǳiwszy się go wprzódy⁴², przestaliśmy w ogóle myśleć o interesach.

Mieliśmy wprawǳie mnóstwo wspaniałych pro ektów, ale brak pienięǳy stawał nam
na przeszkoǳie.

H. O. chciał założyć plantac e ryżu, kakao i cukru… ale wykonanie tego pomysłu
było zbyt kosztowne. Z tych samych powodów nie mogliśmy urzeczywistnić doskonałego
pro ektu Ali: mieliśmy ubrać Rexa w suknie lalki i choǳić z nim i z organkami po
podwórzach. Ale Dick przeczytał (także w ogłoszeniach), że organy kościelne kosztu ą
siedem tysięcy szylingów.

Bawiliśmy się w „bal” dla lalek. To est ulubiona zabawa ǳiewczynek, zgoǳiliśmy się
na nią pod warunkiem, że my, chłopcy, nie bęǳiemy zmywać naczyń.

W chwili, gdy piliśmy na deser wodę z sokiem wyrobu Ali, rzekł Dick:
— Przypomina mi to…
— Co takiego? — zapytaliśmy wszyscy.
Odpowieǳiał nam zaraz, choć usta miał pełne chleba i soku. Nawet do na bliższych

krewnych nie powinno się mówić z pełnymi ustami; nie należy także wycierać ust ręką,
ale chustką, eżeli się ą posiada. Ale Dick nie zwraca uwagi na nic!

— Pamiętacie, powieǳiałem wam kiedyś, że mam pomysł, ale nieskończony.
— Tak, tak.
— Otóż ten sok…
— Herbata dla lalek — szepnęła Ala.
— …czy tam herbata, naprowaǳiła mnie na myśl.
Miał powieǳieć, na aką myśl, gdy mu przerwałem:
— Skończmy ten obiad i zorganizu my walne zebranie.
ǲiewczęta zabrały się do zmywania naczyń, a myśmy wyciągnęli nasze flagi wo enne.

Usadowiliśmy się dokoła kominka i Dick zaczął:
— Każdy pragnie posiąść pieniąǳe. Doświadczeni dochoǳą do ma ątku; i a uż

nie edno wiǳiałem.
Tu przerwał i włożył fa kę do ust. Fa kę tę znaleźliśmy na ulicy. Kłaǳiemy do nie

zeschłe liście i palimy kole no. ǲiewczętom nie da emy fa ki. Byłyby zanadto zarozumiałe,
gdyby mogły robić to samo, co my, mężczyźni.

— Dicku, bez wstępów — rzekł zniecierpliwiony Oswald.
— Małe flaszeczki od lekarstw kosztu ą po pensie. H. O., eżeli nie przestaniesz zie-

wać, to ci nic nie powiem i za karę nie dostaniesz cukierków, które kupię za pierwsze
zarobione pieniąǳe. I Noel tak samo.

— Noel nie ziewa! — zawołała Ala — przestań, H. O.
— No mów, Dicku, mów dale .
— Tysiące lekarstw sprzeda e się w aptekach. Prawda? Czytałem sam w gazetach,

że: „setki uleczonych osób ǳięku e za itd.” A luǳie, którzy sprzeda ą lekarstwa, muszą
mnóstwo zarabiać. Butelki są małe i ak uż raz powieǳiałem, kosztu ą po pensie.

— Tak, ale lekarstwa kosztu ą — rzekła Dora — karmelki od kaszlu są barǳo drogie.
— Bo są smaczne — odpowieǳiał Dick — ale świństwa, ak ole rycynowy na przy-

kład, są znacznie tańsze. My zaś do naszych lekarstw nie potrzebu emy drogich rzeczy.

⁴²Z chwilą, gdy przyrzekliśmy ojcu nie przystępować do żadnego interesu, nie poraǳiwszy się go wprzódy —
w wers i oryginalne nastąpiło to w pominięte w polskim wydaniu źródłowym końcówce rozǳiału Castillian
Amoroso, gdy wieść o handlu winem doszła do o ca ǳieci. [przypis edytorski]
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A skoro wymyślimy akieś lekarstwo, to podamy ogłoszenie do gazety. Luǳie będą nam
przysyłać po dwa szylingi za małą, a po trzy i pół szylinga za większą flaszkę. Potem,
gdy lekarstwo ich uzdrowi, napiszą, że przez lata całe cierpieli na daną chorobę i stracili
uż naǳie ę wyzdrowienia kiedykolwiek, ale balsam Bastablowski uleczył ich. Listy te
i fotografie przed i po chorobie będą pomieszczane w pismach.

Wszyscy bez wy ątku zgoǳiliśmy się na sprzedaż lekarstw — nie zauważyliśmy, że
był to także roǳa interesu. Wu Alberta wytłumaczył nam to późnie .

W błęǳie esteście, kochani czytelnicy, eżeli sobie wyobrażacie, że wynalezienie le-
karstwa est czymś łatwym.

Przede wszystkim nie mogliśmy się zdecydować, akie choroby leczyć bęǳiemy.
Dora pragnęła wynaleźć płyn udelikatnia ący i wybiela ący cerę, aleśmy e przypo-

mnieli, akich to krost dostała i ak e skóra poczerwieniała, gdy kupiła sobie mydło
Rosabella, o którym czytaliśmy, że usuwa plamy, pryszcze, piegi i nada e cerze kolor
i delikatność brzoskwini. Noel chciał wynaleźć uniwersalny środek na wszystkie choro-
by. Oswald pragnął lekarstwa na rany i zda e mi się, że to był na lepszy pomysł, ale i temu
sprzeciwił się Dick:

— Skąd się wezmą ranni, gdy nie ma żadne wo ny? Nie sprzedawalibyśmy nawet
edne butelki ǳiennie.

H. O. chciał lekarstwa, które by się brało przed ole em rycynowym, rumbarbarum⁴³
i tranem, ażeby nie odczuwać nieprzy emnego smaku. Wytłumaczyliśmy mu, że starsi
w ogóle nie biorą ani tranu, ani rycyny, więc i takie lekarstwo byłoby zbyteczne. Nareszcie
Dick powieǳiał, że est mu wszystko edno, akie dolegliwości leczyć bęǳiemy, tylko:

— Trzeba się zdecydować na coś i to ak na pręǳe .
— To musi być coś na zwycza nie szego — odezwała się Ala, która milczała dotych-

czas — ani podagra, ani bóle krzyża, ani tysiące podobnych chorób, na które się rzadko
choru e. A aka choroba est na zwycza nie sza?

— Przeziębienie — zawołaliśmy ednogłośnie.
I na tym stanęło.
Napisaliśmy receptę, którą przylepiliśmy do butelki.
Oto recepta:
„Bastable. Jedyne lekarstwo przeciw przeziębieniom, kaszlom, astmie, katarowi, krót-

kiemu oddechowi i zapaleniu gardła. Skutek niezwłoczny. Jedna butelka wystarcza (zwłasz-
cza większa za  ½ sz.). Firma D. O. R. A. N. i H. O. Bastablowie. Wystrzegać się
naśladownictwa (pół pensa za zwrot butelki)”.

Naturalnie, że na ważnie sze było postarać się o zaziębienie, a następnie wyleczyć na-
szym lekarstwem. Dick, ako wynalazca, miał na większe prawa do choroby. Nikt się o to
nie spierał. Było to nawet ładnie z nasze strony.

Tego samego dnia biegał Dick przez goǳinę, zgrzał się i spocił, a następnie napił się
zimne wody. Naza utrz stał boso i w nocne koszuli przez dwaǳieścia minut w na więk-
szym przeciągu. Wszystko daremne. Poszliśmy do parku. Dick stanął w kałuży i z prze-
moczonymi butami choǳił cały ǳień. I to nie pomogło. Zamoczył sobie tylko obuwie.
Na trzeci ǳień Noel zaczął kichać i kaszleć. Dick był na niego barǳo obrażony, że mu
taki kawał zrobił.

— A czy to mo a wina? — rzekł Noel — wcale się o to nie starałem, trzeba się było
samemu przeziębić, a nie czekać na mnie. — Miał rac ę.

Noel poszedł do łóżka, a my zaczęliśmy przyrząǳać lekarstwa. Żałowaliśmy, że nie
może się bawić z nami, ale branie lekarstw było na większą przy emnością.

Każdy fabrykował na swó sposób. Ala zrobiła tak zwaną „gorzką herbatę”: wzięła
liści lipowych, igieł sosnowych, kilka ziarnek pieprzu, trochę oliwy i wszystko zagoto-
wała w słone woǳie. Byłem przeciwny oliwie, Ala nie usłuchała mnie. Lekarstwo nie
smakowało Noelowi i nie pomogło mu na przeziębienie.

⁴³rumbarbarum — rabarbar, rzewień; roślina o dużych liściach i asnoczerwone mięsiste łodyǳe, niektóre
e gatunki są adalne (liście i łodygi). Występu ą też odmiany lecznicze (korzenie i kłącza). [przypis edytorski]
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Oswald kupił ałunu⁴⁴, wlał kilka łyżeczek terpentyny⁴⁵ (wiadomo, że terpentyna est
zbawiennym lekarstwem na kaszel), wrzucił kawałek cukru i zmieszał w butelce. Przyszła
Ala, wylała lekarstwo i powieǳiała, że nie pozwoli truć Noela.

Dora dała mu rumianku na poty. To rzeczywiście pomogło. Niestety, nie możemy
przecież sprzedawać rumianku. Byłoby to po pierwsze nieuczciwością, a po drugie nikt
by nie uwierzył w skuteczność takiego lekarstwa.

Dick zmieszał sok cytrynowy z wodą sodową, było to smaczne, aczkolwiek niesku-
teczne.

Na barǳie ednak smakowało Noelowi lekarstwo H. O. Dowoǳi to tylko głupoty
poety-brata.

H. O. wrzucił do letnie wody miętówki i dodał niebieskie farby. Wyglądało ślicznie
i nie było szkodliwe, bo na pudełku od farb był napis „Farby nietru ące”, co znaczy, że nie
tylko można ssać pęǳle, ale też i farby. Wesoło było podczas przeziębienia Noela. Ogień
się palił na kominku, sieǳieliśmy przy łóżku Noela, a ǳiewczęta czytały nam na głos
piękne ba ki.

O ciec wy echał za interesami, a wu Alberta zna dował się w Hastings. Byliśmy zado-
woleni, nikt nam nie przeszkaǳał, mogliśmy karmić Noela naszymi lekarstwami, w któ-
rych skuteczność nie uwierzyłby nikt ze starszych.

Tymczasem zaziębienie Noela powiększało się coraz barǳie , głowa bolała go okrop-
nie, zda e się, że miał uż gorączkę.

Oswald, schoǳąc ze schodów, wpadł na Alę i przewrócił ą.
— Nie becz, idiotko, nie uderzyłem cię naumyślnie.
— Ja nie dlatego płaczę, Oswalǳie! Tylko est mi smutno.
— Co ci to?
— Bo, bo — mówiła przez łzy — mnie się zda e, że Noel est chory… ale naprawdę.

Eliza nie chce iść po doktora, bo mówi, że to est zwycza ne przeziębienie. Ale on est
barǳo chory, może umrze… — I rozbeczała się.

— Przestań, idiotko! — krzyknął Oswald. (Jak on się obchoǳi z roǳeństwem! Gdy-
by to była powieść, Oswald ucałowałby swo ą siostrę, rozpłakałby się także i wspólne łzy
popłynęłyby strumieniem po twarzy).

— To napiszmy do o ca — rzekł Oswald.
— H. O. zgubił kartkę z adresem. Szukałam wszęǳie i nie mogę znaleźć. Ale zrobię

coś innego. Poczeka , powiem ci zaraz. Albo nie, nie powiem. Muszę wy ść na miasto.
Tylko nie mów nikomu, że wyszłam, a gdy Eliza spyta się, to powieǳ, że estem na górze.
Przysięgnĳ.

— Przysięgnę, ak powiesz, dokąd iǳiesz!
— Nie, nie powiem.
— No to nie przysięgnę.
Ala wymknęła się z domu wtedy, gdy Eliza szykowała nam podwieczorek.
Kiedy zapytała, gǳie Ala, powieǳiałem e , że robi porządek w szuflaǳie. (Zdarza się

to e czasem). Po podwieczorku Noel kasłał i pytał o Alę. Powieǳiałem, co wieǳiałem…
Ala wróciła z barǳo poważną miną i szepnęła mi, że wszystko w porządku.

Wieczorem Eliza wyszła, a myśmy zostali sami w domu. Nagle rozległ się ǳwonek.
— To Eliza nie wzięła klucza. H. O., idź otworzyć, masz na młodsze nogi. — Ale to

nie była Eliza, tylko wu Alberta.
— Jak to dobrze, że pan przyszedł — zawołał Oswald — Ala myślała, że Noel u…
Ala szarpnęła mnie za rękaw i urwałem w środku zdania.
— Myślałam tylko, że Noel est naprawdę chory i że trzeba doktora — i wzięła wu a

Alberta za rękę.
— Chodźmy do niego — rzekł wu Alberta. Usiadł na łóżku i wziął Noela za puls.

⁴⁴ałun— kruchy, rozpuszczalny w woǳie minerał przybiera ący formę kryształków, stosowany do tamowania
krwawienia. [przypis edytorski]

⁴⁵terpentyna — bezbarwna lub żółtawa ciecz uzyskiwana z żywicy drzew iglastych. Stosowana m.in. do
produkc i farb, lakierów i rozpuszczalników. W medycynie używana do nacierania. Może być tru ąca i ǳiała
drażniąco. [przypis edytorski]
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— Gdy wielki mag arabski błąǳił po ǳikich lasach Hastingsu — mówił wu —
i spoglądał na gwiazdy, wyczytał z nich, że poeta Noel Kamaralcaman dostał kataru.
Zawołał mag swó kufer lata ący i oto est.

Wy ął z kieszeni czekoladę, którą nam dał; Noela okrył, poprawił mu poduszki, dał
mu kilka winogron i rzekł:

— Czas, by Noel usnął.
Poszliśmy do drugiego poko u.
Wu Alberta usiadł w fotelu i powieǳiał:
— Zaczyna cie…
— Może im pan powieǳieć, że telegrafowałam, uż mi wszystko edno — rzekła Ala.
— Nic mędrszego uczynić nie mogłaś — odpowieǳiał wu .
Oswald zrozumiał sekret Ali, poszła na pocztę i telegrafowała. „Przy edź wu u! Za-

ziębiliśmy Noela, może umrze”. Kosztowało to  pensów!
I wu Alberta zaczął zadawać pytania i wydało się wszystko, ak to Dick szukał zazię-

bienia, a znalazł e właśnie Noel, ak go leczyliśmy, itd.
— Jesteście za starzy na takie głupstwa. Zdrowie est na cennie szym skarbem i igrać

z nim nie można. Wszak mogliście byli zabić Noela.
— O e — rozbeczała się Ala — Noel umrze…
— Nie, nie — uspokoił ą wu Alberta — nic mu się nie stało, ale wasz postępek…
I mówił przez dobrą goǳinę, a nam się robiło coraz smutnie .
— Pamiętacie, że przyrzekłem zabrać was do cyrku?
— Tak, pamiętamy — odpowieǳiał Oswald.
— Otóż nie cofam mo ego przyrzeczenia, ale eżeli chcecie, żebym zamiast tego wziął

Noela na dwutygodniową kurac ę do Hastings, to wybiera cie.
— Niech pan zabierze Noela — zawołaliśmy ednogłośnie.
Wu Alberta zaczekał na Elizę, a potem powieǳiał nam dobranoc w taki sposób, że

zrozumieliśmy, iż nie tylko wybaczył, ale zapomniał o naszym przestępstwie.
Poszliśmy spać. Nagle, musiało uż być dobrze po północy, poczułem, że mnie ktoś Sumienie, Kraǳież

szarpie. Otworzyłem oczy. To była Ala, cała drżąca i blada.
— Oswalǳie, Oswalǳie, taka estem nieszczęśliwa. Gdybym umarła te nocy…
— Idź do łóżka i da mi święty pokó .
— Nie, nie. Ja ci muszę powieǳieć. Posłucha , a estem złoǳie em. A gdy złoǳie

umiera, to iǳie prosto do piekła.
— To nie są żarty — pomyślał Oswald. Usiadł na łóżku, przykrył Alę kawałkiem

kołdry, a ona szepnęła mu do ucha wielką ta emnicę.
— Nie miałam dosyć pienięǳy na wysłanie depeszy, więc wzięłam fałszywe sześć

pensów, które o ciec kazał wyrzucić. Nie powieǳiałam ci, bo ty także nie miałeś pienięǳy
i może byś mi zabronił telegrafować albo byś się zgoǳił na te fałszywe pieniąǳe i byłbyś
także złoǳie em. Co a zrobię, nieszczęśliwa?

Oswald namyślał się przez chwilę, a potem rzekł:
— Szkoda, że mi nie powieǳiałaś od razu, ale wszystko da się naprawić, eżeli zwró-

cimy pieniąǳe. Nie martw się i idź spać. Już a coś wymyślę.
I Ala poszła spać. Naza utrz zanim zdążyliśmy się rozmówić z wu em Alberta, ten

od echał uż z Noelem do Hastings.
Ala czuła się barǳo nieszczęśliwa, wprawǳie nie tak ak w nocy, wszystkie zmar-

twienia wyda ą się w nocy stokroć cięższymi niż w ǳień.
I Oswald był barǳo zdenerwowany. Nikt z roǳeństwa nie miał pienięǳy, a przecież

lada chwila mogli byli przy ść luǳie z poczty i kazać zaaresztować Alę.
Myśleliśmy, myśleliśmy i nie wymyśliliśmy, skąd by tu wziąć sześć pensów; a Ala była

w ciągłym niebezpieczeństwie.
Przed wieczorem udałem się na spacer. Kto wie, może na ulicy zna dę trochę pienię-

ǳy.
W okolicach parku spotkałem panią Leslie. Miała na sobie piękne futro, a w ręku

trzymała pęk złotych chryzantem. Poznała mnie z daleka, przystanęła i zaczęła wypytywać
o kolegę-poetę.

Opowieǳiałem e , że zachorował i chciałem poprosić o pożyczenie sześciu pensów,
ale nie mogło mi to prze ść przez gardło.
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Pani Leslie rozmawiała ze mną przez chwilę, potem spo rzała na zegarek.
— Jak późno! — wskoczyła do prze eżdża ące dorożki. Potem wychyliła się, dała mi

piękne kwiaty, które trzymała w ręce i rzekła: — Da te kwiaty choremu poecie i pokłoń
mu się ode mnie. — Od echała.

A teraz, proszę was, droǳy czytelnicy, nie sądźcie Oswalda zbyt surowo. On pragnął
tylko uratować honor roǳiny Bastablów.

Wszystko wam powiem.
Oswald dla ocalenia małe siostrzyczki poświęcił swo ą dumę. Nie ośmielę się nazwać

go za to szlachetnym — wam pozostawiam ocenę.
Oswald pobiegł do domu, wziął na starsze, podarte ubranie, rozczochrał sobie włosy

i poszedł z chryzantemami przed pociąg, z którego wysiadali przy ezdni z Londynu.
I Oswald sprzedawał chryzantemy po pensie, a w przeciągu chwili sprzedał wszystkie

za  pensów, potem pobiegł na pocztę do odǳiału telegraficznego i rzekł do pani, która
sieǳiała za kratą.

— Wczora edna mała ǳiewczynka dała pani sześć fałszywych pensów, oto są dobre.
Ta pani powieǳiała, że nie zauważyła żadnych fałszywych pienięǳy i nie chciała przy-

ąć tych, które e Oswald dawał.
I on nie chciał ich wziąć. Więc ta pani wrzuciła e do skarbonki dla biednych.
Oswald pobiegł do domu, ażeby upewnić Alę, że uż nie pó ǳie do więzienia. Za

cztery pozostałe pensy kupiliśmy karmelków. Nie powieǳieliśmy reszcie roǳeństwa, za
akie pieniąǳe — bo to był nasz sekret.
.   
W kilka dni po powrocie Noela z Hastings śnieg zaczął padać. Było pięknie i wesoło. Sami
zamiataliśmy śnieg sprzed naszego domu, bo stróż za to bierze sześć pensów, a oszczę-
ǳone pieniąǳe są pienięǳmi zarobionymi. O ciec dał nam sześć pensów i kupiliśmy
sobie orzechów laskowych.

Tego wieczora poszliśmy wcześnie na górę, Noel był eszcze słaby, więc się położył,
rozpaliliśmy ogień na kominku i edliśmy orzechy.

Po chwili usłyszeliśmy, ak o ciec wyszedł. Eliza była na imieninach u swo e przy a-
ciółki, byliśmy więc sami. Nawet Rexa nie było w domu. Rozmawialiśmy o bandytach.

— To musi być straszny zawód — utrzymywała Dora.
— A mnie się zda e — powieǳiał Dick — że to est barǳo przy emne za ęcie.

Gdybym a był bandytą, okradałbym tylko bogatych, a biednych wspierałbym, tak ak
Janosik.

Nie przekonało to Dory, a Ala (doświadczona w tym wzglęǳie) mówiła:
— Za nic nie chciałabym być bandytą, ani nawet zwycza nym złoǳie em. To musi być Sumienie, Kara

straszne! Nie ma się chwili spoko ne . Nawet gdy leżysz w łóżku, a pod poduszką masz
ukraǳioną biżuterię, śnią ci się polic anci, detektywi, więzienie, czarny chleb z wodą
i piekło.

— Nie zawsze bandytyzm est rzeczą nieuczciwą — powieǳiał Noel — eżeli na
przykład okradniesz złoǳie a, to czyn twó bęǳie nawet barǳo szlachetnym.

— Tego nikt nie potrafi — odrzekła Dora — żaden złoǳie nie est tak głupi, ażeby
się dał okraść.

— Co ty tam wiesz, a Ali-Baba, czyli czterǳiestu rozbó ników? — zawołał trium-
falnie Noel.

— Co byśmy zrobili, gdyby teraz, w te chwili przyszedł złoǳie ? — zapytała Ala.
— Oblałbym go wrzącą oliwą — powieǳiał H. O.
— A skąd byś wziął wrzące oliwy, głuptasku? Ja pytam zupełnie poważnie, co byśmy

zrobili z prawǳiwym złoǳie em?
Oswald i Dick nic nie odpowieǳieli; tylko Noel mówił, że można by go grzecznie

poprosić, ażeby sobie poszedł, a gdyby się w żaden sposób nie chciał zgoǳić, to byśmy
go wrzucili do ognia.

A teraz opowiem wam rzecz niezwykłą, ǳiwną, niesłychaną, a ednak prawǳiwą, nie
wierzyłbym sam, gdyby mi to ktoś opowiadał, chyba, że mówiłby to człowiek honoru

  Poszukiwacze skarbu 



i zaprzysiągł. Jest to na prawǳiwsza prawda, która dowoǳi, że zdarza ą się eszcze na tym
świecie rzeczy niezwykłe, niesłychane przygody.

Pytaliśmy Noela, w aki sposób wrzuciłby złoǳie a do komina, w razie gdyby ten
ode ść nie chciał, gdy posłyszeliśmy akiś nieokreślony hałas, coś niby stukanie, czy też
potarcie zapałki.

Zamilkliśmy. H. O. złapał Dorę za rękę, ǳiewczęta spo rzały na Oswalda i Dicka,
którzy pobledli.

— To są duchy — szepnął Noel.
Nadsłuchiwaliśmy przez chwilę, było cicho.
— Co zrobimy? Co zrobimy? — ęczała zrozpaczona Dora.
O czytelniku, zdarzyło ci się, gdy nikogo ze starszych nie ma w domu, bawić w swoim

poko u i nagle posłyszeć ta emniczy hałas?
Jeżeli nie, to nie wyobrazisz sobie wszystkiego, cośmy przeżyli w te edne chwili.
To nie było ak w książkach: włosy nie stanęły nam dęba i nie szeptaliśmy: „biada!

biada!”. Nogi nam zmarzły, mimo, że sieǳieliśmy przy ogniu. Ręce Oswalda stały się
gorące i wilgotne, a uszy zaczęły go palić. Naza utrz ǳiewczęta mówiły nam, że drżały
z lęku i że zęby ǳwoniły im z przerażenia, myśmy tego nie zauważyli.

— Otwórzmy okno i zawoła my polic ę — rzekła Dora.
— Nie — odezwał się Oswald — to nie są ani duchy, ani złoǳie e. Pewno kot z prze-

ciwka wlazł przez komin. Chodźmy na dół.
Zrobiło się nam raźnie . ǲiewczęta nie chciały ze ść. Dick rzekł:
— Jeżeli ty pó ǳiesz, to i a z tobą.
— Czy to tylko aby kot? — zapytał H. O.
Postanowiliśmy więc zostawić go z siostrami. Dora zapowieǳiała nam, że eżeli weź-

miemy ze sobą Noela, który est eszcze zakatarzony i rozebrany, to bęǳie wrzeszczeć
z całych sił: „ogień! złoczyńca!”. Zadecydowaliśmy, że się Noel ubierze, a my tymczasem
sami ze ǳiemy na dół.

Oswald mówił o kocie tylko dla dodania otuchy. Zdawało mu się, że się na dole zna -
ǳie na prawǳiwszy złoǳie i Oswald chciał mu się przy rzeć, w ogóle zobaczyć złoǳie a,
no i w razie powrotu Elizy otworzyć e drzwi co pręǳe .

Nie można być tchórzem i chować się przed złoǳie em. Prawda? To samo odczuwał
Dick.

Nie eden nazwałby nas bohaterami. Staram się więc wytłumaczyć, czemu zeszliśmy
na dół, gdyż żaden uczciwy i młody bohater nie pragnie więce uznania niż zasługu e.

Gaz się nie palił i było ciemno na schodach, staliśmy dobrą chwilę, zanim zdecydo-
waliśmy się postąpić kilka kroków.

— Wróćmy po broń — szepnął Oswald do Dicka.
Poszliśmy do poko u ǳiecinnego, wziąłem pistolet, a Dick szablę i tak uzbro eni

zeszliśmy na dół.
I znowu szepnął Oswald. — Rzućmy się na nieprzy aciela! — Zęby mi szczękały, ale

tylko z zimna.
W gabinecie o ca paliło się światło. Oswaldowi i Dickowi poprawił się znacznie humor.

Złoǳie e unika ą światła, posługu ą się tylko małymi latarkami. Uwierzyli, że to był tylko
kot.

— Zabawmy się w żołnierzy i rzućmy się na nieprzy aciela — rzekł Dick. Nabiłem
pistolet, Dick podniósł szablę i z krzykiem:

— Podda się, bo wystrzelę! Jesteś moim więźniem! Ręce do góry — wbiegliśmy do
gabinetu o ca.

Stanęliśmy ak wryci. W gabinecie o ca zna dował się prawǳiwy złoǳie .
Nie mieliśmy co do tego żadnych wątpliwości. W ręku trzymał nóż i stał przed ode-

mkniętą biblioteką. Nie ma w nie nic prócz książek i starych szpargałów, ale złoǳie
mógł przypuszczać, że est tam złoto i biżuteria.

Oswaldowi się zrobiło nieprzy emnie, gdy się przekonał, że był to prawǳiwy złoǳie .
Mimo to wymierzył pistolet, ak gdyby chciał ugoǳić złoczyńcę w samo serce i czekał.
A tamten, trudno uwierzyć, upuścił nóż, ręce wzniósł do góry i rzekł:

— Podda ę się. Nie zabĳa cie mnie! Ilu est was tuta ?
— Więce niż przypuszczasz — powieǳiał Dick — czy masz broń przy sobie?
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— Broń Boże!
Oswald poczuł się silnym i powieǳiał, nie opuszcza ąc pistoletu:
— Wywróć kieszenie.
Przy rzeliśmy się mu dokładnie. Był średniego wzrostu, ubrany w czarny, nieco wy-

tarty tużurek i stare spodnie, obuwie miał trochę zniszczone, ale zresztą wyglądał barǳo
przyzwoicie, nie ak rzezimieszek. Twarz miał surową, ale oczy uśmiechały się żartobliwie.

Przykro mi się zrobiło, gdy wywrócił kieszenie. W edne miał tylko ǳiurę, a w dru-
gie fa kę, trzy pudełka zapałek, chustkę i kilka pensów.

Kazaliśmy mu to wszystko położyć na stole.
— Złapaliście mnie — rzekł złoǳie — a co bęǳie dale ? Zawołacie polic ę?
Ala i H. O. zaciekawieni, czemu nie wracamy, zeszli na dół.
— Brawo, chłopcy! — zawołała Ala, u rzawszy mnie z pistoletem, a złoǳie a z rękami Złoǳie

wyciągniętymi do góry.
— Jeżeli da nam pan słowo honoru, że nie ucieknie, to nie pó ǳiemy na polic ę,

tylko zaczekamy na o ca.
Złoǳie dał nam słowo honoru, że nie bęǳie próbował ucieczki i zapytał, czy mu

pozwolimy zapalić fa kę. Nie mieliśmy nic przeciwko temu, poprosiliśmy go nawet, by
usiadł w fotelu o ca, a sami usadowiliśmy się na kanapie. Dick pobiegł po orzechy i resztę
roǳeństwa. Po chwili wrócił z Dorą i Noelem, który zdążył się uż ubrać.

— Nie zawsze byłem takim sobie zwycza nym opryszkiem — mówił nasz więzień,
gdy go Noel zapytał, akie rozbo e i kraǳieże popełnił w ciągu ostatnich dni.

— Nie, nie żału ę, że byłem schwytany przez was, na gorącym uczynku — ciągnął
nasz złoǳie z uprze mym uśmiechem — ǳielni z was młoǳieńcy. Na mó złoǳie ski
honor! po raz pierwszy zetknąłem się z tak walecznymi przeciwnikami. „Podda się, bo
wystrzelę!”, co za donośny głos.

Oswaldowi przykro się zrobiło, że krzyczał tak donośnie.
— Myślałem, że nikogo nie było w mieszkaniu.
— Jak to? — spytał zdumiony złoǳie .
Opowieǳieliśmy mu więc o naszych obawach, a następnie o zabawie, poczęstowaliśmy

go orzechami, a potem przyćmiliśmy gaz, ażeby zrobić o cu niespoǳiankę, gdy wróci do
domu.

— I nie wstyd panu okradać luǳi biednych, ak my? — zapytał Dick.
— Owszem — odpowieǳiał złoǳie , zda e mi się, że się nawet zarumienił — ale

w ostatnich czasach dopiero upadłem tak nisko. Byłem dawnie rozbó nikiem morskim,
następnie bandytą konnym. Koń zdechł. Nie miałem za co kupić nowego, a wyna ęcie
kosztu e barǳo drogo: pięć szylingów goǳina.

— Czemu pan nie eźǳi na rowerze? — zapytał H. O.
— Nie, mo e ǳiecko, żadnemu szanu ącemu się opryszkowi nie wypada eźǳić na

rowerze.
Potem opowiadał nam o rozmaitych rozbo ach i grabieżach, a ak pięknie mówił,

z akim zainteresowaniem słuchaliśmy tego wszystkiego.
— Jestem pewna, że tylko przypadkowo został pan złoczyńcą — rzekła Dora.
— Może, może… — szepnął ta emniczo złoǳie .
— Czemu przestał pan być rozbó nikiem morskim? — zapytał Oswald, który mu

tego na barǳie zazdrościł.
— Bo… bo ze wstydem wyzna ę, cierpiałem na morską chorobę.
— I Nelson miewał morską chorobę — pocieszył go Dick. Oswald zapomniał na

chwilę, że to był złoǳie i poczęstował go ak gościa.
— Może się pan czegoś napĳe?
Dora poszła do kredensu, przyniosła butelkę piwa i powieǳiała, że bierze ą na swo ą

odpowieǳialność. Usiedliśmy znowu, a złoǳie opowiadał o swoich przygodach.
Złoǳie opowiadał o tym, że nie zawsze bandytyzm est rzeczą miłą i wesołą, zwłasz-

cza, gdy podczas burzy lub śnieżne zawiei trzeba nocować na dworze. Mówił, że od czasu,
ak został złoǳie em, nikt go nie pocałował. Za lepszych czasów był buchalterem⁴⁶, han-

⁴⁶buchalter (daw.) — księgowy. [przypis edytorski]
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dlarzem koni i pułkownikiem dragonów⁴⁷. Nie wiem tylko, czy ednocześnie, czy też
kole no.

Zda e mi się, że nie poznałem nigdy człowieka, którego bym tak od razu polubił, ak
naszego złoǳie a.

Opowiadaliśmy mu właśnie o lorǳie Tottenham i o innych, gdy posłyszeliśmy hałas
w kuchni.

— Cicho! — szepnął złoǳie i zaczął nasłuchiwać. — Tam ktoś est, da mi swó
pistolet.

— Ależ to est tylko zabawka — odszepnąłem.
— Nic nie szkoǳi. Słyszycie: odemknął okno i uż est w poko u. Zde mę buty i pó dę

tam. A wy siedźcie cicho.
Postanowiliśmy z Dickiem nie opuszczać go i wsunęliśmy się za nim do kuchni.
Nagle usłyszeliśmy, ak nasz złoǳie wołał:
— Podda się! Ręce do góry, bo wystrzelę — i oczom naszym przedstawił się widok

nieoczekiwany.
Nasz złoǳie stał z wymierzonym pistoletem (tak, ak Oswald poprzednio), a naprze-

ciwko niego akiś mężczyzna niskiego wzrostu, o obrzękłe twarzy i dużym czerwonym
nosie. Wyglądał na złoǳie a na gorszego gatunku. W ręku trzymał małą latarkę i pęk
kluczy.

— Dobrze! Dobrze… — drżał ak w febrze — tylko weź tę broń.
— A teraz, Oswalǳie, idź po polic ę — rzekł nasz złoǳie stanowczym głosem.
Złoǳie spo rzał na mnie i zaczął mówić.
— Proszę łaski pana. Niech mnie pan puści. Jestem biedakiem, mam żonę i ǳieci,

co się z nimi stanie, gdy mnie wezmą do ciupy — oczy mu latały na wszystkie strony
— ǳieci głodne, poszedłem kraść, ażeby im kawałek chleba przynieść. Tyle pokus na
tym świecie. — I spo rzał na srebrny koszyk, który stał na kredensie. Dora, Ala, Noel
i H. O. weszli do kuchni. Zdawało im się, że kot tym razem napęǳił stracha naszemu
złoǳie owi.

A ten opryszek wciąż mówił o głodne roǳinie, chore żonie i ośmiorgu ǳieci.
— Niech go pan puści — prosiła Ala — może naprawdę ma taką ǳiewczynkę, ak

a. Gdyby to był o ciec…
— Wątpię, czy ma taką córeczkę ak ty, lepie mu bęǳie pod kluczem, niż na swo-

boǳie.
— Niech się panienka za mną wstawi, proszę panienki.
— Dobrze — rzekła Ala — a czy pan przyrzeka poprawę?
— Tak.
— I nigdy pan tu nie wróci?
— O nie!
— No to niech go pan puści. Niech wraca do chore żony i ǳieci.
Nasz złoǳie nie dał się uprosić i zapowieǳiał nam, że zaczekamy aż do powrotu o ca,

który sam wymierzy sprawiedliwość.
Naraz odezwał się H. O.:
— Nie wiem, czy to tak ładnie z pańskie strony, skoro pan sam est złoǳie em.
— Na miłość boską! — krzyknął nasz złoǳie i postąpił krok, by tamtego schwytać

za barki, gdy tamten przewrócił go, dał susa i znalazł się za oknem.
— Do wiǳenia! Pokłonię się żonie i ǳieciom — i znikł.
Rzuciliśmy się na pomoc naszemu złoǳie owi. Nic mu się nie stało, uderzył się lekko

w głowę i zakurzył. Założył łańcuch u drzwi w kuchni, bo Eliza zawsze o tym zapomina
i wróciliśmy do gabinetu o ca.

— Cóż za ǳiwna noc — rzekł złoǳie . I rzeczywiście była to na ǳiwnie sza przygoda,
aka się nam zdarzyła, chociaż nie szukaliśmy skarbu.

— To złoǳie szukał skarbu dla swoich ǳieci — powieǳiał H. O., ale nasz złoǳie
nie chciał wierzyć w istnienie tych ośmiorga ǳieci i chore żony.

Po chwili usłyszeliśmy, ak o ciec przekręcał klucz w drzwiach ontowych.
— Oto wasz o ciec! Biegnĳcie po polic ę.

⁴⁷dragon — żołnierz lekkie azdy. [przypis edytorski]
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— O nie! — zawołaliśmy wszyscy — niech pan ucieknie przez kuchnię.
— Dick panu otworzy — dodała Dora.
Włożyliśmy mu kapelusz na głowę i ego drobiazgi do kieszeni, podaliśmy mu laskę.

Ale złoǳie nie spieszył się dosyć, bo oto wszedł o ciec.
— Wybacz mi, że ci dałem czekać aż tak długo — rzekł wyciąga ąc rękę do naszego

złoǳie a — ale… — przystanął ze zdumieniem. — ǲieci, wy tu? Co to znaczy?
Nikt się przez chwilę nie oǳywał. A o ciec powieǳiał:
— Muszę cię, Foulkesie⁴⁸, przeprosić za te niegrzeczne ǳieci.
A nasz złoǳie zatarł ręce i rzekł:
— Myli się pan, nie estem żadnym Foulkesem, ale złoǳie em schwytanym na go-

rącym uczynku. „Ręce do góry! Podda się, bo wystrzelę”. Słowo honoru, udały ci się
ǳieciaki, chciałbym, żeby mó chłopak był tak ǳielny, ak twoi.

Gdy zaczęliśmy rozumieć, doznaliśmy uczucia, ak gdyby nas ktoś przygwoźǳił do
ziemi.

Bo ten złoǳie nie był złoǳie em, tylko szkolnym kolegą o ca. Gdyśmy się bawili na
górze, w naszym poko u, przyszedł do o ca z prośbą, ażeby wystarał się o list poleca ący
do doktora, bo ego córeczka est chora. I o ciec poszedł niezwłocznie, a pan Foulkes miał
zaczekać na powrót o ca.

Zgłupieliśmy do reszty. Nasz złoǳie opowieǳiał o cu o tamtym opryszku i o tym,
ak Oswald z pistoletem wpadł do poko u i — resztę wiecie. Potem o ciec poklepał mnie
po ramieniu, przyniósł eszcze edną butelkę piwa (śmiał się z Dory, bo powieǳiała, że
pierwszą „wzięła na swo ą odpowieǳialność”). Wyciągnął z szuflady figi. Nie pamiętam
czasu, żeby nam było tak wesoło i przy emnie! O ciec i pan Foulkes rozmawiali i doka-
zywali z nami. Na dobranoc Ala rzuciła się na szy ę naszemu nowemu przy acielowi.

— Miałam ochotę uczynić to wtedy, gdy pan opowiadał, że nikt go nie całował od
czasu, ak został zwycza nym bandytą.

— Domyśliłem się tego.
I Dora ucałowała go też.
— Ale te historie o piratach i rzezimieszkach były zmyślone?
— Naturalnie. Starałem się tylko odegrać mo ą rolę.
I rzeczywiście grał ą bez zarzutu.
Droǳy czytelnicy, eżeli zdarzyła wam się w ciągu edne nocy podobna przygoda, to

mi ą prędko opiszcie!
.  
Wielkie sprzątanie nie należy do na większych przy emności i w dniu, w którym posta-
nowiliśmy iść za magiczną laską, było barǳo niewygodnie w domu.

O ciec zapowieǳiał Elizie, że naza utrz przy ǳie barǳo ważny gość na obiad. Zǳi-
wiliśmy się barǳo, bo zdawało się nam, że o ciec myśli tylko o interesach. Za życia mamy
przychoǳili goście barǳo często, a następnego rana dostawaliśmy łakocie.

Eliza wzięła do pomocy akąś kobietę i obie myły, szorowały, oterowały i wycierały
kurz.

Przy te sposobności H. O. nabił sobie strasznego sińca i rozpłakał się.
Eliza kazała mu się wynosić, więc się rozbeczał na dobre. Zawiązaliśmy mu głowę

i bawiliśmy się, że był bohaterem i rannym na polu bitwy, a myśmy go leczyli. Po chwili
znuǳiło się H. O. być pac entem, a Dick był tak zmęczony brakiem za ęcia, że Dora
powieǳiała:

— Czu ę, że się zaczniesz sprzeciwiać Noelowi. Kłótnia
— Nie miałem tego zamiaru, ale kiedy tak mówisz, to pó dę sobie do parku. Czy-

tałem, że akiś mężczyzna uciekł z własnego domu przed kobietą — wcale mu się nie
ǳiwię.

Oswald, który chętnie goǳi powaśnione roǳeństwo, rzekł, że Dick est gęsią.
— Dora zaczęła. Ona zawsze zaczyna — powieǳiała Ala.
— Nie wtrąca się do mnie, smarkato edna! — krzyknęta zniecierpliwiona Dora.
Przyszłoby do poważnie szego za ścia, gdyby nie Noel.

⁴⁸Foulkes — przywrócono pisownię oryginalną; w wydaniu źródłowym: Tulk, Tulek. [przypis edytorski]
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— Proszę was, nie kłóćcie się bez powodu. Posłucha cie tego wiersza:
Jakże brzydką rzeczą kłótnie.

Człowiek gniewa się okrutnie.
I chociaż błaha przyczyna
Trudno skończyć, gdy się zaczyna.

Uśmialiśmy się serdecznie i przestaliśmy się kłócić. Zabawny est Noel ze swoimi
poez ami, ale ma stanowczo rac ę, nie wiadomo ak i skąd rozpoczyna się kłótnia, a potem
tak trudno przestać.

Ala nazwała Noela poetą laureatem i orzekła, że mu się należy korona. Pobiegliśmy
urwać ostatnie liście, akie były w ogroǳie i Dora uwiła wieniec dla Noela.

— Zabawmy się w laskę magiczną — powieǳiała Ala.
Nie po raz pierwszy bawiliśmy się w to i Oswald z góry wieǳiał, co rzec.
— Piękna pustelnico, przychoǳimy do Ciebie i błagalnie wznosimy ręce. Złota nam

brakło. Ty edna znasz drogę szczęścia, wskaż ą nam.
— A na cóż wam złoto? — spytała Ala. — Czy chcecie zeń zrobić hełmy i szyszaki?
— Tak — odpowieǳiał Noel — chcemy zeń zrobić hełmy, szyszaki, tarcze i pancerze.
— Chcemy — rzekł Oswald — zrobić piękne puchary.
— Ażeby pić z nich czekoladę — powieǳiał H. O.
— Chcemy wybudować złote pałace i twierǳe obronne — powieǳiała Dora —

chcemy złota na różne drobne wydatki, suknie, wstęgi, pantofle, rękawiczki i…
I gdybyśmy e nie przerwali, wyliczałaby tysiące innych rzeczy.
Ala ściągnęła ze stołu zieloną serwetę, zarzuciła ą na ramiona, w ręce u ęła parasol

i rzekła:
— Chodźcie i nie obawia cie się niczego. Wierzę w szlachetność waszych zamiarów

i pomogę wam.
I zaczęliśmy zstępować ze schodów, śpiewa ąc Bohaterów.
Jest to ponura pieśń, które ǳiewczynki nauczyły się w szkole.
Ala zatrzymała się, wzniosła rękę do góry i rzekła:
— Prowadź mnie, lasko magiczna. Prowadź do szczęścia krainy. Chodźcie za mną i nie

ogląda cie się poza siebie, a gdy się laska magiczna zatrzyma, i wy przystańcie i zacznĳcie
kopać — a oczom waszym ukaże się na cennie szy skarb… H. O., nie szura bucikami.
— Chodźcie za mną.

I szliśmy tak po całym mieszkaniu, z piętra na parter, z parteru na piętro i przez
wszystkie poko e. Ala śpiewała hymn, który Noel ułożył na poczekaniu:

Lasko magiczna,
Lasko prześliczna,
Ulitu się nad ludem,
I obdarz go cudem,
Uszczęśliw kra
I złoto da !

Zaczęliśmy się uż nuǳić i powieǳieliśmy Ali, że skoro nie może znaleźć złota, za-
bawimy się w inną grę.

Ala była niestruǳona w swo e roli i rzekła:
— Jeszcze chwilę bawimy się w laskę magiczną.
I zaprowaǳiła nas do ǳiecinnego poko u, w którym był zd ęty dywan, Eliza zabrała

go do trzepania.
— Złoto! wiǳę złoto. Zaśpiewa cie pieśń chóralną!
I zaśpiewaliśmy Bohaterów, a Ali wypadł parasol z ręki.
— Przemówiła laska magiczna! Kopcie tu i nie traćcie otuchy.
— Jak kopać w podłoǳe? — zaczęliśmy więc skrobać podłogę rękami i scyzorykami.
— Nie odrywa cie posaǳki! — krzyknęła Ala. — Rura od gazu przechoǳi tamtędy.

Czy nie umiecie kopać na niby? Już wiǳę skarby wspaniałe, złoto, diamenty, szafiry.
— Tak, tak, wspaniałe skarby — ziewnął Dick. — Może innym razem e wykopiemy.
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Lecz Ala klęczała na podłoǳe i bawiła się dale .
— Niech oczy upo ę wspaniałością, która mnie oślepia — mówiła rozentuz azmowana

— od lat tysięcy… Oswald, nie pcha mnie… leży tu bogactwo królewskie, słucha cie,
słucha cie i patrzcie, tam błyszczy coś, naprawdę coś błyszczy!

Myśleliśmy, że żartu e, lecz Ala starała się naprawdę włożyć rękę do szpary.
Nachyliliśmy się wszyscy i doprawdy zauważyliśmy coś świecącego.
— Noelu, błagam cię! biegnĳ do poko u Elizy i przynieś szpilkę do kapelusza —

rzekła Ala. — Ani palca, ani laski nie zmieścimy w te szparze.
— Pewno to nie skarb, tylko oko myszy lub szczura — powieǳiał Noel, który nie

miał ochoty iść po szpilkę.
— Idź, idź, Noelu — prosiliśmy wszyscy.
Noel przyniósł szpilkę i ku wielkiemu zǳiwieniu i nieopisane radości roǳiny Ba-

stablów, Ala wyciągnęła ze szpary złoty pieniąǳ. Gubiliśmy się w domysłach, skąd wziął
się ten nieoczekiwany skarb. Dora przypomniała sobie, że kiedyś, gdy eszcze mama żyła,
H. O. rozsypał pieniąǳe w poko u ǳiecinnym. Pewno eden wpadł do szpary.

H. O. chciał od razu pó ść do sklepu i kupić maskę, przedstawia ącą barana, która mu
się tak barǳo podobała i kosztowała tylko cztery pensy.

Dora powieǳiała, że trzeba zaczekać na o ca, i H. O. zmartwił się serdecznie. Ro-
zumiem go doskonale. Pod niektórymi względami Dora est podobna do starszych. Nie
po mu e, że gdy się ma na coś ochotę, to trudno czekać, nawet przez chwilę.

Poszliśmy zatem po radę do wu a Alberta-z-przeciwka.
Pisał akąś nowelę, ale powieǳiał, że wcale mu nie przeszkaǳamy.
— Bohater mó zna du e się w kłopotach — rzekł — stoi na rozdrożu i nie wie, co

czynić dale . Dlaczegóż był tak nieostrożnym? Niech się sam pomęczy! A a uprzy emnię
sobie czas pogawędką z wami.

Lubię wu a Alberta. Mówi ak z książki, a mimo to rozumiemy go doskonale. Nikt,
prócz naszego złoǳie a, nie umie bawić się z nami tak ak on.

— O wielki mnichu — rzekła Ala pustelnica — na pokornie sza z twoich sług wzięła
parasol magiczny i z pieśnią niwo… niwo… ( ak to się nazywa?).

— Inwokac a — podpowieǳiał wu Alberta.
— Tak, tak, z inwokac ą na ustach szłam dolinami i górami; ale tamtym znuǳiło się,

więc upuściłam laskę magiczną (niedaleko gazomierza) i znaleźliśmy ten złoty pieniąǳ.
— Naprawdę, esteście ǳiećmi szczęścia — powieǳiał wielki mnich, sprawǳiwszy,

że moneta est prawǳiwa. — Drugi raz uż zna du ecie złoto. Zaczeka cie na o ca —
a teraz ode dźcie w spoko u. Bohater mó niecierpliwi się i wzywa mnie z utęsknieniem.
Żegnam was!

Wieczorem opowieǳieliśmy o cu o znalezionym pieniąǳu, powieǳiał nam, że mo-
żemy z nim zrobić, co nam się żywnie podoba.

Potem rzekł:
— Indy ski wu aszek wasze mamusi przy ǳie do mnie utro na obiad. Wu nie est

przyzwycza ony do ǳieci, więc proszę was barǳo, zachowu cie się, ak gdyby was w do-
mu nie było. I niecha H. O. zde mie te skrzypiące buciki, bo wszęǳie e słychać. No,
dobranoc, ǳieciaki! Tylko nie przystępu cie do żadnego interesu z waszymi pienięǳmi!

Cały wieczór przeszedł nam na pro ektach, w aki sposób wydamy pieniąǳe. Posta-
nowiliśmy wydać wszystko od razu i urząǳić sobie ucztę królewską naza utrz po wizy-
cie wu aszka. Kupiliśmy figi, daktyle, migdały, orzechy kokosowe, winogrona, roǳynki,
czekoladki, ciasteczka, struclę z makiem i za ąca. Eliza przyrzekła upiec go.

H. O. musiał zanieść swo e zabawki na strych i włożyliśmy nasze zakupy do ego
szuflady. (H. O. est dosyć duży, ażeby się oduczyć egoizmu). Potem przysięgliśmy na
honor roǳinny, że nie ruszymy zakupów aż do wielkie uczty. Daliśmy tabliczkę czekolady
H. O., ażeby mu było łatwie przysięgać.

A naza utrz, naza utrz był na większy ǳień w naszym życiu.
Nikt z nas nie domyślił się nawet tego.
Ale o tym potem.
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.  
Łatwo było przyrzec o cu, że nie bęǳiemy hałasowali. Ale czy buty mo ego na młodszego
brata są edyną rzeczą, która robi hałas? Zd ęliśmy mu e i włożyliśmy ranne pantofle Dory,
gdy indy ski wu miał przy ść na obiad i pomówić z o cem o ważnych interesach.

Chcieliśmy koniecznie zobaczyć tego wu aszka i ak tylko usłyszeliśmy ǳwonek,
przechyliliśmy się przez poręcz, zachowu ąc się cicho niby myszy kościelne. Cóż z te-
go?

Gdy Eliza po otworzeniu drzwi wróciła do kuchni, rozległ się nagle nieopisany hałas.
Myśleliśmy, że nadszedł ǳień sądu ostatecznego lub trzęsienie ziemi. Eliza mówiła nam
potem, że potrąciła tacę i że dwie, czy też trzy filiżanki potłukły się. Zda e nam się, że to
musiał być co na mnie tuzin talerzy!

Usłyszeliśmy, ak wu zawołał: „Boże, zmiłu się” i wszedł pospiesznie do gabinetu
o ca. O ciec zamknął drzwi i nie zdołaliśmy nawet przy rzeć się wu owi. Zda e mi się,
że się obiad nie udał. Było coś spalonego, czułem w powietrzu. Może mleko. Eliza nie
przyznała się do tego. Tylko Dorze pozwoliła we ść do kuchni podczas gotowania. Po
obieǳie dostaliśmy resztki deseru.

Usiedliśmy w kącie przy schodach, tam gǳie est na ciemnie , i edliśmy leguminę⁴⁹.
Naraz otworzyły się drzwi i wu podszedł do wieszaka i zaczął szukać w kieszeniach

swo ego palta.
Wy ął papierośnicę.
Zobaczyliśmy go lepie . Był dużego wzrostu, silny, barczysty i wcale nie wyglądał ak

czerwonoskóry Indianin z książki Dicka.
— Cóż za okropny obiad — mruknął i wrócił do gabinetu, drzwi za sobą nie domy-

ka ąc.
Nie podsłuchiwaliśmy oczywiście i nie staliśmy pod drzwiami, ale indy ski wu aszek

mówił barǳo głośno, a o ciec nie dał się przekrzyczeć akiemuś tam Indianinowi, mówił
także głośno.

Słyszeliśmy ak opowiadał wu owi, że est to doskonały interes, tylko wymaga kapitału,
niewielkiego kapitału — a mówił to, ak nieprzy emną lekc ę, które chce się pozbyć ak
na pręǳe .

Na to rzekł wu :
— Nie kapitału, ale lepszego prowaǳenia wymaga ten interes.
A o ciec odpowieǳiał:
— To est przykry temat, w ogóle żału ę, że go poruszyłem, mówmy o czym innym.

Pozwoli pan kieliszek wina?
I wtedy Indianin powieǳiał coś o sprzedaży, stratach i — że człowiek biedny, stary,

złamany, nie może być zbyt ostrożny.
Potem mówili o parlamencie, kwestiach podatkowych itp. Nie interesowało to nas

więc.
Oswald przypomniał sobie, że nie należy słuchać tego, co mówią w sąsiednim poko u.
— Może o ciec i wu byliby z tego niezadowoleni? — rzekł Oswald.
— Myślisz? — powieǳiała Ala i podeszła cichutko do drzwi i zamknęła e.
Poszliśmy do siebie na górę. I Noel rzekł:
— Rozumiem teraz. O ciec zrobił wielkie przy ęcie dla biednego, starego, złamanego

Indianina.
Miał rac ę Noel. I teraz dopiero zrozumieliśmy, czemu nie edliśmy obiadu razem

z o cem i ego gościem.
— Biedni luǳie są barǳo dumni — rzekła Ala — o ciec przypuszczał, że biedny

Indianin wstyǳić się bęǳie przed swoimi siostrzeńcami.
— Ubóstwo nie est hańbą — powieǳiała Dora — należy szanować uczciwych bie-

daków.
— Tak — westchnęła Ala — aka szkoda, że się obiad nie udał. Nie co ǳień, pewno,

ada obiady.

⁴⁹legumina — roǳa deseru, słodka potrawa na mące, np. kisiel, budyń czy pudding. [przypis edytorski]
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— I rzeczywiście — użalała się Dora — obiad był barǳo niesmaczny. Wprawǳie
stół pięknie wyglądał, ubrałam go kwiatami i pożyczyłam od matki Alberta-z-przeciwka
srebrne łyżeczki do kompotu.

— Mam naǳie ę, że biedny Indianin est uczciwym człowiekiem — przerwał Dick
z ponurą miną — srebrne łyżeczki muszą być wielką pokusą, gdy się est biednym i zła-
manym.

— Tego uż za wiele — powieǳiał Oswald — nie zapomina , że biedny Indianin est
wu em mamy i że krewny nasz nie postąpiłby niehonorowo.

— Zresztą zwróciłam uż łyżeczki mamie Alberta — rzekła Dora — ale ten obiad
był straszny: rosół za wodnisty, mięso przypalone, kartofle za twarde, a szarlotka nie do
eǳenia.

— Biedny Indianin.
— I my też nie co ǳień adamy smaczne obiady — westchnął H. O. — ale utro!
— Tak, utro. — I pomyślałem o za ącu, strucli, bakaliach, owocach, czekolaǳie

i piernikach, porównałem tę ucztę z ǳisie szym obiadem.
— Zaprośmy biednego Indianina na nasz obiad! — uprzeǳiła mnie Ala, zanim a

zdążyłem powieǳieć.
Namówiliśmy młodsze ǳieci, ażeby poszły spać. Dick stanął na straży przed gabi-

netem o ca; miał mi dać znać, kiedy wu bęǳie wychoǳił, a a pobiegnę pędem przed
dom, spotkam się z Indianinem we drzwiach i poproszę go na obiad.

Wyglądało to może na obławę, ale zrozumie cie⁵⁰, moi czytelnicy, nie mogłem przecież
w obecności o ca powieǳieć wu owi, że mu o ciec dał marny obiad — ale eżeli pan zechce
przy ść utro, to przekona się pan, ak smaku e prawǳiwa uczta królewska. Byłoby to
niedelikatnie z nasze strony.

Powiodły się plany strategiczne. Gdy biedny Indianin dochoǳił do furtki, wyszedłem
naprzeciw, zd ąłem czapkę i rzekłem:

— Dobry wieczór, wu u — głosem grzecznym i uprze mym, ak gdyby był właści-
cielem samochodu, a nie nęǳarzem, który musi iść pieszo do domu i nie ma nawet na
tramwa .

— Dobry wieczór, wu u — powtórzyłem, a on spo rzał na mnie ze zdumieniem.
Pewno po raz pierwszy zwracał się ktoś do niego tak uprze mie i życzliwie. Bo któż z ǳieci
uszanu e biednego starca?

— Dobry wieczór, wu u — rzekłem eszcze raz.
— Na wyższy czas, ażebyś uż spał, młoǳieńcze. — Pomyślałem, że muszę się z nim

zaraz rozmówić. Więc zacząłem.
— Pan był na obieǳie u o ca. Ja i mo e roǳeństwo słyszeliśmy (przypadkowo) ak

pan mówił, że obiad był niesmaczny. A że pan est Indianinem, może nawet biednym
Indianinem (nie mogłem mu powieǳieć, że z ego własnych ust usłyszeliśmy bolesną
prawdę) i może pan coǳiennie obiadu nie ada, zapraszamy pana na utro do nas, na
obiad ǳiecinny. Ręczę, że pan nie pożału e, bęǳie za ąc i wiele innych smacznych potraw.
Niech się pan nie wstyǳi swo ego ubóstwa: nęǳa nie hańbi człowieka.

Mógłbym był powieǳieć znacznie więce , ale wu przerwał mi i rzekł.
— Na honor! pięknie mówisz młoǳieńcze, a ak ci na imię?
— Oswald Bastabel — odpowieǳiałem. Sąǳę, droǳy czytelnicy, że domyślicie się

dopiero w te chwili, że ja byłem przez cały czas Oswaldem.
— Oswalǳie — rzekł wu — z na większą przy emnością skorzystam z łaskawego

zaproszenia i przy dę punktualnie na obiad. Czy mam się stawić o pierwsze ?
— Tak — powieǳiał Oswald — prosimy wu a na pierwszą goǳinę. Dobranoc.
Pobiegłem na górę poǳielić się z Dorą i Dickiem radosną nowiną, a do młod-

szych napisałem kartki „Biedny Indianin przy ǳie na obiad, zda e się, że był niezmiernie
wǳięczny za zaproszenie” i położyłem na nocnych stolikach, ażeby mogli przeczytać waż-
ną nowinę, skoro tylko oczy otworzą. O cu, z wiadomych powodów, nie powieǳieliśmy
nic o wizycie wu a.

⁵⁰zrozumiejcie — ǳiś racze : zrozumcie. [przypis edytorski]
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Elizę tylko uprzeǳiliśmy, „że bęǳie gość na obieǳie”. Myślała, że Albert-z-prze-
ciwka przy ǳie do nas. Była w dobrym humorze, więc upiekła za ąca z kasztanami, a na
deser zrobiła czerwoną galaretkę z biszkoptami.

O pierwsze przyszedł wu . Pomogliśmy mu zd ąć palto i wprowaǳiliśmy go zaraz
do ǳiecinnego poko u. Ażeby wu nie miał wrażenia, że est na proszonym obieǳie, ale
wśród swoich przy aciół — Indian, postanowiliśmy zasiąść do stołu u nas w ǳiecinnym
poko u.

Wu pytał nas o wiek, imiona i do akie szkoły choǳimy. Pokiwał smutnie głową,
gdyśmy mu powieǳieli, że wciąż eszcze mamy wakac e. Potem zapytałem wu a, czy lu-
bi krokieta, wu odpowieǳiał mi, że uż od dawna nie grał. Więc zaległo kłopotliwe
milczenie.

Umyliśmy wszyscy przed obiadem twarze i ręce i wyglądaliśmy barǳo ładnie. Zwłasz-
cza Oswald, który się ostrzygł.

Gdy Eliza wniosła za ąca i wyszła, spo rzeliśmy na siebie z cichą rozpaczą. Zdawało się
nam, że bęǳie to taki sam nudny proszony obiad, ak wczora — z tą różnicą edynie, że
eǳenie smacznie sze.

Dick kopnął Oswalda, ażeby się odezwał (a Oswald miał nowe buty!). Oswaldowi nie
przyszło nic mądrego do głowy.

Wu zapytał:
— Czy ty pokroisz za ąca, czy też a?
I nagle Ala zawołała:
— Czy woli wu obiad dla dorosłych, czy też zabawę w obiad? ǲieciństwo, Zabawa,

Roǳina, Uczta, Jeǳenie— Naturalnie, że wolę zabawę w obiad.
Więc wu został myśliwym, a za ąc niedźwieǳiem, ukrytym w puszczy, wu rzucił

się i zastrzelił go. Potem rozpaliliśmy ogień na kominie i opalaliśmy kawałki mięsa na
widelcach. Kawałek wu a spalił się, ale wu owi smakował barǳo. Zapewniał nas, że da-
leko przy emnie polować samemu, niż eść z talerza. Gdy Eliza zabrała resztki i kości
za ąca i przyniosła leguminę, zamknęliśmy drzwi na klucz i znowu zaczęliśmy pościg za
leguminą. Wu dokazywał na więce , ale adł na mnie . Powiesiliśmy na szafie winogrona,
które wu sam zrywał, następnie zakupił wu figi i daktyle, które na okręcie przywiózł
zamorski kupiec (szuflada była statkiem, a H. O. kupcem).

Była to na wspanialsza uczta, aką spożyliśmy kiedykolwiek.
— Mam naǳie ę, że obiad smakował wu owi barǳie niż wczora — rzekła Dora.
— Doprawdy est to na wspanialszy obiad, aki adłem w Europie — odpowieǳiał

wu i zapalił cygaro. Mówił nam dużo o Indiach i polowaniu na lwy i tygrysy. Polubiliśmy
tego biedaka.

Gdy odchoǳił, Ala dała znak Oswaldowi, więc rzekłem:
— Oto szyling i trzy pensy, które pozostały nam ze złote monety. Pieniąǳe te są

nam zbyteczne, a panu przydaǳą się z pewnością.
— ǲięku ę, serdecznie ǳięku ę, wezmę trzy pensy, ale nie mogę pozbawiać was

reszty. A skąd mieliście pieniąǳe na to królewskie przy ęcie?
Opowieǳieliśmy mu o rozmaitych sposobach, akimi poszukiwaliśmy skarbu i wu

usiadł znowu. Więc opowieǳieliśmy mu wszystko, a na zakończenie o magiczne lasce
i znalezionym pieniąǳu.

I wu powieǳiał, że chciałby się zabawić z nami w laskę magiczną; ale wytłuma-
czyliśmy mu, że nie ma uż w domu ani złota, ani nic ze srebra, a laska wskazu e tylko
szlachetne metale.

— Bo skrzynie ze srebrem stołowym poszły do naprawy i eszcze dotąd nie wróciły
— wyrwał się H. O.

— Na miłość boską — szepnął wu , spogląda ąc na ǳiurę w dywanie, którą zrobiliśmy
ogniami bengalskimi (deszcz padał wtedy, więc nie mogliśmy bawić się ogroǳie). Wu
nie zauważył ǳiury i rzekł:

— A ile dosta ecie na wasze drobne wydatki?
— Nic nie dosta emy, ale ten szyling est nam zbyteczny, niech go wu weźmie —

rzekła Dora.
Ale wu wziął tylko trzy pensy, zadał nam eszcze mnóstwo pytań i odszedł.
Na pożegnanie rzekł nam:
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— Nigdy nie zapomnę wasze gościnności. Może i biedny Indianin bęǳie mógł od-
wǳięczyć się wam i zaprosić do siebie.

— Bęǳie nam barǳo przy emnie — rzekł Oswald — niech sobie wu nie robi z nami
subiekc i⁵¹, ani żadnych kosztów! Wystarczy rosół i rosołowe mięso.

Nikt z nas nie lubi rosołowego mięsa — ale wiemy, ak zachowywać się wobec ubo-
giego krewnego.

Smutno nam się zrobiło po ode ściu wu a i pewno dlatego straciliśmy apetyt i nie
mogliśmy uż eść podwieczorku. Tylko H. O. napił się mleka — a potem zrobiło mu się
niedobrze. I znowu była rycyna w robocie.

Mam naǳie ę, że wu się nie rozchorował po naszym obieǳie.

.  
A teraz kończy się historia poszukiwania skarbu. I trudno sobie wyobrazić, ak ǳiwny
est koniec. Całkowity przewrót nastąpił w naszym życiu. Więc posłucha cie.

Naza utrz po naszym obieǳie ǳień był smutny i ponury, deszcz padał bezustannie
i czuliśmy się niedobrze, i choǳiliśmy ze skwaszonymi minami.

O ciec zaziębił się, więc go Dora uprosiła, ażeby nie poszedł do biura i został w do-
mu. Dora zrobiła mu doskonały kogel-mogel i o ciec poszedł się zdrzemnąć do swo ego
gabinetu.

Postanowiliśmy zachowywać się barǳo spoko nie, ażeby nie obuǳić o ca.
Odrabiałem lekc ę z H. O., bo mi tak poraǳił O. D., ale było to nudne. Są chwile Deszcz, Nuda

w życiu człowieka, kiedy go wszystko nuǳi: i książki, i roǳeństwo, i cały świat w ogóle.
Chwile te zdarza ą się podczas deszczu.

Dick powieǳiał, że eżeli się nie wypogoǳi, to pó ǳie się utopić, Ala rzekła, że
wstąpi do klasztoru, a H. O. zachowywał się poniże wszelkie krytyki, starał się czytać
dwie książki ednocześnie, edną prawym, a drugą lewym okiem — i to tylko dlatego,
że Noel chciał czytać edną z tych książek. H. O. rozbolała głowa i gdy skarżył przed
Oswaldem, ten powieǳiał, że to ego własna wina i że est egoistą.

H. O. rozpłakał się, a Oswald zapowieǳiał, że eżeli nie przestanie, to mu usta za-
kneblu e.

Oswald podszedł do okna i spoglądał na tramwa e, dorożki, luǳi ucieka ących przed
deszczem. Po chwili H. O. stanął też przy oknie i Oswald dał bratu na znak zgody swo ą
maszynkę do temperowania ołówków.

Nagle u rzeli akąś wielką karetę zbliża ącą się do ich domu. Była obładowana paczkami
i Oswald rzekł:

— Czaroǳie ska kareta zatrzymu e się przed naszym domem — powieǳiał to na
żarty, ale kareta zatrzymała się rzeczywiście.

— Chodźcie — zawołałem — chodźcie tuta !
Wszyscy podbiegli do okna. Tymczasem woźnica zeszedł z kozła, zaczął zde mować

paczki i wstawiać e do sieni.
— Trzeba by ze ść na dół i powieǳieć dorożkarzowi, że się omylił — powieǳiała

Dora.
Z karety wyszedł ktoś barǳo powoli i ostrożnie, „ ak ślimak ze skorupy”, porównał

Dick i Noel zawołał:
— Ależ to wu ! To biedny Indianin.
Eliza otworzyła drzwi, a my wychyliliśmy się przez poręcz.
O ciec, usłyszawszy hałas wnoszonych paczek, wszedł do przedpoko u.
— Wiesz, Dicku — mówił do niego wu — byłem wczora na proszonym obieǳie

u twoich ǳieci. Cóż za pyszne ǳieciaki. Na honor, nie spotkałem takich dotychczas!
Dora est żywym portretem nieboszczki Janki, a Oswald to prawǳiwy mężczyzna. Zda e
mi się, że się da przeprowaǳić ten interes.

Wszedł z o cem do gabinetu i zamknęli drzwi za sobą. Zbiegliśmy na dół, ażeby przy -
rzeć się paczkom.

Niektóre były zawinięte w szary papier, inne pachniały słodyczami. Nagle posłyszeli-
śmy hałas i Ala zawołała:

⁵¹subiekcja — kłopot, trud. [przypis edytorski]
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— W nogi!
Pobiegliśmy wszyscy. H. O. tylko nie mógł nadążyć (ma za krótkie nogi) i wu złapał

go za kurtkę.
Byłoby nieładnie zostawić samego H. O., więc zeszliśmy.
— Rewidu ecie mó bagaż? — zapytał biedny Indianin.
— Niczego nie dotknąłem — rzekł H. O. — Czy wu sprowaǳa się do nas?
— Nie, mo e ǳiecko, ale paczki możecie otworzyć. Są dla was.
Nieraz uż opowiadałem wam o zdumieniu malu ącym się na naszych obliczach, ale

tym razem zgłupieliśmy do reszty.
— Opowieǳiałem ednemu z moich przy aciół o wspaniałym przy ęciu, akieście mi

wyprawili, opowieǳiałem mu też o trzech pensach i magiczne lasce. Przy aciel mó prze-
syła wam te upominki. Niektóre pochoǳą z Indii.

Trudno wyliczyć wszystko, co nam przysłał przy aciel wu a. Były zabawki dla młod-
szych i maszyny elektryczne dla Oswalda i Dicka; piękny serwis do herbaty dla ǳiewczy-
nek, lalka dla Dory; książka z pięknymi apońskimi obrazkami dla Noela i kole żelazna
dla H. O. Materiały edwabne na suknie dla sióstr; nawet Eliza dostała koronkowy szal.
Wy ął też wu pudełko cygar i rzekł, mruga ąc na o ca:

— I tobie, Dicku, przysyła coś mó przy aciel.
A o ciec (chociaż się gniewa barǳo, gdy my to robimy) odmrugnął wu owi.
Był to dla nas ǳień z ba ki.
Od tego czasu wu przychoǳił barǳo często, a ego przy aciel przysyłał nam zawsze

akieś upominki: to słodycze, to owoce, to po szylingu. Na kilka dni przed Bożym Na-
roǳeniem rzekł wu :

— Pamiętacie ǳieci, że obiecałem odwǳięczyć się wam za ten wspaniały obiad i po-
prosić do siebie. Przy dźcie do mnie w ǳień Bożego Naroǳenia. Przy ęcie bęǳie skrom-
ne: rosół i rosołowe mięso, ale czym chata bogata, tym rada.

Powieǳieliśmy, ak to się zwykle mówi w takich razach, że o ile o ciec nie bęǳie
miał nic przeciwko temu, to przy ǳiemy z na większą przy emnością.

— No to dobrze. O ca waszego zaprosiłem także.
Kupiliśmy dla wu a śliczne prezenty na gwiazdkę. Dora zrobiła saszetkę do chustek

do nosa, a Ala podstawkę do zegarka.
Oswald i Dick kupili scyzoryk do spółki; H. O. wspaniałą gwizdawkę, a Noel po-

wieǳiał, że da mu książkę z apońskimi obrazkami, którą dostał od przy aciela wu a, bo
est to na pięknie sza rzecz, aką posiadamy.

Zda e mi się, że w ostatnich czasach poprawiły się interesy o ca, pewno mu po-
mógł przy aciel wu a. Dostaliśmy nowe ubrania, a ǳiewczynki prześliczne białe sukien-
ki. I w dniu Bożego Naroǳenia po echaliśmy do wu a dwiema dorożkami. Jedną o ciec
z ǳiewczętami, a drugą my sami.

Dopiero po droǳe zaczęliśmy się zastanawiać, gǳie mieszka wu .
— Pewno gǳieś daleko za miastem, w akie ś nęǳne chacie — przypuszczał Noel.
W echaliśmy do parku obielonego śniegiem i zatrzymaliśmy się przed dużym czer-

wonym domem.
W progu czekał nas wu . Miał na sobie granatowe ubranie i szarą edwabną kamizelkę.
— Pewno otrzymał posadę woźnego w tym domu — rzekł Dick.
Przypuszczenie wydało mi się słuszne.
Wu uściskał nas na powitanie, wprowaǳił do przedpoko u, pomógł nam zd ąć okry-

cia i rzekł:
— Pozwólcie do mo ego gabinetu. — Domyśliliśmy się, że skoro ma własny gabinet,

nie może być woźnym.
Gabinet wu a nie był wcale podobny do gabinetu o ca: w środku zna dowała się

ogromna kanapa skórzana i głębokie fotele, na ścianach były rozwieszone skóry tygrysie,
lamparcie, orły wypchane i rogi elenie.

Powinszowaliśmy wu owi wesołych świąt i wręczyliśmy mu nasze upominki. Potem
wu dał nam prezenty. Znuǳiło się wam pewno, że mowa tu ciągle o prezentach! Ale
pozwolę sobie zauważyć, że tym razem dał nam wu same srebrne zegarki z naszymi
monogramami.
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— Mo e drogie ǳieci — rzekł wu — mieszkam w tym domu od tygodnia, ale
mieszkanie est zbyt wielkie dla mnie samego — poprosiłem o ca, ażebyście się tuta
przenieśli. Bęǳie mi z wami dobrze i mam naǳie ę, że wam także bęǳie nieźle ze starym
wu aszkiem.

Wytarł nos i ucałował nas kole no. Nie miałem nic przeciwko temu, bo to święto, ale
w ogóle estem za stary na całowanie.

— ǲięku ę wam za prezenty — ciągnął wu — ale mam tuta eden znacznie cen- Pieniąǳ, Bieda, Bogactwo,
Darnie szy — i pokazał nam trzy pensy, które mu daliśmy u nas na obieǳie. — Daliście mi

go wtedy, gdy przypuszczaliście, że estem ubogi, zatrzymam go sobie na zawsze.
Potem uściskał o ca, który rzekł:
— Poǳięku cie waszemu wu owi.
— Et, głupstwo — przerwał mu wu .
— Więc wu nie est wcale biedny? — rzekł z rozczarowaniem H. O.
— Starczy mi na mo e skromne wymagania — odpowieǳiał wu i zaczął oprowa-

ǳać nas po mieszkaniu. A mieszkanie było po prostu wspaniałe. Zda e się, że wu est
doprawdy bogaty.

Wybaczcie mi, że historia o poszukiwaniach skarbu kończy się ak w książce. Nie mo a
w tym wina. Życie bywa czasem podobne do książki. Po obe rzeniu mieszkania weszliśmy
do salonu, w którym ku naszemu zǳiwieniu zna dowała się pani Leslie, lord Tottenham,
Albert-z-przeciwka, ego mama i wu , i nasz na milszy złoǳie z dwo giem ǳieci.

Wu powieǳiał nam, że zaprosił wszystkich luǳi, którzy byli dobrzy dla nas.
— A gǳie est szlachetny redaktor? — zapytał Noel. Wu wytłumaczył, że nie ośmie-

liłby się zaprosić redaktora, bo go nie zna.
— A gǳie est pan Rosenbaum? — spytał H. O.
— A gǳie rzeźnik? — zapytała Ala.
I o ciec powieǳiał, że nie można zapraszać wszystkich, z którymi ma się do czynienia

w kwestiach handlowych.
Podano do stołu. Nie było rosołu ani rosołowego mięsa, ale na wspanialsza uczta, aką

sobie wyobrazić można. Po obieǳie wolno nam było pó ść do innego poko u i zabrać ze
sobą deser. ǲieci naszego złoǳie a nie chciały się bawić z nami. Są nieśmiałe i H. O.
nazwał e białymi myszkami.

Przekonaliśmy się potem, że są barǳo miłe, ale o tym opowiem wam w inne książce.
Zamieszkaliśmy razem z wu em. Pani Leslie, wu Alberta i złoǳie odwieǳa ą nas

od czasu do czasu. Po Bożym Naroǳeniu zaczęliśmy choǳić do szkoły. Wu est dla nas
barǳo dobry. I pomyślcie tylko: nie odnaleźlibyśmy go na pewno, gdybyśmy nie byli
poszukiwaczami skarbu.

Noel, ak zwykle, ułożył okolicznościowy poemat. Utwór ten był napisany białym
wierszem, bo Noel nie mógł dać sobie rady z rymami.

Biedny Indianin z odległych stron wraca,
I kogoż po droǳe spotyka?
Spotyka poszukiwaczy skarbu,
Którzy szukali i znaleźli na większy skarb…
Drogiego i dobrego wu a.
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