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 .       
Opowiadanie o mych przygodach rozpocznę od pewnego poranku na samym początku czerwca R.P.¹ , kiedy to po raz ostatni wy ąłem klucz z drzwi domu mego o ca
i ruszyłem w drogę. W miarę ak posuwałem się gościńcem, słońce zaczynało oświecać
¹ P — skrót od: Roku Pańskiego. [przypis edytorski]

wierzchołki górskie; kiedym dochoǳił do plebanii, kosy uż pogwizdywały w bzach ogrodu, a mgła, co w chwili brzasku rozwieszała się dokoła doliny, zaczynała właśnie podnosić
się i znikać.
Imć² Campbell dobroǳie , pleban essendeański, czekał na mnie przy furtce ogrodowe
— poczciwina! Zagadnął mnie, zalim adł³ uż śniadanie; usłyszawszy zaś, że mi niczego
nie potrzeba, u ął oburącz rękę mo ą i łaskawie włożył ą sobie pod pachę.
— Dobrze, Dawidku, mó drogi chłopcze — odezwał się — odprowaǳę cię aż do
brodu, by cię przysposobić do te drogi.
I zaczęliśmy iść dale w milczeniu.
— Czy ci smutno, że opuszczasz Essendean? — zapytał po chwili.
— Ależ, dobroǳie u — odpowieǳiałem — gdybym wieǳiał, dokąd idę lub co mi
się snadnie⁴ przygoǳić⁵ może, powieǳiałbym szczerze waszmości: Essendean est istotnie
miłą mie scowością i byłem tu barǳo szczęśliwy; ale bo też poza tym nigǳie w świecie
nie bywałem. Odkąd mi pomarli i roǳic⁶, i matka, nie będę w Essendean miał nikogo
z bliskich, po równo akby to było w królestwie węgierskim; a, prawdę powieǳiawszy,
eślibym sąǳił, iż tam, gǳie się wybieram, traﬁ mi się znaleźć lepszą dolę, tedy bym szedł
z całą ochotą.
— Tak? — ozwał się imć Campbell. — Doskonale, mó Dawidku. W takim razie
wypada, bym ci opowieǳiał coś niecoś o twym losie, przyna mnie tyle, ile potraﬁę. Gdy
matka two a zeszła z tego świata, a twó roǳic (prawy człowiek i chrześcĳanin) zachorzał
śmiertelnie, poruczył mi wówczas w opiekę pewien list, który, wedle słów nieboszczyka,
stanowi two e ǳieǳictwo. „Skoro umrę…” — tak mówił — „…gdy dom bęǳie oddany w zarząd, a ze sprzętami postąpicie według rozporząǳeń testamentu…” (wszystko to
zostało wykonane, Dawiǳie) „…wręcz memu chłopakowi ten list i wypraw go z nim do
dworu Shaws, zna du ącego się niedaleko od Crammondu. Jest to mie scowość, z które
pochoǳę…” — tak powiadał — „…i słuszna⁷, by chłopiec mó tam powrócił. Tęgi z niego chwat…” — tak mówił twó o ciec — „…a przy tym piechur wyśmienity. Nie wątpię
przeto, że do ǳie bez szwanku i że polubią go tam, gǳie pó ǳie”.
— Dwór w Shaws! — wykrzyknąłem. — Cóż wspólnego miał mó o ciec nieboszczyk
z dworem w Shaws?
— Ba! — rzecze imć Campbell. — Któż potraﬁ to waćpanu ob aśnić dokładnie?
Wszakoż nazwisko owe roǳiny, mó Dawisiu, est takie samo, ak two e — Balfourowie
z Shaws: est to dom starożytny, zacny i sławny, ostatnimi czasy ponoć podupadły. Twó
o ciec też był człowiekiem wykształconym, ak przystało ego stanowisku; nie wiem, czy
kto mnie od niego nadawał się na kierownika szkoły, boć nie miał on wcale obycza ów
ani gwary, cechu ące zwykłego bakałarza. Jak sobie pewno sam przypominasz, zawsze
rad zapraszałem go na plebanię, ilekroć bawił kto ze szlachty; a moi roǳeni stry cowie,
Campbell z Kilrennet, Campbell z Dunswire, Campbell z Minch oraz inni — wszystko
szanowni panowie — raǳi byli ego towarzystwu. Wreszcie, by uż ci unaocznić wszystkie
szczegóły te sprawy, da ę ci oto sam ów list przedśmiertny, wypisany własną ręką naszego
śp. brata w Chrystusie.
Podał mi list, który w nagłówku miał następu ące słowa: „Do rąk Jaśnie Wielmożnego
Pana Ebenezera Balfoura z Shaws, w ego dworze Shaws; wręczy mu to mó syn, Dawid
Balfour”.
Serce mi zaczęło tętnić głucho, gdy tak rozległe widoki otwarły się znienacka przed
oczyma siedemnastoletniego chłopaka, syna biednego bakałarza wie skiego w Lesie Ettricka.
— Mości Campbell dobroǳie u — wy ąkałem — czy poszedłbyś tam, gdybyś był
w mo e skórze?
² m (daw.) — skrócona forma starop. zwrotu grzecznościowego: e / ego miłość, e mość/ egomość, stawianego przeważnie przed nazwiskiem lub tytułem. [przypis edytorski]
³za m adł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : zali adłem (t .: czy adłem). [przypis
edytorski]
⁴ nadn (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
⁵ rzy o
(daw.) — przydarzyć się, przytraﬁć się. [przypis edytorski]
(daw.) — tu: o ciec. [przypis edytorski]
⁶ro
⁷ łu zna — daw. forma; znaczenie: słuszne est, aby. [przypis edytorski]
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— Ma się rozumieć — powiada pastor — poszedłbym i to bez odwłoki. Młoǳik tak
rześki, ak ty, powinien dotrzeć do Crammondu (a est to w pobliżu Edynburga) w przeciągu dwóch dni piesze drogi. Gdyby się zdarzyło, co tylko się może zdarzyć na gorszego,
a mianowicie gdyby twoi wysoko uroǳeni krewniacy (boć przypuszczam, że akieś węzły
krwi niechybnie łączą ich z tobą) zatrzasnęli ci drzwi przed nosem, to możesz w ciągu
nieledwie dwóch dni być znów z powrotem i zakołatać do drzwi plebanii. Jednakowoż
tuszę, że racze doznasz życzliwego przy ęcia, ak to przewidywał twó o ciec nieboszczyk,
a o ile miarku ę, zostaniesz kiedyś wielkim człowiekiem. A teraz, Dawidku, mó drogi
chłopcze — pod ął po chwili — leży mi to niemal na sumieniu, by pożegnanie nasze
obrócić na twó pożytek i obuǳić w tobie należytą czu ność przed niebezpieczeństwami
tego świata.
To rzekłszy, ął poszukiwać wygodnego sieǳiska; znalazłszy spory głaz, wytoczył go
pod brzozę koło ścieżyny i usiadł na nim, wydłuża ąc naǳwycza nie górną wargę z wyrazem wielkie powagi; ponieważ zaś słońce, świecąc pomięǳy dwoma wierzchołkami,
prażyło nas prosto w lica, więc wydobywszy z kieszeni chusteczkę do nosa, zarzucił ą,
gwoli osłonie, na kapelusz stosowany. Następnie, podniósłszy w górę palec wskazu ący,
ął mnie ostrzegać przed stekiem na rozmaitszych herez i, do których nie miałem na mnie sze pokusy, i kładł mi w uszy, żebym był wytrwały w modlitwach i czytaniu Biblii.
Uporawszy się z tym, zaczął roztaczać przede mną obraz wielkiego dworu, do akiego się
wybierałem, i ob aśniać, ak mam się zachowywać w stosunku do ego mieszkańców.
— Bądź pokorny, Dawidku, w sprawach na drobnie szych — prawił mi. — Mie to
zawsze w pamięci, że acz esteś z roǳiny ślacheckie , ednakoż wychowałeś się wśród gminu. Nie wstyda że się nas, Dawidku, nie wstyda że się! W onym wielkim, wytwornym
domu, w obcowaniu z wszystkimi tamecznymi domownikami, zarówno niższymi, ak
i wyższymi, okazu się tak uprze my, tak uważny, tak po ętny i tak powściągliwy w mowie, ak dotychczas. Co się zaś tyczy aśnie pana — pamięta że to aśnie pan; nie powiem
nic ponadto: czcĳ, kogo czcić należy. Miło to podlegać możnemu panu, zwłaszcza gdy
się est młodym.
— Dobrze, wielebny pastorze — odpowieǳiałem — niechby tylko sprawǳiły się
aścine⁸ domysły, a obiecu ę waszmości, że będę się starał tak postępować, ak mi zalecasz.
— No, ładnieś to powieǳiał — rzecze imć Campbell serdecznie. — A teraz prze dźmyż⁹ do istoty rzeczy, czyli racze (wyraziwszy się konceptem) do rzeczy nieistotnych.
Mam tu małe zawiniątko, które zawiera cztery przedmioty. — To mówiąc, wyciągnął e
z nie aką uciążliwością z kieszeni, zna du ące się pod połą surduta. — Pierwszy z tych
czterech przedmiotów prawnie się tobie należy: est to garść grosiwa, stanowiącego cenę książek i przyborów szkolnych two ego o ca, które ( akem ci to zaznaczył na samym
początku) kupiłem w tym zamiarze, by z zyskiem odprzedać e nowo przybyłemu bakałarzowi. Trzy inne są to dary, których przy ęciem uradowałbyś wielce i mnie, i mo ą
małżonkę. Pierwszy z tych drobiazgów, okrągły kształtem, na więce cię zapewne ucieszy w początkach twe drogi, chociaż Dawidku, mo e ǳiecię, est to tylko kropla wody
w morzu: przyda ci się na edną chwilkę i zniknie, ak brzask poranny. Drugi przedmiot, płaski, czworokątny i zapisany, bęǳie ci osto ą przez całe życie, niby dobra laska
w podróży i dobra poduszka pod głowę w chorobie. Co się zaś tyczy rzeczy ostatnie ,
ma ące wygląd sześcienny, to odprowaǳi cię ona (takie mam w duszy zbożne życzenie)
do lepsze krainy.
To mówiąc wstał na równe nogi, zd ął kapelusz i modlił się przez chwilę głośno,
tkliwymi wyrazy, za młodego człowieka, wyprawia ącego się w świat szeroki. Nagle pochwycił mnie w ob ęcia i uścisnął z całe mocy, po czym trzymał mię eszcze oburącz, wyciągnąwszy ramiona na całą długość przed siebie i przyglądał mi się twarzą całą drga ącą
od asobliwości, aż w końcu odwinął się w tył, ak yga, i krzycząc mi: „Do wiǳenia!”,
zaczął się oddalać akimś posuwistym biegiem po one droǳe, którąśmy tu przybyli. Komu innemu wydałoby się to pewnie rzeczą śmieszną, ale a byna mnie nie miałem ochoty
do śmiechu. Poglądałem nań, póki go dostrzec można było, on wszakże nie zwolnił biegu
⁸a ny (daw.) — skrót od: waszmościny (wasze miłości pana, waszmości pana); przymiotnik od starop.
potocznego zwrotu grzecznościowego. [przypis edytorski]
⁹ rz d my — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
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Grzeczność, Pozyc a
społeczna

i ani razu nie obe rzał się poza siebie. Wtedy przyszło mi na myśl, że wszystko to były
w nim ob awy smutku z powodu rozłąki ze mną; przeto wrychle doznałem gorzkich wyrzutów sumienia, ako że a ze swe strony okazałem był niepomierną radość, iż porzucam
ten cichy sielski zakątek i uda ę się do wielkiego, hucznego dworu, pomięǳy bogatych
i szanownych wielmożów te że, co a, krwi i tegoż nazwiska.
— Dawidku, Dawidku! — pomyślałem sobie. — Wiǳiałże¹⁰ kto taką czarną niewǳięczność? Mógłżeś¹¹ zapomnieć dawnych opiekunów i dawnych przy aciół li tylko¹²
dla blichtru akiegoś tam nazwiska? Fe, fe! Wstydź się!
Usiadłem na głazie, dopiero co opuszczonym przez plebana poczciwinę i rozwiązałem
zawiniątko, by zobaczyć, akie też tam kry ą się prezenty. To, co on nazwał sześciennym,
od samego początku nie buǳiło we mnie wątpliwości; była to oczywiście mała Biblia,
którą można było nosić w węzełku podróżnym. To, co nazwał okrągłym, było, akem
się przekonał, srebrnym szylingiem; trzecią zaś rzeczą, która miała mi tak cudownie pomagać, zarówno w zdrowiu ak i chorobie, przez wszystkie dni mego żywota, był świstek
wyżółkłego papieru, na którego chropawe powierzchni wypisano czerwonym inkaustem,
co następu e:
a
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Potem następował dopisek własnoręczny plebana:
Podo n na zw n
dna ły a na o n
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ł owy

Ma się rozumieć, że mnie to pobuǳiło do śmiechu — lecz śmiech ten drżał mi nieako na ustach. Rad byłem, gdym przytroczył na końcu kĳa węzełek podróżny i ruszyłem
w drogę, aż przebywszy bród, zacząłem się wspinać na wzgórze po przeciwnym brzegu
rzeki. W sam raz, gdym wyszedł na zielony wygon biegnący szeroko w poprzek wrzosowiska, u rzałem po raz ostatni zbór essendeański, drzewa dokoła plebanii i ogromne
esiony rosnące na cmentarzu, gǳie spoczywali moi roǳice.

 .     
Naza utrz przed południem, gdym wyszedł na szczyt ednego ze wzgórz, obaczyłem, że
cała kraina przede mną opada hen ku morzu; pośrodku te pochyłości, na podłużne
wierzchowinie, widniało miasto Edynburg, nakryte dymem niby wapiennik. Nad zamkiem powiewał proporzec, a w morskie odnoǳe stały na kotwicy lub z wolna poruszały
się okręty. Jedno i drugie, pomimo znacznego oddalenia, zdołałem rozpoznać wyraźnie;
edno i drugie wywarło niezmierne wrażenie na mym wieśniaczym sercu.
Wkrótce potem przybyłem pod dom, gǳie zamieszkiwał akowyś pastuch i otrzymałem aką taką wskazówkę co do okolic Crammondu; tak zagadu ąc o drogę ednego
człowieka za drugim, szedłem wytrwale w kierunku zachodnim od stolicy, aż minąwszy Collinton, wydostałem się na gościniec wiodący do Glasgow. Tam, ku wielkie me
uciesze i poǳiwieniu, u rzałem pułk wo ska, maszeru ący równo, noga w nogę, przy
dźwiękach piszczałek; z ednego końca echał na siwym rumaku stary enerał, ogorzały
na licach, na drugim zaś końcu szła kompania grenadierów w „papieskich” kołpakach¹³.
¹⁰w ał — konstrukc a z partykułą -że, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą i pyta ną; inacze : czy wiǳiał.
[przypis edytorski]
¹¹m ł — konstrukc a z partykułą -że, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą i pyta ną; inacze : czy mogłeś.
[przypis edytorski]
¹² y o — konstrukc a z partykułą li, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
a
— kołpaki, kształtem przypomina ące mitrę, noszone też w innych wo skach w XVIII
¹³ oł a
w., znane z obrazów przedstawia ących wo sko rosy skie. [przypis tłumacza]
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Raźnie akoś i buńczucznie zrobiło mi się na duszy, gdym patrzył na te czerwone kabaty
i przysłuchiwał się one wesołe muzyce.
Uszedłem eszcze mały kęs drogi i powieǳiano mi, iżem uż w paraﬁi crammonǳkie ,
więc do zapytań, zadawanych luǳiom, ąłem wtrącać miano dworu Shaws. Jednakowoż
to słowo zdawało się zdumieniem prze mować tych, których prosiłem o wskazanie drogi.
Zrazu mniemałem, że niewytworny mó wygląd i mo a oǳież wieśniacza, przysuta pyłem
gościńca, niezbyt się ko arzyły ze wspaniałością mie sca, do którego zdążałem. Ale skoro
dwóch, a może i trzech przechodniów obdarzyło mnie takim samym spo rzeniem i takąż
samą odpowieǳią, zacząłem miarkować, że musiała to być akaś ǳiwna sprawa z samym
owym Shaws.
Toteż, ażeby uspokoić tę obawę, zmieniłem sposób zapytywania; zdybawszy akiegoś
przyzwoitego człeczynę, co postępu ąc za dyszlem wozu, szedł drogą wśród opłotków,
zagadnąłem go, czy słyszał kiedykolwiek, by mu opowiadano o domu, który nazywa ą
dworem w Shaws.
Chłopek zatrzymał wóz i spo rzał na mnie tym wzrokiem, co inni.
— Juści — odpowieǳiał. — Na cóż ci to?
— Czy to wielki dom? — zapytałem.
— Ani chybi — rzecze ów. — Dwór ci to est wielgi, murowany.
— No, tak — mówię na to — ale acyż tam luǳie mieszka ą?
— Luǳie? — krzyknął chłop. — Czyś oszalał? Tam nie ma nĳakich luǳisków…
takich, których by można nazwać ludźmi…
— Co? — rzekę emu. — Nie ma pana Ebenezera?
— No, uści — odrzeknie chłop — ǳieǳic tam som, a ino, eżeli wam ego potrza.
A aka też ta was tam sprawa wieǳie, panoczku?
— Skłaniałem się do myśli, że mógłbym tam dostać posadę — odpowieǳiałem,
spogląda ąc tak skromnie, ak eno potraﬁłem.
— Co? — krzyknął woźnica głosem tak przenikliwym, że nawet koń spłoszył się
u dyszla. — Dobrze, panoczku — dodał po chwili — mnie ta nic do tego, ale wiǳi mi
się, że z was młoǳik rozsądny, przeto eżeli nie pogarǳicie mą radą, powinniście stronić
od Shaws.
Następną osobą, aką napotkałem, był mały, fertyczny człowieczek w piękne białe
peruce, w którym rozpoznałem domokrążnego golibrodę; wieǳąc zaś, że cyrulicy z natury bywa ą wielce gadatliwi, zapytałem go wręcz, akim to człowiekiem był pan Balfour
z Shaws.
— T! T! T! — ozwał się golarz. — To nie człowiek, to wcale nie człowiek! —
i zaczął wypytywać mnie przebiegle, czym się trudnię; nie dałem mu się ednak na to
złapać, przeto odszedł do następnego klienta, nie mądrze szy niż przybył.
Nie potraﬁę opisać, aki cios zadało to moim złuǳeniom. Im więce mglistości było
w tych oskarżeniach, tym mnie mi się one podobały, ako że tym więce pola pozostawiały wyobraźni. Cóż to był za dom, iż gdy się oń zapytać, cała paraﬁa wzdryga się
i wytrzeszcza źrenice? I akiż był ów pan, że ego niesława tak prze mowała tu przechodniów? Gdybym w goǳinę drogi zdołał za ść z powrotem do Essendean, poniechałbym
zamierzonego przedsięwzięcia i wróciłbym się w domostwo pana Campbellowe. Ale skorom uż uszedł tyle drogi, sam wstyd nie pozwoliłby mi ustąpić, ażbym zbadał dowodnie
całą sprawę; uż sama godność osobista zniewalała mnie, by ǳieło doprowaǳić do końca;
przeto acz mi się nie podobało brzmienie tego, com słyszał, i choć podróż mi się zaczęła
wlec ślimaczym krokiem, ednak wciąż uporczywie się wypytywałem i wciąż posuwałem
się naprzód.
Już miało się ku zachodowi, gdy napotkałem tęgą, smagłą babę, o cierpkim wyrazie
oblicza, zstępu ącą ociężale ze wzgórza; ledwom¹⁴ e zadał zwykłe pytanie, zawróciła się
raptownie z drogi, wyprowaǳiła mnie z powrotem na wierzchołek, z którego właśnie
była zeszła i wskazała ręką zrąb wielkiego budynku, co stał zgoła odsłonięty na zielonym
ugorze, zalega ącym dno na bliższe doliny. Okolica przyległa była cale¹⁵ miła, ożywiona
to niskimi wzgórzami, pełnymi wǳięcznych lasów i strumieni, to łanami młodego zboża,
¹⁴ dwom
zadał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ledwo zadałem. [przypis
edytorski]
¹⁵ a (daw.) — zupełnie. [przypis edytorski]
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które, ak mi się wiǳiało, cudnie obroǳiło. Natomiast sam dom wydał mi się czymś
w roǳa u zwaliska: nie wiodła ku niemu żadna droga; z żadnego komina nie unosiły się
dymy; nie było niczego, co by przypominało ogród. Serce we mnie zamarło.
— Więc to tam! — zawołałem.
Twarz baby rozgorzała z adliwością gniewu.
— Oto est dwór w Shaws! — wykrzyknęła. — Krwią był stawiany; krew powstrzymała ego budowy; krew przyniesie mu zagładę. Spó rz no tu! — krzyknęła po chwili. —
Oto plwam na ziemię i trzaskam w palce na znak pogardy dla niego. Niech go nawieǳi
czarne nieszczęście i zguba! Jeżeli zobaczysz się z ǳieǳicem, powieǳ mu, co słyszysz;
powieǳ mu, ako ǳie e się to po raz tysiączny dwóchsetny ǳiewięćǳiesiąty, iż Dżeneta Clouston pozywa klątwę na niego, na ego dwór, sta nię i oborę, czeladź, gości, na
młodego panicza, żonę, panienkę, czy też ǳiecię nieletnie… boda na nich spadło czarne
nieszczęście i zguba!
Głos e się podniósł niebywale, przechoǳąc w akieś ęǳowskie szurum-burum;
naraz wywinęła się ednym susem i poszła sobie precz. Stałem tak, kędy mnie ostawiła,
a włosy mi stały dębem na głowie. W owych czasach luǳie eszcze wierzyli w czarownice
i drżeli przed klątwą; ta zaś, że mi wypadła w sam raz niby akaś wieszczba przydrożna,
ma ąca mnie odwieść od wykonania powziętego zamiaru, obezwładniła do cna mo e nogi.
Usiadłem więc i pozierałem na dwór w Shaws. Im dłuże się przyglądałem, tym nadobnie szą wiǳiała mi się owa okolica, boć rosły tu wszędy krzewy głogowe, obsypane
kwieciem; rozłogi, ak śniegiem, usiane były trzódkami owiec; po niebie wǳięcznie sobie
polatywali gawronkowie. Wszystko tu świadczyło o łaskawości ziemi uprawne i aury —
wszakoż ona rudera, pośrodku się wznosząca, okrutną we mnie buǳiła odrazę.
Mĳali mnie wraca ący z pola kmiotkowie, kiedym tak sieǳiał na brzegu przykopy,
alić brakło mi tchu, bym mógł ich pozdrowić na dobry wieczór. Na koniec zaszło uż
i słońce, a wtedy na tle żółtawego nieba spostrzegłem wzbĳa ącą się ku górze smużkę
dymu, nie grubszą (tak mi się wydało) od kopciu wznoszącego się znad świecy; w każdym
razie był to dym i świadczył o akowymś ognisku, cieple i gotowane strawie oraz o tym, że
mieszka tu akaś ży ąca istota, która roznieciła owo ognisko. To wlało mi w serce otuchę.
Przeto ruszyłem przed siebie małą, ledwo dostrzegalną w trawie ścieżyną, która wiodła
w kierunku obranym przeze mnie. Była ona doprawdy nazbyt nikła, by mogła być edyną
drogą ku luǳkie sadybie, atoli¹⁶ inne drogi nie wiǳiałem. W każdym razie doprowaǳiła
mnie do kamiennych słupców, na których wierzchołku widniały tarcze herbowe; obok
zna dował się domek odźwiernego, niepokryty dachem. Miało to być widocznie główne
we ście, ale go nigdy nie dokończono; zamiast wrzecięǳy¹⁷ z kowanego żelaza postawiono
w poprzek dwa płotki łozinowe, przewiązane powrósłem; nie było też ni śladu murów
ogrodowych, alboli akowego szpaleru — ścieżyna, po które szedłem, omĳała z prawe
strony one węgary i wiła się tędy owędy ku domowi.
Im bliże podchoǳiłem ku temu dworzyszczu, tym mi się przedstawiało posępnie .
Wyglądało tak, ak gdyby edno ze skrzydeł gmachu nie było wcale ukończone w budowie.
To, co snadź¹⁸ miało być ego dalszą połacią, sterczało niepokryte na górnych piętrach,
uwydatnia ąc się na tle nieba wschodami¹⁹ i zazębieniami niedokończonych murów. Wiele
okien było nieoszklonych, a gacki²⁰ wlatywały nimi i wylatywały, niby gołębie poprzez
otwór gołębnika.
Noc uż po trosze zapadała, gdym doszedł do same budowli; zasię w trzech oknach na
dole, które były barǳo wysoko podmurowane i wąskie, a przy tym mocno zatarasowane,
zaczął połyskiwać chybotliwy odblask niewielkiego ogniska.
Czyż to był ów pałac, do któregom się wybierał? Zali w onych to murach miałem
szukać nowych druhów i sposobić się do wielkie przyszłości? Ba! Przecie w domu mego o ca, nad brzegiem rzeki Essen, huczne ognisko i arzące światła widać było na milę
wokoło, a drzwi były otwarte na każde zapukanie proszalnego ǳiada!
¹⁶a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
— okucie budowlane, zamknięcie drzwi lub bramy, element w formie sztaby (a. płaskownika)
¹⁷wrz
z otworem, współpracu ący ze skoblem i służący wraz z nim do mocowania kłódki. [przypis edytorski]
¹⁸ nad (daw.) — widocznie, na wyraźnie . [przypis edytorski]
¹⁹w ody (daw.) — tu: schody. [przypis edytorski]
²⁰ a (gw.) — nietoperz. [przypis edytorski]
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Przekleństwo

Postąpiłem ostrożnie naprzód i ile mogłem, nadstawia ąc ucha, posłyszałem, ak ktoś
tam pobrzękiwał talerzami, a od czasu do czasu rozlegało się gwałtowne, nieco suche,
pokaszliwanie; ednakowoż nie było słychać na mnie sze rozmowy, ani też psiego u adania.
Wrota, o ile zdołałem do rzeć w półmroku, były z wielkie kłody drewniane , którą
całą pozabĳano ćwiekami. Podniosłem rękę — ledwie przy tym zdołałem wyczuć tętno
serca pod kubrakiem — i zastukałem raz eden, po czym stanąłem w oczekiwaniu. Dwór
zapadł w śmiertelną głuszę; upłynęła cała minuta i nikt się nie poruszył, chyba te gacki,
lata ące nad głową. Zapukałem znowu i ąłem znów nadsłuchiwać. Przez ten czas ucho
mo e tak się oswoiło z ciszą, że zdołałem uchwycić nawet tykanie zegara, co w głębi dworu
odmierzał z wolna sekundy; atoli ów ktoś, zna du ący się w onym dworze, zachowywał
śmiertelne milczenie i niewątpliwie stłumił nawet dech w sobie.
Biłem się z myślami, azali²¹ nie czmychnąć; atoli²² ostatecznie przemógł we mnie
gniew, więc odmieniwszy postanowienie, zacząłem okładać wrota kopniakami i kuksańcami i na cały głos przyzywać pana Balfoura. Jużem się był na dobre zaperzył, gdy
nagle tuż nad głową posłyszałem czy ś kaszel; odskoczywszy wstecz i spo rzawszy w górę,
obaczyłem głowę luǳką w długie szlafmycy oraz le kowaty wylot garłacza²³, widnie ący
w ednym z okien pierwszego piętra.
— On nabity! — ozwał się głos.
— Przybyłem tu — mówię na to — z listem do pana Ebenezera Balfoura z Shaws.
Czym go zastał?
— Od kogóż to? — zapytał człek, uzbro ony garłaczem.
— Mnie sza z tym, od kogo! — rzekłem, bo ogarniała mnie coraz większa wściekłość.
— Dobrze, dobrze! — brzmiała odpowiedź — możesz położyć go na progu i wynosić
się na cztery wiatry.
— Nie uczynię tego! — krzyknąłem. — Wręczę go do rąk własnych pana Balfoura,
ak mi wypada uczynić. Jest to list poleca ący.
— Jaki? — huknął ostro ów głos.
Powtórzyłem słowa poprzednie.
— A któżeś ty zacz? — brzmiało następne pytanie po dłuższe chwili milczenia.
— Nie wstyǳę się swego nazwiska — odparłem. — Zwą mnie Dawid Balfour.
Na te słowa, ak wnoszę, człowiek ów cofnął się, gdyż posłyszałem, ak garłacz zachrzęścił na parapecie okna; dopiero po długie , barǳo długie przerwie głos ów, osobliwie
akoś zmieniony, zadał następne pytanie:
— Czy o ciec twó umarł?
Byłem tak tym zaskoczony, że nie stało mi głosu na odpowiedź, lecz stałem nieruchomo, wytrzeszcza ąc oczy.
— Tak — pod ął znowu ów człowiek — on chyba uż umarł, nie masz wątpliwości;
i chyba to zmusza cię do kołatania w mo e wrota. — Znów nastała cisza, a potem ów
rzecze niedowierza ąco i oschle. — No dobrze, człowiecze; wpuszczę cię do mieszkania.
To rzekłszy, odszedł od okna.

 .  

 

Naraz rozległ się donośny szczęk łańcuchów i zgrzyt rygli, aż z wielką ostrożnością otwarto
wrota, które natychmiast zawarły się za mną, zaledwiem został wpuszczony do wnętrza.
— Idź do kuchni i nie rusza niczego — dał się słyszeć głos i gdy obywatel tego domu
za ął się ponownym utwierǳaniem wszystkich zasuwek i przeszczepek we drzwiach, a
tymczasem szedłem po omacku naprzód, aż dostałem się do kuchni.
Ognisko właśnie było wystrzeliło asnym płomieniem, a w świetle ego ukazała mi
się izba boda na barǳie opustoszała, aką mi się zdarzyło wiǳieć kiedykolwiek. Na półkach stało pół tuzina talerzy; na stole zna dowała się miska kaszy, łyżka rogowa i kubek
cienkiego piwa — wszystko to zastawione do wieczerzy. Poza tym, co wymieniłem, w te
ogromne puste świetlicy o kamiennym sklepieniu nie było żadnych sprzętów oprócz
²¹aza (daw.) — czy też; czy aby. [przypis edytorski]
²²a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
²³ arła z — odprzodowa broń palna o luﬁe rozszerzone u wylotu. [przypis edytorski]
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pozawieranych²⁴ skrzyń ustawionych wzdłuż ściany i oprócz narożnego kredensu opatrzonego kłódką.
Gdy uż ostatni łańcuch został zapięty, mężczyzna ów przybył za mną. Był to sobie
lichotka chudy, zgarbiony, wąski w łopatkach, o twarzy ak glina; wiek ego można by
oceniać na pięć do siedmiu krzyżyków. Szlafmycę miał z ﬂaneli, a takiż był i szlaok,
noszony przezeń na podarte koszuli, miast kaana i kamizelki. Znać było, że się z dawna
nie golił; ednakowoż co mnie na więce niepokoiło, a nawet zatrważało, to że ów człeczyna
ani nie odrywał oczu ode mnie, ani też nie spo rzał mi otwarcie w oblicze. Nie umiałem
dociec, czym był z pochoǳenia lub zawodu; zakrawał ednak (tak mi się zdawało) na
starego i bezużytecznego służalca, którego za chleb łaskawy pozostawiono na straży tego
wielkiego dworu.
— Czyś zmęczony? — zapytał, trzyma ąc wzrok na wysokości mego kolana. — Może
byś z adł tę odrobinę kaszy.
Powieǳiałem, że się bo ę, czy nie pozbawię go przez to własne ego wieczerzy.
— O! — odpowieǳiał mi — mogę się doskonale bez nie obe ść; ednakowoż piwa
się napĳę, bo mi ono zmiękcza kaszel. — Wypił kubek prawie do połowy, lecz przez
ten cały czas, gdy pił, nie spuszczał mnie z oka; naraz wyciągnął rękę przed siebie. —
Zobaczmyż on²⁵ list! — powieǳiał.
Odpowieǳiałem, że list był nie do niego, lecz do pana Balfoura.
— A za kogóż ty mnie poczytu esz? — zapytał ów. — Da no mi list Aleksandra.
— Waćpan znasz imię mego o ca?
— ǲiwno by było, eślibym go nie znał — odparł na to — wszak był mi bratem
roǳonym; a choć zda e mi się, żeś sobie nie upodobał ani mnie, ani mo e dobre kaszy,
to ednak estem twoim roǳonym stry em, ǳielny mó Dawisiu, ty zaś esteś roǳonym
moim synowcem. Da mi więc ten list, usiądź przy stole i na eǳ się do syta.
Gdybym był o parę lat młodszy, na pewno od wstydu, zmęczenia i zawodu, akie mię
tu spotkały, zalałbym się rzęsistymi łzami. Wobec tego, co tu się ǳiało, nie stać mnie
było na słowa, ni takie, ni owakie, eno wręczyłem mu list i przysiadłem się do kaszy,
mimo że niewielką miałem, ak na swo e lata, chęć do adła.
Tymczasem mó stry , pochyliwszy się nad ogniskiem, obracał list w rękach na wszystkie strony.
— Czy wiesz, co w nim się zawiera? — zapytał znienacka.
— Waszmość pan sam wiǳisz — odpowieǳiałem — że pieczęć nie była naruszona.
— Tak — rzecze on — ale cóż cię tu przywiodło?
— Miałem list oddać — odrzekłem.
— Nie — oǳywa się ów przebiegle — tyś się tu pewnie czegoś spoǳiewał?
— Przyznam się, mości dobroǳie u — mówię na to — iż, gdy mi powiadano, ako
mam zamożnych krewniaków, istotnie dałem się uwieść naǳiei, że oni mi może dopomogą w życiu. Atoli nie estem żebrakiem; nie ubiegam się o żadne łaski z wasze strony
i nie pragnę niczego, czego by mi nie dano dobrowolnie. Albowiem, choć wyglądam na
chuǳinę, to ednak mam przy aciół, którzy byliby uszczęśliwieni, gdyby mogli mi się
czymś przysłużyć.
— Hola, hola! — ozwał się stry Ebenezer. — Nie unośże się na mnie gniewem.
Zgoǳimy się i tak doskonale z sobą. A eżeliś uż, mó ǳielny Dawisiu, dał spokó te
odrobinie kaszy, to może bym a sam też przełknął e choć krzynkę. Tak! — ciągnął dale ,
wywłaszczywszy mnie ze stołka i łyżki. — To dobre, zdrowe pożywienie… wspaniałym
est kasza pożywieniem.
Wymamrotał krótki pacierz przedobiedni i zabrał się do eǳenia.
— Twó o ciec, pamiętam, barǳo lubił tę potrawę, ale a to nie potraﬁę więce , ak
ino ǳiabnąć troszkę adła. — Pociągnął spory łyk podpiwku, co snadź przypomniało mu
o obowiązkach gościnności, gdyż wraz potem tak przemówił. — Jeżeliś spragniony, tedy
wodę zna ǳiesz za drzwiami.

²⁴ ozaw rany (daw.) — pozamykany. [przypis edytorski]
²⁵on (daw.) — ten; ów. [przypis edytorski]
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Nicem²⁶ na to nie odpowieǳiał, sto ąc na obu nogach prosto ak drąg i z wielką złością
w sercu poglądałem na stry a. On zaś, swo ą kole ą, adł bez przerwy, niby człek krótkością czasu przynaglony, i wciąż rzucał krótkie, przenikliwe spo rzenia to na mo e trzewiki,
to na niewykwintne pończochy. Raz tylko, gdy odważył się popatrzeć nieco w górę, oczy
nasze spotkały się wza em ze sobą; zaiste i rzezimieszek, co przychwycon, gdy rękę trzymał w cuǳe kieszeni, nie okazałby większego zaniepoko enia, niźli on podówczas. To
skłoniło mnie do zastanowienia się, zali ego bo aźliwość wynikła z nazbyt długiego odzwycza enia się od wszelkie styczności z ludźmi, czy też może po krótkim obcowaniu ze
mną usposobienie to prze ǳie i stry mó zmieni się w całkiem innego człowieka. Jego
głos przenikliwy obuǳił mnie z tych dumań.
— Czy twó o ciec dawno umarł? — zagadnął.
— Trzy tygodnie temu, mości dobroǳie u — powiadam mu na to.
— Był to człek skryty, ten Aleksander… człek skryty, milczący — mówił dale . —
Nigdy nie odezwał się wesoło, gdy był w leciech młodszych. Czyż nie opowiadał o mnie
nigdy akowych aszek?
— Pókiście mi sami tego nie powieǳieli, nigdym nie wieǳiał, mościpanie, o tym,
że o ciec mó miał brata.
— Mó drogi, mó drogi! — rzecze Ebenezer. — Toś nie słyszał może i o Shaws?
— Nawet i miana tego nie słyszałem, mościpanie — odrzekłem.
— Pomyślcie sobie! — powie on na to. — Jakiż to człek ǳiwny!
Mimo wszystko, zdawał się być niezwykle zadowolony, atoli czy z siebie samego, czy
z tego postępowania mego o ca, tego nie zdołałem z twarzy mu wyczytać. W każdym
razie to pewna, że widocznie pozbył się tego obrzyǳenia czy niechęci, aką zrazu był
powziął przeciwko me osobie, gdyż ni stąd, ni zowąd skoczył z mie sca, przeszedł przez
izbę i stanąwszy za mną, klasnął mnie po łopatce.
— Jeszcze się z sobą doskonale zży emy! — zawołał. — Cieszę się doprawdy, żem cię
tu wpuścił. A teraz chodź spać!
Ku memu zdumieniu, nie zapalił ani lampy, ani świecy, ale zapuścił się w ciemny
korytarz, gǳie, ciężko dysząc i szuka ąc po omacku drogi, gramolił się po schodach do
góry, aż zatrzymał się przed akimiś drzwiami, które ął odmykać. Szedłem tuż za nim,
następu ąc mu na pięty i potyka ąc się nieustannie. Teraz prosił mnie wnĳść, ako że
był to pokó mnie przeznaczony. Uczyniłem, co mi zlecił, ale uszedłszy kilka kroków,
przystanąłem i zażądałem światła, bym mógł traﬁć do łóżka.
— Fiu-ﬁu! — rzekł stry Ebenezer. — Księżyc ładnie przyświeca.
— Ani miesiąca, ani gwiazd nie widać, mości dobroǳie u; ciemno tu ak w kominie
— odpowieǳiałem. — Nie mogę dostrzec łóżka.
— Fiu-ﬁu! Fiu-ﬁu! — rzecze on na to. — Światła w domu żadną miarą znosić nie
mogę; zanadto się bo ę pożarów. Dobranoc ci, Dawidku, mó chwacie! — i zanim zdążyłem czemuś ponadto się sprzeciwić, zatrzasnął drzwi i posłyszałem, ak tarasował e od
zewnątrz.
Nie wieǳiałem, czy mam się śmiać, czy płakać. W poko u było zimno ak w studni,
a łoże, które nareszcie odszukałem, było nasiąkłe wilgocią, niby trzęsawisko; na szczęście ednak przywlokłem był na górę tobołek i derkę, więc nią się owinąwszy, ległem na
podłoǳe, w mie scu gǳie wielkie krzyżaki łoża zasłaniały mnie od wiatru. Niebawem
zapadłem w twardy sen.
Ledwo się rozwidniło, otwarłem powieki i obaczyłem, że zna du ę się w wielkie komnacie, obwieszone skórą pięknie wytłaczaną, zastawione sprzęty misternie ǳierganymi
i oświecone trzema oknami. Lat temu ǳiesięć, a może dwaǳieścia, musiało to być miło
zasypiać lub buǳić się w tym poko u; lecz wilgoć, brud, zaniedbanie, ako też myszy i paąki, uczyniły od tego czasu wszystko, by go zohyǳić. Ponadto wiele szyb w oknach było
powybĳanych, a było to tak pospolitym z awiskiem w całym domu, iż przywiodło mnie
to do przypuszczenia, że stry mó musiał tu kiedyś wytrzymywać oblężenie ze strony
zawziętych sąsiadów — może z Dżenetą Clouston na czele.

²⁶n m
n od ow
ǳiałem. [przypis edytorski]

ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : nic nie odpowie-
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Tymczasem na dworze słońce uż od dawna świeciło, a ponieważ zmarzłem nie na żarty w te nieszczęsne komnacie, przeto zacząłem dobĳać się do drzwi i wrzeszczeć, póki
nie nadszedł mó uwięziciel, by mnie z nie wypuścić. Zaprowaǳił mnie na tyły domu,
gǳie była studnia z żurawiem, i powieǳiał, że „tu mogę obmyć twarz, o ile zechcę”;
gdym to uczynił, przedostałem się akoś na własną rękę do kuchni, gǳie stry rozpalił
uż był ognisko i gotował kaszę. Stół był zastawiony dwiema miseczkami i dwiema łyżkami rogowymi, natomiast podpiwku była tylko edna miarka — taka sama, ak wczora .
Zapewne oko mo e spoczęło z pewnym zǳiwieniem na tym szczególe, a stry snadź to
zauważył, gdyż, akby odpowiada ąc na myśl mo ą, zagadnął mnie, czy nie zechciałbym
się napić „ciemnego słodowego” — bo tak e nazywał.
Odpowieǳiałem, że owszem mam to w zwycza u — wszakoż nie powinien sobie robić
zachodów.
— Nie, nie! — rzecze stry . — Nie odmówię ci niczego, na co mnie stać.
Dobył z półki nowy kubek, potem zasię, ku wielkiemu z me strony zdumieniu, miast
przynieść więce piwa, przelał dokładnie połowę zawartości ednego kubka do drugiego.
Była w tym postępku akowaś niby szlachetność, która dech zaparła we mnie; o ile stry
mó był niewątpliwie biedakiem, to należał do tych luǳi dobrze wychowanych, którzy
nas niemal zniewala ą, by szanować nawet ich niedostatek.
Gdyśmy się uporali ze śniadaniem, stry Ebenezer otworzył szuﬂadę i wyciągnął z nie
glinianą fa kę i pęczek tytoniu, z którego nakra ał sporą garść, a resztę schował z powrotem. Nabiwszy fa kę, usiadł w słońcu koło ednego z okien i palił w milczeniu. Od czasu
do czasu oczy ego błąǳiły dokoła me osoby, po czym rzucał mi akieś pytanie. Pierwszym z nich było:
— A akże two a matka?
Skoro zaś odpowieǳiałem, że ona również zmarła, ozwał się:
— Tak, tak! Ładna była to ǳiewczyna!
Następnie, po długie przerwie, pod ął:
— Któż są ci twoi przy aciele?
Odpowieǳiałem, że było to kilku szlachty, noszących nazwisko Campbell, choć,
prawdę powieǳiawszy, eden z nich tylko, mianowicie pastor, trochę dbał o mnie; lecz
zaczęło mi się wydawać, że stry nazbyt sobie lekceważył mo e stanowisko, więc znalazłszy
się z nim sam na sam, nie chciałem, by uważał mnie za pozbawionego pomocy.
On, zda się, ważył to sobie w umyśle, a potem rzekł:
— Dawidku, mó zuchu, postąpiłeś sobie waść całkiem trafnie, iżeś przybył do swego stry a Ebenezera. Barǳo mnie obchoǳi los roǳiny i zamierzam uczynić dla asana
wszystko, co należna; atoli zanim się nieco namyślę, do czego by cię tu było na lepie
przysposobić — czy do palestry, czy do służby Boże , czy do wo ska, w czym na więce
kocha ą się młokosy — nie chciałbym, ażeby Balfourowie mieli się korzyć przed akimiś
tam Campbellami z Gór, przeto proszęć²⁷, byś trzymał ęzyk za zębami. Żadnych listów;
żadnych posyłek; żadnych rozmów z osobami postronnymi, bo inacze … fora ze dwora!
— Stry u Ebenezerze — odrzekłem — nie mam na mnie szego powodu przypuszczać, akobyś mi asinǳie dobrze nie życzył. Mimo wszystko chciałbym ci zaznaczyć, że
mamci i a własną dumę. Nie mo a to wola, iżem przybył tu, by cię szukać, a eżeli eszcze
raz pokażesz mi drzwi, to wezmę cię za słowo.
Wydawało się, żem sprawił mu tym przykrość.
— Phi, phi! — ozwał się. — Pomiarku że się, człowieku, pomiarku ! Zostań u mnie
dni kilka. Nie estem czaroǳie em, żebym mógł ci znaleźć wielkie w świecie stanowisko
na dnie miski z kaszą; lecz eżeli dasz mi parę dni czasu i nie piśniesz nikomu ani słowa,
to nie masz na mnie szego wątpienia, że ci się przysłużę.
— Wybornie — odrzekłem — mądre głowie dość dwie słowie. Jeżeli aść²⁸ dobroǳie
pragniesz mi dopomóc, tedy, oczywista, eno będę się z tego radował, i nie kto inny, edno
a, poczuwać się będę do wǳięczności.
Zdawało mi się (wyznam, że przedwcześnie), akobym uż zawo ował stry a, więc wraz
ąłem mówić, że muszę przewietrzyć i wysuszyć na słońcu siennik i pościel, bo nic mnie
²⁷ ro z — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do -ć, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
²⁸a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
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nie nakłoni do spania w takie brynǳy.
— Czy ten dom należy do mnie, czy do ciebie? — ozwał się ów głosem przenikliwym,
a potem nagle urwał. — Nie, nie — pod ął po chwili — nie to chciałem powieǳieć! Co
mo e, to i two e, Dawidku, mó ty zuchu, a co two e, to i mo e. Krew gęstsza est niż
woda, a oprócz mnie i ciebie nie masz nikogo, który by mógł nosić nasze nazwisko.
Tu przeszedł do opowieści o nasze roǳinie, o e starodawne możności, o swoim
o cu, który zaczął rozszerzać dwór, i o sobie samym, który poniechał budowy, poczytu ąc
ą za grzeszne marnotrawstwo; to podsunęło mi myśl, by ozna mić mu o zleceniu Dżenety
Clouston.
— Jęǳa! — krzyknął. — Tysiąc dwieście pięćǳiesiąt… oto tyle dni, odkąd wygrałem
proces z tą ęǳą. Nie bó się Dawidku! eszcze ą spalę na rozżarzonym torﬁe, zanim zdoła
mi ona zaszkoǳić! Czarownica… osławiona czarownica! Pó dę zobaczyć się z urzędnikiem
sądowym…
To mówiąc, otwarł kufer i wydobył zeń surdut, stary wprawǳie, lecz wcale eszcze
dobrze zachowany, oraz kamizelkę, i dość eszcze przyzwoity kastorowy²⁹ kapelusz —
wszystko pozbawione akichkolwiek galonów lub koronek. Narzucił to byle ako na siebie, i wy ąwszy laskę z kredensu, pozamykał znów na klucz wszystkie schowki i uż miał
wychoǳić, gdy zatrzymała go akaś myśl nowa.
— Nie mogę ciebie pozostawić samego w domu — odezwał się. — Muszę cię potrzymać za drzwiami.
Krew mi uderzyła do lica.
— Jeżeli waszmość wydali mnie za drzwi — rzekłem — tedy kwita z mo e przy aźni!
Pobladł wielce i zagryzł usta.
— Nie taką to drogą — ozwał się, pogląda ąc rozpaczliwie w kąt podłogi — nie taką
to drogą należy pozyskiwać mą życzliwość, Dawiǳie.
— Mości dobroǳie u — odrzekłem — pomimo należnego szacunku dla wieku waszmości i węzłów krwi, akie nas łączą, nie cenię tak wasze łaski, bym miał się zaprzedawać
w niewolę. Tak mnie wychowano, bym miał o sobie dobre mniemanie; a gdybyś mi był
nawet w ǳiesięćkroć za wszystkich stry ów, za całą roǳinę, aką miałem na tym świecie,
nie kupiłbym two e życzliwości za taką cenę.
Stry Ebenezer podszedł do okna i przez chwilę wyglądał na dwór. Spostrzegłem,
że trząsł się cały i szarpał, ak człek nawieǳony epileps ą. Atoli³⁰ gdy się obrócił, miał
uśmiech na twarzy.
— Dobrze, dobrze — przemówił. — Musimy być cierpliwi i wyrozumiali. Ja nie
pó dę i nie ma uż o czym mówić.
— Stry u Ebenezerze — rzekłem — nic na to nie poraǳę. Waszmość obchoǳisz
się ze mną ak ze złoǳie aszkiem; nienawistną est ci myśl, że przebywam w tym domu;
da esz mi to odczuć w każde chwili i w każdym słowie: niepodobna, byś mógł mnie
kochać; co się zaś mnie tyczy, to oǳywałem się do ciebie tak, ak nie sąǳiłem, bym miał
się kiedy oǳywać do kogokolwiek. Czemuż więc starasz się mnie zatrzymać? Pozwól mi
ode ść z powrotem… pozwól mi ode ść z powrotem do przy aciół, którzy mnie kocha ą!
— Nie, nie, nie, nie — rzekł stry z wielką powagą. — Ja barǳo cię lubię… eszcze
sobie przypadniemy do serca; a przez wzgląd na cześć naszego domu nie mogę cię odprawić tą drogą, którą tu przybyłeś. Pozostań tu spoko nie, bądź dobrym chłopcem; skoro
pomieszkasz tu troszkę spoko nie, przekonasz się, że zgoǳimy się z sobą.
— Dobrze, mości dobroǳie u — odrzekłem, rozważywszy w milczeniu całą sprawę
— pobędę tu czas akiś! Słusznie sza, bym szukał wsparcia u własnych krewniaków niż
u obcych, ale eżeli nie do ǳiemy do zgody, to ręczę, że nie stanie się to z me winy.

 .      
 
Jak na tak zły początek, reszta dnia upłynęła wcale pomyślnie. Za adaliśmy zimną kaszę
na obiad, a gorącą kaszę na wieczerzę; kasza i piwo stanowiły całe pożywienie mo ego
²⁹ a orowy — wykonany z tkaniny kastorowe , t . z ﬁlcu przygotowanego z sierści bobrowe lub e falsyﬁkatów. [przypis edytorski]
³⁰a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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stry a. Mówił do mnie zgoła niewiele, i to w ten sam sposób, co poprzednio, rzuca ąc
mi niespoǳiane zapytanie po długim milczeniu; gdy zaś próbowałem naprowaǳić go
na rozmowę o mo e przyszłości, stale się od nie wykręcał. W poko u przylega ącym do
kuchni, dokąd pozwolił mi się udać, znalazłem sporo książek zarówno łacińskich, ak
i angielskich, które dały mi wielką rozrywkę na całe popołudnie. Doprawdy, czas płynął
mi tak miło w tym doborowym towarzystwie, że zacząłem się uż niemal goǳić z pobytem
w Shaws i edynie widok mego stry a oraz ego oczy, co akby się bawiły w ciuciubabkę
z moimi, wskrzeszały wciąż we mnie silną nieufność.
Wtem znalazłem rzecz edną, która prze ęła mnie nie akim wątpieniem. Oto na białe
karcie początkowe akiegoś zbiorku pieśni ( ednego z wydanych przez Patryka Walkera)
był nagłówek wypisany ręką mego o ca, taką treść ma ący: „Mo emu bratu Ebenezerowi w dniu ego piątych uroǳin”. Zastanowiła mnie edna okoliczność, a mianowicie:
ponieważ mó o ciec był niewątpliwie młodszym bratem, więc albo dopuścił się akie ś
ǳiwne omyłki, albo też eszcze przed ukończeniem piątego roku życia umiał stawiać
litery ozdobnym, wyraźnym i męskim charakterem pisma.
Starałem się wybić to sobie z głowy; atoli choć brałem do rąk ǳieła wielu ciekawych
autorów, dawnie szych i nowszych, historie, poez e i powieści, ta myśl o charakterze pisma
mego o ca nie chciała odczepić się ode mnie; gdy zaś na koniec powróciłem do kuchni
i zasiadłem znów do kaszy i piwa, zaraz zapytałem stry a Ebenezera, czy mó o ciec barǳo
był skwapliwy do książek.
— Aleksander? O byna mnie ! — brzmiała odpowiedź. — Ja sam barǳie byłem
skwapliwy; w młodości uważano mnie za mądrego chłopczynę. Ba, nauczyłem się czytać
wtedy, kiedy i on.
To mnie eszcze barǳie zbiło z tropu; naraz strzeliła mi myśl do głowy i zapytałem,
czy on i mó o ciec byli bliźniakami.
On podskoczył na stołku, a łyżka rogowa wypadła mu z ręki na ziemię.
— Co cię przywiodło do tego zapytania? — ozwał się i uchwyciwszy mnie za kaan
na piersi, spo rzał mi tym razem prosto w oczy; miał ślepki małe, ruchliwe i świecące, ak
u ptaka, a zerkał nimi i mrugał akoś ǳiwnie.
— Co waćpan sobie myślisz? — zapytałem z całym spoko em, bo byłem od niego
znacznie silnie szy i niełatwo dawałem się nastraszyć. — Proszę wypuścić z rąk mó kaan.
Tak nie należy postępować!
Stry potrzebował wielkiego wysiłku, by zapanować nad sobą.
— Mó zuchu, Dawiǳie — odezwał się — nie powinieneś mi mówić o swoim o cu.
W tym właśnie tkwi cały błąd.
Usiadł na chwilę, dygocąc, i zerkał na swó talerz.
— Był to edyny brat, akiego miałem — dodał, lecz w głosie ego nie było serdeczności; potem podniósł łyżkę i dale adł wieczerzę, wciąż eszcze się trzęsąc.
To ostatnie za ście, owo podniesienie ręki na mą osobę i nagłe oświadczenie miłości ku
memu nieboszczykowi o cu, było mi uż tak niepo ęte, iż obuǳiło we mnie zarówno lęk,
ak i otuchę. Z edne strony zacząłem sąǳić, że stry mó może est szalony i kto wie, czy
nie groziło mi od niego niebezpieczeństwo; z drugie zaś strony przychoǳiła mi na myśl
(chociażem e nie wywoływał, a nawet oddalałem ą od siebie) opowieść z akie ś dumki,
którą słyszałem był śpiewaną przez lud prosty, o biednym młoǳianie, co był prawnym
spadkobiercą, i o złym krewniaku usiłu ącym wydrzeć mu należną ma ętność. Albowiem
czemużby miał mó stry bawić się w takie ceregiele ze swym synowcem, który przybył
prawie ak żebrak do ego drzwi — eżeliby w głębi ducha nie miał akiegoś powodu, by
się go obawiać?
Prze ęty tymi domysły³¹, wprawǳie całkiem nieświadomymi, niemnie ednak zapuszcza ącymi silne korzenie w mózgu, zacząłem teraz naśladować ego przebiegłe spo rzenia, tak iż sieǳieliśmy przy stole niby kot z myszą, podgląda ąc ukradkiem eden
drugiego. Nie starał się uż mnie ni słówkiem zagadywać o to lub owo, tylko uporczywie coś rozważał w skrytości swych myśli; im dłuże sieǳieliśmy tak z sobą, im barǳie
mu się przyglądałem, tym większe nabierałem pewności, że owe skryte zamysły były
nieprzy azne dla mnie.
³¹ ym domy ły — daw. forma N.lm; ǳiś: tymi domysłami. [przypis edytorski]
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Gdy uż zmiótł do czysta, co miał w misie, wydobył znów, ak rano, garść tytoniu,
wystarcza ącą do edne fa ki; następnie przystawiwszy krzesło do rogu kominka, sieǳiał
przez chwilę plecami do mnie, puszcza ąc kłęby dymu.
— Dawidku — rzekł na koniec — właśnie teraz myślałem…
W tym mie scu przerwał, po chwili znów rzecz pod ął.
— Mam odrobinę srebra, które prawie ci obiecałem, eszcze przed twoim uroǳeniem… — prawił — obiecałem two emu o cu. O, nie był to, rozumiesz, akiś prawny
zapis… ot, po prostu, ak to bywa, gdy dwa ze szlachty trąca ą się kieliszkami. Dość na
tym, że tę odrobinę srebra chowałem odǳielnie… był to koszt wielki, ale com przyrzekł,
tom przyrzekł… a obecnie ona urosła aż do okrągłe … dokładne … — tu zatrzymał się
i utknął — do okrągłe sumy czterǳiestu funtów! — te słowa wykrztusił, rzuca ąc w bok
poza swo e ramię bystre spo rzenie, a zaraz za chwilę dodał, głosem prawie skrzeczącym.
— Szkockich!
Funty szkockie odpowiada ą swą wartością angielskim szylingom³², zatem ostatnie
dopowieǳenie wielce odmieniło myśl zdania ostatniego. Ponadto wiǳiałem, że ta cała
opowieść była łgarstwem, wymyślonym w akowymś zamiarze, którego niepodobna mi
było z nie odgadnąć; toteż nie starałem się ukryć szyderstwa, gdym odpowieǳiał:
— O eszcze raz ǳięki, mości dobroǳie u! Zda e mi się, że funtów sterlingów!
— To właśnie miałem na myśli — odrzekł stry pospiesznie — funtów sterlingów!
A eżeli zechcesz na chwilę wy ść do bramy, ot tylko po to, by zobaczyć, aką ǳiś mamy
noc na dworze, wydostanę ci tę sumę i przywołam cię z powrotem.
Wypełniłem ego wolę, śmie ąc się w duchu wzgardliwie ze stry a, który mniemał
pono, że dam się tak łatwo wprowaǳić w błąd. Noc była ciemna, ledwie parę gwiazdek świeciło nisko nad widnokręgiem; a w sam raz, gdy stanąłem za bramą, posłyszałem
przytłumione wycie wiatru, przewala ącego się kędyś wśród wzgórz. Mówiłem sobie, że
w powietrzu czuć akąś zmianę i burzę, ale nie zdawałem sobie byna mnie sprawy, ak
ważną miało się to dla mnie okazać okolicznością eszcze przed upływem onego wieczora.
Gdym został znów zawezwany do izby, stry wyliczył mi na rękę trzyǳieści siedem
złotych gwinei³³; resztę — a były to drobne monety złote i srebrne — miał również
na podoręǳiu, ednakowoż tu opuściła go uż odwaga, więc całą tę drobnicę wsunął do
własne kieszeni.
— Niech ci to bęǳie dowodem! — powieǳiał. — Jestem ǳiwakiem, a luǳie obcy
nie mogą się ze mną oswoić. Wszelako dotrzymanie słowa uważam za powinność; przed
chwilą mogłeś się o tym przekonać.
Otóż stry mó wyglądał na takiego skąpca, że oniemiałem wprost na widok te nagłe
szczodrobliwości i nie mogłem znaleźć słów, by wyrazić mu poǳiękowanie.
— Nie ma o czym mówić! — odpowieǳiał. — Obe ǳie się bez poǳiękowań; nie
potrzeba mi ǳiękczynienia. Wypełniłem swą powinność; nie chcę przez to wcale powieǳieć, akoby każdy uczynił to samo, lecz co się mnie tyczy, to (nie dość, że estem
człowiekiem zapobiegliwym) miło mi oddać, co się należy, synowi roǳonego brata; i miło mi też pomyśleć, że odtąd bęǳiemy żyć z sobą w zgoǳie, ak przystoi tak bliskim
przy aciołom.
Odpowieǳiałem mu nawza em na uprze mie , akem³⁴ tylko umiał, ale przez cały czas
zachoǳiłem w głowę, co zdarzy się za chwilę i z akie przyczyny stry rozstał się z tak mu
drogiemi gwineami; albowiem ten powód, aki podawał, mogło i ǳiecko obalić.
Naraz spo rzał boczkiem w mą stronę.
— Patrza no — rzecze — a teraz wet za wet!
Odrzekłem, że estem gotów dowieść me wǳięczności we wszelkie rozsądne mierze,
i stanąłem w pogotowiu, oczeku ąc akiegoś potwornego żądania. Tymczasem, gdy stry
na koniec nabrał śmiałości do rozmowy, edyną rzeczą, aką mi powieǳiał (i to barǳo
³² un y z o
od ow ada w war o
an
m zy n om — daw. funt bryty ski był równy  szylingom. [przypis edytorski]
³³ w n a — złota moneta ang. o wartości  szylingów (inacze :  funta i  szylinga); nazwa pochoǳi stąd,
że monety te wykonywano przeważnie z kruszcu pochoǳącego z Wybrzeża Gwine skiego w Ayce. [przypis
edytorski]
um ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak umiałem. [przypis edy³⁴ a m
torski]
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Skąpiec, Pieniąǳ

do rzeczy, ak mi się zdawało), było to, że się starze e i est nieco ułomny, przeto chciałby
mnie prosić, bym mu dopomagał w gospodarstwie domowym i w uprawie wielkiego
ogródka.
Odpowieǳiałem, iż z całą ochotą będę na ego usługi.
— Dobrze — rzekł stry — a więc zaczyna my! — i wydobył z kieszeni zarǳewiały
klucz. — Oto — powiada — oto est klucz od wieży w na dalszym zakątku dworu. Możesz
się aść³⁵ dostać do nie tylko od zewnątrz, bo ta część dworu nie est wykończoną. Gdy się
dostaniesz do wnętrza, idź po schodach na górę i przynieś mi stamtąd skrzynkę, zna du ącą
się na strychu… Są w nie papiery — dorzucił.
— Czy mogę wziąć światło, łaskawco? — zapytałem.
— Nie — odparł ów, nader przebiegle. — Nie ścierpię świateł w swoim domu.
— Doskonale, mości panie — rzekę. — A czy schody są w dobrym stanie?
— Są przewyborne — odparł, a gdy uż wychoǳiłem, dodał. — Trzyma się ściany;
tam nie ma balustrady. Ale schody są pod stopami zupełnie pewne.
Wyszedłem na dwór, w nocną pomrokę. Wicher eszcze wciąż wył w oddali, choć
ani edno ego tchnienie nie dolatywało do dworu w Shaws. Ciemność była niezwykle
gęsta i czarna ak smoła, więc z ochotą trzymałem się wciąż muru, postępu ąc po omacku
przed siebie, aż na koniec doszedłem do wrót narożne wieży na samym końcu niedokończonego skrzydła. Włożyłem klucz w zamek i właśniem go przekręcił³⁶, aż ci tu całkiem
znienacka, choć nie słychać było ni wichru, ni grzmotu, całe niebo zabłysło przeraża ącym płomieniem — i znów zaległa e czarna pomroka. Musiałem zakryć sobie ręką oczy,
by na nowo przywyknąć do ciemności, boć doprawdy byłem na poły oślepiony, gdym
wkroczył do wieży.
Wewnątrz było tak ciemno, że wydawało się, akoby trudno tu było nawet oddychać, ednakże posunąłem się, wyciąga ąc ednocześnie rękę i nogę naprzód: pierwsza
z nich uderzyła o ścianę, a druga o na niższy stopień schodów. Ściana, ak rozpoznałem po dotknięciu, była stawiana z pięknie ciosanego kamienia; również i schody, choć
nieco strome i wąskie, były gładko wymurowane, szły równo i silnie trzymały się pod
stopą. Ma ąc w pamięci, co stry mówił o balustraǳie, szedłem tuż koło samego muru
i z bĳącym sercem wymacywałem drogę w czarne ciemności.
Dwór Shaws był wysoki na całe pięć pięter, nie licząc poddaszy. Otóż w miarę akem się posuwał³⁷, wydawało mi się, akoby w klatce schodowe przybywało powietrza
i zrobiło się nieco widnie ; użem się ǳiwił³⁸, co mogło być przyczyną te zmiany, gdy
wtem na niebie mignęła znów letnia błyskawica — i przepadła, ak pierwsza. Jeżelim
nie krzyknął³⁹, to eno dlatego, że lęk pochwycił mnie za gardło; a że nie spadłem, to
zawǳięczam racze łasce Niebios niż własne sile. Nie dość, że ów blask wdarł się tu ze
wszystkich stron poprzez wyłomy w murze, tak iż mi się wydało, akobym wspinał się na
odsłonięte rusztowanie, ale ednocześnie ta sama przelotna asność odkryła mi, że stopnie
były nierówne długości i że edna z mych stóp zna dowała się w te chwili o dwa cale od
krawęǳi.
„Takie to były owe wspaniałe schody!” — pomyślałem sobie. Wraz z tą myślą wstąpiło w mą duszę poczucie akowe ś wściekłe odwagi. Stry wysłał mnie tu niewątpliwie,
by narazić mnie na wszelkie przypadłości, może nawet na śmierć. Przysiągłem sobie, że
stwierǳę to „może”, choćby mi nawet przyszło za to kark skręcić; przygiąłem się niże
i wsparłszy się na rękach i kolanach, gramoliłem się w dalszym ciągu pod górę, obmacu ąc każdy cal przed sobą i bada ąc wytrzymałość każdego kamienia. Wskutek przeciwieństwa z onym rozbłyskiem, ciemność ak gdyby wzmogła się w dwó nasób; na domiar
wszystkiego słuch mó mąciło i myśl mą mieszało donośne skrzężenie nietoperzów pod
³⁵a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
³⁶wła n m o rz r ł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : właśnie go przekręciłem.
[przypis edytorski]
³⁷ a m
o uwał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak się posuwałem. [przypis
edytorski]
w ł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : uż się ǳiwiłem. [przypis edy³⁸ u m
torski]
m n rzy n ł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : eżeli nie krzyknąłem. [przy³⁹
pis edytorski]

   Porwany za młodu



wierzchołkiem wieży, a niekiedy też same głupie te stworzonka, zlatu ąc w dół, uderzały
mnie po twarzy lub po ciele.
Wieża — winienem to nadmienić — była czworoboczna, a w każdym e narożniku
stopień był utworzony z wielkiego głazu o kształcie odmiennym od tamtych; służył on do
spo enia odǳiałów klatki schodowe . Otóż doszedłem był⁴⁰ do ednego z tych nawrotów,
gdy obmacu ąc, ak zwykle, drogę przed sobą, przesunąłem ręką po krawęǳi i poczułem,
że za nią uż nic nie ma… traﬁłem w próżnię. Schody nie wznosiły się uż wyże ; posyłać
tu człowieka obcego, by wspinał się w ciemności po tych schodach, było to tyle samo,
co wysyłać go na śmierć niechybną. Więc, aczkolwiek ǳięki błyskawicy i mo e własne
ostrożności czułem się aż nadto bezpieczny, to ednak sama myśl o niebezpieczeństwie,
w akim omal się nie znalazłem, i o straszne wysokości, z akie mogłem był⁴¹ zlecieć,
oblała mnie całego zimnym potem i przyprawiła o nagłe omdlenie mo e członki.
Atoli⁴² wieǳiałem uż teraz, co mi było potrzeba, więc obróciłem się i ąłem spełzać
z powrotem w dół, a serce miałem prze ęte ǳiwną zawziętością. Gdym uż przebył prawie
połowę drogi, do wieży wpadł z łoskotem wicher, zatrząsł nią w posadach i znów zamarł;
zaczął padać deszcz, a zanim doszedłem do samego podnóża schodów, uż lało ak z cebra.
Wytknąłem głowę na dwór i poprzez strugi ulewy spo rzałem w stronę kuchni. Drzwi,
które zamknąłem był za sobą, gdym wychoǳił z domu, były teraz otwarte i przesączały
małą smużkę światła; wydawało mi się, że postrzegam niewielką postać sto ącą na deszczu
nieruchomo i cicho, niby człek, co nadsłuchu e. Nagle mignęła olśniewa ąca błyskawica,
w które świetle u rzałem wyraziście mego stry a, sto ącego w sam raz na tym mie scu,
gǳiem go sobie wyobrażał; bezpośrednio potem rozległ się wstrząsa ący huk grzmotu.
Czy w oną⁴³ chwilę stry mó poczytał ów łoskot za odgłos mego upadku, czy też
usłyszał w nim głos Boga, ogłasza ący go zabó cą — pozostawię to domyślności czytelników… W każdym razie to pewna⁴⁴, że ogarnął go akiś paniczny strach, tak iż wbiegł do
domu, nie zamknąwszy nawet drzwi za sobą. Poszedłem, ak umiałem na cisze , w ego
ślady, a przybywszy niepostrzeżenie do kuchni, stanąłem i ąłem mu się przypatrywać.
Znalazł był uż czasu na tyle, by otworzyć kredens sto ący w kącie i wydobyć stamtąd
wielką, obłożoną pokrowcem butelkę okowity⁴⁵ — teraz zaś sieǳiał przy stole plecami do
mnie. Raz po raz chwytały go śmiertelne drgawki i wybuchał głośnym ękiem, a wówczas
przykładał do ust butelkę i pełną gębą żłopał niewybredny trunek.
Postąpiłem naprzód, podszedłem tuż do samego mie sca, gǳie sieǳiał i uderza ąc go
znienacka obiema dłońmi po łopatkach, zawołałem:
— Aa!
Stry wydał akiś zdławiony okrzyk, podobny do beku owcy, wzniósł ramiona do góry
i zwalił się ak martwy na ziemię. Trochę mnie to przeraziło; lecz na pierw winienem był⁴⁶
pomyśleć o sobie samym, więc nie wahałem się pozostawić go leżącego tak, ak był upadł.
W kredensie wisiały klucze, przeto moim zamiarem było zaopatrzyć się w broń, zanim
by mó stry oǳyskał przytomność i zdolność knowania złych zamysłów. W kredensie
było nieco butelek, z których kilka zapewne zawierały lekarstwa; dale było tam mnóstwo
rachunków i innych papierów, które chętnie byłbym przedrabował, gdyby mi na to czas
pozwolił; było też parę drobiazgów, które w te chwili na nic nie były mi przydatne. Przeto
zwróciłem się do skrzyni. Pierwsza była napełniona zapasami żywności; druga była pełna
worków z pienięǳmi i papierów, powiązanych w sterty; w trzecie , pośród wielu innych
gratów (była to przeważnie oǳież) znalazłem zarǳewiały, szpetny puginał szkocki bez
pochwy. Ten to więc przedmiot ukryłem pod pazuchą i zwróciłem się do stry a.

⁴⁰do z dł m ył (daw.) — forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: doszedłem wcześnie , uprzednio (przed wydarzeniami a. czynnościami wyrażonymi formą zwykłego czasu przeszłego). [przypis edytorski]
⁴¹mo ł m ył (daw.) — forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: mogłem wcześnie , uprzednio (przed wydarzeniami a. czynnościami wyrażonymi formą zwykłego czasu przeszłego). [przypis edytorski]
⁴²a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
⁴³w on w — w tamte chwili; w tamtym momencie. [przypis edytorski]
⁴⁴ o wna — daw. forma; znaczenie: pewne est, że. [przypis edytorski]
⁴⁵o ow a (daw., z łac. a ua a : woda życia) — wódka, mocny alkohol. [przypis edytorski]
⁴⁶w n n m ył (daw.) — forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: powinienem wcześnie , uprzednio (przed
wydarzeniami a. czynnościami wyrażonymi formą zwykłego czasu przeszłego). [przypis edytorski]
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Leżał tak, ak był upadł⁴⁷, cały pokurczony i bezwładny; edno kolano wysterkało⁴⁸
w górę, a edno ramię rozpostarte było wszerz; twarz miała barwę odraża ąco siną, a zdało
mi się, że uż zaprzestał oddychać. Obleciał mnie strach, zali on eszcze żyw. Przyniosłem
wody i skropiłem mu nią oblicze; wraz też wydało się, że zaczął przychoǳić do siebie,
bo usta ęły pracować i powieki mu się poruszyły. Na koniec podniósł oczy i spo rzał na
mnie, a wówczas w ego wzroku wyraził się strach, co nie był z tego świata.
— Dale , dale — rzekłem — usiądź no waszmość!
— Czy ty ży esz? — zaszlochał. — Człowiecze, tyś żyw?
— Jestem żyw — odparłem. — Ale nie aści⁴⁹ za to ǳiękować!
On, głęboko wzdycha ąc, starał się dech pochwycić.
— Niebieska ﬂaszeczka… — wykrztusił — w szafce… niebieska ﬂaszeczka… — oddech ego stawał się coraz cichszy.
Pobiegłem do kredensu i — ma się rozumieć — znalazłem tam niebieską ﬂaszeczkę,
a przy nie receptę wypisaną na skrawku papieru; dostarczyłem mu to ze skwapliwością,
na aką mnie tylko stać było.
— To mo a dolegliwość — rzekł, odżywszy nieco — mam taką dolegliwość, Dawidku.
To serce…
Usadowiłem go na krześle i przy rzałem mu się. Prawdać to, że czułem pewną litość
względem człowieka, który wydawał mi się tak ciężko chory, lecz zresztą byłem prze ęty słusznym gniewem. Wyliczyłem mu przeto wszystkie punkty, co do których żądałem
wy aśnienia, a mianowicie: czemu łgał mi w oczy za każdym słowem; czemu bał się, że go
porzucę; czemu nie podobało mu się napomknienie, że on i mó o ciec byli bliźniakami:
„Czy dlatego, że to prawda?” — (takem go zapytał); następnie, czemu dał mi pieniąǳe,
które, wedle mego przekonania, wcale mi się nie należały; a na koniec, czemu usiłował mnie zgłaǳić. Wysłuchał mego przemówienia, milcząc nieprzerwanie, potem zaś,
złamanym głosem, ął się dopraszać, bym mu pozwolił udać się do łóżka.
— Opowiem utro asanu⁵⁰ — rzekł — opowiem na pewno… ak mi życie miłe!
Był tak osłabiony, że nie zostało mi nic innego, ak tylko się zgoǳić. Na wszelki
wypadek ednak zamknąłem na głucho drzwi ego poko u, a klucz schowałem do kieszeni; po czym wróciwszy do kuchni, roznieciłem taki trzaska ący ogień, akiego tu nie
wiǳiano od wielu lat, i otuliwszy się w derkę, ułożyłem się na skrzyniach — niebawem
też zasnąłem.

 .    „ ”
W nocy padał deszcz obﬁty; z rana naza utrz nadciągnął z północo-zachodu mroźny wiatr,
przegania ąc rozproszone chmury. Pomimo to wszystko, eszcze zanim słońce zaczęło się
ukazywać i zanim ostatnia z gwiazd znikła z niebios, wyprawiłem się nad brzeg strumyka
i dałem nurka w głęboką, wiru ącą zatoczkę. Ponieważ skostniałem cały w te kąpieli,
usiadłem znów koło ogniska, do którego przyłożyłem sporo paliwa, i zacząłem poważnie
zastanawiać się nad swoim położeniem.
Obecnie nie było uż żadnych wątpliwości co do nieprzy aznych uczuć mego stry a;
nie było wątpliwości, że miałem w ręku losy własnego życia oraz że stry mó niczego
nie omieszka, by przyprawić mnie o zgubę. Byłem ednak młody i ǳiarski, a przy tym
ak większość młokosów wychowanych na wsi miałem wielkie mniemanie o swe przebiegłości. Przybywa ąc do ego wrót, byłem niewiele co lepszy od żebraka i niewiele co
starszy od pacholęcia; on przywitał mnie zdradą i przemocą; więc też byłoby to doskonałą
odpłatą, gdybym wziął go teraz pod swą właǳę i poganiał, ak pasterz owcę.
Sieǳiałem tak przy kominku, piastu ąc kolano w dłoniach i uśmiecha ąc się sam
do siebie; uniesiony wyobraźnią, wiǳiałem samego siebie, ak węszę edną po drugie
ego ta emnicę i sta ę się panem i władcą tego człowieka. Czaroǳie z Essendean, ak
powiada ą, sporząǳił zwierciadło, w którym luǳie mogli czytywać przyszłość; musiało
⁴⁷ a ył u adł (daw.) — forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: ak upadł wcześnie , uprzednio (przed wydarzeniami a. czynnościami wyrażonymi formą zwykłego czasu przeszłego). [przypis edytorski]
⁴⁸wy r a — wystawać, sterczeć. [przypis edytorski]
⁴⁹a (daw.) — skrót od: wasze miłości, waszmości, waści; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis
edytorski]
⁵⁰a anu (daw.) — skrót od: wasze miłości panu, waszmość panu. [przypis edytorski]
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być ono z innego materiału niż gore ące węgle, gdyż we wszystkich kształtach i obrazach,
akie się przyglądałem, gdym tak sieǳiał, ani razu nie po awił mi się okręt, ani razu
okrętnik w kudłate czapie, ani razu wielka pałka, co miała spaść na mą biedną głowę…
ani też na mnie sza zapowiedź onych wszystkich udręczeń, akie miały niebawem mnie
nawieǳić.
Wraz też, odęty zarozumiałością, poszedłem na górę i wypuściłem więźnia na swobodę. On uprze mie powitał mnie na ǳień dobry; odwza emniłem się mu tymże pozdrowieniem, uśmiecha ąc się nad nim wzgardliwie z wyżyn mo ego sprytu. Wkrótce
za ęliśmy się śniadaniem, zupełnie akby to było wczora .
— No mości panie — odezwałem się drwiąco — czy waszmość masz mi coś eszcze
powieǳieć?
Ponieważ zaś nie dawał mi zrozumiałe odpowieǳi, ciągnąłem dale .
— Zda e mi się, że uż czas, byśmy się wza em zrozumieli. Wziąłeś mnie waszmość
za wie skiego Jaśka Zielone-Ucho, który we łbie ma tyle dowcipu lub odwagi, co garnek
rozbełtane kaszy. Ja zaś wziąłem waćpana za człowieka poczciwego, a co na mnie nie
gorszego od innych; zda e się, żeśmy się oba pomylili. Jaką masz po temu przyczynę, by
się mnie obawiać, oszukiwać mnie i dybać na mo e życie?…
Mruknął coś, akoby to były żarty i akoby lubił sobie nieco dworować; potem zaś,
wiǳąc, że się uśmiecham, zmienił sposób przemawiania i zapewniał mnie, że wy aśni mi
wszystko, gdy z emy śniadanie. Z ego twarzy wiǳiałem, że nie miał gotowego dla mnie
łgarstwa, choć uż z uporem akoweś obmyślał; i użem mu podobno⁵¹ miał to powieǳieć,
gdy przerwało nam kołatanie we wrota.
Nakazałem stry owi pozostać na mie scu i poszedłem otworzyć; u rzałem na stopniach
sto ącego chłopca-wyrostka w oǳieniu żeglarskim. Ów, ledwie mnie zoczył, zaczął pląsać, ukazu ąc kilka podskoków żeglarskiego tańca kobeźnego (o którym nigdy przedtem
nie słyszałem, a tym mnie nie zdarzyło mi się go wiǳieć), przy czym trzaskał w powietrzu palcami i przytupywał z wielką sprawnością. Mimo wszystko był zsiniały od zimna,
a w twarzy miał ǳiwny wyraz, coś pośredniego mięǳy łzami i śmiechem, co świadczyło
o wielkim bólu ducha i pozostawało w sprzeczności z tą wesołością ego zachowania.
— Jak się masz, brachu? — odezwał się rozbitym głosem.
Zapytałem go surowo, czego sobie życzy.
— O, czego sobie życzę! — podchwycił i wraz zaczął nucić:
„Toć mo e marzenie, gdy nocka nie ciemna
O takie porze roku…”
— Dobrze — powiadam — eżeli w ogóle nic tu nie masz do roboty, okażę się tak
dalece nieuprze my, że zamknę ci drzwi przed nosem.
— Zaczeka no, braciszku! — wrzasnął przybysz. — Czy wcale się nie znasz na żartach? Czy może chcesz, by mnie obito? Przyniosłem list od starego Heasyoasy do pana
Belﬂowera — mówiąc to, pokazał mi list. — I to ci eszcze powiem, brachu, że głodny
estem piekielnie.
— Dobrze — odrzekłem — wnĳdź do dworu, a dostaniesz kęs strawy, choćbym
nawet miał z tego powodu pozostać na czczo.
To mówiąc, wprowaǳiłem go do wnętrza domu i posaǳiłem na własnym mie scu,
gǳie on zabrał się z łapczywością do ostatków śniadania, kiwa ąc na mnie od czasu do
czasu i wyczynia ąc przeróżne grymasy, które, ak mi się zda e, biedaczek uważał za godne
człowieka. Tymczasem stry przeczytał list i sieǳiał w zamyśleniu; naraz, ni stąd ni zowąd,
zerwał się w wielkim ożywieniu na równe nogi i odciągnął mnie na stronę w na dalszy
kąt poko u.
— Przeczyta to — rzekł, wręcza ąc mi list.
Oto brzmienie tego listu, który w chwili, gdy to piszę, leży przede mną:
ar zma aw
oło Prz wozu r ow

⁵¹ odo no — tu: prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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mo ny Pan
Prz ywam w y rona u o am zarzu
a o a y za n ł w
an do ro
o do mor
odr y dy
a o ana o
dy
m m w a r omy ny do od łyn
mu rz zy
m ał m oro u ra n a z
an or m z z o
zaw za u n za o
wyn n wn ra y y ał m wam ra un
wa zmo na o łu zn zym un onym łu

a
ow
wy yłam m o
ma z a ow z n a da z
mu nadarza
o o no
a z za o
d arał
wa zym łnomo n m
zo a zy z wa zmo
a w do u Pozo a

a z o a on
— Wiǳisz, Dawidku — pod ął stry , skoro obaczył, że uż skończyłem czytanie —
mam pewną spekulac ę handlową z tym właśnie Hoseasonem, kapitanem brygu kupieckiego z Dysart, zwanego od ⁵². Otóż, eżeli zgoǳisz się, byśmy oba poszli za tym
chłopcem, będę mógł zobaczyć się z kapitanem w Hawes, a może na pokłaǳie ody,
eżeli tam trzeba podpisać papiery; ażeby zaś nie tracić czasu, możemy się kopnąć i do
re enta, pana Rankeillora. Po tym, co zaszło, zapewne nie bęǳiesz chciał mi wierzyć na
słowo, ale chyba uwierzysz Rankeillorowi. On est mężem zaufania przyna mnie połowy
szlachty okoliczne ; człek to sęǳiwy i wielce poważany, a przy tym znał two ego o ca.
Stałem przez chwilę, rozmyśla ąc. Miałem iść do akie ś mie scowości żeglowne , gǳie
niewątpliwie było dużo luda i gǳie stry nie poważyłby się na użycie przemocy; co więce ,
sama obecność chłopaka okrętowego była mi w tym wzglęǳie obroną. Ponadto sąǳiłem, że potraﬁłbym wymóc wizytę u re enta, nawet gdyby e zapowiedź była w te chwili
edynie obłudą ze strony mego stry a; zresztą w głębi serca pragnąłem obaczyć z bliska
morze i okręty. Należy pamiętać, że cały mó żywot dotychczasowy upłynął był pośrodku lądu, pomięǳy górami, i że dopiero na dwa dni przedtem u rzałem po raz pierwszy
zatokę spoczywa ącą na kształt taﬂi błękitne oraz statki żeglu ące po e powierzchni, nie
większe od cacek ǳiecinnych. Rozważa ąc szczegół po szczególe, doszedłem do silnego
postanowienia.
— Doskonale — rzekłem — chodźmy do Przewozu.
Stry wǳiał surdut i kapelusz, a do boku przypasał zarǳewiały kordelas; po czym
zadeptaliśmy ogień, zatarasowaliśmy wrota i ruszyliśmy w drogę. Wiatr, iż to było w onych
stronach zimnie szych, od północo-wschodu, dął nam prawie w twarze, gdyśmy szli. Było
to w czerwcu; murawa cała się bieliła od stokrotek, a drzewa od kwietnych okiści, atoli
sąǳąc po naszych sinych paznokciach i po bólu w kostkach, można by racze mieć na
myśli zimę i białość grudniowego szronu.
Stry Ebenezer wlókł się powoli przykopą⁵³, kiwa ąc się z boku na bok, ak stary oracz,
wraca ący do dom⁵⁴ z roboty. Przez całą drogę nie odezwał się choćby słówkiem ani razu,
tak iż zdany byłem na rozmowę z chłopcem okrętowym. Opowieǳiał mi, że na imię mu
było Ransome i że eźǳił po morzu uż od ǳiewiątego roku życia; wszakoż nie umiał mi
powieǳieć, wiele lat liczył sobie obecnie, ako że stracił rachubę. Pokazał mi malowidła
wyrzezane na swe skórze, odsłania ąc pierś pomimo dokuczliwego wiatru i na przekór
mym przestrogom, gdyż myślałem, iż mogło go to o śmierć przyprawić. Klął okropnie,
gdy sobie tylko coś przypomniał, lecz racze ako żak prostaczek niż ak dorosły mężczyzna;
przy tym chlubił się z wielu potwornych i występnych uczynków, akich był się dopuścił,
ako to: pota emnych kraǳieży, fałszywych oskarżeń, ba, nawet zabó stwa — atoli we
wszystkich szczegółach tak mało było prawdopodobieństwa, a w sposobie opowiadania
znać było tyle niedołężne i pomylone unakerii⁵⁵, iż mnie to więce nastra ało do litości
⁵² oda (w oryg. o nan ) — właśc. o mn a u and o nan ; dosł. „ugoda” a. „przymierze”: pakt z r.
, ustanawia ący prezbiterianizm w Anglii i Szkoc i. [przypis tłumacza]
⁵³ rzy o a — rów a. wał ziemny biegnący wzdłuż czegoś (np. drogi, mieǳy odǳiela ące pola itp.). [przypis
edytorski]
⁵⁴do dom (daw. forma) — do domu. [przypis edytorski]
⁵⁵ una r a — negatywnie o zbytecznie wzbuǳane waleczności, odwaǳe, skłonności do zwady, ryzyka
i bĳatyki. [przypis edytorski]
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nad nim niż do dawania mu wiary.
Wypytywałem go o bryg (był to, według ego oświadczenia, na pięknie szy statek,
aki pływał kiedykolwiek po morzach) i o kapitana Hoseasona, na którego cześć równie
głośne wypowiadał pochwały. Heasyoasy (tak bowiem chłopak wciąż nazywał szypra), był
to, ak wnosić z tych opowieści, człowiek nieliczący się z niczym ani na niebie, ani na
ziemi — eden z tych co to, ak powiada ą „walą pełnymi żaglami na sąd ostateczny” —
gburowaty, okrutny, z sumienia wyzuty i popędliwy; a biedny mó chłopiec okrętowy
nauczył się poǳiwiać te wszystkie ego przymioty ako rzecz godną żeglarza i dorosłego
mężczyzny. Jedyną tylko skazę upatrywał w tym swoim bożyszczu.
— On to uż w sobie nie ma nic a nic z marynarza! — nadmieniał. — Naprawdę,
to brygiem kieru e pan Shuan; ten est na lepszym marynarzem z zawodu, pomĳa ąc
pĳaństwo; powiadam ci, że w to wierzę! Ba, spo rzy no tuta ! — i odwinąwszy pończochę,
pokazał mi wielką szpetną i czerwoną bliznę, które widok ściął mi krew w żyłach. — On
to zrobił… pan Shuan to zrobił… — dodał z przechwałką w głosie.
— Co! — wykrzyknąłem. — Więc ty spoko nie przy mu esz z ego rąk takie okrucieństwo? Jak to! Przecież nie esteś niewolnikiem, by się tak obchoǳono z tobą!
— Nie! — ozwał się biedny niedo da, zmienia ąc nagle brzmienie głosu. — Bęǳie
on też miał za swo e! Patrz no! — pokazał mi wielki nóż składany, który, ak mi wyznał,
pochoǳił z kraǳieży. — O, niech no tylko zobaczę, że ze mną zaczyna; nie ulęknę się
go; uż się z nim rozprawię! O, nie bęǳie on pierwszy! — i poparł swo e słowa nęǳnym,
niedorzecznym, a plugawym przekleństwem.
Nigdy dla nikogo w tym świecie szerokim nie miałem tyle współczucia, co dla tego
półgłówka. Zaczęło mi przychoǳić na myśl, że ów bryg, zwany od , był — pomimo
swego cnotliwego nazwania — istnym piekłem pływa ącym po morzach.
— Czy nie masz przy aciół? — zapytałem.
Powieǳiał, że miał o ca w ednym z portów angielskich — zapomniałem uż w którym.
— Był to też człek wyborny — dodał — ale uż nie ży e.
— Na miłość Boską! — zawołałem. — Czy nie mogłeś wynaleźć sobie przyzwoitego
za ęcia na ląǳie?
— O nie! — odpowieǳiał, mruga ąc i spogląda ąc niezmiernie chytrze. — Zapęǳono
by mnie do rzemiosła; a zaś znam się na sztuczkach, co w dwó nasób więce warte… oho!
Zapytałem go, akie rzemiosło mogło być tak okropne, ak to, które uprawiał i w którym życie ego narażone było na ustawiczne niebezpieczeństwa nie tylko ze strony wichrów i morza, ale i od strasznego okrucieństwa tych, co mu byli zwierzchnikami. Przyznał, że to święta prawda, i zaraz potem zaczął wysławiać swó tryb życia i opowiadać,
aka to uciecha dostać się na ląd, ma ąc pełno pienięǳy w kieszeni, i sypać nimi niby
człek dorosły, kupować abłka, nadrabiać fantaz ą i zaǳiwiać innych chłopaków, których
nazywał glistami błotnymi.
— Zresztą nie est to eszcze tak źle, ak się wyda e — wspomniał — są i gorsi ode
mnie: są to dwuǳiestofuntowce! O sprawiedliwości! Żebyście wiǳieli, ak oni biorą się
do rzeczy!… No, ale przyznam się, wiǳiałem ednego człowieka, w takim wieku, ak ty…
— (wydawałem mu się stary) — …ach, i do tego miał eszcze brodę… no, i ledwośmy
wy echali z rzeki, a emu wyszumiał trunek z głowy… rety, ak on krzyczał i pęǳił przed
siebie! Wystrychnąłem go gracko na dudka, powiadam ci! A są też i pomnie si: o, zgoła
mali w porównaniu ze mną! Powiadam ci, uczę ci ich moresu, że aż miło! Gdy ciągniemy
maleńkich, to a też trzymam powróz, by ich smagać.
I tak plótł ustawicznie trzy po trzy, aż doszedłem do wniosku, że miano dwuǳiestofuntowców oznaczało u niego owych nieszczęsnych przestępców, których zsyłano za
morze, na przymusowe roboty w Ameryce Północne , albo też eszcze nieszczęśliwszych
luǳi niewinnych, których porywano w niewolę lub zwabiano w pułapkę ( ak wieść głosiła) dla prywatnych zysków lub z zemsty.
Właśnie wtedy doszliśmy do szczytu wzgórza, skąd u rzeliśmy Przewóz i przystań.
Zatoka Forth ( ak powszechnie wiadomo) zwęża się w tym mie scu na szerokość spore
rzeki, która ku północne stronie tworzy wygodny przewóz, a górnym zakosem przemienia się w zamkniętą lądem przystań dla wszelkiego roǳa u okrętów. Na samym środku
cieśniny zna du e się wysepka z akimiś zwaliskami; na brzegu południowym zbudowano
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groblę dla celów przeprawy, a na końcu te grobli, po drugie stronie gościńca, dostrzegłem budynek schowany za pięknym wirydarzykiem głogów i ostrokrzewów, a zwany
karczmą Hawes.
Miasteczko Queensferry⁵⁶ leży dale na zachód, a dokoła karczmy było o te porze dnia
ak gdyby zupełnie pusto, bo czółno dopiero co odpłynęło było z podróżnymi. Wszakoż
koło grobli spoczywała akowaś łódź, a w nie na burtnicach drzemało kilku marynarzy.
Była to, ak wy aśnił mi Ransome, szalupa brygu, oczeku ąca kapitana; zaś o akie pół
mili stamtąd, w ustronnym zakątku zatoki, chłopak pokazał mi samą od , sto ącą na
kotwicy. Na e pokłaǳie widać było krzątaninę, znamionu ącą przygotowania do od azdu;
podnoszono re e na właściwe mie sca, a że wiatr podmuchiwał właśnie z owe strony,
przeto do uszu mych dochoǳił śpiew żeglarzy ciąga ących liny. Po wszystkim, czego
nasłuchałem się przez drogę, spoglądałem na ten okręt z niezmiernym obrzyǳeniem
i z całego serca litowałem się nad biedakami, którzy byli skazani na żeglowanie w nim.
Wysunęliśmy się uż wszyscy trze na grzbiet wzgórka, przeto przeszedłem na drugą
stronę gościńca i zwróciłem się do stry a:
— Uważam, iż słuszna powieǳieć wam, mości panie, że żadna siła nie zmusi mnie,
bym miał wstąpić na pokład one ody.
On akby ocknął się ze snu.
— Hę? — zapytał. — Co takiego?
Powtórzyłem mu znowu.
— Dobrze, dobrze — odrzekł. — Przypuszczam, że eszcze zdołamy ci się przypodobać. Ale po cóż my tu stoimy? Tu takie przenika ące zimno… a eżeli się nie mylę, to
tam uż na o
gotu ą się do od azdu.

 .       „
”
Skorośmy przybyli do karczmy, Ransome zaprowaǳił nas po schodach do małego pokoiku; było tam zastawione łóżko, a na węglach płonęło wielkie ognisko, iż było gorąco
ak w piekarni. Tuż przy kominie sieǳiał za stołem wysoki, posępny, surowo spoglądaący mężczyzna i coś tam pisał. Pomimo wielkiego gorąca w poko u, ubrany był w gruby
kaan marynarski, zapięty aż pod szy ę, i wysoką, włochatą czapę, naciśniętą na uszy;
nigdy eszcze nie wiǳiałem takiego człeka (choćby to był i sęǳia w trybunale) który by
się zdawał z pozoru barǳie zimny, gorliwy i panu ący nad sobą, ak ten kapitan okrętu.
Naraz powstał i występu ąc wprzód, podał szeroką dłoń Ebenezerowi.
— Szczycę się, iż cię oglądam, panie Balfour — ozwał się głosem barǳo grubym
— i cieszę się, żeś waszmość przybył na czas. Wiatr est wspaniały, a odpływ właśnie się
zmienia; przed nocą zobaczymy stary kubeł z węglami płonący na wyspie Ma owe .
— Kapitanie Hoseason — rzekł mó stry — zanadto waćpan ogrzewasz swó pokó .
— Taką mam nawyczkę, panie Balfour — odparł szyper. — Jestem człowiekiem
zimnego usposobienia; krew mam zimną, mości panie. Ani futro, ani ﬂanela… nic, mosterǳie u, nawet gorący rum, nie rozgrze ą tego, co się zowie temperamentem. ǲie e
się to samo, mości panie, z barǳo wielu ludźmi, którzy zwęglili się, ak to powiada ą, na
morzach poǳwrotnikowych.
— Dobrze, dobrze, kapitanie — odpowieǳiał stry — wszyscy musimy być tacy,
akimi nas zrobiono.
Atoli⁵⁷ zdarzyło się, że owo ǳiwactwo kapitana barǳo wiele przyczyniło się do mych
nieszczęsnych kolei. Albowiem, choć sobie przyrzekłem, iż mego krewniaka nie spuszczę
z oka, to ednak byłem tak żądny obaczenia morza z większe bliskości, a ednocześnie tak
znużony ciasnotą poko u, że gdy stry mi polecił, bym „zbiegł na dół i zabawił się przez
chwilę”, a w swe głupocie dałem posłuch ego słowom.
Tak więc wyszedłem, pozostawia ąc obu mężczyzn, sieǳących przy ﬂaszce i za całą
stertą papierów, i przeszedłszy w poprzek gościńca przed samą karczmą, zstąpiłem na
wybrzeże. W tym zakątku, mimo panu ącego wiatru, o brzeg uderzały tylko drobne fale,
niewiele co większe od tych, akie widywałem był na eziorze. Za to nowością były dla
⁵⁶ u n rry — miasteczko nazwane od „Przewozu Królowe ” (Queen’s Ferry). [przypis tłumacza]
⁵⁷a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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mnie charszcze⁵⁸ — edne zielone, inne brunatne i podłużne, inne zaś pokryte pęcherzykami, które trzaskały mi w palcach. Choć ta odnoga⁵⁹ daleko zachoǳiła w głąb lądu,
to ednak zapach wody morskie i tu był naǳwycza słony i drażniący; ponadto oda
zaczęła potrząsać żaglami, co pękami wisiały na re ach — a nastró wszystkiego, com
spostrzegał, usposobił mnie do myśli o dalekich podróżach i obcych krainach.
Przy rzałem się również marynarzom w czółnie — były to rosłe, ogorzałe chłopy,
niektórzy w koszulach, niektórzy w kubrakach, niektórzy gardła poobwiązywali sobie
kolorowymi chustkami, eden miał w olstrach zatkniętą parę pistoletów, dwóch czy trzech
było uzbro onych w sękate pałki, a wszyscy w puginały. Wdałem się w rozmowę z ednym,
który wyglądał mnie po zbó ecku niż ego towarzysze, i wypytywałem go o żeglugę.
Opowieǳiał, że ruszą w drogę, skoro tylko skończy się przypływ, i okazywał radość, że
porzucą port, gǳie nie było szynkowni i gra ków — wszystko to ednak przeplatał tak
okropnymi złorzeczeniami, iż czym pręǳe oddaliłem się od niego.
To mnie przywiodło znów do Ransome’a, który był pono na mnie szym łotrem w te
zgrai; wybiegł on rychle z karczmy i przyleciał do mnie, woła ąc o czarkę ponczu. Odpowieǳiałem mu, że tego mu nie dam, bo ani ego, ani mo emu wiekowi nie przysto ą
takie zbytki.
— Ale szklankę słodowego piwa możesz otrzymać, i owszem — dodałem.
On zaczął szczerzyć zęby i wykrzywiać się do mnie, da ąc mi różne przezwiska, lecz
mimo wszystko ucieszył się i z piwa słodowego; wnet też usiedliśmy za stołem w przednie
izbie karczmy, pĳąc i eǳąc, aż się nam uszy trzęsły.
Tu przyszło mi na myśl, że ponieważ karczmarz był człowiekiem z tych okolic, przeto
dobrze bym uczynił, gdybym w nim pozyskał przy aciela. Zaprosiłem go do towarzystwa,
ak to było podówczas częstym obycza em; atoli on uważał się za nazbyt wielką osobę, by
miał zasiadać pospołu z takimi chuǳinami, ak Ransome i a, więc uż zabierał się precz
z poko u, gdy przywołałem go nazad, zapytu ąc, czy nie zna przypadkiem imci⁶⁰ pana
Rankeillora.
— Uu, i ak eszcze! — odrzekł. — Jest to człek wielkie zacności. Za pozwoleniem,
czy to aspan esteś ów człowiek, co to przybył z Ebenezerem?
Gdy dałem mu odpowiedź potwierǳa ącą, zapytał.
— Aspan chyba nie esteś z ego przy aciół? — co według szkockiego sposobu mówienia miało znaczyć, że nie estem ego krewnym.
Odpowieǳiałem, że nie.
— I a myślałem, że nie — rzecze karczmarz — a ednak esteś asan ak gdyby troszkę
podobny do pana Aleksandra.
Wspomniałem, że Ebenezer nie cieszył się przychylnością luǳi okolicznych.
— Zapewne — odrzekł karczmarz. — Jest to stary niegoǳiwiec i nie eden pragnąłby go wiǳieć dynda ącego na powrozie… zarówno Joasia Clouston ak i wielu innych
luǳi, których pozbawił domu i szczęścia roǳinnego. Atoli kiedyś i on był też miłym
młoǳieniaszkiem. Było to ednak eszcze, zanim rozeszła się wieść o panu Aleksandrze;
rzekłbyś, że było to śmiercią dla niego…
— I cóż to była za wieść? — zapytałem.
— Oo!… że to on właśnie go zabił — odrzekł karczmarz. — Nie słyszałżeś aść⁶¹ nigdy
o tym?
— I za cóż miałby go zabĳać? — powiadam na to.
— Za cóż, ak nie po to, by za ąć owo mie sce? — wy aśnił.
— Mie sce? — zapytałem. — Czy Shaws?
— Nie wiem o żadnym innym — odrzecze ów.
— Tak, człowiecze? — mówię na to. — Więc to tak było?… Czyż mó … czy Aleksander był na starszym z roǳeństwa?
⁵⁸ ar z z — tu: rośliny morskie. [przypis redakcy ny]
⁵⁹odno a da o za o ła w ł
du — odnogi takie nazywa ą Szkoci r , co odpowiada szweǳkim
ﬁordom. [przypis tłumacza]
⁶⁰ m właśc. m — skrót od starop. wyrażenia grzecznościowego stawianego przeważnie przed nazwiskiem
lub tytułem: ego miłość. [przypis edytorski]
⁶¹a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
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— Jużci, że był — rzecze karczmarz. — Gdyby było inacze , za cóż miałby go ów
zabĳać?
To rzekłszy, oddalił się, bo uż mu do tego było pilno od samego początku.
Prawdę mówiąc, przeczuwałem był od dawna wspomniane przez niego okoliczności;
atoli inna to zgoła rzecz domyślać się, a inna wieǳieć na pewno. Sieǳiałem przeto odurzony mym szczęściem i ledwo mi się chciało wierzyć, że ten sam biedny chłopczyna,
który niespełna dwa dni temu, kurzem oǳiany, powlókł się tu z Lasu Ettrick, obecnie
był ednym z możnych tego świata, posiadał dom i rozległe włości, a utro mógł dosiąść własnego rumaka. Wszystkie te piękne ro enia, wraz z tysiącem innych, tłoczyły mi
się w głowie, gdym sieǳiał przy oknie karczmy, gapiąc się bezmyślnie przez szybę i nie
zwraca ąc uwagi na to, co wiǳiałem; przypominam sobie tylko, że oko mo e napotkało
kapitana Hoseasona na grobli, pośród swoich okrętników, i przemawia ącego do nich
akby rozkazu ąco. Naraz u rzałem, ak krokiem równym wracał ku domowi, nie ma ąc
w sobie nic z żeglarskie niezgrabności, owszem niosąc po męsku okazałą i piękną swą
postawę, a na twarzy widniał mu wciąż ten sam wyraz rozsądku i powagi. Pytałem sam
siebie, zali podobna, by opowieści Ransoma mogły zawierać prawdę i zacząłem po trochu
im niedowierzać: tak nie zgaǳały się z powierzchownością tego człowieka. Naprawdę
ednak nie był on tak dobry, ak przypuszczałem, ani tak zły, za akiego go podawał Ransome; bo w rzeczywistości było w nim dwóch luǳi, a ten, co z nich był lepszy, porzucał
go, ledwo kapitan stąpił nogą na pokład swego statku.
Za chwilę posłyszałem głos stry a, który mnie przyzywał; wyszedłszy, zastałem ich
obu na gościńcu. Pierwszy zagadnął mnie kapitan, a to w takim sposobie (co barǳo
schlebiało młodemu chłopczynie), akby mówił równy z równym.
— Mości panie — rzekł — imć pan Balfour cuda mi opowiada o tobie, a a ze swe
strony też rad cię wiǳę. Pragnąłbym dłuże tu pobyć, żebyśmy mogli lepie zaprzy aźnić
się z sobą; wszakoż i tak uczynimy, na co nas stać w te chwili. Racz waszmość spęǳić pół
goǳiny na pokłaǳie mego brygu, nim ustanie przypływ, i trącić się ze mną kielichem.
Owoż tedy niepodobna wypowieǳieć, aką miałem chętkę, by zwieǳić wnętrze okrętu; atoli nie zamierzałem byna mnie wystawiać się na azard⁶², przetom⁶³ mu odpowieǳiał, że stry i a mamy się udać w pewne sprawie do re enta.
— Tak, tak — rzekł kapitan — napomknął ci mi on o tym. Alić⁶⁴, wieǳ asinǳie ⁶⁵,
że łódź wysaǳi cię na ląd koło grobli mie skie , a stamtąd to dość rzucić kamiuszczkiem,
by się traﬁło w dom Rankeillora.
W tym mie scu nagle nachylił się i szepnął mi w ucho.
— Dawa baczenie na starego krętacza; on tu coś knu e niedobrego. Chodź asan na
pokład, to ci coś powiem.
Po czym, biorąc mnie pod ramię, mówił dale głośno, postępu ąc w stronę łoǳi.
— Ale gada że waćpan, co mam ci przywieść z Karolińskich ostrowów? Kto est przyacielem pana Balfoura, tego estem powolnym sługą. Czy zwitek tytoniu? Czy indiańskie
pióropusze? Czy skórę ǳikiego zwierza? A może fa kę kamienną? Czy ptaka przedrzeźniacza, co miauczy na każdego ak kocur? Alboli⁶⁶ ptaszę, kardynałem przezwane, że
czerwone est ako krew?… Wybierz z tych edno i powieǳ, coć⁶⁷ się podoba.
Tymczasem doszliśmy do szalupy, on zaś podał mi rękę, by mnie na nią wprowaǳić.
Ani mi się nie śniło, bym się miał opierać; mniemałem (o głupi prostaczek!), żem znalazł⁶⁸ dobrego przy aciela i sprzymierzeńca, a przy tym radowałem się, że zobaczę okręt.
Zaledwieśmy usiedli⁶⁹, każdy na swoim mie scu, łódź odbiła od grobli i zaczęła się posuwać po woǳie; wobec radości z te nowe dla mnie azdy oraz wobec poǳiwu nad naszą
⁶²azard (daw.) — niebezpieczeństwo, niepewność. [przypis edytorski]
od ow
ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : przeto odpowieǳia⁶³ rz om
łem. [przypis edytorski]
⁶⁴a — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do „ć”; znaczenie: ednakże, przecież. [przypis edytorski]
⁶⁵a n
(daw.) — skrót od: wasza miłość dobroǳie , waszmość dobroǳie ; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis edytorski]
⁶⁶a o — konstrukc a z partykułą „li”; znaczenie: albo też. [przypis edytorski]
⁶⁷ o — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do „-ć”. [przypis edytorski]
⁶⁸ m zna azł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : że znalazłem. [przypis edytorski]
⁶⁹za dw my u d — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : zaledwie usiedliśmy. [przypis
edytorski]
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małością, widokiem wybrzeża i wielkością brygu, co rósł w oczach, w miarę akeśmy⁷⁰
się doń zbliżali, ledwie zdołałem zrozumieć, co mówił do mnie kapitan, i odpowiadałem
mu na chybi-traﬁ.
Skorośmy przybyli na mie sce (sieǳiałem wówczas, przygląda ąc się z lubością wyniosłemu okrętowi, silnemu przypływowi, rozbĳa ącego się z szumem o ego boki, oraz
żeglarzom, wesoło pokrzyku ącym przy robocie), Hoseason, ozna mu ąc, że on i a winniśmy pierwsi wy ść na pokład, kazał z główne rei spuścić linę. Uchwyciwszy się te że,
zawisłem, bu a ąc się, w powietrzu, a za chwilę postawiono mnie na pokłaǳie, gǳie uż
w pogotowiu czekał na mnie kapitan i wraz u ął mnie ramieniem pod pachę. Stałem
tak przez chwilę, nieco oszołomiony chwianiem się wszystkiego wokoło, może i po trosze zalękniony, a mimo to niezmiernie uradowany onymi ǳiwnymi widokami; kapitan
tymczasem pokazywał mi na większe ǳiwa, ob aśnia ąc mi ich nazwania i użytek.
— Ale gǳież mó stry ? — ozwałem się nagle.
— Aha! — odrzekł Hoseason, rzuca ąc z nagła złowrogie spo rzenie. — W tym sęk!
Czułem, że estem zgubiony. Dobywszy wszystkie mocy, wydarłem mu się z rąk
i podbiegłem do burty. Jakoż dostrzegłem szalupę zdąża ącą ku miastu co sił we wiosłach
oraz mego stry a sieǳącego na ruﬁe. Wydałem rozǳiera ący okrzyk.
— Na pomoc! Na pomoc! Morderstwo! — aż oba brzegi zatoki zaǳwoniły odgłosem,
a stry odwrócił się z mie sca, gǳie sieǳiał, i ukazał mi twarz pełną okrucieństwa i grozy.
Ostatnia była to rzecz, aką wiǳiałem. Już bowiem porwały mnie krzepkie ręce, odrywa ąc mnie od boku okrętu, a wraz potem zdało mi się, akoby grom we mnie trzasnął;
zalśnił mi w oczach płomień ogromny i padłem bez zmysłów.

 .     
oda  
Gdym przyszedł do siebie, leżałem w ciemności, wielce obolały, skrępowany na rękach
i nogach, a przy tym ogłuszony mnóstwem niezwykłych hałasów. W uszach mi brzmiał
huk wody — akoby akie ś olbrzymie młynówki — bębnienie rozbryzgu ących się ciężkich kropel, łomotanie żagli i przeraźliwe nawoływania okrętników. Cały świat to piętrzył
się zawrotnie w górę, to zawrotnie opadał kędyś w dół; byłem tak schorzały i potłuczony
na całym ciele, a w głowie mi się tak mąciło, że upłynęło sporo czasu, zanim, woǳąc
myśli tędy i owędy lub nawet znów tracąc przytomność pod świeżym ukłuciem bólu, doszedłem do przekonania, iż na pewno leżę w więzach gǳieś na spoǳie tego nieszczęsnego
okrętu, a wiatr niechybnie wzmógł się w istną wichurę. Wraz z asnym uświadomieniem
sobie me niedoli zwaliły się na mnie: czarna rozpacz, okropne wyrzuty na mą własną głupotę i wściekły gniew na mego stry a — co wszystko razem ponownie pozbawiło mnie
zmysłów.
Kiedym wrócił na nowo do życia, wstrząsały mną i ogłuszały mnie te same zgiełki, te
same bezładne i gwałtowne poruszenia; ponadto do wszystkich innych moich udręczeń
i katuszy dołączała się słabość, aka zawżdy napastu e lądowca nienawykłego do morza.
W onych dniach me burzliwe młodości doświadczyłem mnogich utrapień, wszelako
żadne z nich nie rozprzęgało tak mego ciała i ducha, żadne nie lśniło tak nikłym promykiem naǳiei, ak owe pierwsze goǳiny pod pokładem brygu.
Usłyszałem huk ǳiała i przypuszczałem, że burza okazała się dla nas nazbyt sroga
i że załoga strzelaniem da e znać o swym trudnym położeniu. Myśl o wybawieniu, choćby przez śmierć w głębinie morskie , napawała mnie radością. Niestety nie ziściło się nic
z tego, czegom się domyślał⁷¹, edno ( ak mi późnie opowieǳiano) był to pospolity zwycza kapitanów, który ninie szym zapisu ę na dowód, że nawet na gorszy człowiek może
mieć w sobie łagodnie sze uczucia. Okazało się, iżeśmy prze eżdżali⁷² o parę mil od Dysart, gǳie niegdyś zbudowano bryg i gǳie przed laty kilkoma osiedliła się sęǳiwa pani
⁷⁰ a my
z a — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak się zbliżaliśmy.
[przypis edytorski]
⁷¹ z om domy ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : czego się domyślałem. [przypis edytorski]
⁷² my rz d a — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : iż prze eżdżaliśmy. [przypis
edytorski]
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Hoseasonowa, matka kapitana, a czy to wy eżdżano na pełne morze, czy zawĳano ku lądowi, nigdy nie dopuszczono, by oda miała ominąć tę mie scowość bez palby armatnie
i wywieszenia bandery.
Zatraciłem zupełnie rachubę czasu; ǳień i noc były sobie podobne w owe zatęchłe
amie okrętowego kadłuba, w które spoczywałem, a okropność mego położenia dłużyła
mi w dwó nasób każdą goǳinę. Toteż nie potraﬁę zdać sobie z tego sprawy, ak długo tak
leżałem, oczeku ąc, rychło li posłyszę trzask okrętu rozbĳa ącego się o rafę lub poczu ę, ak
statek, chybocąc się, spadać bęǳie na łeb na szy ę w głębiny morskie. W końcu wszakże
sen odebrał mi wszelką świadomość męczarni.
Obuǳony zostałem blaskiem latarki świecące mi wprost w oblicze. Jakowyś człowieczyna, lat może trzyǳiestu, o zielonych oczach i bu nych, kęǳierzawych włosach,
stał nade mną, bacznie mi się przygląda ąc.
— No — ozwał się — akże się asan⁷³ miewasz?
Odpowieǳiałem szlochaniem; wówczas przybysz obmacał mi puls i skronie, po czym
zabrał się do przemywania i opatrywania rany, którą miałem na czaszce.
— No, no! — rzekł. — Poważny cios! Co, mó bracie? Rozwesel się! Świat eszcze
nie ginie; źle rozpocząłeś swo ą po nim wędrówkę, ale eszcze zdołasz wszystko naprawić.
Czy ci dano aką strawę?
Odpowieǳiałem, że patrzeć nie mogę na adło; on na to dał mi nieco gorzałki z wodą
w kubku cynowym i pozostawił mię znów samego.
Gdy w czas akiś przybył powtórnie, by mnie obe rzeć, leżałem pół śniąc, pół czuwa ąc, rozwarłszy oczy szeroko w ciemności; choroba całkiem przeszła, ustępu ąc ednak
mie sca okrutnym zawrotom głowy i nudnościom, które boda że cięże przyszło mi znosić. Ponadto odczuwałem ból we wszystkich członkach, a sznury, które mnie krępowały,
piekły mnie ak żywy ogień. Zaduch amy, w które spoczywałem, zdawał się przenikać
we mnie, a w ciągu długie samotności po ego poprzednich odwieǳinach wycierpiałem
istne katusze trwogi, uż to z powodu ciągłego przebiegania szczurów okrętowych, które
niekiedy tarabaniły mi po same twarzy, uż to z powodu potwornych wiǳiadeł, akie
zawżdy snu ą się koło łoża człowieka gorączku ącego.
Skoro otworzono zapadnię w pułapie i zabłysła latarka, powitałem ów blask niby
światłość słoneczną, le ącą się z niebios; i chociaż w tym oświetleniu obaczyłem edynie
mocne a ciemne belki okrętu, co był mi więzieniem, ednak omal nie krzyknąłem głośno
z radości. Człowiek ów zielonooki pierwszy ął zstępować po drabinie, a spostrzegłem, że
szedł trochę niepewnie. Za nim postępował kapitan. Żaden z nich nie wyrzekł ani słowa, tylko pierwszy, usiadłszy, zbadał mnie i opatrzył mi ranę ak poprzednio, natomiast
Hoseason poglądał mi w oblicze akimś ǳiwnym, posępnym wzrokiem.
— Otóż, mosanie⁷⁴, sam wiǳisz — rzecze pierwszy — wielka gorączka, brak apetytu,
brak światła, brak pożywienia: sam pan wiǳisz, co to znaczy.
— Nie estem znachorem, panie Riach — odrzekł kapitan.
— Za pozwoleniem, mości panie — rzecze Riach — pan masz tęgą głowę na karku
i dobry, iście szkocki ęzyk w gębie, by się wszystkiego dowieǳieć, ale teraz nie pozwolę
waszmości na żadne wymówki: żądam, by tego chłopca zabrano z te amy i umieszczono
na forkasztelu⁷⁵.
— Czego waćpan żądasz, to nie obchoǳi nikogo, co na wyże samego ciebie — odgryzł się kapitan — ale a powiem waćpanu, ak bęǳie. On pozostanie tu, gǳie est.
— Przypuśćmy nawet, że waszmość zostałeś odpowiednio wynagroǳony — rzecze
drugi — to pozwolę sobie skromnie zauważyć, że mnie to nie spotkało. Płacą mi, i to zgoła
nie za wiele, tylko za to, że estem młodszym oﬁcerem na te stare kuﬁe, a waszmość wiesz
doskonale, czym starał się ciągnąć z tego zyski; poza tym ednak nie płacono mi za nic
innego.
— Gdybyś waszeć umiał oderwać się od cynowe czarki, panie Riach, nie mógłbym się
w niczym skarżyć na ciebie — odparł szyper — a ośmielę się nadmienić, że zamiast bawić
⁷³a an (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis
edytorski]
⁷⁴mo an — skrót od: mości panie (miłościwy panie); starop. zwrot grzecznościowy. [przypis edytorski]
⁷⁵ or a z — także: kasztel a. groǳiec przedni: podwyższenie pokładu na przoǳie okrętu, gǳie mieszczą
się kwatery prostych okrętników [t . członków załogi; red. WL]. [przypis redakcy ny]
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się ze mną w zagadki, winieneś zachować dech w gębie, byś miał czym kaszę ostuǳić. Nas
tam wzywa ą na pokład — dodał tonem ostrze szym i postawił nogę na szczeblu drabiny.
Ale pan Riach ucapił go za rękaw.
— Da my na to, że zapłacono ci, byś dokonał morderstwa… — zagadnął.
Hoseason zwrócił się ku niemu z błyskiem w oczach.
— Cóż to znowu? — wrzasnął. — Co ma znaczyć taka mowa?
— Zda e mi się, iż est to mowa, którą waćpan możesz zrozumieć — rzekł pan Riach,
pogląda ąc mu nieustraszenie w oblicze.
— Panie Riach, byłem z waćpanem na trzech morskich wyprawach — odparł kapitan. — Przez ten czas, mości panie, winieneś był uż mnie poznać: estem człowiekiem
surowym i zawziętym, ale wszystko, co aść teraz powiadasz… fe, fe!… To pochoǳi ze
złego serca i brudnego sumienia. Jeżeli utrzymu esz, że chłopak zemrze…
— Pewnie, że tak bęǳie! — rzekł pan Riach.
— Dobrze, mości panie, czyż to nie wystarczy? — rzecze Hoseason. — Zabiera go,
gǳie ci się podoba!
Wraz⁷⁶ też kapitan wszedł na drabinę; a zaś, który leżałem był⁷⁷ w milczeniu podczas
całe te osobliwe rozmowy, zobaczyłem, że pan Riach obrócił się za odchoǳącym i pokłonił mu się prawie do kolan, w czym oczywiście uwydatniało się szyderstwo. Nawet
w ówczesnym stanie me choroby zdołałem wymiarkować dwie rzeczy, a mianowicie że
sztorman⁷⁸, zgodnie z domysłami kapitana, był nieco podchmielony, oraz że (czy trzeźwy,
czy pĳany) mógł mi się on pono⁷⁹ okazać ważnym sprzymierzeńcem.
W pięć minut późnie zerwano mi więzy, akiś człek wziął mnie na plecy i zaniósł na
forkasztel, gǳie mnie złożono na posłaniu z kilku derek marynarskich; tam też w edne
chwili postradałem przytomność.
Zaiste za szczęście sobie poczytałem, gdy otwarłszy oczy ponownie, znalazłem się
na świetle ǳiennym, wśród luǳkiego towarzystwa. Forkasztel był mie scem dość przestronnym, zastawionym wokoło tapczanami, na których sieǳieli luǳie, ćmiąc fa ki, lub
spali po odbyte wachcie⁸⁰. Ponieważ ǳień był pogodny, a wiatr pomyślny, przeto otwór
w powale był odsłonięty, tak iż do wnętrza wbiegała nie tylko asność dniowa, ale od
czasu do czasu i prześwieca ąca pyłem smuga blasku słonecznego, olśniewa ąc mnie i radu ąc. Wszakoż nie pierwe poruszyłem się, aż któryś z żeglarzy przyniósł mi łyk akiegoś
lekarstwa, przyrząǳonego przez pana Riacha, po czym polecił mi, bym leżał spoko nie,
póki on nie wróci. Wy aśnił mi, że żadna kość nie uległa zgruchotaniu.
— Cios w głowę to aszka. Człowieku — rzecze — toć a ci go zadałem!
Tak przeleżałem wiele dni pod ścisłym naǳorem i nie dość, żem powrócił do zdrowia, ale zazna omiłem się z mymi towarzyszami. Była to istotnie nieocha na⁸¹ hałastra, ak
większość marynarzy, boć sam zawód odrywał ich od wszystkiego, co w życiu est powabem, i skazywał na wspólne kołatanie się po srogich odmętach, pod rozkazami niemnie
okrutnych zwierzchników. Było pomięǳy nimi kilku takich, którzy żeglowali przódy
w służbie u piratów i wiǳieli rzeczy, o których wstyd byłoby nawet wspominać; byli
i tacy, którzy zbiegli z okrętów królewskich i miewali uż stryczek na szyi, z czego zresztą nie czynili ta emnicy; a wszyscy, ak to powiada ą, byli „poprztykani” z na lepszymi
przy aciółmi. Wszakże eszcze nie upłynęło wiele dni wspólnego z nimi zamknięcia, gdy
uż zacząłem się wstyǳić tego, com o nich sąǳił zrazu, eszcze koło grobli Przewozu —
akoby oni byli bestiami nieczystymi. Żaden stan luǳki ni roǳa nie est zły do gruntu,
ale każdy ma swe zalety i wady, a moi współokrętnicy nie byli wcale wy ątkiem od tego prawidła. Byli gburowaci, to pewna, i źli, ak mniemam, ale zalet mieli też niemało.
Gdy się opamiętali, bywali uprze mi, prostodusznością przewyższali nawet takie ak a
paraﬁańskie chłopię, a miewali i przebłyski uczciwości.

⁷⁶wraz —tu: zaraz, od razu, natychmiast. [przypis edytorski]
⁷⁷ ał m ył (daw.) — forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: leżałem wcześnie , uprzednio (przed wydarzeniami a. czynnościami wyrażonymi formą zwykłego czasu przeszłego). [przypis edytorski]
⁷⁸ z orman — oﬁcer wachtowy sto ący na czele edne zmiany załogi achtu morskiego. [przypis edytorski]
⁷⁹ ono (daw.) — ponoć, podobno, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁸⁰wa a — służba nocna, dyżur, zwana też dawnie nocną strażą. [przypis redakcy ny]
⁸¹n o a ny (gw. z ukr.) — niechlu ny, niedbały; tu: nieokrzesany. [przypis edytorski]
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Był tam eden człowiek, może czterǳiestoletni, który goǳinami siadywał przy mym
tapczanie, opowiada ąc mi o swe żonie i ǳiecku; był on rybakiem, który rozbił się z łoǳią i w ten sposób został zniewolony do włóczęgi po pełnym morzu. Lata uż upłynęły
od owego czasu, am go ednak nigdy nie zapomniał. Jego żona, która ( ak mi często
powtarzał) była o wiele młodsza od niego, na próżno wyglądała powrotu swego męża…
nigdy on uż rankiem nie roznieci e ogniska, ani też nie zaopieku e się ǳiecięciem podczas e choroby… Istotnie ( ak pokazały wypadki) wielu z tych nieszczęśników bawiło
wtedy na ostatnie w życiu wyprawie; otchłanie morskie i ryby-ludo ady żer sobie z nich
uczyniły… a niewǳięczneć⁸² to rzemiosło źle mówić o umarłych.
Pomięǳy innymi dobrymi ich uczynkami wspomnę i to, że zwrócili mi mo e pieniąǳe, które pośród nich rozǳielono; a choć suma okazała się o aką trzecią część szczuple sza, to ednak ucieszyłem się wielce, żem choć tyle oǳyskał, i wiele sobie za te pieniąǳe
obiecywałem w kra u, do którego miałem zawinąć. Okręt zdążał na Karoliny, a nie należy przypuszczać, akobym to mie sce poczytywał za nic więce , ak tylko za kres mego
wygnania. Wprawǳie uż wówczas tłumione było ono niecne rzemiosło, a następnie, po
buncie kolonii i utworzeniu Stanów, istotnie ustało — ale za dni me młodości eszcze
sprzedawano luǳi białych w niewolę, do robocizny po plantac ach, i to właśnie był los,
na który skazał mnie wyrok mego niecnego stry a…
Chłopak okrętowy Ransome (od którego po raz pierwszy usłyszałem był o tych
okropnościach) zachoǳił do nas niekiedy z czatowni⁸³, gǳie nocował i usługiwał, i to
w cichym bólu opatrywał sobie potłuczoną część ciała, to znowu głośno oburzał się na
okrucieństwo pana Shuana. Serce mi się tedy krwawiło; atoli załoga żywiła wielki szacunek dla na starszego sztormana, który, ak mawiali, był „ edynym żeglarzem w tym
bałaganie i człowiekiem niezłym, o ile był trzeźwy”. W istocie, stwierǳiłem co do obu
sztormanów rzecz wielce osobliwą: a mianowicie, że pan Riach był ponury, opryskliwy i szorstki, ilekroć był trzeźwy, a pan Shuan muchy by nie ukrzywǳił, gdy był pĳany. Zapytałem o kapitana, ale mi odpowieǳiano, że trunek nie sprawia żadne różnicy
w usposobieniu tego żelaznego człowieka.
Ile mi tylko pozwalała szczupłość czasu, dokładałem wszelkich starań, by z tego nieboskiego stworzenia, akim był biedny Ransome, uczynić coś na podobieństwo człowieka
— racze powinien bym powieǳieć: na podobieństwo chłopca. Atoli w ego umyśle ledwie że kołatała się odrobina prawǳiwego człowieczeństwa. Z czasów przed pierwszą
wyprawą morską nie zdołał nic zapamiętać, ak tylko to, że o ciec ego wyrabiał zegary
i że w bawialni miał szpaka, który umiał gwizdać ra n łno n ; wszystko inne zatarło
się w ego pamięci przez tyle lat udręki i zno u. O suchym ląǳie miał ǳiwaczne po ęcia,
zaczerpnięte z opowieści żeglarskich: było to rzekomo mie sce, gǳie chłopców oddawano
w pewnego roǳa u niewolę, zwaną rzemiosłem, i gǳie terminatorów ustawicznie chłostano lub zamykano w cuchnących kazamatach. W miastach co drugą osobę uważał za
wydrwigrosza, a co trzeci dom za mie sce, gǳie truto lub zabĳano marynarzy. Oczywiście
opowiadałem mu, ak uprze mie obchoǳono się ze mną samym na owym suchym ląǳie, którego on tak się obawiał, oraz ak dobrze mnie wychowywali i troskliwie nauczali
zarówno moi roǳice, ak i przy aciele: toteż ilekroć otrzymał świeże cięgi, zawsze płakał
gorzko i przysięgał, że ucieknie; ale eżeli był w zwykłym bzikowatym usposobieniu lub
(co gorsza) dobrał się w czatowni do szklanki spirytusu, wtedy wyśmiewał się z mych
napomnień.
Nie kto inny, ale pan Riach (niech mu to Niebo odpuści!) częstował chłopca napitkiem; niewątpliwie czynił to w dobre myśli, ale, pominąwszy, że ru nował mu tym
zdrowie, było rzeczą wprost żałosną patrzeć, ak owa nieszczęsna, zaniedbana istotka zataczała się, pląsała i wygadywała niestworzone brednie. Niektórzy z załogi śmiali się, ale
nie wszyscy; inni posępnieli ak chmura gromowa (myśląc zapewne o własne młodości
albo o swo e ǳiatwie) i nakazywali mu, by zaniechał tych andronów. Co się mnie tyczy,
wstyǳiłem się nań poglądać, a eszcze po ǳiś ǳień biedny chłopak nachoǳi mnie nieraz
we śnie.
⁸²n w
zn — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do -ć, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis
edytorski]
⁸³ za own a — także: starszyźniak: kwatera oﬁcerska, zna du ąca się na pokłaǳie w tyle okrętu. [przypis
tłumacza]
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Niewola

Przez cały ten czas (trzeba wam wieǳieć) oda napotykała ustawicznie wiatry przeciwne i rzucała się to w górę, to w dół po napiera ącym na nas morzu, toteż otwór w pokłaǳie był niemal ciągle zamknięty, a forkasztel roz aśniała edynie latarnia, bu a ąca się
na sosrębie⁸⁴. Pracy było wżdy⁸⁵ wiele i dla wszystkich; o każde goǳinie trzeba było
nastawiać lub ściągać żagle; sam sposób wyrażania się świadczył o podnieceniu luǳi —
przez cały ǳień od tapczanu do tapczanu szły pomruki utyskiwań; ponieważ zaś nie pozwalano mi wstąpić nogą na pokład, przeto możecie sobie wyobrazić, ak poczęło mnie
nużyć takie życie i ak niecierpliwie oczekiwałem akowe ś zmiany.
A pewna zmiana miała się zdarzyć, ak niebawem posłyszycie; ale wpierw muszę opowieǳieć rozmowę mo ą z panem Riachem, która tchnęła we mnie nieco odwagi do znoszenia mych utrapień. Zastawszy go raz w stanie pomyślnego podochocenia (bo zaiste,
gdy był trzeźwy, nie spo rzał na mnie ni razu), zobowiązałem go do sekretu i opowieǳiałem mu wszystkie mo e przygody.
Powieǳiał mi na to, że mu to przypomina balladę, po czym oświadczył, że uczyni,
co w ego mocy, by mi dopomóc; powinienem tylko wystarać się o papier, pióro i atrament i napisać eden list do pana Campbella, a drugi do pana Rankeillora; eżeli to, com
opowieǳiał, est prawdą, to można założyć się, ǳiesięć przeciwko ednemu, że on zdoła
(z ich pomocą) wyciągnąć mnie z biedy i przywrócić mi prawa należne.
— A tymczasem — dodał — bądź dobre myśli. Nie esteś tu asan edyny, powiadam
ci; wiele est takich, co gracu ą tytoń w plantac ach zamorskich, choć w domu dosiadali
własnego konia przed własnym progiem… wielu, o wielu!… Życie, bądź co bądź, to księga
pełna… przypisów. Spo rzy na mnie samego: estem synem cnego szlachcica i prawie
że ukończonym doktorem, a oto tuta muszę podlegać, ak prosty smoluch, durnemu
Hoseasonowi!
Myślałem, że okażę mu grzeczność, pyta ąc go o ego ǳie e.
Zagwizdał na cały głos.
— Wszystko to ba da! — odpowieǳiał. — Lubię żarty, ot i wszystko!
I ednym susem zniknął z forkasztelu.

 .  
Pewnego wieczora, o akie ǳiewiąte goǳinie, człek eden z wachty pana Riacha (który
był na pokłaǳie) zszedł na dół po swó kubrak, a wraz po całym forkasztelu zaczął się
rozchoǳić szept, że „Shuan nareszcie mu dogoǳił”. Nie potrzeba było wymieniać nazwiska; wszyscyśmy wieǳieli, o kim mowa; ale zaledwie czasu nam stało na tyle, byśmy
mogli myśl tę należycie sobie uświadomić, a cóż dopiero o nie pomówić, naraz odrzucono znów zaworę, a po drabinie zszedł kapitan Hoseason. Przy rozchybotanym świetle
latarni roze rzał się bystro wokoło po tapczanach, a następnie, podchoǳąc prosto w mo ą
stronę, zagadnął mnie, ku memu zǳiwieniu, uprze mie brzmiącymi słowami.
— Mó człecze — powiada — pragniemy, abyś nam usługiwał w izbie kapitańskie .
Masz zamienić tapczan z Ransomem. Zabiera się czym pręǳe z manatkami na tył okrętu!
Właśnie gdy to mówił, nad zapadnią po awiło się dwóch marynarzy, dźwiga ąc biednego Ransome’a na ramionach, a ponieważ okręt w te chwili dał tęgiego szczupaka
w morze i latarnia się zachybotała, więc e światłość padła chłopcu wprost w oblicze.
Było ono żółte ak wosk, a miało wyraz podobny do okropnego uśmiechu. Krew mi się
ścięła w żyłach i dech w sobie powstrzymałem, ak gdybym był ugoǳony.
— Zabiera się na rufę! Dale na rufę! — krzyczał Hoseason.
Wówczas, otarłszy się o żeglarzy i o chłopaka (który ani się nie odezwał, ani nie
poruszył) — wybiegłem po drabinie na pokład.

⁸⁴ o r — w budownictwie drewnianym: gruba belka stropowa biegnąca wzdłuż całego pułapu (w kierunku
poprzecznym do pozostałych belek), podtrzymu ąca strop; tradycy nie bywała zdobiona, sygnowana przez cieślę
itp. [przypis edytorski]
⁸⁵w dy (daw.) — ednak, przecież. [przypis edytorski]
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Bryg przebĳał się szybko i zawrotnie poprzez długą, z eżoną kołbań⁸⁶. Kierował się
żaglami na sztymbort⁸⁷, a po lewe ręce, pod łukowatym obrąbkiem foku⁸⁸, dostrzegałem
zachoǳące słońce, eszcze wcale asne. To z awisko, w taką nocną goǳinę, wielce mnie
zdumiało, ale byłem za głupi, bym mógł stąd wysnuć prawǳiwy wniosek: iż okrążaliśmy
od północy Szkoc ę i zna dowaliśmy się obecnie mięǳy wyspami Orkaǳkimi i Szetlanǳkimi, ominąwszy niebezpieczne prądy na pentlanǳkie odnoǳe. Ja ze swe strony,
iżem był tak długo zamknięty w ciemności i nie wieǳiałem nic o wiatrach przeciwnych,
mniemałem, żeśmy uż przebyli z połowę Atlantyku, albo i więce . Zresztą (poza tym, że
zǳiwił mnie nieco tak późny zachód słońca), nie zaprzątałem sobie tym nazbyt głowy
i sunąłem przez wszystkie pokłady, wpada ąc pomięǳy bałwany, chwyta ąc się lin… Od
wpadnięcia w morze ocalił mnie tylko eden z okrętników, zna du ący się na pokłaǳie,
a zawsze mi życzliwy.
Czatownia, do które się udałem i gǳie odtąd miałem sypiać i usługiwać, wznosiła
się na akie sześć stóp nad pokładami, a była dość obszerna, zważywszy wielkość brygu. Wewnątrz był nieruchomy stół i ława oraz dwa tapczany, eden dla kapitana, a drugi
na zmianę dla obu sztormanów. Cała izba była od podłogi po samą powałę zastawiona
skrzyniami, mieszczącymi w sobie graty oﬁcerskie oraz część zapasów okrętowych; pod
spodem była druga składownia, do które wchoǳiło się przez otwór w środku pokładu;
w tym mie scu były nagromaǳone doprawdy co na lepsze ykasy i napo e oraz wszystek
proch strzelniczy, zaś cała broń palna, z wy ątkiem dwóch ǳiał spiżowych, była ustawiona w kobylicach⁸⁹ wzdłuż tylne ściany czatowni. Większość kordelasów zna dowała się
w innym mie scu.
Małe okienka, opatrzone okiennicą, po obu stronach oraz okienko w suﬁcie, wpuszczały tu światło podczas dnia, a z nastaniem ciemności stale paliła się lampa. Paliła się
właśnie, gdym wszedł, niezbyt asno, ale w sam raz na tyle, bym mógł do rzeć pana Shuana
sieǳącego za stołem; stała przed nim butelka gorzałki i cynowa czarka. Był on wysoki,
silnie zbudowany i barǳo czarny na gębie, a wlepiał oczy w stół przed sobą ak człek
bezmyślny.
Nie zauważył mo ego wnĳścia, ani też nie drgnął, gdy w ślad za mną nadszedł kapitan i,
wparłszy się na tapczanie, spoglądał ponuro na sztormana. Osoba Hoseasona prze mowała
mnie zawżdy wielką trwogą, boć miałem po temu powody, ale akiś głos mi mówił, że
w te chwili nie mam się czego obawiać, toteż szepnąłem mu w ucho.
— Jak on się miewa?
Kapitan potrząsnął głową, ak ktoś, co nic nie wie i nie chce o niczym myśleć, a twarz
miał barǳo poważną.
Niebawem nadszedł pan Riach; rzucił kapitanowi spo rzenie, które tak wyraźnie, ak
słowa, mówiło, że chłopak nie ży e, po czym za naszym przykładem zatrzymał się w mie scu, tak iż staliśmy we trzech, nie oǳywa ąc się ani słowem i wpatru ąc się w pana Shuana,
a pan Shuan (ze swe strony) sieǳiał w milczeniu, patrząc uporczywie w stół. Nagle wyciągnął dłoń, by uchwycić butelkę; wówczas pan Riach wystąpił naprzód i wyrwał mu ą,
racze przez niespoǳiane zaskoczenie niż przemocą, krzycząc ednocześnie i pomstu ąc,
że uż za wiele było tych brewerii i że na okręt spadnie kara. Mówiąc to (a drzwi dla
przewiewu stały właśnie otworem), cisnął butelkę w morze.
Pan Shuan w mgnieniu oka był uż na nogach; wyglądał eszcze nieprzytomnie, ale
uż gotował się do zabó stwa — no i byłby e popełnił po raz wtóry w ową noc, gdyby
kapitan nie stanął pomięǳy nim a ego oﬁarą.
— Siada ! — huknął kapitan. — Wiesz li, coś uczynił? Ty opo u i bydlaku, zamordowałeś chłopca!
Pan Shuan, zda e się, zrozumiał, bo siadł i ręką zakrył czoło.
— No tak — ozwał się — on mi przyniósł brudną czarkę…

⁸⁶ oł a — spiętrzone, nawalne bałwany. [przypis redakcy ny]
⁸⁷ z ym or — prawa strona okrętu; [także: sztybor, sztymbor, sztymborg a. sztumbork; red. WL]. [przypis
redakcy ny]
⁸⁸ o — żagiel przedni. [przypis redakcy ny]
⁸⁹ o y a — przyrząd stanowiący roǳa drewnianego, prostego imadła umieszczonego na ławce a. desce
przymocowane do burty statku. [przypis edytorski]
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Na te słowa kapitan, a i pan Riach patrzyliśmy po sobie chwilę akimś trwożliwym
wzrokiem, po czym Hoseason podszedł do starszego sztormana, wziął go za ramię, poprowaǳił do tapczanu, kazał mu się na nim położyć i spać — zupełnie ak gdyby ktoś
przemawiał do niegrzecznego ǳiecka. Morderca krzyczał przez chwilę, ale ściągnął z nóg
marynarskie buty i usłuchał rozkazu.
— Ach! — krzyknął pan Riach strasznym głosem. — Waszmość powinieneś był wdać
się w to uż od dawna. Teraz uż za późno.
— Panie Riach — rzekł kapitan — o tym, co się stało ǳiś w nocy, nikt w Dysart
nie powinien wieǳieć. Chłopak utonął, mości panie… tak trzeba opowiadać… a dałbym
pięć funtów z własne kieszeni, że est to prawdą!
Odwrócił się do stołu.
— Co waćpana skłoniło, by wyrzucać poczciwą butelczynę? — napomknął. — Był
to pomysł zgoła niedorzeczny, mości panie. Hola, Dawidku, przynieś no mi drugą! Zna ǳiesz e w dolne skrzyni — i cisnął mi klucz. — Waćpan sam też nie odmówi szklaneczki, mości panie — zwrócił się znów do Riacha. — Szpetną rzecz się wiǳiało…
Tak sobie oba sieǳieli, przepĳa ąc do siebie wza emnie; wśród tego morderca, który
czas akiś leżał, ęcząc, na tapczanie, podniósł się na łokciu i obłędnie spoglądał na mnie
i na nich…
Taka to była pierwsza noc me nowe służby, zasię w ciągu dnia następnego wdrożyłem
się uż dobrze w tryb moich obowiązków. Kazano mi usługiwać przy stole, do którego
kapitan zasiadał o stałych goǳinach, wyznaczonych na posiłek, wraz z oﬁcerem, który nie
pełnił służby, a przez cały ǳień biegałem z gorzałką to do tego, to do tamtego z moich
trzech zwierzchników; w nocy zaś spałem na derce, rozpostarte na deskach pokładowych
w samym końcu czatowni, w sam raz na przeciągu idącym przez obo e drzwi. Było to łoże
chłodne i twarde, ale i tak nie dawano mi spać bez przerwy, gdyż coraz to ktoś zachoǳił
z pokładu po wódkę, a kiedy miano zarząǳić nową wachtę, wtedy oﬁcerowie siadali we
dwóch, a niekiedy we trzech, i wspólnie pociągali z czary. Nie po mu ę, ak mogli przy
tym zachować zdrowie, a nie mnie też, akim to sposobem a sam zdołałem e zachować.
Wszakoż z innych względów była to łatwa służba. Nie potrzeba było na stół nakładać
obrusa; dania stanowiła albo kasza owsiana, albo solone mięso, z wy ątkiem dwóch dni
w tygodniu, kiedy było i ciasto; a chociaż i byłem dość niezgrabny i (nie będąc eszcze
wprawiony do żeglarskiego chodu) nieraz wywróciłem się z tym, com niósł, ednakże
zarówno pan Riach, ak i kapitan byli niezwykle wyrozumiali. Nie mogłem opęǳić się
od przypuszczeń, że było to zwinięcie chorągiewki wywołane wyrzutami sumienia i że
zapewne nie byliby dla mnie tak dobrzy, gdyby nie byli się obchoǳili⁹⁰ gorze z Ransomem.
Co się tyczy pana Shuana, miał on umysł niewątpliwie zmącony bądź opilstwem, bądź
poczuciem winy, a może ednym i drugim pospołu. Nie umiem powieǳieć, czyli wiǳiałem go kiedy w stanie przytomnym. Nigdyć on się nie oswoił z moim na tym mie scu
pobytem, ciągle wytrzeszczał na mnie oczy (niekiedy, ak mi się zdawało, w przerażeniu),
a nie ednokrotnie cofał się przed mą ręką, gdym mu usługiwał. Od samego początku miałem niezbitą pewność, że nie zdawał sobie asno sprawy z tego, co był popełnił, a w drugim dniu zamieszkania w czatowni okazało się to dowodnie. Byliśmy sam na sam — on
wlepiał we mnie oczy przez czas dłuższy, naraz powstał, blady ako śmierć i podszedł do
mnie, ku me wielkie trwoǳe. Atoli nie miałem przyczyny, by się go obawiać.
— Tyś tu przedtem nie bywał? — zagadnął.
— Nie, panie łaskawy — odrzekłem.
— Więc był tu inny chłopak? — zapytał ponownie, a gdym mu potwierǳił, on na
to. — Ach! Tak mi się zdawało! — i oddaliwszy się, usiadł za stołem, nie oǳywa ąc się
ni słowem, co na wyże czasem zażądał gorzałki.
Może się to wam wydać ǳiwnym, ale mimo całe zgrozy, aką prze mował mnie ten
człowiek, czułem przecie litość dla niego. Był on żonaty, a małżonka mieszkała w Leith,
ale czy miał potomstwo, czy nie miał, to mi uż wyleciało z pamięci; boda ednak był
bezǳietny.
⁹⁰ y
o o
(daw.) — forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: obchoǳili się wcześnie , uprzednio (przed
wydarzeniami a. czynnościami wyrażonymi formą zwykłego czasu przeszłego). [przypis edytorski]
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Koniec końców, nie było to eszcze życie nazbyt uciążliwe, póki mi się tak wiodło
— co ednak ( ak niebawem posłyszycie) nie trwało długo. Żywiono mnie dobrze, ak
samą starszyznę; częstowano mnie nawet marynowanymi owocami, które uchoǳiły za
na większy przysmak, a gdyby mi się podobało, mógłbym upĳać się od rana do nocy, ak
pan Shuan. Miałem ponadto towarzystwo i to nawet dobre towarzystwo w swoim roǳa u.
Pan Riach, który niegdyś kształcił się w akademii, rozmawiał ze mną po przy acielsku (o
ile nie był nadąsany) i opowiadał mi wiele ciekawych rzeczy, z których nie edna była
poucza ąca; zresztą nawet i kapitan, choć przeważnie trzymał mnie na odległość kĳa od
siebie, czasami stawał się przystępnie szy i opowiadał mi o pięknych kra ach, akie zwieǳił.
Cień biednego Ransome’a, ma się rozumieć, ciężył na duszy wszystkim nam czterem, nade wszystko zaś mnie i panu Shuanowi. Poza tym miałem eszcze inną, osobistą
zgryzotę. Oto zmuszony byłem parać się pracą pospolitą i służebną dla trzech luǳi, na
których patrzyłem z pogardą i z których przyna mnie eden winien był dyndać na szubienicy; tak było na razie — ale myśląc o przyszłości, mogłem edynie wiǳieć samego siebie
ako niewolnika, pracu ącego pospołu z murzynami w plantac ach tytoniu. Pan Riach,
zapewne przez ostrożność, nie pozwalał mi uż nigdy pisnąć ani słówka o moich przygodach; kapitan, do którego starałem się zbliżyć, odtrącał mnie ak psa i nie chciał słyszeć
o niczym; toteż w miarę, ak upływał ǳień za dniem, coraz to barǳie podupadałem na
duchu, aż wreszcie nawet cieszyłem się pracą, która nie dawała mi czasu na rozmyślania.

 .      
Tak upłynął z górą tyǳień, a w ego ciągu zaczęło się coraz to silnie dawać we znaki
niepowoǳenie, które i dotąd prześladowało nas w te podróży. Przez kilka dni oda
ledwie że się posuwała, ba nawet kiedy inǳie wręcz szła z powrotem. Na koniec zbiliśmy się z drogi tak daleko na południe, że przez cały ǳień ǳiewiąty trzeba było się tłuc
i lawirować, ma ąc przed oczyma przylądek Wrath i ǳikie skaliste wybrzeża po obu ego
bokach. Z tego powodu odbyła się narada oﬁcerów i powzięto na nie akowąś uchwałę, które nie zrozumiałem dokładnie, edno obaczyłem, co było e wynikiem: otośmy
poddali się wiatrowi przeciwnemu i pęǳiliśmy na południe.
ǲiesiątego dnia popołudniu wzdęte morze zaczęło przycichać i rozpostarła się gęsta,
wilgotna, biała mgła, tak iż z ednego końca brygu nie było widać, co się ǳie e na drugim.
Przez całe popołudnie, ilekroć przechoǳiłem przez pokład, wiǳiałem oﬁcerów i załogę,
nadsłuchu ących pilnie „dunugi”, ak powiadali, a chociaż nie rozumiałem nawet samego
wyrazu⁹¹, wietrzyłem akieś niebezpieczeństwo i byłem zaniepoko ony.
Może około goǳiny ǳiesiąte wieczorem usługiwałem przy wieczerzy panu Riachowi i kapitanowi, gdy nagle okręt ugoǳił w coś z wielkim łoskotem i posłyszeliśmy rozbrzmiewa ące akoweś głosy. Oba moi zwierzchnicy skoczyli na równe nogi.
— Okręt się rozbił! — rzecze pan Riach.
— Nie, mości panie — odpowie kapitan. — Na echaliśmy tylko na akieś czółno.
Wybiegli na pokład. — Kapitan miał słuszność. Na echaliśmy we mgle na akąś łódź,
ta zaś rozpękła się w pół i poszła na dno z całą załogą z wy ątkiem ednego człowieka. Ów człowiek ( akem się późnie dowieǳiał) zna dował się był na ruﬁe ako pasażer,
gdy tymczasem inni sieǳieli na ławach, wiosłu ąc. W chwili uderzenia rufa została wyrzucona w górę, a ów człowiek, ma ąc ręce swobodne, zdołał (mimo że obarczony był
yzowym płaszczem, sięga ącym mu do kolan) skoczyć w górę i pochwycić buszkpryt⁹²
brygu. Musiał snadź⁹³ mieć szczęście, wielką zręczność i niepospolitą siłę, że zdołał się
tym sposobem wydobyć cało z takiego prze ścia. Bądź co bądź, gdy kapitan wprowaǳił
go do czatowni i oczy mo e pierwszy raz na nim spoczęły, wyglądał tak spoko nie, ak a
sam.
Był on wzrostu niewielkiego, ale dobrze zbudowany i zwinny ak koziołek; z oblicza biła mu szczerość i poczciwość, ale było ono mocno ogorzałe od słońca, a przy tym
piegowate i ǳiobate od ospy; oczy miał niezwykle błyszczące, a w nich hasała mu akaś
fanaberia, ednocześnie niepoko ąca i buǳąca dlań przychylność. Zd ąwszy płaszcz, po⁹¹dunu a (po kaszubsku: d n a) — wielkie fale bĳące o brzeg. [przypis tłumacza]
⁹² u z ry — maszt pochyły nad samym ǳiobem okrętu. [przypis redakcy ny]
⁹³ nad (daw.) — widocznie, na wyraźnie . [przypis edytorski]
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łożył na stole dwie w srebro oprawne krócice i spostrzegłem, że do boku miał przypasany
wielki pałasz. Obe ście miał wytworne, a do kapitana przepił barǳo uprze mie. W ogóle
od pierwszego we rzenia nabrałem o nim mniemania, że tego człowieka winienem zwać
racze przy acielem niż wrogiem.
Kapitan też ze swe strony czynił spostrzeżenia, ale racze co do ego stro u niż osoby.
I ma się rozumieć, że ledwo przybysz zd ął z siebie przydługi płaszcz, wydał się niebywale
stro ny na tle izby oﬁcerskie kupieckiego brygu: miał kapelusz z piórami, czerwoną kamizelkę, pluderki⁹⁴ czarne pilśniowe i błękitny kaan ze srebrnymi guzikami i pięknymi
srebrnymi galonami, słowem, szaty kosztowne, choć nieco wyniszczone od wilgoci i od
dłuższego w nich spania.
— Barǳo mi żal te łoǳi, mości panie — rzekł kapitan.
— Utonęło mi paru ǳielnych luǳi — odrzekł przybysz — wolałbym ci⁹⁵ ich obaczyć
znowu na suchym ląǳie aniżeli tuzin łoǳi.
— Czy wasi przy aciele? — rzekł Hoseason.
— Asan⁹⁶ nie znalazłbyś takich przy aciół we własnym kra u — brzmiała odpowiedź.
— Oni by gotowi, ak psy, życie za mnie położyć.
— E że, mości panie — rzecze kapitan, wciąż mu się przypatru ąc — więce ci⁹⁷ na
świecie est luǳi niż łoǳi, które by mogłyby ich pomieścić.
— I to też prawda — zawołał tamten — a waszeć mi się wyda esz człowiekiem barǳo
przenikliwym.
— Byłem ci i a we Franc i, mości panie — rzekł kapitan takim tonem, iż łacno się
było domyśleć, że słowom tym nadawał większe znaczenie, niżby można było sąǳić z ich
pozoru.
— Barǳo to pięknie, mości panie — rzecze tamten — a eżeli o to choǳi, to bywało
i wielu innych.
— Nie masz wątpliwości, panie łaskawy — powiada na to kapitan — a piękną macie
oǳież.
— Oho! — rzecze niezna omy. — To w tę stronę wiatr dmucha? — i wraz⁹⁸ też
szybkim ruchem położył dłoń na pistoletach.
— Nie gorączku się waszmość — odpowieǳiał kapitan. — Nie wywołu burdy,
zanim się przekonasz o e potrzebie. Waćpan masz na grzbiecie kabat żołnierzy ancuskich, a w gębie ęzyk szkocki, to wiadomo… ale w czasach ǳisie szych wielu luǳi
zacnych choǳi w ten sposób, więc a zgoła się tym nie gorszę.
— Tak? — rzecze egomość w pięknym kabacie. — Więc aść⁹⁹ należysz do zacnego
stronnictwa? — (chciał przez to powieǳieć „Czy esteś akobitą?”, gdyż w razie obywatelskich niesnasek każde stronnictwo przywłaszcza sobie miano zacnego).
— Owszem, mości panie — odparł kapitan — estem nieprze ednanym protestantem,
Bogu niech za to będą ǳięki — (Było to pierwsze słowo o akie kolwiek religii, akie
usłyszałem z ust ego, ale późnie się dowieǳiałem, że gdy bawił na ląǳie, uczęszczał
barǳo przykładnie do świątyni Pańskie ). — Mimo to ednak byłbym zmartwiony, gdyby
mi przyszło wiǳieć kogoś postawionego plecami do muru.
— Byłbyś asan istotnie zmartwiony? — zapytał akobita¹⁰⁰. — Przeto, mości panie,
żeby być z waszmością całkiem szczery, wyznam ci, żem est eden z owych uczciwych
ślachciców, którzy byli zamieszani w wypadki roku czterǳiestego piątego i szóstego;
a ponadto (by całkiem asno postawić sprawę z waszmością) eżelibym wpadł w ręce któregoś że szlachty sprzy a ące czerwonym kubrakom, prawdopodobnie byłoby ze mną
krucho. Obecnie, mości panie, wybierałem się do Franc i, a w tych stronach krążył statek ancuski, który miał mnie wziąć na pokład; tymczasem statek ten wyminął nas we
⁹⁴ ud r — zdrobn. od udry; spodnie. [przypis edytorski]
⁹⁵wo ał ym — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
⁹⁶a an (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis
edytorski]
— konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
⁹⁷w
⁹⁸wraz — tu: zaraz, od razu. [przypis edytorski]
⁹⁹a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
¹⁰⁰ a o a — tak nazywano zwolenników pozbawionego korony Jakuba II oraz ego syna. [przypis tłumacza]

   Porwany za młodu



mgle… życzę sobie z głębi serca, żebyście to wy byli uczynili! A nie mogę wam powieǳieć nic lepszego ponad te słowa: eżeli możecie wysaǳić mnie na ląd tam, dokąd się
wybierałem, to mam przy sobie tyle, iż mogę was sowicie wynagroǳić za fatygę.
— Do Franc i? — rzecze kapitan. — Nie, mości panie, tego uczynić nie mogę. Ale
eżeli zawieść was tam, skąd przybywacie… to o tym możemy pomówić.
Wtem, na nieszczęście, spostrzegł, że sto ę obok w kącie, więc pchnął mnie do kuchni, bym przyniósł onemu panu wieczerzę. Ręczę wam, że nie traciłem czasu; kiedym zaś
powrócił do czatowni, u rzałem, że szlachcic odpiął kaletę, przypasaną do kamizelki i wydobywszy z nie ze dwie gwinee, położył e na stole. Kapitan przyglądał się to gwineom,
to trzosowi, to twarzy szlachcica, a wydało mi się, że był podniecony.
— Połowę tego — zawołał — a będę na wasze usługi.
Tamten zgarnął gwinee do kalety i ukrył ą z powrotem pod kamizelkę.
— Powieǳiałem waćpanu — że ani grosz z te sumy nie należy do mnie. Jest to
własność mego dowódcy — tu dotknął kapelusza — a o ile byłbym głupim wykonawcą
rozkazu, iżbym wzdragał się poświęcić ich cząstkę dla ocalenia wszystkiego, to okazałbym
się istnym psem, okupu ąc me ciało zbyt drogo. Trzyǳieści gwinei za do azd do brzegu, a sześćǳiesiąt, eżeli mnie dowieziesz do Linnhe Loch. Weź to asan, eśli ochota,
w przeciwnym razie sam sobie możesz zaszkoǳić.
— Ho-ho! — ozwie się Hoseason. — A eżeli wydam waćpana żołnierzom?
— Kiepskiego targu waćpan byś dokonał — rzecze tamten. — Mó zwierzchnik,
trzeba wieǳieć waszeci, est pozbawiony swych praw, ak wszyscy luǳie uczciwi w Szkoc i. Jego dobra są w ręku człowieka zwanego królem Jerzym, a ego urzędnicy ciągną
z nich zyski albo stara ą się e wyciągnąć. Ale powiem to na chwałę Szkoc i, że biedni
ǳierżawcy myślą o swym panu zna du ącym się na wygnaniu, a te pieniąǳe są częścią
owe właśnie daniny, które poszuku e król Jerzy. Otóż aść mi się wyda esz człowiekiem
zna ącym się na rzeczy: eżeli więc oddasz te pieniąǳe w posiadanie rządowi, ileż z nich
tobie się okroi?
— Niewiele, to pewna — odrzekł Hoseason, po czym dorzucił oschle — o ile się
dowieǳą. Ale sąǳę, że gdybym spróbował, potraﬁłbym przecie utrzymać ęzyk za zębami.
— O, wtedy a waćpana wystrychnę na dudka! — zawołał szlachcic. — Próbu aść¹⁰¹
oszustwa, a a ci odpowiem przebiegłością. Jeżelibym tylko został po many, oni wraz¹⁰²
będą wieǳieli, co to za pieniąǳe.
— No dobrze — wywinął sprawę kapitan — ak mus, to mus. Sześćǳiesiąt gwinei
i kwita. Masz waszmość na to mą prawicę.
— A waćpan mo ą — odrzekł tamten.
Zaraz też kapitan wyszedł — nieco pośpiesznie, ak mi się wydawało — i zostawił
mnie w czatowni sam na sam z niezna omym.
W tym okresie (tak niedługo po roku… czterǳiestym piątym) wielu wygnanych
szlachty z narażeniem życia powracało do o czyzny, bądź w tym celu, by obaczyć swych
przy aciół, bądź też ażeby zebrać nieco pienięǳy; zaś co się tyczy naczelników góralskich
i wy ętych spod prawa, to powszechnie opowiadano, ak ich ǳierżawcy sami sobie od ust
ode mowali, byle swoim panom posyłać pieniąǳe, a ich współplemieńcy stawiali opór
żołnierzom chcącym e ściągać i przemykali się wśród nasze wielkie ﬂoty, by e dowieźć
na mie sce przeznaczenia. Wieści o tym, ma się rozumieć, uż dawnie dochoǳiły do
moich uszu; teraz zaś miałem przed oczyma człowieka, którego życie boda eszcze więce
należało się sądowe kaźni, boć był on nie tylko rokoszaninem i przemytnikiem czynszów,
ale, co gorsza, wstąpił był w służbę króla Franc i, Ludwika. A ak gdyby eszcze tego
nie dość było, dokoła lędźwi miał pas pełny gwinei… Jakiekolwiek były me poglądy, nie
mogłem bez wielkiego zainteresowania patrzeć na tego człowieka.
— Więc waszmość esteś akobitą? — ozwałem się, zastawia ąc przed nim adło.
— Tak — odrzekł, zabrawszy się do eǳenia. — Asan zaś, wnosząc z ego podłużne
twarzy, est chyba wigiem¹⁰³?
¹⁰¹a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
¹⁰²wraz — tu: od razu, zaraz. [przypis edytorski]
a.
amor — w żargonie spiskowców oznaczało tych, którzy byli ulegli rządom króla Jerzego.
¹⁰³
[przypis autorski]
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— Tak sobie — powieǳiałem, żeby go nie martwić, bo w istocie byłem wigiem, tak
żarliwym, na akiego mnie tylko zdołał wykierować pan Campbell.
— E, to nic! — rzecze on na to. — Natomiast powiem ci, mości Tak-sobie, że ta two a
butelka uż est pusta, a byłoby źle, gdybym miał płacić sześćǳiesiąt gwinei i w zamian
nie otrzymał nawet kapki gorzałczyny.
— Pó dę i poproszę o klucz — ozwałem się i wyszedłem na pokład.
Mgła była tak gęsta ak przedtem, ale rozhukanie morza niemal przycichło. Zdano
bryg na łaskę bałwanów, ponieważ nie było dokładnie wiadomo, gǳie się zna du emy,
a wiatr (nader słabiuchny) nie sprzy ał właściwemu kierunkowi żeglugi. Kilku marynarzy
eszcze nadsłuchiwało, czy nie słychać dunugi, ale kapitan i dwa oﬁcerowie stali na średnim pokłaǳie, pochyliwszy się ku sobie głowami. Tknęło mnie (sam nie wiem, czemu to
przypisać), że knowali coś niedobrego, a pierwsze słowo, akie posłyszałem, podszedłszy
do nich cichaczem, aż nadto mnie w tym upewniło. W sam raz bowiem pan Riach, ak
gdyby mu akaś myśl z nagła strzeliła do głowy, wykrzyknął:
— Czyż nie możemy wywabić go podstępem z czatowni?
— Lepie niech pozostanie tam gǳie dotychczas — odparł Hoseason — tam nie
bęǳie miał mie sca, by posłużyć się bronią.
— Prawdać¹⁰⁴ i to — rzekł Riach — ale trudno go tam pode ść.
— Ba! — rzecze Hoseason. — Możemy wyciągnąć go na rozmowę, wziąć go z dwóch
stron pomięǳy siebie i zakłuć dwoma kordelasami, albo eżeli to się nie uda, mości panie,
możemy wpaść z obu stron przez dźwierze¹⁰⁵ i dostać go w ręce, zanim bęǳie miał czas
imać się¹⁰⁶ pałasza.
Gdym to usłyszał, porwał mnie ednocześnie lęk i gniew na tych wiarołomnych, chciwych i okrutnych luǳi, z którymi przypadło mi żeglować. Zrazu myślałem uciekać, ale
za chwilę uż nabrałem więce odwagi.
— Kapitanie — przemówiłem — ten szlachcic prosi o łyk gorzałki, a butelka uż
pusta. Czy mógłbym otrzymać klucz?
Wzdrygnęli się i zwrócili oblicza w mo ą stronę.
— I owszem, mamy sposobność, by wydobyć broń palną! — zawołał Riach, po czym
rzecze do mnie. — Słucha , Dawidku, czy wiesz, gǳie są pistolety?
— Tak, tak! — wmieszał się Hoseason. — Dawid wie; Dawid to ćwik młoǳian.
Trzeba ci wieǳieć, Dawidku, mó ty zuchu, że ten zapalczywy góral może narazić nam
okręt na niebezpieczeństwo, a ponadto est zakamieniałym wrogiem naszego króla Jerzego, którego niech Bóg ma w swe opiece!
Jeszcze ani razu, odkąd dostałem się na okręt, nie wołano mnie tak ak teraz, imieniem
Dawida; a ednakże odpowieǳiałem potaku ąco, ak gdyby wszystko, com słyszał, było
rzeczą zgoła naturalną.
— W tym bieda — mówił dale kapitan — że wszystkie nasze samopały zarówno
mnie sze ak i większe, zna du ą się w czatowni przed nosem tego człowieka; podobnież
i proch. Otóż eżelibym a lub eden z oﬁcerów, udał się tam, by wszystko to stamtąd
uprzątnąć, on mógłby nas o coś pode rzewać. Ale taki smyk, ak ty, Dawidku, potraﬁ
niepostrzeżenie capnąć rożek prochu i parę pistoletów. A eżeli sprawisz się gracko, zakarbu ę sobie to w pamięci, gdy potrzeba ci bęǳie przy aciół… a mianowicie, gdy za eǳiemy
na Karoliny.
Tu pan Riach szepnął mu słów parę.
— Całkiem słusznie, mości panie — ozwał się kapitan, a potem znów do mnie. —
Trzeba ci wieǳieć, Dawiǳie, że ten człowiek ma trzos pełen złota, a da ę ci słowo, że
i tobie z tego coś się dostanie.
Odrzekłem, że spełnię ego życzenie, choć doprawdy ledwie głos mogłem z siebie
dobyć. Wtedy on dał mi klucz do skrzyni ze spirytusem i zacząłem z wolna wracać do
czatowni. Cóż miałem czynić? Tamci byli łotrami i złoǳie ami; oni to wykradli mnie
z o czyzny; oni zabili biednego Ransome’a — miałemże eszcze przyświecać nowemu
morderstwu? Ale z drugie strony stawała nader wyraźnie przede mną groza śmierci;
¹⁰⁴ rawda — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do -ć, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
¹⁰⁵d w rz (daw.) — drzwi, wrota. [przypis edytorski]
¹⁰⁶ ma
(daw.) — łapać się, chwytać się czego; zabierać się za co; za mować się czym. [przypis edytorski]
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Konﬂikt wewnętrzny

albowiem cóż mógł poraǳić chłopczyna wraz z ednym mężczyzną, choćby nawet byli
zażarci ako lwy, przeciwko całe czelaǳi okrętowe ?
Jeszczem to sobie rozważał tak i owak, nie mogąc do ść do asnego wniosku, gdy
wszedłem do czatowni i wzrok mó padł na akobitę, co sieǳąc pod lampą spożywał
wieczerzę — wówczas w edne chwili zroǳiło się we mnie postanowienie. Nie przypisu ę
sobie z niego chluby; nie wynikło to z akowe ś rozwagi, ale stało się ak gdyby odruchowo,
że podążyłem wprost do stołu i złożyłem dłoń na ramieniu niezna omego.
— Czy waszmość chcesz być zabity? — odezwałem się.
Skoczył na równe nogi i spo rzał na mnie wzrokiem tak wyraźnie pyta ącym, ak gdyby
przemawiał.
— O! — zawołałem. — Wszyscy oni tu są mordercami; cały okręt est ich pełny!
Dopiero zamordowali chłopaka! Teraz kole na waszmości!
— Tak, tak! — rzecze ów. — Ale eszcze mnie nie dostali w swo e ręce! — po czym
spo rzał na mnie z ciekawością. — Staniesz aść¹⁰⁷ po mo e stronie?
— Tak! Stanę! — zawołałem. — Nie estem rzezimieszkiem, ani też (przyna mnie
dotąd) zabó cą. Stanę z waszmością.
— I owszem — rzecze ów — akże więc aści na imię?
— Dawid Balfour — odpowieǳiałem, a potem, mniema ąc, że człowiek w tak wytworne oǳieży pewnie lubu e sobie w luǳiach wytwornych, dodałem. — Z Shaws.
Ani mu na myśl nie przyszło, by nie dawać mi wiary, bo Szkoci z gór nawykli uż
wiǳieć możnych luǳi stanu ślacheckiego w wielkie nęǳy, ale ponieważ sam nie posiadał własnego ma ątku, słowa mo e podrażniły w nim wielce ǳiecinną próżność, aką się
oǳnaczał.
— Mo e miano est Stewart¹⁰⁸ — rzekł, prostu ąc się. — Zową mnie Alan Breck.
Nazwisko królewskie samo przez się wystarcza, choć noszę e po prostu i nie przyczepiam
do niego nazwy akiegoś tam śmietnika folwarcznego.
I wypaliwszy mi tę naganę, ak gdyby to była rzecz pierwsze wagi, zabrał się do obe rzenia nasze warowni.
Czatownia była barǳo mocno budowana, by mogła się oprzeć uderzeniom bałwanów.
Z pięciu e otworów edynie okno w suﬁcie i dwo e drzwi były na tyle szerokie, że mógł się
przez nie człowiek dostać do wnętrza. Poza tym drzwi można było zatarasować: były one
z tęgiego drzewa dębowego, dawały się przesuwać w żłobkach, a przy tym opatrzone były
hakami, tak iż można e było trzymać w miarę potrzeby bądź otwarte, bądź zamknięte.
Jedne, które były uż zamknięte, zabezpieczyłem w ten sposób, ale gdym uż miał zasunąć
i drugie, Alan mnie powstrzymał.
— Dawiǳie — ozwał się — estem na tyle śmiały, że nazywam waćpana po imieniu
Dawidem, bo nie mogę sobie przypomnieć nazwiska aścinego ma ątku… te drzwi, póki
otwarte, stanowić będą na lepszy z mych szańców.
— Wszelakoż lepie byłoby e zamknąć! — mówię na to.
— Nie, nie, Dawiǳie — odpowieǳiał. — Sam wiǳisz, że mam tylko edno oblicze;
atoli dopóki te drzwi będą otwarte, a mo a twarz bęǳie ku nim zwrócona, większość
mych nieprzy aciół zna dować się bęǳie przede mną, gǳie zawsze mieć ich sobie życzę.
Potem dał mi kordelas (których tam było kilka, oprócz broni palne ), a wybrał go po
starannym zbadaniu całe zawartości skrzyni, przy czym trząsł głową i powiadał, że nigdy
w życiu nie wiǳiał gorszego oręża; następnie zaś posaǳił mnie za stołem, gǳie położył
rożek z prochem, workiem kul i wszystkimi pistoletami, które kazał mi nabĳać.
— A powiem ci, że bęǳie to lepsze za ęcie — mówił — dla szlachcica zacnego rodu
niż szorowanie talerzy i nalewanie wódki akowymś smoluchom i wycieruchom okrętowym.
To rzekłszy, stanął pośrodku, obrócony twarzą ku drzwiom i dobywszy wielkiego
swego pałasza, ął nim machać, próbu ąc mie sca, gǳie miał szermować orężem.

¹⁰⁷a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
¹⁰⁸ war — inna pisownia nazwiska: Stuart [„nazwisko królewskie; red. WL]. [przypis tłumacza]
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— Muszę stać kołkiem na ednym mie scu — rzekł, potrząsa ąc głową — i szkoda!
Nie da to mi pola do rozwinięcia me pomysłowości, która wżdyć¹⁰⁹ est na lepszą obroną.
Ty zaś teraz nabĳa tylko wciąż pistolety i uważa na mnie.
Odpowieǳiałem, że będę tuż na każde ego słowo. Pierś mi się ściskała, usta zaschły,
światło ciemniało mi w oczach; myśl o gromaǳie, która niebawem spaść miała na nas,
nadała drżące tętno memu sercu; a morze, którego plusk słyszałem dokoła brygu, morze,
do którego, ak mi się zdawało, utro wrzucą mo e zwłoki, ǳiwnie akoś ǳiałało na mą
duszę.
— Przede wszystkim — rzekł Alan — ilu ich est przeciwko nam?
Zliczyłem ich co do ednego, ale w głowie miałem taki zamęt, że musiałem liczyć
powtórnie.
— Piętnastu — ozna miłem.
Alan gwizdnął.
— Dobrze — rzekł — na to nie można poraǳić. A teraz chodź za mną. Mo ą rzeczą
est obsaǳić te drzwi, gǳie za mę się walką na cięższą. Do te nie wolno ci się wtrącać.
Pamięta , żebyś nie strzelał w tę stronę, chyba, że oni mnie zwalą, boć a wolę mieć
ǳiesięciu wrogów przed sobą niż ednego przy aciela takiego ak ty, co mi bęǳie w plecy
trzaskał z pistoletów.
Powieǳiałem, że istotnie nie estem tęgim strzelcem.
— Barǳo to ǳielnie z twe strony, że się przyzna esz! — zawołał, prze ęty wielkim
poǳiwem dla me szczerości. — Wielu szlacheckich gagatków nie odważyłoby się na
takie powieǳenie.
— Następnie, mości panie — powiadam — za waćpanem są też drzwi, przez które
oni mogą się włamać.
— Tak — odrzekł — to właśnie też należy do twych obowiązków. Skoro nabĳesz
pistolety, musisz wygramolić się na tamto łóżko, gǳie możesz ręką oprzeć się na oknie,
a eżeli który z nich dobierać się bęǳie do drzwi, masz strzelać. Ale na tym nie koniec.
Pozwól, że zrobię z ciebie choć kawał wo aka, Dawiǳie. Czego masz eszcze pilnować?
— Jeszcze zostało okno w suﬁcie — odpowieǳiałem. — Alić, mości Stewarcie,
musiałbym mieć oczy z dwóch stron, by uważać na oba okna, bo gdy twarzą spoglądam
w eden, to do drugiego odwrócony estem plecami.
— Święta prawda — powiada Alan. — Ale czy to nie masz uszu?
— Ma się rozumieć! — zawołałem. — Przecież posłyszę wybĳanie szyby.
— Masz nieco ole u w głowie — rzekł Alan burkliwie.

 .   
Ale czas zawieszenia broni miał się uż ku końcowi. Tamci, których zostawiłem na pokłaǳie, czekali i czekali na mo e przybycie, aż wreszcie się zniecierpliwili; i zaledwie Alan
domówił słów ostatnich, gdy w otwartych drzwiach ukazała się twarz kapitana.
— Stó ! — zawołał Alan, mierząc w niego końcem pałasza.
Kapitan stanął też istotnie, ednakowoż ani mrugnął okiem, ani też nie cofnął się
wstecz.
— Gołym pałaszem na mnie? — odezwał się. — ǲiwna to odpłata za mo ą gościnność.
— Czy mię asan wiǳisz? — rzekł Alan. — Pochoǳę z królów, nazwisko mam
królewskie. Dąb est moim herbem. Czy wiǳisz mó pałasz? Rozpłatał on więce łbów
whigamorskich, niż asan masz palców u nóg obu. Przywoła sobie waszmość w odwoǳie
całe swo e tałata stwo i napada ! Im pręǳe rozpocznie się bitka, tym pręǳe zakosztu ecie
smaku te stali w swoich bebechach.
Kapitan nie odpowieǳiał nic Alanowi, tylko spo rzał na mnie strasznym wzrokiem.
— Dawiǳie! — wymówił. — Ja ci to popamiętam! — a dźwięk ego głosu przeszył
mnie akowymś zgrzytem. Za chwilę kapitana uż nie było.
— A teraz — rzekł Alan — niech ręka przychoǳi w pomoc twe głowie, bo uż
trzeba ąć się ǳieła.
¹⁰⁹w dy (daw.) — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do -ć, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą; znaczenie:
ednakże, przecież ednak. [przypis edytorski]
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To rzekłszy, wyciągnął sztylet, który trzymał w lewe ręce na wypadek, gdyby mu
wytrącono pałasz. Ja ze swe strony wydrapałem się na tapczan, ma ąc garść pełną pistoletów, a głowę nieco ociężałą, i otwarłem okno, przy którym miałem czatować. Mogłem
stąd ob ąć wzrokiem tylko niewielką część pokładu, co dla naszych celów było ednak
zupełnie dostateczne. Morze uż się wygłaǳiło, a wiatr był równomierny i nie szamotał
żaglami, tak iż na okręcie panowała wielka cisza, w które miałem tę pewność, iż słyszę
pomruk akichś głosów. W akiś czas późnie na pokłaǳie rozległ się brzęk stali, z którego wymiarkowałem, że wydobywano tam kordelasy, a eden z nich upadł; po czym znów
nastało milczenie.
Nie wiem, czy to, co przeżywałem, należy nazwać bo aźnią; ale serce mi biło ak
u ptaszęcia, prędko a ednocześnie cichuśko, a na oczach miałem akowąś mgłę, która
powracała ustawicznie, mimo że ścierałem ą wciąż z powiek. Co się tyczy naǳiei, tom
nie posiadał e zgoła, a eno władła¹¹⁰ mną czarna rozpacz i coś akby gniew przeciwko
całemu światu, wznieca ąc we mnie pragnienie, by sprzedać życie tak drogo, na ile mię
tylko stać było. Pamiętam, że próbowałem się modlić, ale sam ów tętent w me głowie,
podobien¹¹¹ biegnącemu człowiekowi, nie pozwalał mi myśleć o słowach; na gorętszym
mym pragnieniem było, żeby rozpocząć tę bitwę i raz uż z nią skończyć.
Rozpoczęła się całkiem znienacka: na pierw rozległ się tętent stóp i wrzawa, a zaraz
potem zabrzmiał okrzyk Alana i szczęk razów pałasza, niebawem zaś ktoś zawrzasnął,
ak gdyby był raniony. Obe rzawszy się przez ramię poza siebie, u rzałem pana Shuana,
sto ącego w drzwiach i rąbiącego się z Alanem na pałasze.
— To ten, który zabił chłopaka! — zawołałem.
— Pilnu swego okna! — rzekł Alan, a gdym wracał na własne stanowisko, dostrzegłem, że ego pałasz przeszył właśnie na wskroś ciało sztormana.
Nakaz, bym pilnował własnego zadania, nie był byna mnie za wczesny, bo ledwo
przytknąłem znów głowę do okna, uż pięciu luǳi, dźwiga ąc edną z zapasowych re ¹¹²,
którą mieli walić ak taranem, przebiegło przede mną i zabrali się do rozbĳania drzwi.
Jeszcze nigdy przedtem nie strzelałem z pistoletu, nawet nie często i z rusznicy, a uż
nigdy do bliźniego. Ale trzeba było to uczynić — teraz lub nigdy… Toteż właśnie, gdy
owi podnosili re ę, krzyknąłem:
— Naści wam! — i strzeliłem w ich środek.
Widocznie traﬁłem ednego z nich, bo wrzasnął i cofnął się o krok, a reszta zatrzymała
się, ak gdyby nieco stropiona. Zanim mieli czas ochłonąć, posłałem im drugą kulkę nad
głowami, a za trzecim strzałem cała gromadka porzuciła re ę i rozbiegła się na wszystkie
strony.
Wówczas obe rzałem się znów na izbę. Całe e wnętrze było pełne dymu od mych
strzałów, tak ak uszy miałem pełne ich wstrząsa ącego huku. Alan wszakże stał ak przedtem, tylko pałasz ociekał mu krwią aż do ręko eści, a on sam tak był nadęty triumfem
i przybrał tak wyniosłą postawę, iż wydawał się niezwyciężony. Tuż przed nim na ziemi,
na dłoniach i kolanach wsparty, spoczywał pan Shuan; krew buchała mu z ust i osuwał się
z wolna coraz niże , a twarz miał straszną i pobladłą. W sam raz, gdym spoglądał, eden
z tych, co byli poza nim, pochwycił go za pięty i wyciągnął ego cielsko poza czatownię.
Przypuszczam, że w czasie tego musiał zemrzeć.
— Macie tu ednego ze swych wigów! — krzyknął Alan, po czym zwróciwszy się do
mnie, zapytał, czym sprawił wielką rzeź. Odpowieǳiałem, żem ugoǳił ednego i to, ak
sąǳę, kapitana.
— A a dokonałem dwóch — rzecze on na to. — No, ale eszcze nie dość krwi
się upuściło; oni tu zaraz wrócą. Wraca na swó posterunek, Dawiǳie. Był to tylko
przedsmak biesiady.
Usadowiłem się znów na swym stanowisku, naładowałem trzy wystrzelone pistolety
i natężyłem zarówno słuch, ako też wzrok.

¹¹⁰władła (daw.) — forma  os. cz. teraźnie szego r.ż. czasownika niedokonanego włada ; ǳiś niestosowana
(zastępczo używa się racze czasowników dokonanych lub form cz. przeszłego np. zawładnęła, władała). [przypis
edytorski]
¹¹¹ odo n — daw. forma imiesłowu przym. r.m.; ǳiś: podobny. [przypis edytorski]
¹¹²r a — poprzeczny drąg masztowy utrzymu ący żagle. [przypis redakcy ny]
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Nasi nieprzy aciele prowaǳili rozmowę nieopodal na pokłaǳie i to tak głośno, że
pomimo pluskotu fal morskich dosłyszałem kilka słów.
— To Shuan tak sprawę pokpił — mówił eden.
A drugi mu na to:
— Sza, chłopie! Otrzymał ci on¹¹³, czego chciał.
Zaraz potem głosy przeszły w ten sam pomruk, co poprzednio, eno że teraz przeważnie przemawiała edna tylko osoba, ak gdyby wyłuszcza ąc akiś plan, a inni po kolei
odpowiadali mu zwięźle, ak gdyby odbiera ąc rozkazy. To mię upewniło, że oni znów
powraca ą, o czym natychmiast zawiadomiłem Alana.
— O to właśnie winniśmy Boga prosić — rzekł mi na to. — Jeżeli nie zdołamy w nich
wzbuǳić dostateczne niechęci do zadawania się z nami i uporać się z nimi należycie, to
ani ty, ani a nie bęǳiemy mogli zmrużyć oka. Ale zważ, że tym razem oni się wezmą
poważnie do rzeczy.
Wobec tego miałem w pogotowiu pistolety i nic mi nie pozostało, ak tylko czekać
i nadsłuchiwać. Dopóki trwała utarczka, nie miałem czasu myśleć o lęku, ale teraz, gdy
wokoło znów panowała cisza, umysł mó eno tym był zaprzątnięty. Myśl o srogich słowach i zimne stali nie odstępowała ode mnie; a gdy naraz posłyszałem skrada ące się
kroki oraz szelest oǳieży luǳkie pod ścianą czatowni i poznałem, że napastnicy za mu ą
w ciemności swe stanowiska, miałem na tyle przytomności, żem krzyknął głośno.
Wszystko to się odbywało po stronie, gǳie stał Alan; zacząłem uż przypuszczać, że
mó uǳiał w bitwie uż się skończył, gdy nagle posłyszałem, że ktoś przemykał się z cicha
po dachu nade mną.
Wtem odezwał się ednokrotny świst piszczałki marynarskie — było to hasło. Wraz
też wypadła ku drzwiom cała ich gromada, trzyma ąc kordelasy w dłoniach, a w te że
chwili szyba okna w suﬁcie rozprysła się na tysiąc kawałków — przesunął się przez nią
akiś człowiek i opuszczał się na ziemię. Zanim zdołał stanąć na nogach, przytknąłem
mu pistolet do pleców nawet może bym go zastrzelił, ale gdym dotknął człowieka (i to
żywego), wzdrygnąłem się na całym ciele i tak mi trudno było pociągnąć za cyngiel, ak
gdyby to szło o latanie w powietrzu.
Ów zeskaku ąc, upuścił był kordelas, a skoro poczuł pistolet, obrócił się ednym susem
i chwycił mnie, rycząc akieś przekleństwo; a wtedy — czy to wróciła mi odwaga, czy
na odwrót tak się przeraziłem, iż stało się to samo przez się — dość, że krzyknąłem
i wypaliłem mu w sam środek ciała. Wydał okropny, przeraźliwy ęk i upadł na ziemię.
W te same chwili uderzył mnie w głowę obcas drugiego draba, którego nogi bu ały się
uż w oknie suﬁtu; na to porwałem drugi pistolet i strzeliłem mu w udo, tak iż ów osunął
się w dół i spadł, niby bezkształtna masa, na zwłoki swego towarzysza. Nie było tu mowy
o chybianiu, ako też nie było czasu na celowanie, więc przytknąłem tylko lufę w ono
kłębowisko i wypaliłem.
Pewnie bym tak stał i długo wpatrywał się w nich nieprzytomnie, ale posłyszałem
głos Alana, ak gdyby wzywa ący pomocy i to przywróciło mię do zmysłów.
Towarzysz mó dotychczas bronił drzwi, ale gdy był się rozprawiał z innymi, eden
z okrętników zdołał zmylić ego czu ność i dobrał mu się do ciała. Alan raził go sztyletem trzymanym w lewe ręce, ale drab przypiął się doń ak pĳawka, tymczasem do izby
wtargnął drugi i podniósł uż kordelas. Drzwi natłoczyły się ich twarzami. Pomyślałem
sobie, że esteśmy zgubieni, więc porwawszy kordelas, natarłem na nich z boku.
Ale nie zdążyłem okazać się pomocnym. Zapaśnik uż był się na koniec zwalił z nóg, zaś
Alan, odskoczywszy w tył, by nabrać rozpędu, wpadł na innych ak roz uszony byk, rycząc
w biegu. Pryskali przed nim ak woda, odwraca ąc się, biegąc i pada ąc w pośpiechu eden
na drugiego. Pałasz w ego dłoni migotał niby żywe srebro, pomięǳy hałastrą ucieka ących
wrogów, a za każdym błyskiem dolatywał skowyt ranionego człowieka. Jeszczem się nie
otrząsnął był z myśli, żeśmy zgubieni, aż ci tu — doprawdy! — wszyscy poszli w rozsypkę,
a Alan gonił ich po pokłaǳie, ak pies owczarski pogania owce.
Wszelako ledwo wypadł, zaraz u rzałem go uż z powrotem, bo był zarówno mężny,
ak ostrożny; natomiast okrętnicy wciąż eszcze biegli i krzyczeli, ak gdyby on eszcze
ich ścigał; słyszeliśmy, ak eden za drugim tłoczyli się do forkasztelu i zatrzasnęli wieko
¹¹³o rzymał

on — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
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luki¹¹⁴.
Czatownia była podobna do atek; w izbie leżało trzech trupa¹¹⁵, a eden w drgawkach
przedśmiertnych tarzał się na progu; a zaś z Alanem byliśmy oba nietknięci i zwycięscy.
On podszedł ku mnie z otwartymi ramionami.
— Pó dź w me ob ęcia! — zawołał, po czym uściskał mnie i ucałował w oba policzki.
— Dawiǳie, kocham cię ak brata! I powieǳ sam, człowieku — krzyknął ak gdyby
w zachwycie — zali¹¹⁶ nie gracki ze mnie wo ownik?
To rzekłszy, zwrócił się ku czterem wrogom, przebĳał każdego z nich na wylot pałaszem i wywlekał za drzwi ednego po drugim. Wśród tego za ęcia, mruczał sobie, nucił
i gwizdał coś pod nosem, ak gdyby chciał sobie przypomnieć akąś śpiewkę… ednakowoż
on tylko próbował ułożyć śpiewkę. Przez cały ten czas na ego obliczu pałał rumieniec,
a oczy tak mu się świeciły ak pięcioletniemu chłopięciu do nowe zabawki. Naraz usiadł
za stołem, ǳierżąc w ręku pałasz, nuta, którą składał, stała się nieco wyraźnie sza, a potem
eszcze wyraźnie sza, aż na koniec donośnym głosem huknął akowąś pieśń gallicką¹¹⁷.
Przetłumaczyłem tuta pieśń ową, nie wierszami (do których nie mam wcale zdolności), ale przyna mnie poprawnie, królewską angielszczyzną. Śpiewał on ą późnie często,
a słowa e przeszły do gminu, więc też słyszałem ą nieraz i nie ednokrotnie mi ą ob aśniano:
Oto est śpiew o szabli Alana:
Kowal ą wykował,
Ogień zahartował;
Teraz ona połyska w rękach Alana Brecka.
Tamci mieli wiele bystrych oczu:
Łatwo im było wszystko dostrzec,
Rąk wiele z sobą przywiedli —
Pałasz był sam eden.
Płowe elenie pęǳą na wzgórze,
Jest ich wiele, a wzgórze tylko edno;
Płowe elenie się rozpierzchną,
Wzgórek pozostanie.
Przybądźcie do mnie znad wrzosowych wzgórków;
Przybądźcie znad morskich wysepek,
Dalekowzroczne orły,
Oto dla was żer…
Otóż ta pieśń, którą on ułożył (zarówno muzykę, ak i słowa) w goǳinie naszego zwycięstwa, est nieco niesprawiedliwa dla mnie nieboraka, który przecież w całe te bĳatyce
stałem przy ego boku — pan Shuan i pięciu eszcze innych zostali bądź wprost zabici,
bądź też zupełnie unieszkodliwieni; ale z te liczby dwa padli z mo e ręki — owi dwa ,
co wǳierali się przez okno w powale. Ponadto czterech było ranionych, a spośród nich
eden (i to nie na mnie ważna osoba) otrzymał ranę ode mnie. Tak więc w każdym razie
wziąłem poważny uǳiał w zabĳaniu i zadawaniu ran, więc mógłbym rościć sobie prawo
do akie ś wzmianki w wierszach Alana. Atoli poeci zawsze muszą zważać na rymy… Za to
gdyśmy sobie gwarzyli uczciwą prozą, Alan zawsze aż nadto oddawał mi sprawiedliwość.
Na razie ednak nieświadom byłem akie kolwiek wyrząǳone mi krzywdy. Albowiem
nie dość, że nie rozumiałem ani słowa po gallicku, ale owo długie naprężone oczekiwanie,
następnie owa gorączkowość i wysiłek naszego ducha w czasie walki i (co na gorsza) owa
zgroza, że w tym wszystkim brałem nie aki uǳiał, sprawiły to, iż ledwo całe za ście się
¹¹⁴ u a właśc. u — otwór, którędy się wchoǳi pod pokład. [przypis redakcy ny]
¹¹⁵ ało rz
ru a (daw.) — ǳiś popr.: leżały trzy trupy. [przypis edytorski]
¹¹⁶za (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹¹⁷ a
a. a
— tyle co celtycki: szkocki, irlanǳki a. bretoński. [przypis tłumacza]
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skończyło, z ochotą powlokłem się chwie nym krokiem na mie sce, gǳie można było
usiąść. W piersi mię coś dławiło, że ledwo mogłem oddychać, myśl o dwu luǳiach,
których zastrzeliłem, przytłoczyła mię ak zmora, tak iż ni stąd, ni zowąd, zanim zdałem
sobie sprawę co się ǳie e, zacząłem łkać i beczeć ak ǳiecko.
Alan poklepał mnie po ramieniu, powieǳiał, że estem ǳielnym chłopcem i że nic
mi nie potrzeba, ak tylko snu.
— Ja obe mę pierwszą straż — dodał. — Wyświadczyłeś mi przysługę, Dawiǳie,
na samym początku i ostatnio; nie chciałbym cię utracić za cały Appin… nie, nawet za
Breadelbane.
Przeto usłałem sobie legowisko na podłoǳe, on zaś, trzyma ąc pistolet w ręce i szablę na kolanach, odprawiał pierwszą straż przez trzy goǳiny według zegarka kapitana,
wiszącego na ścianie. Potem mnie zbuǳił i a z kolei ob ąłem trzygoǳinną wartę; przed
e upływem był uż biały ǳień na niebie. Nastał barǳo cichy poranek; morze, kołysząc
się łagodnie, bu ało okrętem, tak iż krew rozpływała się tu to tam po podłoǳe czatowni;
po dachu dudniły ciężkie krople deszczu. Przez całą wachtę nie słyszałem na mnie szego
hałasu ni gwaru luǳkiego, a z chybotania się rudla wymiarkowałem, że nawet u steru
nie było nikogo. Istotnie ( ak się późnie dowieǳiałem) tak wielu było pomięǳy nimi
rannych i zabitych, a reszta tak roz ątrzona, że pan Riach i kapitan musieli się wciąż z sobą zmieniać, podobnie ak a z Alanem, gdyż w razie przeciwnym bryg mógłby uderzyć
o wybrzeże, a nikt nie umiałby temu zapobiec. Całe szczęście, że noc przeszła tak spoko nie, bo wiatr ustał natychmiast, gdy deszcz zaczął padać. Ale i tak z kwilenia całe chmary
mew, które latały dokoła statku, czyniąc zgiełk i poławia ąc ryby, wywnioskowałem, że
okręt musiał płynąć tuż koło wybrzeża lub koło edne z wysepek Hebryǳkich; na koniec zaś, wy rzawszy poza drzwi czatowni, obaczyłem po prawicy wielkie głaźne¹¹⁸ turnie
Skye, a nieco dale w stronę ru ǳiwaczną wysepkę Rum.

 .    
O goǳinie szóste usiedliśmy oba — Alan i a — do śniadania. Podłoga była zasuta¹¹⁹
potłuczonym szkłem i zbryzgana okropnie krwawą uchą, która odbierała mi chęć do adła.
Pod innymi względami byliśmy ednak w położeniu nie tylko znośnym, ale i wesołym,
ako że wyǳieǳiczyliśmy oﬁcerów z ich własne kabiny i mieliśmy do rozporząǳenia
wszystkie napitki zna du ące się na statku — zarówno wino, ak i gorzałkę — oraz co
na wykwintnie sze ykasy, takie ak marynaty z owoców i chleb pytlowany. Samo to przez
się uż wystarczało, by wprawić nas w dobry humor, ale na paradnie szą okolicznością było
to, że dwa na więksi pĳanice, akich po wsze czasy wydała ziemia szkocka (ile że pan Shuan
uż nie żył), byli teraz zamknięci na przodku¹²⁰ okrętu i skazani na to, czym się na barǳie
brzyǳili — na zimną wodę.
— I zapamięta to sobie — mówił Alan — że za akiś czas posłyszymy o nich znowu.
Można kogoś odwieść od walki, ale nigdy od butelki, gdy do nie nawyknął.
Pokumaliśmy się doskonale z sobą. Alan miał naprawdę barǳo miły sposób prowaǳenia rozmowy. Naraz wziąwszy nóż ze stołu, odciął eden ze srebrnych guzików swego
surduta i podał mi go.
— Mam e — powieǳiał — od o ca mego Duncana Stuarta, a teraz da ę ci z nich eden w upominku za pomoc okazaną mi nocy ubiegłe . A gǳiekolwiek za ǳiesz i pokażesz
ten guzik, przy aciele Alana Brecka staną w twe obronie.
Mówił to tak, ak gdyby był Karolem Wielkim i rozkazywał mnogim hufcom; istotnie
też, akkolwiek odwaga ego prze mowała mnie poǳiwem, zawsze groziło mi niebezpieczeństwo, że roześmie ę się z ego chełpliwości — mówię: niebezpieczeństwo, ponieważ
gdybym nie panował nad sobą, bo ę się myśleć, aka mogłaby stąd wyniknąć zwada.
Skoro uporaliśmy się z eǳeniem, Alan ął myszkować w skrzyni kapitana, aż wynalazł szczotkę do ubrania, po czym zrzuciwszy z siebie surdut, rozpoczął oglądać swą oǳież
i czyścić plamy — a czynił to z taką starannością i pracowitością, aka, wedle mego przekonania, mogła być właściwa tylko białogłowom. Prawdać i to, że nie miał drugiego
¹¹⁸ ła ny — skalisty, pokryty głazami. [przypis edytorski]
¹¹⁹za u y — zasłany, usłany czymś; pokryty. [przypis edytorski]
¹²⁰ rzod — [tu:] przednia część statku, zw. też przodem; drugi koniec okrętu nazywa się wśladkiem, tyłem
a. rufą. [przypis redakcy ny]
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ubrania, a ponadto ( ak sam powiadał) oǳiewek ten należał do króla, więc przystało, by
wyglądał po królewsku.
W każdym razie, kiedym obaczył, z aką usilnością wziął się on do wyskubywania
nitek z tego mie sca, gǳie odcięto guzik, dar ego nabrał dla mnie większe ceny.
Był eszcze tym zatrudniony, gdy z pokładu posłyszeliśmy wołanie pana Riacha, który
żądał z nami rozmowy; na to a, wspiąwszy się do góry przez okno w suﬁcie i usiadłszy na
amuǳe, ma ąc przy tym pistolet w garści, a śmiałość na czole (mimo że w duchu bałem
się potłuczonego szkła), krzyknąłem mu w oǳew, prosząc, by mówił, czego sobie życzy.
Podszedł do węgła czatowni i stanął na zwo u liny, tak iż podbródek ego był na równi
z dachem; patrzyliśmy przez chwilę w milczeniu eden na drugiego. Pan Riach, ponieważ,
ak mi się zda e, nie wysuwał się w bitwie zanadto naprzód, nie poniósł gorszego szwanku
nad cięcie w policzek: atoli wydał mi się przygnębiony i wyczerpany zno em, ako że przez
noc całą był na nogach, bądź odbywa ąc wachtę, bądź opatru ąc ranionych.
— Kiepska to robota! — ozwał się na koniec, potrząsa ąc głową.
— Nie mieliśmy wyboru — odpowieǳiałem.
— Kapitan — rzekł on na to — chciałby pomówić z przy acielem waćpana. Może by
porozmawiali przez okno?
— A skąd to możemy wieǳieć, zali¹²¹ on nie knowa¹²² akie zdrady? — krzyknąłem.
— On nic nie knowa — odparł pan Riach — a gdyby nawet miał akieś zamysły, to
powiem aści¹²³ szczerą prawdę, że nie udałoby się nam pociągnąć luǳi za sobą.
— Czy naprawdę? — zapytałem.
— Powiem coś więce waszeci — odpowieǳiał. — Nie tylko luǳi, ale i mnie samego.
Ja się bo ę, Dawiǳie… — tu uśmiechnął się do mnie i mówił dale . — Nie, my tylko
myślimy, akby odgroǳić się od niego.
Wówczas naraǳiłem się z Alanem; przystaliśmy na rozmowę i obie strony dały sobie
parol. Jednakże na tym eszcze nie kończyło się posłannictwo pana Riacha, gdyż teraz
z kolei zaczął mnie prosić o łyk gorzałki i to z taką natarczywością oraz takimi wspominkami o dawne swe uprze mości, że na koniec wręczyłem mu czarkę, mieszczącą niemal
kwaterkę¹²⁴ gorzałki¹²⁵. Wypił część, a resztę poniósł kędyś¹²⁶ po pokłaǳie, by poǳielić
się ( ak przypuszczam) ze swoim zwierzchnikiem.
Wkrótce potem, stosownie do umowy, kapitan podszedł do ednego z okien i stał tam
na deszczu, trzyma ąc rękę na temblaku; twarz miał posępną i bladą i tak się postarzał, aż
czyniłem sobie wyrzut, żem go postrzelił.
Alan natychmiast wymierzył mu w twarz pistolet.
— Rzuć aspan¹²⁷ tę pukawkę! — rzekł kapitan. — Czyż nie dałem słowa albo czy
aść¹²⁸ chcesz mnie znieważyć?
— Kapitanie — rzekł Alan — nie wiem, czy można polegać na twym słowie. Zeszłe
nocy targowałeś się ze mną ak straganiarka, potem dałeś mi słowo i swą prawicę na
poręczenie… a wiesz doskonale, co potem wynikło. Do licha z twoim słowem!
— Dobrze, dobrze, panie łaskawy — rzekł kapitan — przekleństwa nie przyniosą
ci nic dobrego. — Istotnie, od te wady był kapitan całkiem wolny). — Ale mamy inne
rzeczy do obgadania — ciągnął dale cierpko. — Waćpan narobiłeś bigosu na moim brygu; nie pozostało mi tylu marynarzy, ilu potrzeba do obsługi okrętu, a pierwszy z mych
oﬁcerów dostał od was pchnięcie szpadą w elita i zmarł, nie mówiąc ni słowa. Nie pozostało mi nic, mości panie, ak wracać do portu Glasgow po nowych marynarzy, tam
zaś (za waszmości pozwoleniem) zna ǳiesz takich, którzy będą mogli z waćpanem lepie
porozmawiać.
¹²¹za (daw.) — czy. [przypis edytorski]
¹²² nowa — knuć. [przypis edytorski]
¹²³a (daw.) — skrót od: waszmości (wasze miłości panu, waszmości panu); starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis edytorski]
¹²⁴ wa r a — ćwierć (litra). [przypis edytorski]
¹²⁵ orzał a (daw., gw.) — wódka. [przypis edytorski]
¹²⁶ dy (daw., gw.) — gǳieś. [przypis edytorski]
¹²⁷a an (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis
edytorski]
¹²⁸a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
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— Tak? — odrzekł Alan — doprawdy, sam chciałbym z nimi porozmawiać. Jeżeli
w owym mieście nikt nie mówi po angielsku, to będę miał dla nich pyszną opowieść!
Piętnastu wytrawnych marynarzy po edne stronie, a z drugie eden tylko mężczyzna
i eden chłopak-wyrostek… O człecze, godniście litości!
Hoseason poczerwieniał.
— Nie — ciągnął Alan — do tego nie do ǳie. Winniście tylko wysaǳić mnie na
ląd, tak akeśmy¹²⁹ się ugoǳili.
— A ino! — odrzekł Hoseason — ale pierwszy z mych oﬁcerów zginął… asan sam
na lepie wiesz, akim sposobem. Nikt z nas pozostałych przy życiu nie est obeznany
z tute szym wybrzeżem, a est ono barǳo niebezpieczne dla okrętów.
— Da ę wam do wyboru — rzekł Alan. — Wysadźcie mnie na suchy ląd bądź w Appin, bądź w Morven, bądź w Arisaig, bądź w Movar, bądź też, krótko mówiąc, gǳie wam
się podoba, byle w odległości trzyǳiestu mil od mych stron o czystych… z wy ątkiem
opola Campbellów. Macie więc barǳo szeroką przestrzeń do wylądowania. Jeżeli nam to
się nie uda, to musicie być takimi samymi niezgułami w żegluǳe, akimiście się okazali
w walce ze mną. Ba, moi biedni wieśniacy przeprawia ą się od wyspy do wyspy w swych
kusych czółenkach i to nie dba ąc o pogodę, a nawet bywa że nocą.
— Czółenko to nie okręt, panie miłościwy — rzekł kapitan. — Ono nie zanurza się
głęboko w woǳie.
— No dobrze, w takim razie do Glasgow, eżeli tak wam na tym zależy — rzekł Alan.
— Przyna mnie bęǳiemy mogli z was się naśmiać.
— Małą mam ochotę do śmiechu — bąknął kapitan. — Ale na to wszystko potrzeba
pienięǳy, mości panie.
— Dobrze, mó panie — odrzekł Alan — nie estem ci a kurkiem na kościele.
Trzyǳieści gwinei, eżeli wysaǳicie mnie na brzegu morskim, a sześćǳiesiąt, eżeli mnie
dostawicie do Linnhe Loch!
— Ale, wiǳisz waszmość, stąd, gǳie się zna du emy, est tylko parę goǳin drogi do
Ardnamurchanu — rzekł Hoseason. — Da sześćǳiesiąt, a dowiozę cię tamo .
— Mamże¹³⁰ więc dla przy emności waćpana ubierać się w kierpce i drałować przed
czerwonymi kaanami¹³¹? — zawołał Alan. — Nie, mospanie! Jeżeli chcesz zarobić sześćǳiesiąt gwinei, to zawieź mnie do własne me okolicy!
— Bęǳie to narażeniem brygu — odrzekł kapitan — a tym samym i waszego życia.
— Albo przy miesz te warunki, albo obe ǳiesz się smakiem — rzekł Alan.
— Czy aść¹³² mógłbyś nam służyć za przewodnika? — zapytał kapitan posępnie, ważąc
coś w duszy.
— No, barǳo w to wątpię — rzekł Alan. — Jestem racze wo ownikiem ( akeście się
sami przekonali) niż żeglarzem. Atoli często wsiadałem na statek lub lądowałem na tym
wybrzeżu i podobno nieco potraﬁę rozeznać ego położenie.
Kapitan potrząsnął głową, wciąż eszcze zasępiony.
— Gdybym nie stracił tylu pienięǳy na te nieszczęsne wyprawie — ozwał się —
obaczyłbym waćpana na stryczku, zanim bym odważył się na takie narażenie brygu. Ale
niech się stanie zadość woli waszmości. Skoro tylko nadarzy się akiś wietrzyk (a, o ile
się nie mylę, uż akiś tam nadciąga), to zaraz zeń skorzystam. Ale eszcze edna rzecz.
Możemy się spotkać z okrętem ﬂoty królewskie , kto zaś wie, czy nie zostałbym przezeń
zatrzymany, nawet bez żadne winy z me strony: dyć koło tute szych wybrzeży gęsto snu ą
się krążowniki, szuka ąc nie wieǳieć kogo. Otóż, na wypadek, gdyby to się zdarzyło, racz
waszmość zostawić pieniąǳe.
— Kapitanie — rzekł Alan — eżeli dostrzeżesz banderę, winieneś umykać co sił.
Teraz zaś, ponieważ słyszę, że tam na przoǳie okrętu brak wam wódki, proponu ę wam
zamianę: dostaniecie butelkę wódki za dwa wiadra wody.
¹²⁹ a my u o
— konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak się ugoǳiliśmy. [przypis
edytorski]
¹³⁰mam — konstrukc a z partykułą -że, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą i pyta ną; inacze : czy mam. [przypis
edytorski]
¹³¹ z rwon a any — przezwisko żołnierzy angielskich. [przypis redakcy ny]
¹³²a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
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Był to ostatni warunek ugody, a obie strony dotrzymały go rzetelnie, tak iż Alan i a
mogliśmy na koniec wymyć czatownię i pozbyć się pamiątek po tych, których położyliśmy
tu trupem, natomiast kapitan i pan Riach mogli znów uraczyć się trunkiem.

 .    „ ”
Zanim uporaliśmy się z myciem czatowni, od północnego wschodu nadciągnęła bryza¹³³,
która rozpęǳiła deszcz i przywiodła znów słońce.
Muszę tu dodać parę słów wy aśnienia, a czytelnik bęǳie łaskaw dokładnie przy rzeć
się mapie. W dniu, kiedy mgła opadła i gdy na echaliśmy na łódź Alana, prze eżdżaliśmy
przez Mały Minch. Rankiem naza utrz po bitwie staliśmy w mie scu na wschód od wyspy
Canna lub pomięǳy nią a wyspą Eriska w łańcuchu Długie Wyspy. Otóż, żeby stamtąd
dostać się do Linnhe Loch, można było echać na przeła przez cieśniny sundu¹³⁴ Mull.
Atoli kapitan nie posiadał mapy i bał się zapuszczać ze swym brygiem tak daleko pomięǳy
wyspy, więc ponieważ wiatr mu sprzy ał, wolał popłynąć na zachód od Tiree i zawinąć
poniże południowego wybrzeża wielkie wyspy Mull.
Przez cały ǳień bryza szła w tym samym kierunku i racze się wzmagała niż słabła,
tak iż nieco popołudniu z okola skra nych Hebrydów ęły nadbiegać pochwie ne wełny¹³⁵.
Kierunek nasze żeglugi, celem opłynięcia wysp środkowych, był ku południo-zachodowi,
tak iż zrazu fale te szły na nasze burty i musieliśmy barǳo kołować. Jednakże z nade ściem
nocy, gdy okrążyliśmy cypel Tiree i zaczęliśmy zmierzać barǳie ku wschodowi, nurt
wodny szedł w sam raz za naszą rufą.
Dotychczas, przez pierwszą część dnia, zanim nadeszły wielkie fale, barǳo nam przyemnie było płynąć w asnych blaskach słonecznych, ma ąc to z te , to z tamte strony
mnóstwo górzystych wysepek. Siedliśmy sobie oba w czatowni, otwarłszy drzwi po obu
stronach (wiatr dął właśnie od strony ru), i wypalaliśmy edną po drugie fa kę doskonałego tytoniu z zapasu należącego do kapitana. Wówczas to opowieǳieliśmy sobie
wza emnie swo e ǳie e, co mnie przyna mnie przyniosło pewien pożytek, gdyż dowieǳiałem się coś niecoś o owym ǳikim Pogórzu, gǳie niebawem miałem wylądować.
W owych dniach, gdy niemal nad głowami wisiał wielki rokosz, potrzeba było człeku
wieǳieć, co winien czynić, dostawszy się na wrzosowiska.
Ja to pierwszy pociągnąłem za ęzyk mego towarzysza, opowiada ąc mu wszystkie swe
biedy. On słuchał mnie z wielką serdecznością, edynie, gdym mimochodem wspomniał
swego dobrego przy aciela, proboszcza Campbella, Alan uniósł się i krzyknął, że nienawiǳi wszystkich, co noszą to miano.
— Czemuż to tak? — zapytałem. — Jest to człowiek, któremu byś waszmość z dumą
podał rękę.
— Nie umiem niczym przysłużyć się Campbellom – rzecze on na to — ak tylko kulką
z ołowiu. Wszystkich noszących to miano, wystrzelam ak głuszce. Gdybym spoczywał
na łożu śmierci, eszcze bym dowlókł się na klęczkach do okna mego poko u, by ednego
z nich zastrzelić.
— Dlaczegóż, Alanie? — zawołałem. — Cóż ci zawinili Campbellowie?
— Przecież — rzecze on na to — wiesz doskonale, że estem Stuart z Appinu, zasię
Campbellowie przez długi czas grabili i ru nowali tych, którzy noszą mo e nazwisko; ba,
zdobyli na nas włości… zdradą, nie mieczem! — wrzasnął na cały głos i poparł swe słowa
uderzeniem pięścią w stół; ednakowoż nie przywiązywałem wielkie wagi do tych słów,
gdyż wieǳiałem, że tak zazwycza mawia ą ci, którzy zostali pokonani.
— Nie dosyć na tym — ciągnął Alan — były tam i inne sprawki w tym sposobie:
łgarstwo w słowach, łgarstwo w dokumentach, świstkach, szpargałach, które dobre byłyby
dla wędrownego przekupnia! A nade wszystko pozory prawa i sprawiedliwości, co uż
chyba na więce może pobuǳić do gniewu!
— Waćpan, który tak trwonisz swe guziki — odrzekłem — nie możesz, ak mi się
zda e, znać się tęgo na interesach.
¹³³ ryza — lekki wiatr morski. [przypis redakcy ny]
¹³⁴ und — kręte i rozgałęzione przelewisko mięǳy dwoma morzami. [przypis redakcy ny]
¹³⁵w łny (daw.) — tu: fale. [przypis edytorski]
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— Ach! — rzekł Alan, uśmiecha ąc się znowu. — Rozrzutność swą oǳieǳiczyłem
po tym, od którego otrzymałem te guziki, a mianowicie, po moim nieboszczyku o cu, Dunkanie Stuarcie, świeć Panie nad ego duszą! Był to na przysto nie szy mężczyzna
spośród całego swego krewieństwa i na lepszy rębacz na całym Pogórzu, mó Dawiǳie,
a tym samym, rzec mogę, i w całym świecie, gdyż on to, winienem wyznać, układał mą
rękę. Był on w Białe Gwardii, gdy ą zaczęto tworzyć, i ak inni szlachta, miał giermka,
który nosił za nim muszkiet w czasie pochodu. Otóż król miał snadź ochotę zobaczyć rębaczy szkockich, więc wybrano mego o ca i eszcze trzech innych i posłano ich do miasta
Londynu. Tak więc dostali się na dwór królewski i przez dwie goǳiny pokazywali cały
kunszt władania szablą, a było to w obecności króla Jerzego, królowe Karoliny, rzeźnika
Cumberlanda oraz wielu innych, których uż nie baczę. Kiedy zaś skończyli, król (mimo że był to bezecny przywłaszczyciel) przemówił do nich łaskawie i każdemu z nich dał
po trzy gwinee. Otóż, gdy wychoǳili z pałacu, wypadło im mĳać kwaterę odźwiernego;
mo emu o cu, ako że był może pierwszym szlachcicem szkockim, który przechoǳił przez
owe drzwi, przyszło na myśl, że słuszna byłoby dać do zrozumienia biednemu odźwiernemu, kto zacz są owi, którzy go mĳa ą. Dał więc chłopu w łapę trzy gwinee otrzymane od
króla, ak gdyby mu to było powszednim obycza em; trze następni, którzy szli za nim,
uczynili to samo i wyszli na ulicę, nie ma ąc w kieszeni ani grosza za swe trudy. Różnie
poda ą nazwisko tego, który tak ho nie obdarzył odźwiernego królewskiego; atoli prawdą
est, że był to Dunkan Stuart, co gotów estem stwierǳić szablą lub pistoletem. Takiego
to miałem o ca, da mu Boże wieczne spoczywanie!
— Zda e mi się, że nie zostawił on waćpanu wielkich dostatków — napomknąłem.
— I to prawda — rzekł Alan. — Mało ci¹³⁶ mi on zostawił oprócz pluderków¹³⁷
do okrycia cielesne powłoki. To też było powodem, że zaciągnąłem się do wo ska, co
było czarną plamą na mym charakterze w kwiecie mego wieku, a co ściągnęłoby na mnie
ciężkie utrapienia, gdybym wpadł w ręce czerwonych kaanów.
— Co? — zawołałem. — Waćpan służyłeś w wo sku angielskim?
— Służyłem — odrzekł Alan — ale na polach prestońskich przeszedłem do prawego
obozu… i to mnie nieco pociesza.
Nie mogłem zgoǳić się z tym poglądem, gdyż dezerc ę z bronią w ręku uważałem za
niezatartą plamę na honorze. Atoli mimo że byłem eszcze żółtoǳiobem, byłem też na
tyle mądry, iż nie wypowieǳiałem głośno swe myśli, mówiąc edynie.
— Mó drogi, mó drogi, za to czeka kara śmierci!
— Tak — odpowieǳiał — eżeliby mnie capnęli, czekałaby Alana krótka rozprawa
i długi stryczek! Ale mam w kieszeni polecenia króla ancuskiego, które może też będą
pewną ochroną.
— Barǳo w to wątpię — napomknąłem.
— I sam mam wątpliwości — rzekł Alan sucho.
— Na miły Bóg, człowiecze — zawołałem — esteś wy ętym spod prawa rokoszaninem, zbiegiem i stronnikiem króla ancuskiego… więc cóż cię sprowaǳa z powrotem
do nasze krainy? Jest to kuszenie Boże Opatrzności.
— Phi! — rzecze Alan. — Powracałem tu corocznie od roku !
— A co cię tu sprowaǳa? — zawołałem.
— No, wiǳisz, tęskno mi za przy aciółmi i o czyzną — odpowieǳiał. — Franc a est
niewątpliwie miła i piękna, lecz a tęsknię za wrzosowiskami i ǳiką zwierzyną. Czasem
zabieram paru chłopaków na służbę do króla ancuskiego, a oprócz tego biorę z sobą w tę
drogę i nieco grosza. Ale na ważnie szą przyczyną są sprawy mo ego woǳa, Ardshiela.
— Mniemałem, że waszego woǳa zwą Appin — ozwałem się.
— Tak, ale Ardshiel est głową klanu — odrzekł ów, mało to mi ednak roz aśniło
w głowie. — Wiǳisz, mó Dawiǳie, on, który przez całe swe życie był tak wielkim człowiekiem, pochoǳi z krwi królów i nosi ich nazwisko, musi teraz pęǳić życie w ednym
z miast ancuskich ako człek biedny i pozbawiony znaczenia. On, który miał czterysta
szabel na każde zawołanie, teraz (oczy mo e to wiǳiały) kupu e masło na rynku i w liściu
kapusty przynosi e do domu. Jest to nie tylko ból, ale i sromota dla nas, cośmy z ego
¹³⁶mało
zo aw ł — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
¹³⁷ ud r — zdrobn. od udry; spodnie. [przypis edytorski]
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Żołnierz, Honor, Właǳa

Wierność, Król, Właǳa,
Pieniąǳ, Poświęcenie

roǳiny i klanu… Ponadto są tam i panięta, naǳie a i podpora Appinu; trzeba e kształcić
w nauce i w robieniu bronią… tam, w te dalekie krainie. Otóż ǳieǳice Appinu muszą
płacić daninę królowi Jerzemu, atoli ich serca są niezłomne i pozostały wierne swemu
zwierzchnikowi, toteż dobrowolnie lub z lekkim przymusem, a niekiedy i pod groźbą,
biedny ludek ciuła drugą daninę dla Ardshiela. Ja zaś, Dawiǳie, estem człowiekiem,
który przewozi tę daninę. — To rzekłszy, uderzył się po kalecie u pasa, aż zabrzęczały
w nie gwinee.
— Zaliż oni płacą edno i drugie? — zawołałem.
— Tak, Dawidku, edno i drugie — odpowieǳiał.
— Co? Dwie daniny? — powtórzyłem.
— Tak, Dawiǳie — potwierǳił. — Zgoła co innego opowieǳiałem owemu kapitanowi, ale tym razem mówię prawdę. I rzecz to zaǳiwia ąca, ak małego trzeba przymusu.
Ale zawǳięczać to należy głównie zabiegom mego bliskiego krewniaka i przy aciela mego
o ca; zwie się on Jakub z Wąwozów, inacze Jakub Stuart, przyrodni brat Ardshiela.
Po raz pierwszy wówczas zdarzyło mi się słyszeć imię owego Jakuba Stuarta, który
późnie stał się tak głośny, dosłużywszy się stryczka. Lecz mało zwróciłem uwagi na ten
szczegół, gdyż całą myśl mo ą zaprzątała wspaniałomyślność biednych górali.
— To nazywam szlachetnością! — zawołałem. — Jestem wigiem, co na mnie z przekonania, ale nazywam to szlachetnym postępkiem.
— Tak — rzecze ów na to — esteś wigiem, ale człek z ciebie zacny i to est sądu twego
przyczyną. Otóż gdybyś był ednym z przeklętego plemienia Campbellów, zgrzytałbyś
zębami, słysząc to opowiadanie. Gdybyś był Rudym Lisem…
Wymówiwszy to imię, zaciął zęby i zaprzestał gawędy. Wiǳiałem w życiu wiele
gniewnych twarzy, atoli¹³⁸ nie spotkałem barǳie gniewne nad twarz Alana, gdy wspominał Rudego Lisa.
— Któż est ów Rudy Lis? — zagadnąłem z trwogą, lecz niemnie i z ciekawością.
— Kto on zacz? — krzyknął Alan. — Dobrze, opowiem ci to. Kiedy złamano klany
pod Culloden, gdy upadła dobra sprawa i gdy konie pławiły się po brzuchy w krwi na lepszych szlachciców północy, Ardshiel musiał, ak ścigana zwierzyna, uciekać w góry…
wraz z żoną i ǳiećmi. Wieleśmy się nacierpieli¹³⁹, zanim udało się nam go ściągnąć na
okręt; a kiedy on eszcze krył się we wrzosowiskach, łotry Anglicy, nie mogąc pozbawić
go życia, postanowili pozbawić go praw emu przysługu ących. Grabili mu ma ętności,
grabili ǳierżawy, wyrywali oręż z rąk ego o czyców, co z bronią chaǳali od wieków; ba,
nawet zǳierali im ubrania z pleców… tak iż występkiem ǳiś est nosić kraciasty pled,
a do więzienia wtrąca się każdego, kto tylko nosi kraciastą zapaskę dokoła kolan. Jedne
tylko rzeczy nie zdołali wygubić, a mianowicie miłości, aką żywią plemieńce dla swego
naczelnika. Te oto gwinee są tego dowodem. Otóż ni stąd ni zowąd występu e pewien
człek, z roǳiny Campbellów, rudy Golin z Glenure…
— Czy to ego nazwałeś Rudym Lisem? — zapytałem.
— Czy chcesz przynieść mi ego czuprynę? — zawołał Alan sierǳiście¹⁴⁰. — Tak
est, to on. Przychoǳi, dosta e papiery od króla Jerzego ako tak zwany pełnomocnik
królewski we włościach Appinu. Zrazu śpiewał cienko i pozostawał w zażyłych stosunkach
z Sheamusem… to est Jakubem z Parowów, poplecznikiem mo ego naczelnika. Atoli
z wolna zaczęło dochoǳić do ego uszu to, o czym opowieǳiałem ci przed chwilą… ak
biedny gmin Appinu, ǳierżawcy, kmiecie i wyrobnicy zaciskali sobie pasa, byle zebrać
drugą daninę i posłać ą za morze dla Ardshiela i ego biednych ǳiatek. Jakeś to nazwał¹⁴¹,
gdym ci o tym opowiadał?
— Nazwałem to szlachetnym postępkiem, Alanie — odparłem.
— I ty esteś edynie zwykłym sobie wigiem! — zawołał Alan. — Atoli, gdy to doszło
do Colina Roya, wskipiała¹⁴² w nim czarna krew Campbellów. Siadł przy stole biesiad¹³⁸a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
¹³⁹w my na r
— konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : wiele się nacierpieliśmy.
[przypis edytorski]
(daw.) — gniewnie; por. r
(na kogoś), roz r ony. [przypis edytorski]
¹⁴⁰ r
¹⁴¹ a
o nazwał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak to nazwałeś. [przypis edytorski]
— wezbrać aż do wrzenia. [przypis edytorski]
¹⁴²w
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nym, zgrzyta ąc zębami. Co! Jakiś tam Stuart miałby dostać kęs chleba, a on nie potraﬁ
temu przeszkoǳić!… Ach, Rudy Lisie, eżeli zdarzy mi się zmierzyć z tobą na odległość
strzału, niech Bóg ma cię w swe opiece!
Alan przerwał na chwilę przemówienie, przeżuwa ąc w sobie gniew.
— No, i wiesz, Dawiǳie, co on uczynił? Ogłosił, że kasu e wszystkie ǳierżawy, myśląc sobie w głębi czarnego serca: „Zaraz tu sobie zna dę innych ǳierżawców, którzy daǳą
łupnia tym Stuartom, Maccollom i Macrobom…” (bo takie są nazwiska w moim klanie,
Dawiǳie) „…a wtedy…” (myśli sobie) „…Ardshiel bęǳie musiał wyciągać kapelusz po
prośbie na ulicach ancuskich”.
— No i cóż dale ? — zagadnąłem.
Alan odłożył fa kę, która i tak mu uż dawno wygasła i założył sobie obie ręce na
kolano.
— Doprawdy! — ozwał się. — Nigdy byś się nie domyślił! Otóż ci właśnie Stuartowie,
Maccollowie i Macrobowie (którzy musieli płacić dwie daniny, edną przymusową królowi
Jerzemu, a drugą dobrowolną Ardshielowi) oﬁarowali mu lepszą cenę niż akikolwiek
Campbell w całe Szkoc i; a posyłał na wszystkie strony, by ich wynaleźć… aż nad brzegi
Clyde i na bruk Edynburga… szuka ąc, namawia ąc i prosząc, by przyszli tu, gǳie mieli
zagłoǳić Stuarta, a uradować ryżego psa Campbella!
— No, Alanie — rzekłem — ǳiwna to opowieść, ale i piękna. Aczkolwiek estem
wigiem, cieszę się, że pobito tego człowieka.
— Jego pobito? — zawtórował Alan. — Małoż¹⁴³ ty znasz Campbellów, a eszcze
mnie Rudego Lisa! On pobity? Nie! Ani też nie bęǳie pobity, póki krwią swą nie zbroczy
stoków górskich! Ale eżeli nade ǳie ǳień, Dawiǳie, że będę miał sposobność i czas na
łowy, to żadne wrzosowiska w całe Szkoc i nie zdoła ą zasłonić go przed, mo ą zemstą!
— Alanie — rzekłem — nie barǳo to z twe strony roztropnie, ani też po chrześciańsku, miotać tak wiele złościwych¹⁴⁴ słów. Nie przyniosąć¹⁴⁵ one nic dobrego, a człekowi, którego zwiesz Rudym Lisem, nie zrząǳą żadne szkody. Opowieǳ mi asno swą
historię. I cóż uczynił on następnie?
— Słuszna to była uwaga, Dawiǳie — rzekł Alan. — Święta prawda, że słowa nie
wyrząǳą mu żadne szkody… szkoda ich więce tracić! I z wy ątkiem tego, co powieǳiałeś o chrześcĳaństwie (co do czego mam zgoła inne po ęcia, albo niech nie będę
chrześcĳaninem), skłaniam się barǳo do twego zdania.
— Mnie sza o czy eś zdanie — odrzekłem — ale wiadomo, że nauka chrześcĳańska
zabrania zemsty.
— Juści¹⁴⁶! — on na to — od razu poznać¹⁴⁷, że uczył cię Campbell! Dobrze by się
na tym świecie ǳiało tego roǳa u łotrom, gdyby za krzakiem wrzosu nie taił się chłopak
ze strzelbą! Ale nie o to tu choǳi. Nuże do tego, co on zrobił!
— Tak — odrzekłem. — Prze dźmyż¹⁴⁸ do tego.
— Dobrze, Dawiǳie — zaczął Alan. — Otóż gdy goǳiwymi środkami nie mógł
się pozbyć wiernych wasali, poprzysiągł, że pozbęǳie się ich za pomocą niegoǳiwych
sposobów. Ardshiel winien był zemrzeć z głodu: oto co było ego celem. Ponieważ zaś
ci, którzy żywili Ardshiela na wygnaniu, nie dali się wykupić, on postanowił prawnie lub
nieprawnie ich wypęǳić. Przeto ściągał prawników, dokumenty i załogi wo skowe, by go
popierały w ego postępkach. Spoko ny ludek tych okolic musiał zwĳać manatki i uciekać
z domów o czystych, z mie sc, gǳie się uroǳili i wychowali. A kto miał przy ść na ich
mie sce? Bosiaczki, ǳiadygi!… Ale co tam akoweś względy znaczą u Rudego Colina!
Jeżeliby udało mu się dokuczyć Ardshielowi, stałoby się zadość ego życzeniom; eżeliby
potraﬁł wydrzeć kęs strawy ze stołu mego naczelnika i zabawkę z rąk ego ǳieci, ze
śpiewem na ustach poszedłby do domu w Glenure.
¹⁴³mało — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
¹⁴⁴zło wy — pełen złości; gniewny. [przypis edytorski]
¹⁴⁵ rzyn o — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do -ć, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
¹⁴⁶ u (gw.) — tak, pewnie (potwierǳenie). [przypis edytorski]
¹⁴⁷od razu ozna — tu: od razu widać; od razu można poznać. [przypis edytorski]
¹⁴⁸ rz d my — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
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— Pozwól mi wtrącić słowo — ozwałem się. — Campbell może nie całą tu ponosi
winę… wszak ǳiała z rozkazu. A gdybyś aść utro zabił tego Colina, to czyżby przyszło
polepszenie? Natychmiast przysłano by innego pełnomocnika na ego mie sce!
— Jesteś, chłopcze, dobry do wybitki — rzekł Alan — ale, człowiecze, krew wigowska
płynie ci w żyłach!
Mówił dość spoko nie, ale w ego wzgarǳie taiło się tyle gniewu, że uznałem za rzecz
na stosownie szą zmienić rozmowę, przeto wyraziłem zǳiwienie, akim to sposobem na
Pogórzu, pełnym wo ska i strzeżonym ak oblegane miasto, człek tego pokro u, co on,
może spoko nie wędrować, nie naraża ąc się na aresztowanie.
— Łatwie sza to rzecz, niż ci się zda e — odrzekł Alan. — Nagie zbocze górskie (sam
wiǳisz) est ak otwarta droga; eżeli strażnik stoi w ednym mie scu, można iść którędy inǳie . Ponadto wrzosowiska są doskonałą ochroną, a wszęǳie też spotkać można
domy przy aciół, obory i brogi. Zresztą, gdy się mówi o kra u pełnym wo ska, est to
w na lepszym razie tylko przenośnią. Żołnierz zapełnia sobą edynie taką przestrzeń, aką
nakrywa ą ego podeszwy. Łapałem ci a raz ryby i w woǳie, nad które brzegiem stał
wartownik i ułowiłem pysznego lina; kiedy inǳie znów sieǳiałem we wrzosowych zaroślach o sześć stóp od innego strażnika i nauczyłem się wcale piękne melodii, którą on
sobie poświstywał. Zaraz ci ą powtórzę!…
I zagwizdał mi nutę piosenki.
— A zresztą — ciągnął dale — teraz nie est uż tak źle, ak bywało w roku czterǳiestym szóstym. Pogórze est, ak to mówią, uśmierzone. Nic ǳiwnego, boć od Cantyre
do Cape Wrath nie pozostawiono strzelby ni pałasza, oprócz tych, które przezorni ludkowie pochowali po strzechach i poddaszach! Ale chciałbym a wieǳieć, Dawiǳie, ak
długo to eszcze potrwa? Pewno myślisz, że niedługo… eżeli tacy luǳie, ak Ardshiel,
są na wygnaniu, a tacy ak Rudy Lis żłopią wino i uciska ą biedny lud w ego o czyźnie.
Wszakoż niełacno dociec, do czego zdolen¹⁴⁹ est lud w swe cierpliwości… Ale też czemu
Bóg pozwala, że Rudy Colin tratu e swym rumakiem biedną krainę Appin, a nie zna ǳie
się młoǳian, który by wpakował mu kulkę pod ziobro?
To rzekłszy, Alan wpadł w zadumę i przez dłuższy czas sieǳiał pogrążony w milczeniu
i smutku.
Uzupełnia ąc to, co powieǳiałem o moim przy acielu, winienem dodać, że był on
biegły we wszelkiego roǳa u muzyce, ale nade wszystko w grze na kobzie i piszczałkach;
miał wielkie zdolności do układania wierszy we własnym ęzyku; był oczytany i poznał
nieco książek angielskich i ancuskich; był zapalonym myśliwym, dobrym rybołowcą
i świetnym szermierzem. Co się tyczy ego wad, były wypisane na ego twarzy, teraz zaś
poznałem e wszystkie. Atoli na gorszą z nich, ową ǳiecinną skłonność do obrażania
się i zwad — wspaniałomyślnie hamował w obcowaniu ze mną, pomny na to, iżem mu
był so usznikiem w czatowni. Wszakoż nie umiem powieǳieć, czy zawǳięczać to należy
me osobiste zasłuǳe, czy też te okoliczności, że byłem świadkiem ego własne , o wiele
większe , bitności. Albowiem, choć cenił on odwagę i u innych, zawsze ednak na barǳie
ą poǳiwiał u Alana Brecka.

 .  
Było uż późno w nocy i tak ciemno, ak tylko być może o te porze roku (inacze mówiąc,
było bądź co bądź, dosyć widno), gdy przez drzwi czatowni wsunęła się głowa Hoseasona.
— He mosanie¹⁵⁰! — ozwał się. — Wy dźcie i spróbu cie pokazać nam drogę.
— Czy est to eden z aścinych¹⁵¹ forteli? — zapytał Alan.
— Czy wyglądam na człowieka ima ącego¹⁵² się fortelów? — zawołał kapitan. —
Mam co innego na głowie… mó bryg w niebezpieczeństwie!
Trwożny wyraz ego oblicza, a nade wszystko przeraźliwy głos, akim mówił o swoim
brygu, przekonał nas obu, że tym razem rzecz est całkiem poważna; przeto Alan i a,
niezbyt obawia ąc się zdrady, wyszliśmy na pokład.
¹⁴⁹zdo n — daw. forma imiesłowu przym.; ǳiś: zdolny. [przypis edytorski]
¹⁵⁰mo an — skrót od: mości panie (miłościwy panie); starop. zwrot grzecznościowy. [przypis edytorski]
¹⁵¹a ny (daw.) — skrót od: waszmościny (wasze miłości pana, waszmości pana); przymiotnik od starop.
potocznego zwrotu grzecznościowego. [przypis edytorski]
(daw.) — łapać się, chwytać się czego; zabierać się za co; za mować się czym. [przypis edytorski]
¹⁵² ma
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Niebo było pogodne; dął silny wiatr i było przenikliwie zimno; księżyc, niemal w pełni, świecił asno. Bryg echał blisko brzegu, zamierza ąc okrążyć południowo-zachodni
narożnik wyspy Mull, które wierchy (wśród nich na wyższy Ben More, na którego szczycie spoczywał kłębuszek mgły) zna dowały się po nasze lewe stronie. Choć dla ody nie
był to dogodny punkt żeglugi, ednakowoż pruła chyżo toń morską, zanurza ąc się i znów
wychyla ąc, popęǳana falą idącą od zachodu.
Nie była to znów noc tak zła do żeglugi i uż zacząłem się ǳiwować, co było powodem
tak wielkie trwogi kapitana; naraz bryg wzbił się na wierzchołek fali, kapitan wskazał ręką
przed siebie i krzyknął na nas, byśmy spo rzeli tamże. Hen w dali, od nawietrzne strony,
z oświecone księżycem topieli morskie wzbiło się coś na kształt wodotrysku — a wraz
potem posłyszeliśmy przytłumiony odgłos ryczących przewałów.
— Co waszmość o tym powiesz? — rzekł kapitan posępnie.
— To morze rozbĳa się o rafę — rzekł Alan. — Teraz uż wiecie, gǳie ona się
zna du e… i czegóż wam więce potrzeba?
— Tak — rzekł Hoseason — gdybyż ona była tylko edna!…
Istotnie, ledwo to powieǳiał, nieco dale na południe ukazał się drugi wodotrysk.
— Oto tam! — rzekł Hoseason. — Sami wiǳicie. Gdybym wieǳiał o tych rafach,
gdybym miał mapę lub gdyby Shuan ocalał, to za sześćǳiesiąt gwinei, ba, nawet i sześćset,
nie dałbym się nakłonić do narażania mego brygu w takim kamiennym zatorze! Ale asan,
któryś miał nam służyć za pilota, nie rzeknieszże¹⁵³ mi słowa w tym wzglęǳie?
— Zda e mi się — rzekł Alan — że są to skały, które nazywa ą Torrańskimi.
— Wieleż ich est? — zapytał kapitan.
— Po prawǳie — rzekł Alan — nie estem ci wcale¹⁵⁴ pilotem, ale coś mi się błąka
po głowie, że ciągną się one przez ǳiesięć mil.
Pan Riach i kapitan spo rzeli po sobie.
— Przypuszczam, iż est akaś droga pomięǳy nimi? — ozwał się kapitan.
— Bez wątpienia — odrzekł Alan — ale gǳie? Wszakże znów mi się coś błąka po
głowie, że koło brzegu est ich znacznie mnie .
— Tak? — rzecze Hoseason. — A zatem płyńmy z wiatrem, panie Riach; musimy
się zbliżyć, ile możności, do cypla Mull, ażeby go okrążyć; ale i wtedy bęǳiemy mieli ląd
od strony zawietrzne , a ten zator od nawietrzne . Właśnie pod eżdżamy ku niemu i kto
wie, czy się nie rozbĳemy.
To rzekłszy, wydał rozkazy sternikowi i wysłał pana Riacha na top przedni. Na pokłaǳie zna dowało się tylko pięciu luǳi, licząc w tym i oﬁcerów; z całe załogi tylu edynie
było zdatnych (albo i chętnych) do roboty. Tak więc, ak powieǳiałem, panu Riachowi wypadło iść na bocianie gniazdo, gǳie sieǳąc, patrzył bacznie na wszystkie strony
i ozna miał luǳiom na pokłaǳie, cokolwiek dostrzegł.
— Na południu morze est zdradliwe — krzyczał czasami, a w chwilę późnie znowu.
— Zda e się, że koło lądu est przestronnie .
— No, panku! — rzekł Hoseason do Alana. — Popróbu emy aścine drogi. Ale zda e
mi się, że zarówno mógłbym zaufać ślepemu gra kowi. Proś Boga, byś nie był w błęǳie.
— Proś Boga! — rzecze Alan do mnie. — Od kogo a to słyszę? No, no, bęǳie tak,
ak być musi.
Gdy przybliżyliśmy się do zakrętu wyspy, ra były uż rozsiane tu i ówǳie na same
nasze droǳe, tak iż pan Riach raz po raz wołał na nas, by zmienić kierunek. Kilkakrotnie
zaiste w samą porę doszło nas ego wołanie, gdyż edna rafa była tak blisko nawietrzne
burty, że skoro fala rozbiła się na e skalistym zrębie, lże sze kropelki bryznęły na pokład
i zmoczyły nas ak krople deszczowe.
Noc widna ukazywała nam te niebezpieczeństwa tak wyraziście ak w ǳień, co nawet
zapewne powiększało grozę. Wiǳiałem też i oblicze kapitana, który stał koło sternika, to
na edne noǳe, to na drugie i niekiedy chuchał sobie w dłonie, ednakowoż wciąż był
czu ny i baczny na wszystko, a nieugięty ak stal. Ani on, ani pan Riach nie popisali się
w walce, atoli przekonałem się, iż oba ǳielnie sprawiali się w swym własnym rzemiośle,
a tym barǳie ich poǳiwiałem, że na twarzy Alana dostrzegłem niebywałą bladość.
¹⁵³n rz n z — konstrukc a z partykułą -że, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą i pyta ną; inacze : czy nie
rzekniesz. [przypis edytorski]
m w a — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
¹⁵⁴n

   Porwany za młodu



— Ach, Dawiǳie — ozwał się — nie o takie śmierci a marzyłem!
— Co, Alanie? — zawołałem. — Chyba się nie boisz?
— Nie — odrzekł, zwilża ąc wargi ęzykiem — ale sam przyznasz, że to marny zgon.
Tymczasem, zbacza ąc od czasu do czasu to w tę to w ową stronę, celem uniknięcia ra, lecz wciąż trzyma ąc się wiatru i wybrzeża, opłynęliśmy Jonę i do echaliśmy do
Mull. Wart morski koło wysterku lądu bił nader silnie i porywał bryg za sobą. Posłano
dwóch luǳi do steru, a sam Hoseason przybywał im niekiedy z pomocą; ǳiwna¹⁵⁵ to
było wiǳieć, ak trzech krzepkich luǳi wspierało się całym ciężarem na rumplu¹⁵⁶, ten
zaś, ni to ży ąca istota, opierał się im i odbĳał ich nazad. Niebezpieczeństwo byłoby eszcze większe, gdyby morze przez pewien czas nie było wolne od skał podwodnych, boć
i pan Riach z bocianiego gniazda ogłaszał, że wiǳi czystą toń przed sobą.
— Waćpan masz słuszność — rzekł Hoseason do Alana. — Waćpan uratowałeś bryg;
będę o tym pamiętał, gdy rozrachu emy się na czysto.
I wierzę, że to, co powieǳiał, nie było tylko rzucone na wiatr, boć kapitan istotnie
dotrzymałby swego słowa, ako że gorące przywiązanie żywił do swe ody.
Ale est to edynie przypuszczenie, gdyż wypadki poszły innym torem, niż spoǳiewał
się Hoseason.
— W bok o edną kreskę! — zawołał pan Riach.
— Rafa po stronie wiatru!
Ale w te że chwili prąd poniósł okrętem, stawia ąc żagle sztorcem do wiatru. Bryg
skręcił się pod wiatr ak chorągiewka na dachu, a za chwilę z takim łoskotem grzmotnął
w rafę, iż wszyscy upadliśmy plackiem na pokład, a pan Riach omal że nie zleciał ze swego
sieǳiska na maszcie.
W mig zerwałem się na nogi. Rafa, o którąśmy uderzyli¹⁵⁷, zna dowała się tuż pod
południowo-zachodnim cyplem Mull, opodal małe wysepki, zwane Earraid, która czerniła się niepozornie od strony bakortu¹⁵⁸. Wodne przewały to rozbĳały się nad nami, to
znowu edynie osaǳały nieszczęsny bryg na raﬁe, tak iż słyszeliśmy, ak kruszył się na
drzazgi. A był ci taki łomot żagli, taki poświst i wycie wichru, taka ulewa rozbryzgów
perlących się w miesięczne poświacie, taka groza niebezpieczeństwa, iż chyba dostałem
akie ś kołowacizny, bo zaledwie mogłem zrozumieć to, na com spoglądał.
Naraz u rzałem pana Riacha i marynarzy krząta ących się koło szalupy, więc, eszcze w onym oszołomieniu, pobiegłem, by im pomagać; i ledwo tylko wziąłem się do
roboty, oǳyskałem znów przytomność umysłu. Niełatwe to było zadanie, gdyż szalupa
zna dowała się pośrodku okrętu i była pełna różnych gratów, a łomotanie wzburzonego
morza ustawicznie zmuszało nas do przerywania pracy i szukania równowagi; ednakże
pracowaliśmy ak konie, wedle sił i możności.
Tymczasem ci spośród ranionych, którzy mogli się poruszać, wygramolili się przez
lukę¹⁵⁹ przednią i zaczęli nam pomagać; natomiast pozostali, którzy bezradnie leżeli na
tapczanach, nękali mnie swym skomleniem i prośbami o ratunek.
Kapitan do niczego się nie wtrącał. Rzekłbyś, że mu rozum odebrało. Stał, trzyma ąc
się karnatów¹⁶⁰, rozmawiał sam z sobą i ęczał głośno, ilekroć okręt tłukł o rafę. Ten bryg,
ego bryg, był mu prawie żoną i ǳieckiem. Mógł ci¹⁶¹ kapitan patrzeć nieczule ǳień po
dniu na katowanie biednego Ransome’a — atoli, gdy poszło o bryg, to zdawał się cierpieć
pospołu z nim.
Z całego tego czasu, kiedyśmy pracowali koło łoǳi, edną eszcze rzecz zdołałem
zapamiętać, a mianowicie, że, zerka ąc w stronę wybrzeża, zapytałem Alana, aka to okolica; on zaś odpowieǳiał, że dla niego na gorsza, aka tylko być może, gdyż est to kra
Campbellów.
Przykazaliśmy ednemu z ranionych, aby przyglądał się morzu i krzykiem dawał nam
ostrzeżenie. W sam raz byliśmy uż prawie gotowi spuścić szalupę, gdy ów człek wy¹⁵⁵ wna — daw. forma; ǳiś znaczenie: ǳiwne. [przypis edytorski]
¹⁵⁶rum — ręko eść steru. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁷o r my ud rzy — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : o którą uderzyliśmy. [przypis
edytorski]
¹⁵⁸ a or — lewy bok łoǳi; bakburta. [przypis edytorski]
¹⁵⁹ u a właśc. u — otwór, którędy się wchoǳi pod pokład. [przypis edytorski]
¹⁶⁰ arna — lina podtrzymu ąca maszt, przytwierǳona do burty. [przypis redakcy ny]
¹⁶¹m ł
a rz — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
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krzyknął przeraźliwym głosem.
— Trzymać się, na miłość Boską!
Z brzmienia ego głosu poznaliśmy, że zaszło coś niezwykłego. Istotnie nadbiegł bałwan tak potężny, iż poderwał bryg w górę i przechylił go stępą¹⁶² w bok. Czy krzyk
doszedł mnie za późno, czy też miałem za słabe oparcie — nie umiem powieǳieć; dość,
że wskutek nagłego przegibnięcia się statku przeleciałem za nadburcie i wpadłem w morze.
Poszedłem pod wodę i napiłem się e do syta, potem wychynąłem na powierzchnię,
wiǳiałem przez chwilę blask księżyca i znów dałem nurka. Mówią, że trzech zanurzeń
wystarczy, by utopić się na dobre; wobec tego estem ulepiony z inne gliny niż reszta luǳi, gdyż nawet nie potraﬁę napisać, ile razy zanurzałem się pod wodę i ak często
dobywałem się na wierzch. Przez cały ten czas fale niosły mnie przed siebie, tłukły we
mnie, dławiły, a potem chłonęły całkowicie; wszystko to tak rozrywało mo ą uwagę, że
nie doznawałem ani smutku, ani trwogi.
Naraz uświadomiłem sobie, że trzymam się akiegoś drąga, który nieco okazał mi się
pomocnym. Potem nieoczekiwanie znalazłem się na spoko ne woǳie i zacząłem przychoǳić do siebie.
Ów drąg, który trzymałem w ręce, była to zapasowa re a. Obe rzałem się i byłem
zdumiony, wiǳąc, ak daleko odpłynąłem od brygu. Oczywiście zacząłem wołać w ego
stronę, ale wnet doszedłem do przekonania, iż krzyk mó nie dochoǳił. Okręt eszcze
utrzymywał się na powierzchni, ale zna dowałem się zbyt daleko odeń i nazbyt nisko nad
wodą, bym mógł do rzeć, czy tam uż zdołano spuścić szalupę.
Gdym tak nawoływał w stronę brygu, dostrzegłem pomięǳy nim a mną pasmo topieli, kędy nie dochoǳiły wielkie fale, lecz woda mimo to pieniła się i kłębiła, połysku ąc
pierścieniami i bąblami w poświacie miesięczne . Czasami cały szlak przewalał się w edną
stronę, ak ogon ży ącego gadu; czasami, na edno mgnienie, wszystko znikało, a potem
znów zaczynało się kłębić. Co to było, nie mogłem odgadnąć, tak iż przez chwilę byłem
tym wielce strwożony; ǳiś wszakże wiem, że musiał to być silny napór przypływu, aki
cechu e wyspy orkaǳkie i szetlanǳkie. On to niósł mnie tak rączo i zawĳał mną tak
bezlitośnie, aż na koniec, akby znuǳony tą igraszką, wyrzucił mnie wraz z re ą aż na
podbrzeżną rubież swych zacieków.
Teraz uż zna dowałem się w mie scu zgoła zacisznym i począłem odczuwać, że umrzeć
można zarówno z zimna, ak i z utonięcia. Brzegi Earraidu były niedaleko; w księżycowe
oświetli widać było kępki wrzosu tuǳież mikę skrzącą się na skałach.
— No — pomyślałem sobie — byłoby rzeczą ǳiwną, gdybym nie potraﬁł tam się
dostać!
Nie miałem wprawy w pływaniu, gdyż rzeka Essen w naszych stronach niezbyt est
szeroka; atoli gdym oburącz uczepił się rei i ął magać¹⁶³ w woǳie obiema nogami, rychło
wyczułem, że płynę. Żmudna to była praca i piekielnie przewlekła, wszakoż mnie więce
po całogoǳinnym pluskaniu i wymachiwaniu nogami dostałem się bezpiecznie w obręb
piaszczyste zatoczki okolone niskimi wzgórkami.
Morze było tu całkiem spoko ne; nie rozlegał się tu szum zwełnionych podplusków;
księżyc przyświecał asno — a mnie przychoǳiło na myśl, że nigdy nie wiǳiałem takie
głuszy i pustkowia. Był to ednak, bądź co bądź, ląd i susza; toteż kiedy na koniec dobiłem
do takie snaǳizny¹⁶⁴, iż mogłem porzucić re ę i dobrnąć pieszo do brzegu, nie wiem,
czym był barǳie zmęczony, czy też barǳie prze ęty wǳięcznością względem Boga.
W każdym razie odczuwałem i edno, i drugie: gdyż byłem zmęczony ak nigdy przedtem
i prze ęty wǳięcznością względem Boga… ak bywałem nieraz poprzednio, choć nigdy
z tak ważne przyczyny, ak obecnie.

 . 
Od czasu wy ścia na brzeg rozpoczął się na nieszczęśliwszy okres mych przygód. Było to
uż z pół goǳiny po północy, a chociaż wichr, powstrzymany lądem, tuta nie docierał,
¹⁶² a a. — belka spodnia okrętu. [przypis redakcy ny]
¹⁶³ma a — szybko przewracać, ﬁkać (koziołki itp.). [przypis edytorski]
¹⁶⁴ na zna (daw.) — mielizna. [przypis edytorski]
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noc w każdym razie była zimna. Nie odważałem się usiąść (gdyż myślałem, że zamarznę),
lecz zd ąłem trzewiki i choǳiłem boso tam i z powrotem po piasku, bĳąc się w pierś dla
rozgrzewki, pomimo niesłychanego osłabienia. Nie było tu słychać głosów luǳkich ni
bydlęcych; nie ożywało się pianie koguta, choć była to mnie więce pora ich pierwszego
przebuǳenia; edynie kędyś¹⁶⁵ w oddali z hukiem roztrącały się przelewy pobrzeżne, co
przywoǳiło mi na myśl niebezpieczeństwa mo e i mego przy aciela. Przechaǳka nad
morzem o te goǳinie przedświtowe , w mie scu tak odludnym i opustoszałym, prze mowała mnie akowymś lękiem.
Skoro tylko brzask dnia zatlił się na niebie, obułem trzewiki i ąłem wspinać się na
wzgórek (było to na cięższe gramolenie się w moim życiu) — zapada ąc się przez całą
drogę w szczeliny pomięǳy wielkimi głazami granitu lub też skacząc z ednego na drugi. Gdy wydostałem się na szczyt, uż świtało. Nigǳie nie było ani śladu okrętu, który
pewno został zrzucony z ra i zatonął. Również i łoǳi nigǳie nie było widać. Na całym przestworze wodnym nie można było do rzeć na mnie szego żagla, a na tym skrawku
lądu, który mogłem zasięgnąć oczyma, nie było widać ani człowieka, ani osiedla.
Bałem się myśleć, co stało się z moimi towarzyszami żeglugi, a obawą też prze mował
mnie widok takiego pustkowia. I bez tego miałem dość strapienia, myśląc o swe przemokłe oǳieży i znużeniu oraz o żołądku, który zaczął mi doskwierać od głodu. Przeto
wyprawiłem się wzdłuż południowego wybrzeża na wschód, spoǳiewa ąc się znaleźć domostwo, gǳie mógłbym się ogrzać, a może i pozyskać wiadomości o tych, których straciłem z oczu. W na gorszym zaś razie (myślałem sobie) słońce rychło wstanie i wysuszy
mi oǳież.
Po pewnym czasie zostałem zatrzymany w droǳe przez wąską odnogę morską, która zdawała się zachoǳić dość daleko w głąb lądu; ponieważ nie miałem sposobu, by ą
przebyć, byłem zniewolony zmienić kierunek, by do ść do e końca. Okropna to była
przeprawa; albowiem nie tylko całe Earraid, ale i przyległa połać Mull (tak zwany Ross)
est eno¹⁶⁶ skupiskiem skał granitowych, przetkanych tu i owǳie wrzesiną¹⁶⁷. Zrazu, ak
mi się zdawało, odnoga stawała się coraz węższa, ale naraz, ku memu zǳiwieniu, poczęła
znów się rozszerzać. Poskrobałem się w głowę, ale eszcze nie dociekłem całe prawdy: aż
dopiero na koniec doszedłem do pewne wyniosłości, skąd w edne chwali uprzytomniłem sobie, że zostałem porzucony na małe , odosobnione wysepce i estem zewsząd
ogroǳony słonymi przestworami morskimi.
Zamiast słońca, które miało wze ść i mnie osuszyć, nadciągnął deszcz wraz z gęstą
mgłą; toteż położenie mo e było wprost opłakane.
Stałem tak na deszczu, trzęsąc się od zimna i zachoǳiłem w głowę, co począć, aż na
koniec przyszło mi na myśl, że może uda się prze ść w bród odnogę. Wróciłem więc do
na węższe cieśniny i pobrnąłem w wodę. Atoli nie uszedłem i trzech sążni¹⁶⁸ od brzegu,
gdy wpadłem w toń powyże uszu, a eżeli słyszano eszcze potem o mnie, zawǳięczam to
racze miłosierǳiu Bożemu niż własne roztropności. Nie zmokłem barǳie (gdyż było
to rzeczą niemożliwą), ale eszcze więce przeziąbłem po tym wypadku i, co na gorsza,
postradałem uż wszelką naǳie ę.
Naraz ni stąd ni zowąd przypomniałem sobie re ę. Jeżeli niosła mnie ona przez morskie zacieki, to z pewnością pomoże mi przebyć bezpiecznie tę małą odnogę. Ruszyłem
więc nieustraszenie przez grzbiet wysepki, ażeby przynieść tu re ę. Była to przeprawa ze
wszech miar uciążliwa i gdyby naǳie a nie utrzymywała mnie na nogach, niechybnie
bym się położył i zaniechał mego zamiaru. Czy to od morskie słoności, czy też od wzrasta ące we mnie gorączki, zaczęło mnie nękać pragnienie, tak iż musiałem zatrzymywać
się w droǳe i wypĳać mętną wodę z kałuż.
Wreszcie, ledwo żywy, dowlokłem się do zatoki; na pierwszy rzut oka wydało mi się,
że re a zna du e się nieopodal od mie sca, gǳiem ą porzucił. Wszedłem więc — po raz
uż trzeci — w morze. Piasek był miękki i zbity i opadał stopniami w dół, tak iż mogłem
brnąć dopóty, aż woda sięgała mi prawie po szy ę, a drobne fale bryzgały mi w twarz. Ale
¹⁶⁵ dy (daw., gw.) — gǳieś. [przypis edytorski]
¹⁶⁶ no (daw., gw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁶⁷wrz na — zarośla wrzosowe; wrzosy. [przypis edytorski]
a.
— antropometryczna ednostka długości, deﬁniowana ako zasięg rozpostartych ramion do¹⁶⁸
rosłego mężczyzny i równa ok.  m. [przypis edytorski]
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na te głębokości zacząłem tracić grunt pod nogami i nie śmiałem dale się zapuszczać.
Co się tyczy rei, wiǳiałem ą kołyszącą się spoko nie na falach o akie dwaǳieścia stóp¹⁶⁹
dale .
Aż dotąd trzymałem się ǳielnie, ale doznawszy tego ostatniego rozczarowania, gdym
powrócił na brzeg, rzuciłem się na piaski i wybuchnąłem płaczem.
Czas, który spęǳiłem na wyspie, po ǳiś ǳień przedstawia się mym myślom tak
okropnie, że estem zmuszony eno w pobieżnych rysach o nim opowieǳieć. We wszystkich znanych mi księgach, które opowiada ą o losie rozbitków, zawszem zna dował wiadomość, że albo mieli oni kieszenie pełne przyborów, albo też, akby umyślnie, wraz z nimi wyrzucona została na brzeg skrzynia różnych sprzętów. Jam był w zgoła odmiennym
położeniu. W kieszeniach nie miałem nic, oprócz pienięǳy i srebrnego guzika Alana,
a ponieważ wychowałem się w głębi lądu, przeto brakło mi zarówno doświadczenia ak
i środków.
Wieǳiałem, bądź co bądź, że ostrygi i inne ślimaki powszechnie uchoǳą za dobrą
strawę; właśnie pośród skał wyspy znalazłem mnóstwo małż, których zrazu nie mogłem
oderwać od ich siedliska, nie wieǳąc, że trzeba czynić to od ednego zamachu i sprawnie.
Ponadto było też trochę małych śliniaczków, które, o ile się nie mylę, nazywa ą turbaczkami. Te dwa gatunki mięczaków miałem za całą i edyną żywność, z ada ąc e na zimno
i na surowo, tak akem e zna dował¹⁷⁰; a byłem tak zgłodniały, iż początkowo wydawały
mi się wyborne.
Czy to były one przestarzałe, czy też w morzu dokoła me wyspy było coś niedobrego
— dość na tym, że ledwo spożyłem to pierwsze śniadanie, pochwyciły mnie wymioty
i zawrót głowy i przez czas akiś leżałem na pół żywy. Powtórne zakosztowanie te że strawy (boć zaiste nie miałem inne ) lepie mi posłużyło i wzmocniło mnie na siłach. Atoli
dopókim był¹⁷¹ na wyspie, nigdy nie wieǳiałem, czego mam się spoǳiewać po eǳeniu; niekiedy wszystko było w porządku, niekiedy zaś wpadałem w okropną niemoc —
i nigdy nawet nie potraﬁłem odróżnić, który roǳa mięczaków tak mi szkoǳił.
Przez cały ǳień lał rzęsisty deszcz; wyspa cała mokra była ak gąbka i niepodobna
było na nie znaleźć skrawka suche ziemi. W noc zaś ową, gdym spoczywał pomięǳy
dwoma głazami, które tworzyły coś w roǳa u dachu, stopy mo e nurzały się w ba orku.
Naza utrz zacząłem zwieǳać wyspę na wszystkie strony. Żadna e część nie była lepsza
od drugie ; cała przestrzeń była pustynna i skalista; nigǳie nie było żywe istoty, prócz
cietrzewi, na które nie miałem czym zapolować, i rybitw, które w niezmierne liczebności
roiły się na skalnych występach. Ale odnoga, czy racze cieśnina, która odǳielała wysepkę
od Ross, rozszerzała się na północy w zatokę, zatoka znowu rozszerzała się w sund¹⁷² Iona;
w sąsieǳtwie te że było mie sce, które obrałem sobie za domostwo, chociaż na samą myśl
o domostwie w takim mie scu łzy rzucały mi się do oczu.
Wybór ten nie był bez przyczyny. W te to części wyspy zna dowała się maleńka lepianka z wyglądu podobna do chlewa, w które zwykli byli sypiać rybacy, gdy przybywali
tu w czasie połowu; atoli torfowy dach na nie zapadł się doszczętnie, tak iż z szałasu
tego nie miałem pociechy, gdyż dawał mi mnie szą osłonę niż mo e skały. Co ważnie sza, ślimaki, którymi się żywiłem, mnożyły się tu w wielkie obﬁtości; gdy był odpływ,
mogłem od razu gromaǳić cały ich zasób — a było to niewątpliwie wielka wygoda. Ale
była eszcze inna, głębsza przyczyna, żem się tu osiedlił. Oto żadną miarą nie mogłem się
oswoić z przeraża ącą pustką wysepki, ale wciąż rozglądałem się na wszystkie strony, niby
człek ścigany, ednocześnie z lękiem i naǳie ą, iż obaczę akąś nadchoǳącą postać luǳką. Otóż wyszedłszy nieco na stok wzgórza wznoszącego się nad zatoką, mogłem do rzeć
wielki, starożytny kościół oraz dachy domostw w Ionie; po drugie zaś ręce, ponad niziną
Ross, wiǳiałem rano i wieczorem bĳące w górę dymy, ak gdyby pochoǳące z akiegoś
siedliszcza w dolinie.
Zwykłem się przyglądać temu dymowi, gdy byłem zmokły i zziębnięty i gdy w głowie
mi się zawracało od te samotności; rozmyślałem wówczas o ognisku i luǳkim towa¹⁶⁹ o a — daw. miara długości, równa ok. , cm. [przypis edytorski]
¹⁷⁰ a m zna dował — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak e zna dowałem. [przypis
edytorski]
¹⁷¹do m ył — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : dopóki byłem. [przypis edytorski]
¹⁷² und — cieśnina. [przypis edytorski]
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rzystwie, aż serce gorzało mi tęsknotą. Tak samo bywało z dachami w Ionie. W ogóle
ten widok luǳkich osiedli i wygodnego życia, acz rozogniał mo ą boleść, ożywiał ednocześnie mo ą naǳie ę, pomagał mi spożywać mięczaki (do których niebawem nabrałem obrzyǳenia) i wybawił mnie z poczucia grozy, akiego doznawałem zawsze, ilekroć
znalazłem się w zupełne samotności pośród martwych skał i ptastwa¹⁷³, wśród deszczu
i chłodne roztoczy morskie .
Powieǳiałem, iż widok ten utrzymywał we mnie i naǳie ę; istotnie, wydawało się
to rzeczą niemożliwą, bym miał być rzucony na pastwę śmierci na brzegach mego roǳinnego kra u, skąd można było dostrzec wieżę kościelną i dym luǳkich osiedli. Ale
upłynął i drugi ǳień; pomimo iż przez cały czas, póki było widno, bacznie wypatrywałem łoǳi adące sundem lub luǳi przechoǳących wzdłuż Ross, to ednak pomoc
znikąd nie nadchoǳiła. Deszcz eszcze kropił, więc położyłem się spać, wciąż ednakowo
zmokły i dręczony bólem gardła, ale nieco pokrzepiony na duchu — może tym, iż przed
zaśnięciem powieǳiałem dobranoc moim na bliższym sąsiadom, mieszkańcom Iony.
Karol II głosił, że w klimacie angielskim można więce dni do roku przepęǳać pod
gołym niebem niż w klimacie innych kra ów. Łatwo to było mówić królowi ma ącemu
pod bokiem pałac i zmianę suche oǳieży. Jednakowoż nawet w czasie ucieczki z Worcester ponoć barǳie dopisywało mu szczęście, niż mnie na te nieszczęsne wyspie. Był
to na gorętszy okres lata, mimo to dżdżyło więce niż przez dobę i nie wypogoǳiło się,
aż dopiero na trzeci ǳień popołudniu.
Był to ǳień pełen wydarzeń. Rankiem obaczyłem¹⁷⁴ sarniego kozła o pięknie rozgałęzionych rogach, sto ącego w deszczowe omży¹⁷⁵ na szczycie wyspy; atoli¹⁷⁶ ledwo mnie
ten rogacz zoczył¹⁷⁷ wyłażącego spod skały, natychmiast zbiegł na drugą stronę. Przypuszczam, iż musiał on przepłynąć cieśninę, ednakże nie mogę po ąć, co mogło sprowaǳać
na Earraid akąkolwiek zwierzynę.
Wkrótce potem, gdy hasałem wokoło, poszuku ąc ślimaków, wzdrygnąłem się na
widok gwinei, która upadła na skałę przede mną i błyszcząc potoczyła się w morze. Gdy
żeglarze oddali mi pieniąǳe mnie należne, zatrzymali sobie nie tylko prawie trzecią część
całkowite sumy, ale i skórzaną sakiewkę mego o ca, tak iż od owego dnia nosiłem pieniąǳe luźno w kieszeni wraz z guzikiem. Obecnie przekonałem się, że w kieszeni musi
być ǳiura, więc czym pręǳe przytknąłem do nie swą rękę. Ale było to tyle, co zamykać
sta nię, gdy uż skraǳiono kobyłę. Gdym opuszczał wybrzeże w Queensferry, byłem panem bez mała pięćǳiesięciu funtów, teraz zaś znalazłem przy sobie zaledwie dwie gwinee
i eden srebrny szyling.
Dodać winienem, że późnie znalazłem i trzecią gwineę, połysku ącą na bryle torfu.
Stanowiło to razem sumę trzech funtów i czterech szylingów w monecie angielskie —
całe mienie chłopaka-wyrostka, prawowitego ǳieǳica wielkie ma ętności, który teraz
głodował na wysepce, hen na na dalszym krańcu ǳikiego Pogórza.
Ten stan mego mienia eszcze więce mnie rozżalił; i doprawdy położenie mo e w owym
trzecim dniu było iście opłakane. Oǳież mo a zaczęła butwieć, zwłaszcza zaś pończochy
zdarły mi się na nic, tak iż łydki miałem uż niemal obnażone; ręce mi całkiem popierzchły od nieusta ące wilgoci, gardło okropnie mnie rozbolało, znacznie opadłem z sił,
a cały mó organizm tak brzyǳił się ohydną strawą, na które spożywanie był skazany, iż
sam e widok przyprawiał mnie o mdłości.
A wszakoż to, co na gorsze, eszcze nie nadeszło.
W północno-zachodnie połaci Earraidu zna du e się dość wysoka skała, którą często
nawieǳałem, ze względu iż na szczycie miała płaśnię¹⁷⁸, skąd roztaczał się widok na sund;
zresztą nigǳie nie zatrzymywałem się dłuże , z wy ątkiem goǳin snu, gdyż niedola mo a
nie dawała mi spoko u. Istotnie też zamęczałem się ustawiczną włóczęgą po deszczu.
W każdym razie, gdy słońce uż się ukazało, ległem na szczycie te skały, aby się wysuszyć. Nie potraﬁę wysłowić rozkoszy, aką dały mi blaski słoneczne. Pod ich wrażeniem
¹⁷³ a wo (daw.) — ptactwo. [przypis edytorski]
¹⁷⁴o a zy (daw.) — zobaczyć, spostrzec. [przypis edytorski]
¹⁷⁵om a — mżawka; drobny deszcz. [przypis edytorski]
¹⁷⁶a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
¹⁷⁷zo zy (daw.) — zobaczyć. [przypis edytorski]
¹⁷⁸ ła n a — płaszczyzna. [przypis edytorski]
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zacząłem z otuchą myśleć o wybawieniu, w które poprzednio użem był po trosze wątpił,
i z ponownym zainteresowaniem przyglądałem się morzu oraz nizinie Ross. Na południe
od me skały spłacheć wyspy wybiegał w ten sposób, iż zasłaniał otwarte morze; tym
sposobem akowaś łódź mĳa ąca wyspę mogła snadnie¹⁷⁹ prze eżdżać tuż koło mnie z te
strony, a am mógł e nie zauważyć.
Otóż, ni stąd ni zowąd, spoza tego narożnika wyspy wypadła łódź rybacka o brunatnym żaglu, zdąża ąca do Iony; sieǳiało w nie dwóch luǳi. Krzyknąłem na nich, a potem
ukląkłem na skale, wyciągnąłem w górę ramiona i zacząłem ich błagać o pomoc. Byli blisko na tyle, że mogli posłyszeć — zdołałem nawet rozpoznać barwę ich włosów; i nie
masz wątpliwości, że mnie do rzeli, gdyż śmiali się i pokrzykiwali coś po gallicku. Mimo
to ednak łódź nie zawróciła z drogi i pęǳiła dale , tuż przed mymi oczyma, w stronę
Iony.
Nie mogłem uwierzyć w podobną niegoǳiwość, więc biegałem wzdłuż brzegu od
skały do skały, woła ąc na nich żałośnie; nawet gdy oddalili się tak, iż głos mó nie mógł
do nich dochoǳić, am wciąż krzyczał, wymachu ąc ręką w ich stronę; kiedy zaś oni całkiem znikli z mych oczu, myślałem, że serce mi pęknie na ćwierci. Przez cały czas me
niedoli płakałem tylko dwukrotnie: raz, gdy nie mogłem dosięgnąć rei, drugi raz, gdy
ci rybacy od echali ode mnie, głusi na mo e wołania. Ale tym razem płakałem i darłem
się wniebogłosy ak niegrzeczne ǳiecko, rozǳiera ąc paznokciami torﬁasty nalot i przykłada ąc twarz do ziemi. Gdyby życzenie zdolne było zabĳać luǳi, ci dwa rybacy nie
doczekaliby następnego ranka i pewno zmarliby na wyspie.
Gdy uż nieco uśmierzyłem gniew, wziąłem się znów do eǳenia — z łapczywością,
które nie mogłem prawie opanować. Ale doprawdy, winienem był racze się przepościć, gdyż ślimaki znów mnie struły. Znów zaczęły się dawać mi we znaki wszystkie me
poprzednie dolegliwości; gardło miałem tak obolałe, iż ledwo mogłem przełykać; napadły mnie silne dreszcze, powodu ące szczękanie zębami; potem zaś nawieǳiło mnie
owo okropne poczucie słabości, na aką nie masz nazwy w szkockim ni angielskim ęzyku. Myślałem, że skonam, więc ednałem się z Bogiem, przebacza ąc wszystkim, nawet
stry owi i rybakom. I gdy tak przygotowałem umysł nawet na na gorsze ostateczności,
akaś ǳiwna asność spłynęła na mą duszę. Zauważyłem, że noc nadchoǳąca była sucha
i ciepła; suknie mo e znacznie uż podeschły; zaiste byłem w lepszym położeniu niż kiedykolwiek przedtem od czasu wylądowania na te wysepce; przeto usnąłem na koniec,
prze ęty uczuciem wǳięczności względem Stwórcy.

Naza utrz (a był to czwarty ǳień tego okropnego żywota) czułem się barǳo kiepsko
na siłach. Ale słońce świeciło, powietrze było miłe i rzeźwiące, a ślimaki, których nieco
z adłem, smakowały mi nieźle i nieco mnie wzmocniły.

Ledwom wyszedł znów na swą skałę (gǳie zawsze szedłem natychmiast po eǳeniu),
u rzałem łódź płynącą przez sund i, ak mi się zdawało, zmierza ącą w moim kierunku.

Uczułem zarazem niepomierną obawę i otuchę; albowiem pomyślałem sobie, że ci
luǳie może zawstyǳili się swego okrucieństwa i wracali, by przy ść mi z pomocą. Atoli
gdybym i ǳiś miał doznać takiego rozczarowania, ak wczora , nie wiem, czy zdołałbym
e przeżyć. Ma ąc to na wzglęǳie, odwróciłem się plecami do morza i nie obe rzałem się,
ażem doliczył¹⁸⁰ do kilkuset. Łódź wciąż zmierzała ku wyspie. Odwróciłem się ponownie i liczyłem do okrągłego tysiąca ak tylko mogłem na wolnie , a serce biło we mnie
boleśnie. Ale teraz nie było uż żadne wątpliwości! Łódź płynęła wprost na Earraid!
Nie mogłem uż ustać na mie scu, ale pobiegłem nad brzeg i dale że chybać ze skały
na skałę, ak daleko tylko zdołałem się dostać. ǲiw, żem nie utonął; albowiem, gdy
¹⁷⁹ nadn (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹⁸⁰a m do zył — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : aż doliczyłem. [przypis edytorski]
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Samotnik, Wyspa, Rozpacz

zmuszony byłem na koniec się zatrzymać, nogi trzęsły się pode mną, a w ustach tak mi
zaschło, że musiałem zwilżyć e wodą morską, zanim zdobyłem się na to, by krzyknąć.
Przez cały ten czas łódź pod eżdżała coraz to bliże i potraﬁłem uż rozeznać, że była to
ta sama łódź i ci sami w nie luǳie, co wczora . Poznałem to po ich włosach, gdyż eden
miał asno płowe, a drugi czarne. Ale obecnie był pomięǳy nimi i trzeci człowiek, który
zdawał się należeć do lepszego stanu.
Skoro przybyli na odległość, skąd można się było swobodnie rozmówić, zwinęli żagiel
i stanęli w mie scu. Pomimo mych błagań nie pod echali uż bliże , a co na więce mnie
trwożyło, ów trzeci człowiek wybuchał śmiechem, rozmawia ąc z towarzyszami i pogląda ąc na mnie.
Naraz powstał w łoǳi i gadał do mnie przez czas akiś, bełkocąc prędko i ustawicznie
wymachu ąc rękami. Odpowieǳiałem mu, że nie rozumiem po gallicku; on na to barǳo
się rozgniewał, a a zacząłem przypuszczać, iż on mniemał, akoby mówił po angielsku.
Przysłuchu ąc się z wielką uwagą pochwyciłem edynie kilkakrotnie wyraz „w a r ¹⁸¹”,
ale reszta była po gallicku… a było to dla mnie tyle samo, co tureckie kazanie.
—
a
r — rzekłem, by mu pokazać, że pochwyciłem edno słowo.
— Tak, tak… tak, tak… — rzecze on na to, a potem spo rzał na innych, ak gdyby
chciał powieǳieć: „A co? Wiǳicie, że mówię po angielsku!”.
I zaczął znów, akby nic, wysławiać się mową gallicką. Tym razem wyłowiłem inny
znowu wyraz: d ¹⁸². Na to słowo zabłysła naǳie a w mym sercu. Przypomniałem sobie,
że on stale machał ręką w stronę Ross.
— Czy chcesz powieǳieć, że gdy przy ǳie odpływ…? — zawołałem i nie mogłem
dokończyć.
— Tak, tak — odrzekł. — Odpływ.
Posłyszawszy to, obróciłem się tyłem do ich łoǳi (na co mó doradca znów zarechotał śmiechem), począłem skakać znów z kamienia na kamień tą samą drogą, którą
tu przyszedłem i ha że gnać na przeła przez wyspę, ak eszcze nigdy nie goniłem. Za
akie pół goǳiny doszedłem do brzegów odnogi; akoż istotnie zwęziła się ona w małą
smużkę wody, przez którą przebrnąłem, nie zanurza ąc się powyże kolan i krzyknąwszy
z uniesienia, wyszedłem na ląd przeciwny.
Inny chłopak, wychowany nad morzem, nie byłby ani dnia zamieszkał na Earraid;
est to bowiem edynie tzw. wysepka przypływowa, którą (z wy ątkiem czasu pierwsze
i trzecie kwadry księżycowe ) można odwieǳać lub opuszczać dwa razy w ciągu każde
doby, bądź suchą nogą, bądź też, i to przeważnie, w bród. Nic też ǳiwnego, że rybacy
mnie nie zrozumieli; ǳiwić się racze należy, że w ogóle domyślili się mego nieszczęsnego
złuǳenia i zadali sobie fatygę, by powrócić. Konałem z zimna i głodu na te wyspie bez
mała przez sto goǳin i gdyby nie rybacy, może bym położył tu swo e kości — przez
prostą li nieświadomość. Ale i tak, ak było, zapłaciłem za nią gorzko, nie tylko przeszłymi
cierpieniami, ale i tegoczesną swą dolą, gdyż byłem oǳiany ak żebrak, ledwo mogłem
powłóczyć nogami, a obolałe gardło barǳo mi dokuczało.
Widywałem ci a wielu luǳi złych i głupich i wierzę, że edni i druǳy muszą okupić
swą winę; atoli głupców pierwe to spotyka.

 .     .    
Ross Mull, na który teraz się dostałem, był górzysty i bezdrożny ak wyspa, którą dopiero
co opuściłem; kędy spo rzeć, wszędy eno trzęsawiska, cierniaki i olbrzymie głazy. Może
tu i bywa ą drogi dla tych, którzy dobrze zna ą tę krainę; ale co do mnie, nie miałem
i innego przewodnika ak koniec mego nosa i innego drogowskazu ak Ben More.
Kierowałem się, ile możności, na dym, który tak często widywałem z wysepki, aż
około goǳiny piąte czy szóste w nocy, pomimo ogromnego znużenia i niezmienne
uciążliwości drogi dowlokłem się do domu sto ącego w małe kotlince. Był on niski i podługowaty, pokryty torfem i zbudowany z kamieni niespa anych wapnem; na przyzbie
sieǳiał stary egomość i, paląc fa kę, grzał się na słońcu.
¹⁸¹w a r — przekręcone z ang. w a
r: cokolwiek. [przypis redakcy ny]
¹⁸² d (ang.) — przypływ a. odpływ morza. [przypis redakcy ny]
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Pomimo że posiadał niewielki zasób angielszczyzny, dał mi do zrozumienia, że moi
towarzysze podróży dostali się cało na ląd i dnia poprzedniego posilali się w tymże domu.
— Czy był pomięǳy nimi — zapytałem — eden ubrany po pańsku?
Odpowieǳiał, że wszyscy oǳiani byli w grube płaszcze, ale uści pierwszy z nich, który przyszedł samopas, miał na sobie pluderki i pończochy, natomiast inni nosili szarawary
marynarskie.
— Ach! — rzekę¹⁸³. — A miał ci on¹⁸⁴ kapelusz z piórem?
Odpowieǳiał mi, że nie, gdyż ów człek przybył tu z gołą głową, ak i a.
Zrazu myślałem, że Alan pewno zgubił kapelusz; potem zaś przypomniałem sobie
deszcz i barǳie mi się wydało prawdopodobnym przypuszczenie, iż mó przy aciel, nie
chcąc swego nakrycia głowy na szwank narażać, schował e pod płaszcz. Uśmiechnąłem
się, po trosze z radości z powodu ocalenia mego przy aciela, po trosze na myśl o ego
próżności w stro u.
Wówczas stary egomość przyłożył rękę do czoła i zawołał, że a to muszę być ów
chłopak ze srebrnym guzikiem.
— A akże! — odrzekłem, nieco zǳiwiony.
— To dobrze — rzekł stary egomość — mam dla ciebie zlecenie, że masz iść za
swoim przy acielem do ego stron roǳinnych, do Torosay.
Następnie zapytał mnie, akem tu przywędrował¹⁸⁵, a zaś opowieǳiałem mu swo e
kole e. Mieszkaniec południowych okolic pewno by mnie wyśmiał, lecz ten stary egomość (nazywam go tak ze względu na ego obycie, gdyż oǳienie spadało mu strzępami
z pleców) wysłuchał mnie z powagą i współczuciem. Gdy skończyłem, wziął mnie za
rękę, wprowaǳił mnie do swe budy (bo ego sadyba nie zasługiwała na lepszą nazwę)
i przedstawił mnie swe żonie, ak gdyby ona była królową, a zaś książęciem.
Poczciwa kobiecina zastawiła przede mną placek owsiany i zimne pieczyste z drobiu,
uśmiecha ąc się wciąż do mnie i klepiąc mnie po ramieniu, gdyż nie umiała mówić po
angielsku, zaś stary egomość, nie da ąc się e wyprzeǳić, nawarzył mi mocne polewki
z tameczne ¹⁸⁶ gorzałki. Gdym adł¹⁸⁷, co mi podano, a potem gdy popĳałem polewkę,
ledwo chciało mi się wierzyć własnemu szczęściu — i dom ów, acz zadymiony gęsto
kopciem torfowym i pełen ǳiur ak rzeszoto, wydawał mi się istnym pałacem.
Polewka sprowaǳiła na mnie setne poty i twardy sen. Poczciwi luǳiska dali mi
spać spoko nie, tak iż było uż południe dnia następnego, zanim ruszyłem w dalszą drogę; gardło uż mi mnie dolegało, a humor mi się poprawił przez tę pomyślną podróż
i pomyślne wiadomości. Stary egomość, choć barǳo nań nalegałem, nie chciał przyąć pienięǳy i dał mi stary kapelusz, bym miał czym osłonić głowę. Przyznam się ednak
szczerze, że zaledwie domostwo zniknęło mi z oczu, natychmiast skwapliwie wypłukałem
ten ego dar w pierwsze krynicy przydrożne .
Przychoǳiło mi na myśl:
— Jeżeli to ma ą być owi ǳicy górale, rad bym, by moi rodacy byli eszcze ǳiksi.
Nie dość, że wyruszyłem późno, ale musiałem wędrować niemal przez połowę doby.
Prawda, że spotykałem wielu luǳi grzebiących się na małych pólkach, na których ledwo
że psinę można by utrzymać, albo pasących małe krówki wielkości osiołków. Ponieważ
od czasu powstania prawo zabroniło noszenia oǳieży góralskie , lud był skazany na przywǳiewanie stro ów nizinnych, których tu nie cierpiano — więc ǳiwno było pozierać¹⁸⁸
na różnorodność ich przyoǳiewku. Jedni choǳili prawie nago, osłonięci edynie obwisłym płaszczem lub kurtą, a własne ha dawery nosili na plecach, ni to nieprzydatny
gałgan; niektórzy porobili sobie coś w roǳa u pledu z małymi różnobarwnymi pasemkami, pozszywanymi ak kołdra stare baby; inni znów nosili eszcze szkocki
a ¹⁸⁹,
ednakowoż za pomocą przyszycia paru skrawków sukna pomięǳy nogami przerobili go
na spodnie w roǳa u tych, akie noszą Holendrzy. Wszystkie te wybiegi były karane,
¹⁸³rz — daw. forma; inacze : mówię, powiem. [przypis edytorski]
¹⁸⁴m ał on — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
¹⁸⁵ a m u rzyw drował — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak tu przywędrowałem.
[przypis edytorski]
¹⁸⁶ am zny (daw.) — tamte szy. [przypis edytorski]
¹⁸⁷ dym adł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : gdy adłem. [przypis edytorski]
¹⁸⁸ oz ra (gw.) — spoglądać. [przypis edytorski]
¹⁸⁹ a — spódniczka, aką noszą górale szkoccy. [przypis redakcy ny]
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gdyż prawo stosowano z całą surowością, w naǳiei przełamania zawziętości klanów; ale
na te ustronne , śródmorskie wyspie mało było takich, którzy by za to czynili komu
wymówki, a eszcze mnie takich, którzy by donosili o tym właǳy.
Znać tu było wielką nęǳę, co było zupełnie zrozumiałe wobec panu ących grabieży
i wobec ukrócenia właǳy naczelników. Wszystkie drogi (nawet taka ścieża¹⁹⁰ śródpolna, po akie a szedłem) roiły się od żebraków. I znowuż tu zauważyłem różnicę mięǳy
tym kra em a mo ą okolicą. Nasi, dólscy¹⁹¹ żebracy ma ą zwycza czapkować, kłaniać się
i przypochlebiać, a eżeli dasz im pieniąǳ i zażądasz reszty, oddaǳą ci nader grzecznie
tyle, ile się należy. Natomiast żebracy szkoccy wszędy okazu ą swą wyniosłość, gdy proszą
o ałmużnę, to tylko na kupienie tabaki (tak przyna mnie opowiada ą) i nigdy nie odda ą
reszty.
Oczywiście nie obchoǳiło mnie to wcale, co na wyże nieco zabawiało w droǳe.
Co ważnie sza¹⁹², niewielu luǳi, których spotykałem, umiało mówić po angielsku, a i ci
nieliczni — o ile nie należeli do braci żebrzące — niezbyt się kwapili używać tego ęzyka
na mo e usługi. Wieǳiałem, że celem me podróży est Torosay, więc powtarzałem im
tę nazwę, wskazu ąc na migi, o co mi szło; atoli¹⁹³ zamiast zwykłego wskazania mi drogi,
dawano mi wy aśnienia po gallicku, co do cna zbĳało mnie z tropu; nic też ǳiwnego, że
często bądź zbaczałem z drogi, bądź też po nie kołowałem.
Na koniec, około ósme wieczorem, gdym uż był zmęczony nie na żarty, doszedłem
do samotnego domu i ąłem prosić, by mnie doń wpuszczono. Spotkałem się z odmową —
aż dopiero uświadomiwszy sobie, aki urok ma pieniąǳ w tak ubogie krainie, podniosłem
w palcach edną z mych gwinei; wtedy gospodarz, który dotychczas udawał, że nie umie po
angielsku i znakami rąk odganiał mnie od dźwierzy¹⁹⁴, naraz zaczął mówić tak wyraźnie,
ak było potrzeba, i za pięć szylingów zgoǳił się mnie przenocować i doprowaǳić mnie
naza utrz do Torosay.
Te nocy spałem niespoko nie, bo ąc się, by mnie nie ograbiono; ednakże niepotrzebnie dręczyłem sam siebie, gdyż gospodarz mó nie był złoǳie em, ale biednym kmiotaszkiem¹⁹⁵ i wielkim ﬁlutem. W swym ubóstwie nie był odosobniony, gdyż naza utrz
musieliśmy iść aż pięć mil do domu człeka, zwanego przezeń bogaczem, ażeby zmienić
edną z mych gwinei. Człek ten mógł być sobie bogaczem w Mull, ale na południu nikt
by go nie obdarzył tym mianem; albowiem w sam raz tyle, ile nam było potrzeba, wynosiła cała ego gotowizna — cały dom przetrząśnięto, zanim zdołano wygrzebać i zebrać
do kupy dwaǳieścia szylingów srebrem. Nadwyżkę ednego szylinga¹⁹⁶ przywłaszczył sobie, utysku ąc, że mógłby źle wy ść na tym, gdyby tak wielka suma pienięǳy miała być
„uwięziona”. Mimo wszystko był barǳo uprze my i barǳo rozmowny, zaprosił nas obu
do obiadu ze swą roǳiną i ugotował nam ponczu w piękne porcelanowe wazie, na którą
szelma mó przewodnik takie nabrał ochoty, iż odmówił pó ścia ze mną w dalszą drogę.
Oburzyłem się na to i odwołałem się do bogacza (Hektor Maclean było ego miano), który był świadkiem nasze umowy i zapłacenia przeze mnie pięciu szylingów. Atoli
Maclean też przebrał miarkę w ponczu i ślubował, że skoro uwarzył poncz, nie pozwoli
żadnemu z nas ode ść od stołu; nie pozostało zatem nic innego, ak sieǳieć i przysłuchiwać się to toastom akobickim, to gallickim śpiewkom, aż na koniec wszyscy mieli tęgo
w czubie i, zatacza ąc się, podążyli do łóżek bądź do stodoły na nocny spoczynek.
Naza utrz (był to uż czwarty ǳień mych wędrówek) wstaliśmy przed piątą, ale szelma
mó przewodnik przysiadł się od razu do butelki, tak iż trzy goǳiny upłynęły, zanim
udało mi się wyciągnąć go z domu i to ( ak się dowiecie), by doznać tym większego
rozczarowania.
Dopóki szliśmy wrzosistą doliną, ciągnącą się przed domem pana Macleana, wszystko
było w porządku, edynie mó przewodnik raz wraz obzierał się przez ramię poza siebie,
a gdym go zapytał o przyczynę, wyszczerzył tylko zęby na mnie. Wszakoż zaledwie prze¹⁹⁰
a — zgrubienie od: ścieżka. [przypis edytorski]
¹⁹¹d
— pochoǳący z dolin. [przypis edytorski]
¹⁹² o wa n za — daw. forma; znaczenie: co est ważnie sze, że. [przypis edytorski]
¹⁹³a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
¹⁹⁴d w rz (daw.) — drzwi, wrota. [przypis edytorski]
¹⁹⁵ m o a z — zdrobn. od: kmiot, kmiotek; chłop, przedstawiciel ludu. [przypis edytorski]
¹⁹⁶nadwy a dn o zy n a — gwinea od r.  miała wartość  szylingów. [przypis redakcy ny]
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szliśmy grzbiet wzgórza i straciliśmy z oczu okna domostwa, ów łotr rzecze mi, że Torosay
leży w sam raz przed nami, a owo wzgórze (to mówiąc, wskazał mi ego wierzchołek) bęǳie mi na lepszym drogowskazem.
— Barǳo mnie to mało obchoǳi — odrzekłem — boć waćpan iǳiesz ze mną.
Bezczelny ant odpowieǳiał mi po gallicku, że nie rozumie angielszczyzny.
— Miły bracie — rzekę na to — wiem doskonale, ak władasz angielszczyzną. Powieǳ
mi, co ci może przywrócić e zna omość? Czy chcesz więce pienięǳy?
— Jeszcze pięć szylingów — powieǳiał ów — a sam cię tam zaprowaǳę.
Namyślałem się przez chwilę, po czym oﬁarowałem mu dwa szylingi, które on przy ął
łapczywie i nalegał, by mu e zaraz wypłacić na rękę — „na szczęście”, ak powiadał, lecz
ak a myślę — racze na mo e nieszczęście.
Te dwa szylingi poprowaǳiły go zaledwie przez parę mil; przebywszy tę przestrzeń,
usiadł sobie przy droǳe i zd ął z nóg chodaki, akby zabiera ąc się do wypoczynku.
Poczerwieniałem od gniewu.
— Ha! — odezwałem się. — Znów nie rozumiesz po angielsku?
Beskurcy a¹⁹⁷ odrzekł mi zuchwale:
— Nie!
Na to zakipiałem wściekłością i podniosłem rękę, chcąc go uderzyć; on ednak, wydobywszy nóż z łachmanów, przygiął się i wyszczerzył na mnie zęby ak żbik. Wówczas
skoczyłem nań w zapamiętałem uniesieniu, lewą ręką odtrąciłem mu nóż, a prawą prasnąłem go w gębę. Byłem krzepkim młokosem i porywał mnie wielki gniew, natomiast
przewodnik był sobie mizernym człeczyną, tak iż mó rozmach obalił go plackiem na
ziemię. Szczęśliwy traf zrząǳił, że upada ąc wypuścił nóż z ręki.
Pochwyciłem ową broń i ego chodaki, powieǳiałem chłopu do wiǳenia i ruszyłem
w drogę, zostawia ąc go bosym i bezbronnym. Idąc, śmiałem się w głos sam do siebie,
upewniwszy się z wielu przyczyn, iż będę miał spokó od tego draba. Po pierwsze wieǳiał on, że nie dostanie uż ode mnie ani złamanego szeląga, po wtóre chodaki ma ą
w tym kra u wartość boda że paru pensów; wreszcie noszenie noża, który naprawdę był
puginałem¹⁹⁸, było mu zabronione prawem.
W akie pół goǳiny drogi napotkałem rosłego, obszarpanego mężczyznę, który szedł
dość prędko, ale wymacu ąc laską drogę przed sobą. Był całkiem ślepy a nadto opowieǳiał mi, że est katechetą, co powinno było usposobić mnie dlań życzliwie. Atoli twarz
ego była mi wstrętna: wydawała się ciemna, złowroga i ta emnicza; ponadto, gdy zaczęliśmy iść pospołu, u rzałem stalową lufę pistoletu, wysta ącą spod klapy kieszeni w ego
surducie. Noszenie takie broni groziło w pierwszym wypadku grzywną piętnastu funtów
sterlingów, a w razie ponowienia się przestępstwa — zesłaniem do kolonii. Nie mogłem
też dociec, czemu nauczyciel religii chaǳa z bronią, ani też czego człek ślepy dokaże
z pistoletem.
Opowieǳiałem mu o swym przewodniku, gdyż byłem dumny z tego, com uczynił,
a próżność mo a za ęła mie sce zwykłe ostrożności. Na wzmiankę o pięciu szylingach
ślepiec krzyknął tak głośno, iż postanowiłem sobie, że ani nie pisnę o dwu następnych,
i rad byłem, że on nie wiǳiał rumieńców na me twarzy.
— Czyżby to było za wiele? — zapytałem, nieco się za ąku ąc.
— Za wiele! — krzyknął katecheta. — Ba, a cię zaprowaǳę do Torosay za łyk gorzałki. A ponadto sprawię ci wielką przy emność mym towarzystwem… bom ci est człekiem
nieco uczonym.
Odpowieǳiałem, iż nie wiem, akim sposobem człek ślepy może służyć za przewodnika; na to ów roześmiał się głośno i odrzekł, że ego kĳ starczy mu za sokole oczy.
— Przyna mnie na wyspie Mull — dodał — bo znam tu każdy kamień i każdą kępę
wrzosu. Patrz no — mówił, uderza ąc na prawo i lewo, ak gdyby chcąc się upewnić —
tam w dole płynie strumyczek; u ego źródliska wznosi się mały wzgórek, na którego
szczycie sterczy głaz; u samego podnóża wzgórka biegnie droga do Torosay; droga ta,
ponieważ często po nie pęǳą trzody, est wydeptana i widoczna wśród wrzosów.
Musiałem przyznać, że miał rac ę w każdym szczególe, więc wyraziłem swe zǳiwienie.
¹⁹⁷ ur y a (gw.) — nicpoń, łobuz. [przypis edytorski]
¹⁹⁸ u nał (z łac. u o) — także starop.: tylec; daw. broń sieczna, miniaturowy miecz; sztylet. [przypis
edytorski]
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— Ha! — rzekł on na to. — To eszcze aszka. Czy uwierzysz mi teraz, że zanim
wyszła ustawa i wolno było w tym kra u nosić broń, a umiałem i strzelać? Tak, i ak
eszcze umiałem! — zawołał, po czym ozwał się drwiąco. — Jeżelibyś miał tu na ten
przykład aki pistolet, bym mógł go spróbować, pokazałbym ci, ak to bywało.
Odpowieǳiałem, że nic podobnego nie posiadam przy sobie i odsunąłem się dale
od niego. Gdybyż on wieǳiał, że pistolet ego wystawał w te chwili całkiem wyraźnie
z kieszeni i że mogłem wiǳieć odblask słońca na stalowe luﬁe! Ale na całe mo e szczęście,
on nie wieǳiał o niczym, myśląc, że wszystko było schowane i spoczywało w ciemności.
Następnie zaczął przebiegle mnie wypytywać, skąd przybywam, czy estem bogaty,
czy mogę mu zmienić pięcioszylingową sztukę monety, którą — ak powiadał — ma
w swe kalecie, a przez cały ten czas dybał wciąż na mnie, a zaś odsuwałem się od niego.
Zna dowaliśmy się teraz na wydeptane przez bydło drożynie, która przecina ąc pagórki,
szła ku Torosay, i ustawicznie przechoǳiliśmy to na tę to na tamtą stronę, ak tancerze
w szkockim tańcu, zwanym r . Miałem na tyle przewagę, iż nabierałem coraz większego
humoru, a nawet bawiłem się tym wyprowaǳaniem ślepca w pole; atoli katecheta wpadał
w coraz to większy gniew, aż na koniec zaczął kląć po gallicku i wymachiwać kosturem,
chcąc uderzyć mnie po nogach.
Wtedy odpowieǳiałem mu, że i a mam pistolet w kieszeni, zarówno ak i on, więc
eżeli nie zabierze się i nie pó ǳie za wzgórze ku południowi, to z mie sca strzelę mu
w łeb.
On stał się naraz barǳo grzeczny i zrazu próbował mnie prze ednać, ale wiǳąc, że się
to na nic nie zda, obrzucił mnie ponownie przekleństwami w ęzyku gallickim i wziął nogi
za pas. Przyglądałem mu się, ak kroczył przez mokradła i piargi, postuku ąc kosturem, aż
obszedł występ wzgórza i znikł w na bliższe zaklęśninie. Wtedy ruszyłem znów w drogę
do Torosay, o wiele więce rad, że idę samopas, niż z owym mężem uczonym. Był to ǳień
niepomyślny, a ci dwa luǳie, od których kole no udało mi się uwolnić, byli na gorszymi
ludźmi, z akimi spotkałem się na Pogórzu.
W Torosay, nad sundem Mull, po którego stronie przeciwne widać stąd ziemię Morven, znalazłem gospodę, które właściciel, ak się okazało, zwał się znowuż Maclean,
a pochoǳił z barǳo zacne roǳiny; albowiem utrzymywanie gospody est na Pogórzu
uważane za zacnie sze rzemiosło, niż u nas, może dlatego iż da e możność popisania się
gościnnością, a może dlatego, że est to zawód nieasobliwy i hulaszczy. Gospodarz ten
mówił dobrze po angielsku, a przekonawszy się, żem nieco szkoły powąchał, spróbował
mnie na pierw w ancuszczyźnie, w czym łatwo mnie pobił, potem zaś w łacinie, w które
nie wiem, kto z nas dwu lepie się okazał. To miłe współzawodnictwo postawiło nas od
razu na przy azne stopie; siadłem więc i piłem z nim poncz (albo racze , ściśle mówiąc,
siadłem i przyglądałem się, ak on pił), aż on tak sobie zalał pałę, iż zaczął płakać w moich
ob ęciach.
Wziąłem go na próbę, pokazu ąc mu, akby od niechcenia, guzik Alana; lecz przekonałem się, iż ów ani nie wiǳiał tego guzika, ani też o nim nie słyszał. Bo też, mówiąc
nawiasem, żywił on akąś niechęć do roǳiny i przy aciół Ardshiela, a zanim się upił, odczytał mi paszkwil, napisany przezeń wierszami elegĳnymi i doskonałą łaciną, ale treści
barǳo plugawe , na edną z osób tego domu.
Gdy opowieǳiałem mu o katechecie, potrząsnął głową i powieǳiał, że powinienem
poczytać sobie za wielkie szczęście, iż udało mi się wy ść na sucho.
— Jest to człek wielce niebezpieczny — ob aśnił — a zwie się Duncan Mackiegh;
umie celnie strzelać ze słuchu na odległość paru sążni, a często oskarżano go o rabunki
przydrożne, raz nawet o zabó stwo.
— Co na pysznie sze — dodałem — to że on nazwał się katechetą.
— A czemużby nie miał się nazywać — rzecze mó gospodarz — kiedy właśnie taki
est ego zawód? Zaprawił go do tego Maclean z Duart, bacząc na ego ślepotę. Może
ednak źle się stało, gdyż on teraz wciąż włóczy się po drogach z mie sca na mie sce, aby
egzaminować młoǳież z katechizmu, ta zaś włóczęga est dla nęǳarza wielką pokusą.
W końcu, gdy gospodarz nie mógł uż pić, zaprowaǳił mnie do łóżka; położyłem się
w doskonałym humorze, przewędrowawszy większą część wielkie i pogięte wyspy Mull,
od Earraid do Torosay — (pięćǳiesiąt mil w locie ptaka, a drogą pieszą bez mała sto)
w ciągu czterech dni i bez wielkiego zmęczenia. Zaiste w lepszym usposobieniu i zdrowiu
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byłem pod koniec te długie pielgrzymki, aniżeli na e początku.

 .     .   
Pomięǳy Torosay i Kinlochaline, które leży na wielkim ląǳie, est uż stała przeprawa
na krypach. Oba brzegi cieśniny należą do włości możnego klanu Macleanów, a luǳie,
którzy przeprawiali się ze mną, byli niemal wszyscy z tego klanu. Swo ą drogą, właściciel
krypy nazywał się Neil Roy Macrob; ponieważ zaś Macrob było to nazwisko ednego ze
stry ców Alana, a sam Alan posłał mnie do tego przewozu, więc pragnąłem we ść w poufną
pogawędkę z Neilem Roy.
Oczywiście w natłoczone łoǳi było to rzeczą niemożliwą, a przeprawa odbywała
się nader ślamazarnie. Nie było wiatru, a ponieważ łódź była nęǳnie zaopatrzona, więc
można było poruszać dwoma wiosłami z edne strony, a ednym z drugie . Wszelakoż
wioślarze okazywali ak na lepsze chęci, byśmy mogli posuwać się naprzód; podróżni pomagali im, szepcąc zaklęcia, a cała drużyna podawała takt, pośpiewu ąc wioślarską pieśń
gallicką. Wśród tych śpiewów, w rzeźwiącym powietrzu morskim, przy dobrych humorach wszystkich tu obecnych i przy piękne pogoǳie przeprawa odbywała się wcale
przy emnie.
Ale była też edna scena posępnie sza. W wylocie Loch¹⁹⁹ Aline zastaliśmy wielki
okręt morski sto ący na kotwicy; zrazu przypuszczałem, iż est to eden z krążowników
królewskich, które latem i zimą przebywa ą koło tamte szych wybrzeży, aby zapobiegać
komunikac i z Franc ą. Gdy pod echaliśmy bliże , wyszło na aw, iż był to okręt kupiecki; co zaś na więce mnie zaintrygowało, nie tylko ego pokłady, ale i wybrzeże morskie,
czerniły się od luǳkiego pogłowia, a łoǳie ustawicznie przepływały pomięǳy nimi tam
i z powrotem. Pod echaliśmy eszcze bliże , a do naszych uszu zaczął dochoǳić głos wielkie żałości: luǳie sto ący na pokładach i na brzegu krzyczeli na siebie wza em i lamentowali, aż serce się kra ało.
Wtedy po ąłem, iż est to okręt z wychodźcami od eżdża ący do kolonii w Ameryce.
Gdy nasza krypa mĳała ten okręt, wychodźcy ęli wychylać się ponad nadburcia, płacząc i wyciąga ąc ręce do mych towarzyszów podróży, wśród których napotkali kilku
bliskich przy aciół. Nie wiem, dokąd by się to przeciągało, gdyż oni ponoć całkiem nie
liczyli się z czasem, aż na koniec kapitan okrętu, który zdawał się (co nie ǳiwota) odchoǳić od zmysłów wśród te wrzawy i zamętu, podszedł do burty i prosił nas, byśmy
się oddalili.
Wtedy Neil ruszył w dalszą drogę, zaś śpiewak, ǳierżący prym w nasze łoǳi, pod ął
żałosną i tęskną śpiewkę, którą wraz podchwycili zarówno wychodźcy, ak i ich przyaciele na wybrzeżu, tak iż rozbrzmiała ona zewsząd niby zawoǳenie nad umiera ącym.
Wiǳiałem, ak łzy ciekły po licach mężczyzn i kobiet w łoǳi; płakali nawet ci, co pochylali się nad wiosłami, a okoliczności i nuta te pieśni nawet na mnie samym uczyniły
wielkie wrażenie.
W Kinlochaline zdybałem Neil Roya na uboczu ponad brzegiem i rzekłem mu, iż est
on zapewne ednym z luǳi Appińskich.
— A czemużby nie! — odrzekł.
— Właśnie poszuku ę tu kogoś — mówię mu — i przyszło mi do głowy, że waćpan
bęǳiesz miał o nim wiadomości. Człowieka tego zwą Alan Breck Stuart.
I w swe głupocie, zamiast pokazać mu guzik, starałem się wsunąć mu w rękę szyling;
on na to odwrócił się do mnie plecami.
— Czu ę się barǳo dotknięty — rzecze — boć zgoła w nie taki to sposób winien się
odnosić szlachcic do szlachcica. Człek, którego aść szukasz, bawi we Franc i… atoli nawet,
gdybym miał go w swe sakwie, a waćpan miałbyś trzos pełen złota, nie naruszyłbym ani
włoska na ego głowie.
Obaczyłem się, iżem wybrał złą drogę do celu, więc nie tracąc czasu na usprawiedliwienia, pokazałem mu guzik, spoczywa ący w zagłębieniu me dłoni.
— Moiściewy! — rzecze Neil. — Toć myślę, żeście mogli rozpocząć od tego końca!
Alić skoro to aść esteś chłopak ze srebrnym guzikiem, to wszystko w porządku, boć
¹⁹⁹ o a. ou

— ezioro lub odnoga morska. [przypis redakcy ny]
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polecono mi, bym czuwał nad bezpieczeństwem waszmości. Atoli, eżeli wolno mi powieǳieć szczerze, est edno miano, którego waćpanu nigdy nie wolno wymawiać, tym
zaś mianem est nazwisko Alana Brecka; i est też edna rzecz, które nie powinieneś asan
nigdy czynić, a tą est oﬁarowanie brudnego grosiwa szlachcicowi szkockiemu.
Barǳo mi było niesporo się tłumaczyć, gdyż przecie nie wypadało mi powieǳieć
(co było prawdą), że, dopóki mi sam tego nie powieǳiał, nigdy bym go nie posąǳił
o to, iż był szlachcicem. Neil ze swe strony nie miał ochoty nazbyt długo wdawać się ze
mną, chciał tylko wypełnić polecenia i basta; toteż pokwapił się dać mi wskazówki co do
dalsze drogi. Miałem więc przenocować w za ezdne gospoǳie w Kinlochaline, naza utrz
zaś, przebywszy Morven, dotrzeć do Ardgour i przenocować w domu nie akiego Jana
z Claymore, który był uprzeǳony o możliwości mego przybycia; na trzeci ǳień miałem
przeprawić się przez dwie odnogi morskie: edną w Corran, drugą w Ballachulish, a potem
dopytać się o drogę do domu Jakuba z Wąwozów, w Aucharn, należącym uż do włości
Appinu. Jak wiǳicie, często trzeba się tu było przewozić, gdyż wszędy w te okolicy morze
wrzyna się głęboko w góry i wĳe się dokoła ich podnóża, wskutek czego kraina ta trudna
do uprawy i uciążliwa w podróży, lecz pełna niezwykle ǳikich i wstrząsa ących widoków.
Dostałem parę eszcze innych zleceń od Neila: ażebym nie rozmawiał z nikim po
droǳe, unikał wigów, Campbellów i „czerwonych żołnierzy²⁰⁰”, ażebym schoǳił z gościńca i krył się po krzakach, eżeli obaczę nadchoǳącego kogoś ze wspomnianych —
„boć spotkanie z nimi nigdy szczęścia nie przynosi”. Słowem, miałem się zachowywać
ak zbó ca lub ak wysłannik akobicki, za akiego pewno Neil mnie poczytywał.
Gospoda w Kinlochaline była to nora nęǳna i licha niczym chlew dla nierogacizny,
pełna dymu, kąśliwego robactwa i mrukliwych górali. Byłem niezadowolony nie tylko
z me kwatery, ale i z siebie z powodu potraktowania mnie przez Neila; zdawało mi się,
że nie mogłem być gorze wystrychnięty na dudka. Jednakowoż barǳom się pomylił, ak
niebawem miałem się przekonać; albowiem nie zabawiłem eszcze pół goǳiny w karczmie (sto ąc przeważnie w drzwiach, ażeby nie narażać oczu na kłęby gryzące saǳy), gdy
powstała burza, strugi wody zalały wzgórek, na którym stała karczma, a eden koniec
domu stał się istną rzeką powoǳi. Gospody bywały podówczas kiepskie w całe Szkoc i, ednakowoż ǳiwno mi było, gdym musiał brnąć w woǳie, powyże kostek, by od
kominka przedostać się do łóżka, akie dano mi do spania.
Naza utrz wczesnym rankiem spostrzegłem małego, ale wyniosłego i uroczystego
mężczyznę, który szedł wolno, szeroko rozstawia ąc nogi; od czasu do czasu zatapiał się
w czytanie akie ś książki, to znowu palcem oznaczał sobie mie sce przeczytane. Ubrany
był przyzwoicie i skromnie, a oǳież ego przypominała nieco kró szat duchownych.
Przekonałem się, iż był to zasię drugi katecheta, ale całkiem innego pokro u niż ów
ślepiec z Mull; akoż należał on do tych, których wysyłało Edynburskie Towarzystwo
Rozkrzewiania Nauki Chrześcĳańskie , by głosili Ewangelię w co ǳikszych zakątkach
Pogórza. Nazwisko ego było Henderland; mówił rozlewnym narzeczem południowym,
za którego dźwiękiem użem się tak po trosze stęsknił; oprócz tego, że łączyła nas wspólność stron roǳinnych, znaleźliśmy niebawem inny przedmiot ściśle szego eszcze zainteresowania. Albowiem mó zacny przy aciel, proboszcz z Essendean, przełożył był swo ego
czasu na ęzyk gallicki znaczną ilość hymnów i książek nabożnych, którymi w pracy swe
posługiwał się Henderland, ma ąc e w wielkim poszanowaniu; w sam raz edną z nich
niósł w ręku i odczytywał, gdyśmy się spotkali.
Pokumaliśmy się od razu z sobą, ako że aż do Kingairloch wypadło nam iść pospołu.
Przez drogę on zatrzymywał się i gawęǳił ze wszystkimi przechodniami i robotnikami, akich mĳaliśmy lub spotykali; choć a tam po prawǳie nie potraﬁłbym powieǳieć,
o czym oni tam rozprawiali, wszakoż osąǳiłem, że pan Henderland musi być barǳo
lubiany w te krainie, gdyż zauważyłem, że wielu rozmówców dobywało węzełków i częstowało go tabaką.
Opowieǳiałem mu o swych przygodach tyle, ile uznałem za stosowne, to est tyle, ile
one nie dotyczyły Alana; nadmieniłem, że idę do Balachulish, ażeby spotkać się z przyacielem — albowiem wydawało mi się, że wzmianka o Aucharn lub chociażby Duror
byłaby zbyt szczegółowa i mogłaby naprowaǳić go na pewne poszlaki.
²⁰⁰ z rwon ołn rz — Anglicy. [przypis redakcy ny]
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On ze swe strony opowiadał mi dużo o swe pracy i o luǳiach, wśród których pracował, o ukrywa ących się księżach i akobitach, o dekrecie rozbro enia i o innych ciekawostkach owych czasów i okolic. Wydał mi się człekiem wyrozumiałym; stawiał parę
zarzutów parlamentowi, szczególnie zaś ten, że dekret zawierał surowsze zarząǳenia przeciw tym, którzy nosili stró góralski, niż przeciwko tym, którzy nosili oręż.
Ta wyrozumiałość nasunęła mi myśl, by zapytać go o Rudego Lisa i ǳierżawców
Appińskich; pytania te, ak mniemałem, mogły się wydawać zgoła naturalne w ustach
człeka podróżu ącego w te okolice.
On odrzekł, iż ta sprawa źle się przedstawia.
— ǲiwić się należy — powiadał — skąd ǳierżawcy wyna du ą pieniąǳe, gdyż życie
ich to istna głodówka. Aść nie nosisz przy sobie takie rzeczy, ak tabaka, panie Balfour?
Nie? No, to mogę się bez nie obyć. Ale ci ǳierżawcy ( akom powiadał) są bez wątpienia
poniekąd zniewalani do tego. Jakub Stuart w Duror (ów, którego zwą Jakubem z Wąwozów) est przyrodnim bratem Ardshiela, naczelnika klanu; ten zaś est człekiem barǳo
poważanym i sprawu e surowe rządy. Ponadto est też człek, zwany Alan Breck…
— Ach! — wykrzyknąłem. — I cóż o nim wiadomo?
— A cóż wiadomo o wichrze, który wie e, kędy mu się żywnie podoba? — rzekł
Henderland. — On chaǳa tędy i owędy; ǳiś przy ǳie, utro ode ǳie, skrada się ak żbik
po wrzosowiskach. Możeć on w te chwili przygląda się nam obu spoza tamtego krzaka
tarniny… nie ǳiwiłbym się wcale, gdyby tak było! Nie ma aść przy sobie przypadkiem
tabaki?
Odpowieǳiałem, że nie mam, nadmienia ąc, że zapytywał mnie uż o to nie ednokrotnie.
— Barǳo możliwe — rzekł wzdycha ąc. — Atoli wyda e mi się rzeczą ǳiwną, iż aść
e nie nosisz. W każdym razie, akom powiadał, ten Alan Breck to zuchwały, desperacki
drapichrust i powszechnie wiadomo, że est prawą ręką Jakuba. Na ego głowę uż z dawna
nałożono cenę; on ednak niczego się nie lęka i est też rzeczą możliwą, że gdyby któryś
z ǳierżawców wzbraniał się go posłuchać, dostałby pchnięcie sztyletem pod żebro.
— Przykre sprawy opowiadasz mi, panie Henderland — powiadam na to. — Jeżeli
obie strony edynie wywiera ą postrach, to uż nie chcę słuchać o tym wszystkim.
— Nie — odrzekł pan Henderland — est ci w tym i miłość, i poświęcenie, które
mogłoby zawstyǳić takich, ak ty i a. Jest w tym coś pięknego; może niezupełnie po
chrześcĳańsku, ale po luǳku barǳo to piękne. Nawet Alan Breck, wnosząc ze wszystkiego, com o nim słyszał, est rycerzem zasługu ącym na szacunek. W naszych stronach
traﬁ się nie eden, co przesiadu e w kościele i ma mir u luǳi, a est może daleko gorszym
człowiekiem, panie Balfour, aniżeli ten zbłąkany na złe drogi rozlewca krwi luǳkie .
Tak, tak, moglibyśmy od nich pobierać naukę… Asan pewno mniemasz, żem spęǳił
czas dłuższy na Pogórzu? — dodał, uśmiecha ąc się.
Odpowieǳiałem, że byna mnie , bom ci a sam wiǳiał u górali wiele rzeczy poǳiwu
godnych, a eżeli o tym mowa, to i sam pan Campbell był rodem z Pogórza.
— Tak — odrzekł mó towarzysz. — Zacna to krew.
— A po co tu przybył pełnomocnik królewski? — zagadnąłem.
— Colin Campbell? — ozwał się Henderland. — Wetknął nos do ula pszczelnego!
— On ma siłą wpływać na ǳierżawców, ako słyszę! — rzekłem.
— Tak — odpowieǳiał Henderland — ale sprawa chaǳała różnymi drogami, ak
powiada ą luǳiska. Z początku Jakub z Wąwozów po echał do Edynburga, znalazł tam
sobie akiegoś prawnika (pewno Stuarta — oni wszyscy lgną eden do drugiego, ak
gacki pod strychem kościelnym) i udało mu się wstrzymać zarząǳenia. Potem przybył
znów Colin Campbell i uzyskał przewagę nad radą podatkową. Teraz zaś opowiada ą mi,
że na pierwsi z ǳierżawców ma ą utro opuścić swe sadyby. Rozpocznie się to podobno
w Duror pod samymi oknami Jakuba, co, ak mogę miarkować, nie est zbyt mądrym
postępkiem.
— Czy waszmość sąǳisz, że do ǳie do walki? — zapytałem.
— Ba! — rzecze Henderland — oni są rozbro eni… albo tak o nich przypuszcza ą…
gdyż w cichych kącikach ukrywa się eszcze sporo zimne stali. Po wtóre Colin Campbell
może ściągnąć żołnierzy. Mimo to wszystko a na mie scu ego żony nie byłbym o niego
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spoko ny, ażbym zobaczył go z powrotem w moim domu. Podstępne to anty, te Stuarty
Appińskie.
Zapytałem go, czy są gorsi od swych sąsiadów.
— Byna mnie — odrzekł. — I z tym właśnie est na cięższa sprawa. Albowiem eżeli
Colin Roy zdoła uporać się ze swymi trudnościami w Appinie, musi zmagać się z nimi na
nowo w na bliższe włości, zwane Mamore, która należy do ǳierżaw Cameronów. W obu
tych włościach est on rządcą z ramienia króla i z obu ma wypęǳić ǳierżawców; i prawdę
mówiąc, panie Balfour (chcę być z waćpanem szczery), mam przekonanie, że eżeli uda
mu się wy ść na sucho z edne włości, to w drugie czeka go niechybna śmierć
Tak to gwarzyliśmy sobie, idąc razem przez większą część dnia; na koniec pan Henderland, wyraziwszy radość z mego towarzystwa i zadowolenie ze spotkania z przy acielem
pana Campbella („którego — oświadczył — ośmielę się nazwać słodkim śpiewakiem naszego zgodnego²⁰¹ Sy onu”), prosił mnie, bym urząǳił sobie mały postó , zatrzymu ąc się
na nocleg w ego domu niedaleko za Kingairloch. Prawdę mówiąc, byłem wielce rad temu,
gdyż nie barǳom tęsknił do Jana z Claymore, a od czasu mych nieporozumień, na pierw
z przewodnikiem, a następnie z przewoźnikiem-szlachcicem, czułem pewną obawę w stosunku do nieznanych mi górali. Toteż uścisnęliśmy sobie ręce na znak zgody i doszliśmy
popołudniu do małego domku sto ącego samotnie na brzegu Linnhe Loch. Słońce przeszło uż było na drugą stronę opustoszałych gór Ardgour, ale po drugie stronie oświecało
w dali wierchy Appinu; odnoga morska spoczywała cicho ak śródlądowe ezioro, edynie
rybitwy swarzyły²⁰² się dokoła e brzegów; cała ta mie scowość tchnęła ciszą i namaszczeniem.
Ledwośmy doszli do drzwi mieszkania pana Henderlanda, gdy on ku memu wielkiemu zdumieniu ( ako żem był teraz nawykł do grzeczności górali), gburowato przesunął
mi się przed nosem, wpadł do poko u, pochwycił akąś czarkę i leżącą obok łyżeczkę i począł zapychać sobie nos wprost niebywałą ilością tabaki. Wnet dostał napadu serdecznego
kichania, po czym obe rzał się na mnie z nieco głupkowatym uśmiechem.
— Jest to ślub, aki uczyniłem — ozwał się. — Uczyniłem ślub, że nie będę z sobą
nosił tabaki. Niewątpliwie est to wielkie umartwienie, ale skoro pomyślę o męczennikach
chrześcĳaństwa, to prawǳiwie wstyǳę się o tym wspominać.
Gdyśmy sobie powieczerzali (a kasza i żętyca były na lepszym daniem, na akie mógł
zdobyć się poczciwiec), on przybrał poważny wyraz oblicza i oświadczył, że ma do spełnienia edną powinność względem pana Campbella, a mianowicie zbadać stosunek me
duszy do Boga. Od czasu owego za ścia z tabaką miałem ochotę śmiać się z tego człowieka; atoli nie trzeba było wielu ego słów, by mi łzy napłynęły do oczu. I chociażem
niemało się puszył swymi przygodami i tym że, ak to mówią, wyszedłem z nich z sztandarem chlubą okrytym, to ednak niebawem on doprowaǳił mnie do tego, iżem ukląkł
koło starego, prostodusznego człeczyny, radu ąc się i szczycąc zarazem pobytem w tym
mie scu.
Zanim udaliśmy się na spoczynek, on oﬁarował mi na drogę sześć pensów z małego
zapasiku, który przechowywał w torfowe ścianie swego domu; nie wieǳiałem doprawdy,
co począć wobec tego nadmiaru poczciwości. Ale pod koniec odnosił się on do mnie tak
poważnie, iż sąǳiłem, że na przyzwoicie bęǳie pogoǳić się z ego ǳiwactwami — toteż
opuściłem go biednie szym niż a sam.

 .   
Naza utrz pan Henderland wynalazł mi człowieka, który posiadał własną łódkę i w celach
rybołówstwa miał tego dnia popołudniu przeprawić się przez Linnhe Loch do Appinu. Tego namówił, by zabrał mnie z sobą, gdyż był to eden z ego duchowe trzódki;
w ten sposób oszczęǳiłem sobie długie , całoǳienne pielgrzymki tuǳież opłaty za dwa
publiczne przewozy, które inacze musiałbym przebywać.
Było koło południa, gdyśmy odbili od brzegu; niebo było zacienione chmurami,
a słońce przeświecało przez niewielkie przeziory. Morze było tu barǳo głębokie i spoko ne i prawie nie znać było fal na ego powierzchni, tak iż musiałem dopiero zwilżyć
²⁰¹z odny — tu: od „Zgoda”: League and Covenant. [przypis redakcy ny]
²⁰² warzy
(daw.) — kłócić się. [przypis edytorski]
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wargi wodą, by przekonać się że była naprawdę słona. Góry po obu brzegach były wysokie, strome i niedostępne — nader czarne i posępne pod cieniem chmur, natomiast całe
haowane srebrem małych stoków wodnych, ilekroć oświetliło e słońce. Cała ta okolica
— mówię o włości Appinu — wyglądała na pustkowie i nieużytki, niewarte, by nimi
tyle się za mować, ak to czynił Alan.
Jedna tylko rzecz zasługiwała na uwagę. Wkrótce potem, akeśmy wyruszyli²⁰³ w drogę, promień słoneczny oświetlił małą szkarłatną plamkę, posuwa ącą się wzdłuż krawęǳi
wodne ku północy. Czerwień te że barǳo przypominała kabaty żołnierskie; ponadto od
czasu do czasu ukazywały się tam małe skierki i błyśnięcia, ak gdyby słońce odbiło się
w migotliwe stali.
Zapytałem mego przewoźnika, co to mogło być takiego, on zaś mi odpowieǳiał,
że wedle ego przypuszczenia est to odǳiał czerwonych żołnierzy, ciągnących z Fortecy Williama na Appin, przeciwko biednym czynszownikom mie scowym. Był to, zaiste,
widok dla mnie przykry — i czy to za ęty byłem myślami o Alanie, czy też w sercu taiły
mi się akieś przeczucia, dość że akkolwiek dopiero po raz drugi zdarzyło mi się wiǳieć
wo aków króla Jerzego, nie żywiłem dla nich przy aznego uczucia.
Na koniec pod echaliśmy tak blisko ku wysterkowi lądu u wnĳścia do Loch Leven,
iż zacząłem prosić, by mnie wysaǳono na brzeg. Mó przewoźnik, który był człekiem
uczciwym i pomnym obietnicy dane katechecie, rad byłby chętnie zawieść mnie do Ballachulish; ednakowoż że byłoby to mnie eno oddalało od ta emnego celu me wyprawy,
więc uparłem się przy swoim i na koniec wysiadłem na ląd pod lasem Lettermore (albo
Lettervore, bo i tak słyszałem) w Appinie, roǳinnych stronach Alana.
Był to las brzozowy, rosnący na strome , urwiste zboczy górskie , zwiesza ące się
nad odnogą. Często gęsto traﬁały się w nim polany i parowy zarosłe paprocią; przez ego
środek biegła droga lub racze perć przełęczna, wiodąca od południa ku północy; przy e
krawęǳi, gǳie zna dowało się źródełko, usiadłem, by spożyć parę owsianych podpłomyków, danych mi przez pana Henderlanda, i zastanowić się nad mym położeniem.
Tuta ęły mnie trapić nie tylko chmary kąśliwych muszek, ale o wiele więce eszcze
przeróżne wątpliwości nachoǳące mą duszę. Co mam począć z sobą? Czemu udawałem
się na spotkanie banity, a może mordercy, akim był Alan? Czy nie byłoby z me strony
rozsądnie szym postępkiem zawrócić z drogi wprost ku krainie południowe , kieru ąc się
własnym domysłem i środkami pieniężnymi? I cóż pomyślałby o mnie pan Campbell lub
choćby pan Henderland, gdyby dowieǳieli się kiedy o mo e nierozwaǳe i zuchwałości?
Te wszystkie wątpliwości w większe mierze niż dotychczas zaczęły nachoǳić mą duszę.
Gdym tak sieǳiał rozmyśla ąc, doszły mnie z głębi lasu głosy luǳkie i tępotanie
kopyt końskich; wraz też potem u rzałem na zakręcie wyłania ące się postaci czterech
podróżnych. Droga w tym mie scu była tak wąska i wyboista, że szli po ednemu, prowaǳąc konie za uzdy. Pierwszym z nich był sążnisty, rudowłosy szlachcic o władczym
i mocno sczerwienionym obliczu, który w ręce ǳierżył kapelusz i wachlował się nim,
bo zgrzany był setnie. Drugiego, sąǳąc po dosto nych czarnych szatach i białe peruce,
wziąłem trafnie za prawnika. Trzeci był pacholik, oǳiany częściowo w kraciasty stró
szkocki, co wskazywało, że ego pan pochoǳił z roǳiny góralskie i był bądź banitą,
bądź też pozostawał na szczególnie dobre stopie z rządem ako że noszenie ar anu²⁰⁴ było zabronione dekretem. Gdybym był lepie świadom tych rzeczy, poznałbym, że ar an
miał barwy Argyle (albo Campbellów). Ten pacholik miał przytroczony do konia spory
tłumok z oǳieżą oraz siatkę z cytrynami (do gotowania ponczu), zwiesza ącą się u łęku
siodła, ak to było pospolitym obycza em u bogatych podróżników w te okolicy kra u.
Co się tyczy czwartego z nadchoǳących, który zamykał orszak, to emu podobnych
widywałem uż poprzednio i poznałem od razu, że est to urzędnik podległy szeryfowi.
Ledwom u rzał tych przybyszów, strzeliło mi do głowy (nie wieǳieć z akiego powodu), by w dalszym ciągu puszczać się na przygody; gdy więc pierwszy z nich podszedł
ku mnie, podniosłem się z kępy paproci i zagadnąłem go o drogę do Ancharnu.
On zatrzymał się i spo rzał na mnie, ak mi się zdawało, nieco zǳiwionym wzrokiem,
a potem, zwraca ąc się do prawnika, ozwał się.
²⁰³ a my wyru zy — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak wyruszyliśmy. [przypis
edytorski]
²⁰⁴ ar an — szkocki pasiasty pled. [przypis redakcy ny]
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— Mungo, nie eden człek wziąłby to za niechybny głos ostrzeżenia. Oto wybieram
się w drogę do Duror w celu wam wiadomym… a wtem akiś młoǳian powsta e z kępy
paproci i pyta mnie, czy adę do Ancharnu.
— Glenure — rzecze drugi — niedobrze to drwić z takich rzeczy.
Ci dwa właśnie w te chwili przybliżyli się na dobre i wpatrywali się we mnie, podczas
gdy dwa następni zatrzymali się na rzut kamienia poza nimi.
— A czego asan szukasz w Ancharn? — zapytał Colin Roy Campbell z Glenure, ten
którego zwano Rudym Lisem… albowiem on to był tym człowiekiem, którego zatrzymałem.
— Człowieka, który tam mieszka — odrzekłem.
— Jakuba z Wąwozów…? — dopowieǳiał Glenure w zamyśleniu, po czym zwrócił
się do prawnika. — Czy myślisz, że on gromaǳi swych luǳi?
— W każdym razie — rzecze prawnik — lepie zostańmy tu gǳie esteśmy, czeka ąc,
aż żołnierze nade dą nam z pomocą.
— Jeżeli waćpanu choǳi o mo ą osobę — ozwałem się — to nie należę ani do luǳi
owego Jakuba, ani waszmościnych, enom est uczciwy i wierny poddany króla Jerzego,
nikomu niepodległy i nikogo się nieobawia ący.
— No, pięknieś to powieǳiał — rzecze namiestnik. — Lecz ośmielę się zapytać, cóż
tu porabia ów uczciwy człowiek tak daleko od swe krainy? I czemuż to wybiera się szukać
brata Ardshielowego? Muszę aści powieǳieć, że a tu mam właǳę. Jestem namiestnikiem
królewskim ponad kilkoma tute szymi kraikami i mam w odwoǳie dwanaście zastępów
żołnierzy.
— Słyszałem wieści krążące po te krainie — ozwałem się nieco podrażniony — że
waszmość srogie tu sprawu esz rządy.
On wciąż wpatrywał się we mnie, ak gdyby z niedowierzaniem.
— No, no — przemówił na koniec — ęzyk masz prędki i ostry; alem ci a nie
est wrogiem szczerości. Gdybyś mnie zapytał o drogę do dworu Jakuba Stuarta w inny
ǳień, a nie ǳisia , uczyniłbym zadość twe prośbie i życzyłbym ci szczęśliwe podróży.
Ale ǳisia … hę, Mungo? — i obrócił znów spo rzenie na prawnika.
…Właśnie w chwili, gdy się odwracał, z wyżni wzgórza rozległ się strzał, a ednocześnie
z ego hukiem Glenure upadł na gościniec.
— Och, ugoǳono mnie!… Umieram… uż umieram! — zakrzyknął kilkakrotnie.
Prawnik pod ął go z ziemi i uniósł w ramionach, pacholik zaś stanął ponad panem
i załamał ręce. Raniony woǳił przerażonymi oczyma od ednego do drugiego, a głos mu
się tak zmienił, aż ego brzmienie przeszywało serce.
— Myślcie o sobie samych — mówił. — Ja uż umieram.
Usiłował rozpiąć sobie oǳież, ak gdyby chciał obe rzeć ranę, ale palce ześliznęły się
mu po guzikach. Wówczas wydał głośne westchnienie, głowa stoczyła mu się na ramiona
— i skonał.
Prawnik nie rzekł ani słowa, tylko twarz mu pobladła, ak trupia, i rysy mu się zaostrzyły; pacholik rozbeczał się na cały głos ak ǳiecko; a zaś ze swe strony stałem nieruchomo, wlepia ąc w nich ze zgrozą swe oczy. Pomocnik szeryfa czmychnął na pierwszy
odgłos strzału, ażeby co rychle sprowaǳić żołnierzy.
Na koniec prawnik złożył na droǳe krwią ocieka ące zwłoki i powstał, słania ąc się
nieco na nogach. Jego ruch snadź²⁰⁵ przywrócił mię do zmysłów, gdyż zaledwie on to
uczynił, zacząłem wdrapywać się na wzgórze, krzycząc.
— Zabó ca! Zabó ca!
Ubiegło czasu tak niewiele, że gdym się wydostał na szczyt pierwsze spaǳizny i mogłem wiǳieć pewną część łyse góry, zabó ca eszcze wciąż się oddalał w niewielkie odległości. Był to człek rosły, w czarnym surducie z metalowymi guzikami i niósł długą
strzelbę myśliwską.
— Tuta ! — zawołałem. — Ja go wiǳę!
Na to morderca rzucił pospiesznie i przelotnie okiem poza siebie i począł uciekać.
Za chwilę zniknął uż w kępie brzóz; potem znów się po awił powyże , gǳiem mógł go

²⁰⁵ nad (daw.) — widocznie, na wyraźnie . [przypis edytorski]
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wiǳieć wspina ącego się ak małpa, ako że była to turniczka nader stroma, potem zaś dał
nurka poza załom skalny — i użem go więce nie wiǳiał.
Przez cały ten czas a ze swe strony też biegłem i użem spory kawał wdarł się na górę,
gdy akiś głos krzyknął na mnie, bym się zatrzymał.
Byłem uż na krawęǳi górnego lasu, więc też, gdym się teraz zatrzymał i obe rzał za
siebie, u rzałem pod sobą całą odsłoniętą część wzgórza.
Prawnik i pomocnik szeryfa stali tuż ponad drogą, nawołu ąc i da ąc mi znaki ręką,
bym się wrócił; po ich lewicy żołnierze w czerwonych kabatach i z muszkietami w dłoniach zaczynali wychoǳić po ednemu z dolnego lasu.
— Czemu a mam się wracać? — zawołałem. — Chodźcie no wy tuta !
— ǲiesięć funtów za złapanie tego chłopaka! — krzyknął prawnik. — To spiskowiec!… Jego tu postawiono, by wciągnął nas w rozmowę.
Na te słowa (które słyszałem całkiem wyraźnie, lubo²⁰⁶ wołanie to skierowane było nie
do mnie, lecz do żołnierzy), serce mi w piersiach załomotało od nowe zgrozy. Zaprawdę
inna to rzecz mierzyć się z niebezpieczeństwem życia, a co innego narażać na szwank życie
wespół z dobrą sławą. Ponadto rzecz cała spadła tak znienacka, ak grom z asnego nieba,
iżem był całkowicie oszołomiony i bezradny.
Żołnierze zaczęli się rozpraszać — edni zamierzali puścić się biegiem, druǳy podnosili rusznice, chcąc zmierzyć się do mnie; a ednak stałem wciąż nieporuszenie.
— Dawa nura tu w gęstwinę! — ozwał się akiś głos tuż koło mnie.
Nie wieǳiałem doprawdy, co czynię, alem posłuchał; ledwom tak postąpił, uż posłyszałem huk samopałów i świst kul pomięǳy brzozami.
W schronie drzew u rzałem sto ącego Alana Brecka, trzyma ącego w ręku wędkę rybacką. Nie przywitał się ze mną (nie było zaiste czasu na grzeczności) tylko rzekł krótko:
— Chodź!
I ął zbiegać pędem po zboczu góry w stronę Balachulish, a zaś, ak owca, biegłem na
oślep za nim. To przebiegaliśmy pomięǳy brzozami, to garbiliśmy się pod niskimi występami na zboczu górskim, to znów czołgaliśmy się na czworakach pośród wrzosowisk.
Każdy krok groził śmiercią — serce zdawało mi się pierś rozsaǳać swoim stukiem, nie
miałem czasu myśleć ani oddychać, ani wdawać się w rozmowę. Pamiętam tylko, iż ze
zǳiwieniem poglądałem, ak Alan raz po raz prostował się na całą długość ciała i oglądał się wstecz; za każdym razem, gdy to czynił, dochoǳiła do nas donośna, acz odległa,
wrzawa uradowanych żołnierzy.
W aki kwadrans późnie Alan zatrzymał się, przycupnął plackiem we wrzosach i zwrócił się do mnie.
— Teraz — rzecze — sprawa poważna. Uczyń tak, ak a, eżeli ci życie miłe.
I z nie mnie szym pospiechem, ale z o wiele większą uż ostrożnością niż wprzódy,
ęliśmy się spuszczać z powrotem po zboczu, tą samą drogą, którąśmy przybyli²⁰⁷, może
tylko nieco powyże , aż na koniec Alan rzucił się na ziemię w górnym lesie Lettermore,
gǳiem na pierw go zdybał… i leżał zzia any ak pies, schowawszy twarz w paprotniku.
Co do mnie, miałem boki tak obolałe, głowę tak ociężałą, a ęzyk aż wywalony z gęby
od gorąca i pragnienia, żem ak martwy zwalił się na ziemię koło niego.

 .       
Alan pierwszy przyszedł do siebie. Powstał, wyszedł na skra lasu, roze rzał się nieco po
świecie, po czym wrócił i usiadł przy mnie.
— No, Dawiǳie — ozwał się — byłaż²⁰⁸ to gorąca kasza!
Nie oǳywałem się, a nawet nie podnosiłem oblicza. Dopiero co byłem świadkiem
zabó stwa — w oczach moich nagłą śmiercią zginął wielki, rudowłosy, szlachcic-rubacha;
okropność tego widoku wciąż eszcze ątrzyła mą duszę, a przecie była to eno cząstka
mych utrapień. Oto dokonano zabó stwa na człowieku znienawiǳonym przez Alana; oto
²⁰⁶ u o (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
²⁰⁷ r my rzy y — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : którą przybyliśmy. [przypis
edytorski]
²⁰⁸ yła — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
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Alan czaił się wśród drzew i uciekał przed wo skiem; i mnie sza z tym, czy to on był tą
ręką, która posłała strzał, czy też edynie tą głową, która dawała rozkazy. Według mego
sądu, mó edyny przy aciel w te ǳikie krainie był przede wszystkim winien tego rozlewu
krwi — przeto czułem wobec niego akąś grozę, nie ważyłem się spoglądać w ego oblicze
i wolałbym w tę chwilę²⁰⁹ spoczywać samotnie na deszczu na me mroźne wysepce, niźli²¹⁰
w onym ciepłym lesie samowtór²¹¹ z zabó cą.
— Czy eszcze czu esz się zmęczony? — zapytał mnie Alan.
— Nie — odparłem, kry ąc wciąż twarz w paprociach — nie, nie estem uż zmęczony
i mogę mówić. Musimy rozstać się z sobą — dodałem po chwili. — Barǳom²¹² cię
kochał, Alanie, ale two e drogi nie są moimi, a nie są też zgodne z drogami bożymi:
krótko mówiąc, musimy z sobą się rozłączyć.
— Nie chcę rozstawać się z tobą, Dawiǳie, nie ma ąc po temu przyczyny — rzekł
Alan z wielką powagą. — Jeżeli masz mi cokolwiek do zarzucenia, tedy przyna mnie
ze względu na dawną zna omość powinieneś mi o tym powieǳieć; eżeli zaś nabrałeś
edynie wstrętu do mego towarzystwa, to właściwą dla mnie rzeczą bęǳie uważać się za
obrażonego.
— Alanie — rzekłem na to — na cóż te słowa? Wiesz doskonale, że tam na droǳe
leży we krwi człek z roǳiny Campbellów.
Alan milczał przez chwilę, po czym rzekł znowu:
— Czy słyszałeś kiedy opowieść o Człowieku i Dobrych Ludkach?
Mówiąc to, miał na myśli z awy zaziemskie.
— Nie — odpowieǳiałem — ani też nie mam ochoty e słuchać.
— Za pozwoleniem waszmości, panie Balfour, a mimo to waćpanu ą opowiem —
rzecze Alan. Ów człowiek, trzeba aści wieǳieć, został wyrzucony na skałę śródmorską,
gǳie podobno Dobrzy Ludkowie zwykli przybywać i odpoczywać, przeprawia ąc się do
Irlandii. Skała ta nazywa się Skerryvore i zna du e się nieopodal od mie sca, gǳie rozbił
się nasz okręt. Otóż ten człek, ak mówią, wołał w rozpaczy, żeby mu tylko dano u rzeć
przed śmiercią swo e nieletnie pacholę! A wołał tak żałośnie, że na koniec król Dobrych
Ludków zlitował się nad nim i posłał ednego ze swych chochlików, który przyniósł
w worku ǳieciątko i złożył e koło rozbitka, gdy ów spał. Skoro więc człek ten się obuǳił,
znalazł koło siebie sakwę, a w nie coś, co się poruszało. Otóż, ak się zda e, był to eden
z tych przezornych luǳi, którzy zawsze w każde rzeczy zwykli upatrywać co tylko być
może na gorszego; toteż, gwoli większego bezpieczeństwa, przebił sztyletem ową sakwę,
zanim ą otworzył… no i znalazł wewnątrz ǳiecko swe uż nieżywe. Myślę sobie, panie
Balfour, że aść esteś wielce podobny onemu człowiekowi.
— Czy chcesz powieǳieć, żeś do tego wcale nie przykładał ręki? — zawołałem, siada ąc.
— Zwierzę ci się przede wszystkim, panie Balfour z Shaws, ak przy aciel przy acielowi
— rzekł Alan — że gdybym zamierzał zabić szlachcica, zdarzyłoby się to nie w moich
stronach roǳinnych, boć nie rad bym ściągać kłopotów na mó klan, a po wtóre nie
chaǳałbym bez szabli i broni palne i z tą oto długą wędką rybacką na plecach.
— Juści — rzekłem — to prawda!
— A teraz — ciągnął dale Alan, wydobywa ąc puginał i kładąc na nim rękę w pewien
określony sposób — przysięgam ci na to święte żelazo, że ani nie zǳiałałem tego, ani nie
brałem w tym uǳiału, ani nie przyłożyłem ręki, ani nie myślałem o tym.
— ǲięki Bogu! — zawołałem, poda ąc mu rękę. On wszakoż zdawał się tego nie
spostrzegać, mówiąc dale :
— I tyle zachodów dla akiegoś tam Campbella! O ile mi wiadomo, nie est ich znów
tak mało!
— W każdym razie — rzekłem — nie możesz mi brać tego za złe, gdyż wiesz doskonale, co opowiadałeś mi na brygu. Ale pokusa i czyn to dwie rzeczy różne, za co znów
Bogu niech będą ǳięki! Wszyscy możemy być narażeni na pokusę, ale z zimną krwią
²⁰⁹w
w — daw. forma; ǳiś: w te chwili, w tym momencie. [przypis edytorski]
²¹⁰n — konstrukc a z partykułą „li”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą; znaczenie: niż. [przypis edytorski]
²¹¹ amow r — sam z edną osobą towarzyszącą; w dwóch (we dwie, we dwo e). [przypis edytorski]
o ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : barǳo cię kochałem. [przypis
²¹² ar om
edytorski]
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odbierać życie człowiekowi, Alanie!… — i przez chwilę nie mogłem z siebie wydobyć ni
słowa, nareszcie gdym oǳyskał głos, dodałem. — A czy wiesz, kto to uczynił? Czy znasz
tego człowieka w czarnym surducie?
— Nie przypominam sobie dokładnie ego surduta — rzekł Alan przebiegle — ale
w głowie mi się troi, że miał on barwę błękitną.
— Mnie sza z tym, czarny czy błękitny, ale czy go znasz? — zapytałem.
— Nie mogę z czystym sumieniem przysiąc na niego — rzecze Alan. — Szedł ci
on²¹³ tuż koło mnie, to prawda, ale rzecz osobliwa, żem w sam raz podówczas sznurował
sobie chodaki.
— Czy możesz przysiąc, że go nie znasz, Alanie? — zawołałem na pół zgniewany, na
pół ma ąc ochotę do śmiechu.
— Niekoniecznie — odrzekł Alan — ale pamięć mo a est skłonna do zapominania.
— A przecie edną rzecz wyraźnie zmiarkowałem — rzekę²¹⁴ na to — a mianowicie,
żeś wystawiał siebie i mnie na niebezpieczeństwo, ażeby zwabić żołnierzy.
— Barǳo to być może — odpowieǳiał Alan — tak samo postąpiłby każdy człek
szlachetny. Ty i a byliśmy niewinni w tym za ściu.
— Ponieważ byliśmy niesłusznie pode rzewani, mieliśmy przeto tym więce powodów,
by u ść cało — zawołałem. — Niewinnemu chyba powinno się dawać pierwszeństwo
przed winowa cą.
— Co znowu Dawiǳie — odrzekł Alan — człek niewinny ma przecież zawsze możność oczyszczenia się wobec sądu; ale co się tyczy chłopaka, który posłał kulkę, sąǳę,
że na lepsze dlań mie sce bęǳie pośród wrzosów. Ci, którzy nie umaczali rąk w żadne
sprawce, powinni mieć wzgląd na los tych, którym się to przydarzyło. Albowiem eżeliby
drugim razem było na opak, to est, gdyby ten chłopak, któremu nawet nie zdołałem dobrze się przypatrzeć, był na naszym mie scu (a my w ego położeniu, co łatwo mogło się
traﬁć), przypuszczam, że bylibyśmy mu barǳo zobowiązani, gdyby on ściągnął na siebie
żołnierzy.
— Alanie — odrzekłem — nie powiem, iż est to, według mego rozumienia, postępek
zalecony przez naukę chrześcĳańską, bądź co bądź, est to postępek chwalebny. Przeto po
raz drugi proszę cię o przy ęcie me ręki.
Na to on wyciągnął do mnie obie dłonie, powiada ąc, że chyba rzuciłem urok na
niego, gdyż gotów był mi wszystko wybaczyć. Potem barǳo spoważniał i ozna mił, że
nie mamy wiele czasu do stracenia, gdyż musimy oba uciekać z te krainy: on dlatego, że
był zbiegiem, oraz dlatego, że cały Appin bęǳie teraz przetrząśnięty ak komora i każdy
bęǳie musiał zdać dobrą sprawę o sobie; a zaś dlatego, że byłem oczywiście wmieszany
w to zabó stwo.
— Ech! — ozwałem się, chcąc mu dać małą nauczkę. — Nie obawiam się sprawiedliwości w mym kra u.
— Jak gdyby to był twó kra ! — obruszył się Alan. — Albo ak gdyby prowaǳono
śleǳtwo tuta , w kra u Stuartów!
— Wszystko to Szkoc a — odrzekłem.
— Człowiecze, niekiedy ci się ǳiwu ę — rzekł Alan. — Przecież to zabito Campbella. Toteż śleǳtwo odbęǳie się w Inverarze, stolicy Campbellów; piętnastu Campbellów
bęǳie uczestniczyło w sąǳie, a na tłustszy z Campbellów (czyli książę) sieǳieć bęǳie
napuszony na ławie. To sprawiedliwość, Dawiǳie? Takać²¹⁵ sama to sprawiedliwość, zaprawdę, ak ta, którą niedawno wymierzono koło drogi Glenure’owi.
Wyznam, że mię to nieco zatrwożyło, a trwoga byłaby eszcze większa, gdybym wieǳiał, ak prawie kubek w kubek ścisłe były przepowiednie Alana; istotnie w edne tylko
rzeczy przesaǳił, a mianowicie w sąǳie zasiadało tylko edenastu Campbellów; zresztą
ponieważ cztere inni byli również zależni od księcia, więc znaczyło to mnie , niżby zdawać się mogło. Czy tak, czy owak, wykrzyknąłem, iż Alan est niesprawiedliwy względem
księcia Argyle, który ( akkolwiek wig) był, bądź co bądź, rozsądnym i cnym szlachcicem.
— Phi! — ozwał się Alan. — Jest on wigiem, to pewna; atoli nie przeczę, że est
dobrym naczelnikiem swego klanu. I cóż myśleć bęǳie klan, eżeli zabito Campbella,
²¹³ z dł on — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
²¹⁴rz — daw. forma; inacze : mówię, powiem. [przypis edytorski]
²¹⁵ a a — konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do -ć, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
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a nikogo w zamian nie powieszono, mimo że ich własny naczelnik był przewodniczącym
sądu? Alem często uważał, że wy doliniacy nie macie należytego po ęcia o tym, co słuszne
i niesłuszne.
Na to roześmiałem się na koniec z całego gardła, a ku memu zǳiwieniu Alan przyłączył się do me wesołości i śmiał się tak szczerze, ak i a.
— Nie, nie — ozwał się — esteśmy na Pogórzu, Dawiǳie; więc kiedy mówię ci,
żeby uciekać, to słucha mych słów i bierz nogi za pas. Pewnie, że ciężka to rzecz czaić się i głodować we wrzosowiskach, ale eszcze cięższa gnić w ka danach w więzieniu
angielskim.
Zapytałem go, dokąd mamy uciekać; gdy zaś on odpowieǳiał mi: „Na niziny!” —
nabrałem nieco większe ochoty, by mu towarzyszyć; boć zaiste parła mnie uż niecierpliwość, by tam powrócić i upokorzyć stry a. Ponadto Alan zapewniał mnie z całą stanowczością, że w dane sprawie nie ma co marzyć o sprawiedliwości, tak iż zacząłem się
niepokoić, czy on nie ma rac i. Ze wszystkich roǳa ów śmierci na mnie mi się uśmiechała śmierć na szubienicy, a obraz tego złowrogiego przyrządu awił mi się w myśli
z naǳwycza ną wyrazistością (tak akem kiedyś go wiǳiał na drzeworycie w nagłówku
ballady wędrownego kramarza) i odbierał mi chętkę na stawanie przed sądem.
— Przysta ę na to, Alanie — rzekłem. — Pó dę z tobą.
— Ale pamięta — rzekł Alan — że to nie błahostka. Bęǳiesz znosił zno e i goliznę,
a nieraz zdarzy ci się przymierać głodem. Legowisko bęǳiesz miał takie samo ak głuszce
i cietrzewie, życie two e bęǳie przypominało życie ścigane zwierzyny, a sypiać bęǳiesz
z bronią w ręku. Tak, człowiecze, natruǳisz się niemało i nadwyrężysz sobie nogi, zanim
uda się nam wy ść cało! Zapowiadam ci to zaraz na wstępie, boć życie to znam doskonale.
Ale gdybyś zapytał, co innego mamy eszcze do wyboru, odpowieǳiałbym: nic. Wybiera
albo tułaczkę ze mną po wrzosach, albo też stryczek.
— O wybór tu nietrudno! — odrzekłem i uścisnęliśmy sobie prawice na znak zgody.
— A teraz przy rzy myż się eszcze raz czerwonym kabatom! — rzekł Alan i zaprowaǳił mnie ku północno-wschodnie krawęǳi lasu.
Spoziera ąc skroś gęstwy drzew, wiǳieliśmy wielkie zbocze górskie opada ące nadzwycza stromo ku wodom morskie cieśni. Był to trudny do przebycia szmat drogi,
gǳie co krok napotykało się głaźne wiszary, kępy wrzosu i wielkie gąszcze brzeziny; kędyś tam daleko, na drugim końcu te pustaci, w kierunku Balachulish szli nurkiem mali
— maciupeńcy — czerwoni żołnierze, brnąc to w górę, to w dół po wyżniach i wądołach
i zmnie sza ąc się z każdą chwilką. Nie byłoć tam teraz słychać radosnych pokrzykiwań,
bo ponoć na co innego był im teraz potrzebny dech, aki im eszcze pozostał; ednakże
szli wciąż wytrwale tropem perci i pewno mniemali, że ma ą nas tuż przed sobą.
Alan przyglądał się im, uśmiecha ąc się pod nosem.
— Juści — ozwał się — porządnie się zmacha ą, zanim osiągną cel swych zabiegów!
Wobec tego my oba , Dawiǳie, możemy sobie usiąść, coś niecoś przekąsić i odsapnąć,
a choćby i łyknąć po trosze z me manierki. Potem wyprawimy się do Aucharu, do domu
mego krewniaka, Jakuba z Wąwozów, gǳie muszę dostać oǳież, broń i pieniąǳe na
drogę, a potem, Dawiǳie zawołamy: „Na los szczęścia!” i szust we wrzosy!
Usiedliśmy więc w mie scu, skąd mogliśmy przyglądać się słońcu zstępu ącemu w obszar wielkich, ǳikich, bezludnych gór, przez akie miałem teraz wędrować wraz z moim
towarzyszem. Wzięliśmy się natychmiast do eǳenia i picia, a bądź podczas te biesiady, bądź też późnie , w czasie drogi do Aucharu, opowieǳieliśmy sobie wza emnie swo e
przygody; z przygód Alanowych przytoczę tuta te wszystkie, które mogą się wydać ciekawsze lub konieczne.
Okazało się, iż on podbiegł do nadburcia, skoro tylko przelewa nas minęła; zobaczył
mnie, potem stracił z oczu, potem znów zobaczył, akem tłukł się z falami przypływu;
w końcu przelotem do rzał mnie trzyma ącego się rei. To wlało weń nieco naǳiei, że
może uda mi się, koniec końców, wydostać na ląd, i podsunęło mu myśl pozostawienia
tych wszystkich znaczków i zleceń, które doprowaǳiły mnie (za me ciężkie grzechy!) do
tego nieszczęsnego Appinu.
Tymczasem tym, którzy eszcze pozostali na brygu, udało się opuścić łódź na morze,
a kilku z nich uż się w nie zna dowało, gdy nadszedł drugi bałwan większy od poprzedniego i zmiótł statek z mie sca, na którym on się zna dował; zapewne byłby go pogrążył na
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dno, gdyby bryg nie uderzył w rafę i nie zawisł na nie w pewne pochyłości. Poprzednie
uderzenie dokonane było nosem okrętu, tak iż dotąd rufa za mowała położenie na niższe.
Teraz natomiast rufa została wyrzucona w górę, a przód okrętowy zanurzył się pod wodę;
wówczas woda poczęła się wlewać przez lukę przednią, ak gdyby przez zastawę na młynie.
Krew zbiegała z lic Alana nawet i teraz, gdy opowiadał to, co nastąpiło. W komorze
marynarskie zna dowało się eszcze dwóch luǳi, leżących bezsilnie na tapczanach; ci,
wiǳąc wlewa ącą się wodę i sąǳąc, że okręt uż iǳie na dno, poczęli drzeć się na całe
gardło — i to głosem tak przeraźliwym, że wszyscy, którzy byli na pokłaǳie, rzucali się
pędem eden za drugim do łoǳi i przypadli do wioseł. Nie odpłynęli eszcze i dwustu
sążni, aliści nadciągnął trzeci przewał, który oderwał bryg od ra; żagle wzdęły się na
chwilę i okręt zdawał się gonić rozbitków, ale coraz to barǳie zwalniał biegu; nagle
zaczął opadać coraz to niże i niże , ak gdyby akaś ręka ciągnęła go w dół — i toń morska
zamknęła się nad od z Dysart…
Wiosłu ąc do brzegu, nie mówili ani słowa, ako że byli oszołomieni grozą tego zatonięcia; zaledwie ednak postawili nogę na wybrzeżu, Hoseason ocknął się ak gdyby
z akie ś zadumy i zaczął namawiać swych kamratów, żeby capnęli Alana za kołnierz. Oni,
ma się rozumieć, cofnęli się, nie ma ąc wielkie chęci do spełnienia rozkazu; ale Hoseason rozpieklił się ak sam diabeł — i ął krzyczeć, że Alan est osamotniony — że on to
est przyczyną zguby okrętu i zatopienia wszystkich kamratów — że posiada przy sobie
znaczną sumę pienięǳy, tak iż ednocześnie można osiągnąć zemstę i bogactwo. Było ich
siedmiu na ednego; w te części wybrzeża nie było skały, którą Alan mógłby osłonić swe
plecy, przeto marynarze zaczęli się rozsypywać i zachoǳić mu tył…
— A potem — mówił Alan — ten chuchrak z ryżą głową… nie pamiętam ak mu
było na nazwisko…
— Riach — podpowieǳiałem.
— Tak, tak! — rzekł Alan — Riach! Otóż on ął za mną orędować, zapytu ąc luǳi, czy
nie bo ą się sądu, a na koniec ozwał się: „Dalibóg, sam nadstawię karku za tego górala!”…
Ten chuchrak z ryżą głową nie est ci złym do gruntu człowiekiem. Ma on pewne po ęcie
o tym, co się goǳi, a co się nie goǳi.
— A akże! — potwierǳiłem — był on dla mnie po swo emu życzliwy.
— I taki też był dla Alana — rzekł mó druh — dalibóg, przekonałem się, że to człek
dobrych zasad! Ale zresztą wiǳisz, Dawiǳie, rozbicie okrętu i krzyki tych nieboraków
barǳo nim wstrząsnęły… i to może było powodem ego dobroci…
— Ba, i a niedaleki estem od te myśli — dodałem — bo z początku był on tak
zuchwały ak i inni. Ale cóż na to Hoseason?
— O ile pamiętam, wprawiło go to w złe usposobienie — odrzekł Alan. — Jednakże
ów człeczyna krzyknął na mnie, bym uciekał, więc a, uważa ąc radę tę za dobrą, istotnie
puściłem się w dyrdy. Ostatnią rzeczą, aką wiǳiałem, było to, że wszyscy zbili się w kłąb
nad brzegiem, ak luǳie nie barǳo ze sobą zgodni.
— Co chcesz przez to powieǳieć? — zapytałem.
— No, pięści tam były w robocie! — rzekł Alan. — Wiǳiałem ci też, że eden człek
padł na ziemię, ak para zmiętych gatek. Ale uważałem, że lepie bęǳie nie maruǳić.
W owe połaci wyspy Mull, trzeba ci wieǳieć, est spłacheć należący do Campbellów, co
dla takiego egomościa, ak a, byłoby niepożądanym sąsieǳtwem. Gdyby nie ta okoliczność, byłbym zatrzymał się i sam osobiście za ął się tobą, a może też pomógłbym temu
małemu człeczynie.
Była to rzecz pocieszna słyszeć, ak Alan ustawicznie podkreślał mały wzrost pana
Riacha, gdyż, prawdę mówiąc, eden z nich nie większy był od drugiego.

 .    
Gdyśmy uż byli w droǳe, zapadła noc, a chmury, które rozpierzchły się popołudniu,
zgromaǳiły się i zgęstniały, tak iż, ak na ową porę roku, zrobiło się niesłychanie ciemno. Droga, którąśmy przebywali²¹⁶, szła poprzez urwiste zbocza górskie i, chociaż Alan
poruszał się na nie całkiem pewnie, nie mogłem żadną miarą dociec, czym się on na nie
²¹⁶ r my rz ywa — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : którą przebywaliśmy. [przypis edytorski]
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kierował.
W końcu, a było to około wpół do edenaste , doszliśmy do krawęǳi akiegoś urwiska
i w dole, pod sobą, dostrzegliśmy światła. Zdawało się, ak gdyby drzwi akiegoś domu
stały otworem, wysyła ąc snop blasku od świec i ogniska; zaś dokoła domu i obe ścia
biegało pędem pięć do sześciu osób, z których każda miała w ręce zapalone łuczywo.
— Jakub musiał uż coś tam wymyślić — ozwał się Alan. — Gdyby tuta , zamiast nas
obu, stali żołnierze, miałby ci się z pyszna! Ale przypuszczam, że on uż postawił warty
na droǳe, a przy tym wie doskonale, że żaden żołnierz nie odna ǳie drogi, którąśmy tu
przyszli²¹⁷.
To rzekłszy, zagwizdał trzykrotnie w akiś osobliwy sposób. ǲiw było patrzeć, ak
na pierwsze świśnięcie wszystkie uwĳa ące się pochodnie stanęły w mie scu, ak gdyby
ci, którzy e nieśli, czegoś się zatrwożyli — i ak na trzeci gwizdek rozpoczęła się znów
krzątanina ak wprzódy²¹⁸.
Uspokoiwszy w ten sposób umysły tych luǳi, zeszliśmy z urwiska; u podwórzowe
bramy (gdyż mie sce to wyglądało na dostatni folwark) powitał nas wysoki, przysto ny
mężczyzna lat może pięćǳiesięciu, który zawołał na Alana po gallicku.
— Jakubie Stuarcie — rzekł Alan — proszę cię, byś mówił po szkocku, gdyż ze mną
przybył młody szlachcic, który nie rozumie naszego ęzyka. Oto on — dodał, biorąc mnie
pod ramię — est to młody szlachcic z Nizin i ǳieǳic wielkie ma ętności w swym kra u,
lecz sąǳę, że wy ǳie mu to barǳie na zdrowie, eżeli pominiemy ego nazwisko.
Jakub z Wąwozów zwrócił się do mnie na chwilę i przywitał się ze mną dość grzecznie;
po chwili zwrócił się znów do Alana.
— Było tu straszne wydarzenie — zawołał. — Ono ściągnie nieszczęście na cały kra !
I załamał ręce z rozpaczą.
— Sza! — odrzekł Alan. — Wespół z tą goryczą mamy i osłodę. Colin Roy nie ży e,
za co niebu niech będą ǳięki!
— Tak, tak — ozwał się Jakub — na mą duszę, wolałbym, by on znów ożył! Miło
to było przedtem szastać się i przechwalać… ale teraz uż się stało, Alanie! I któż poniesie
hańbę za ten postępek? Zabó stwo zdarzyło się w Appinie… zważ to, Alanie… i Appin
musi to przypłacić swą skórą… a zaś estem obarczony roǳiną.
Gdy oni tak rozmawiali, a tymczasem przyglądałem się czelaǳi. Jedni stali na drabinach, grzebiąc w strzesze domostwa i budynków folwarcznych, spod które wydobywali
pałasze, strzelby i wszelaki oręż wo enny; inni znów unosili go precz, a z dźwięku uderzeń
motyki, rozlega ącego się gǳieś opodal pod urwiskiem, wniosłem, że tam zakopywano
sprzęt ten cały. Chociaż wszyscy byli tak gorliwie za ęci pracą, to ednak w ich wysiłkach
nie znać było sprawności i ładu; często luǳie bili się z sobą o ten sam samopał lub uderzali się wza emnie płonącymi łuczywami. Jakub raz po raz odwracał się od swe rozmowy
z Alanem, by rzucać rozkazy, których tu widocznie nigdy nie rozumiano. W świetle
pochodni twarze tych luǳi wyglądały akby wyczerpane krzątaniną i lękiem, a chociaż
mówiono tylko półgłosem, mowa ich brzmiała zarazem gniewnie i trwożnie.
W tym to mnie więce czasie wyszła z domu akaś ǳieweczka, niosąc akąś paczkę czy
węzełek; nie ednokrotnie późnie uśmiechałem się mimo woli, myśląc, ak na sam widok
tego tobołka obuǳił się instynkt Alana.
— Co to niesie ta ǳieweczka? — zapytał.
— Właśnie porządku emy domostwo, Alanie — rzekł Jakub głosem bo aźliwym
i nieco przymilnym. — Będą tu ze świecą w ręku przetrząsali cały Appin, więc musimy mieć wszystko w porządku. Jak wiǳisz, zakopu emy w mchu tę odrobinę broni
palne i sieczne ; to zaś, ak mi się zda e, są własne aścine suknie ancuskie. Trzeba e
bęǳie zakopać, ak przypuszczam.
— Zakopać mó mundur ancuski! — zawołał Alan. — Dalibóg, nie!
To rzekłszy, zatrzymał tłumok i udał się do stodoły, by się przebrać, poleca ąc mnie
tymczasem opiece swego krewniaka. Przeto Jakub zaprowaǳił mnie do kuchni i usiadł
wraz ze mną za stołem, uśmiecha ąc się zrazu i rozmawia ąc w sposób wielce uprze my.
²¹⁷ r my u rzy z — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : którą tu przyszliśmy. [przypis
edytorski]
²¹⁸w rz dy — wcześnie , uprzednio. [przypis edytorski]
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Nagle ednak wróciła mu dawna markotność; sieǳiał, marszcząc się i gryząc palce, i czasem tylko przypomina ąc sobie mo ą obecność — wtedy darzył mnie kilkoma słowami
i nikłym uśmiechem i pogrążał się na nowo w swych osobistych strapieniach. Żona ego
sieǳiała przy ognisku i płakała, zakrywszy twarz dłońmi; na starszy syn pochylił się nad
podłogą, krzątał się koło wielkiego stosu papierów, a od czasu do czasu podnosił zeń ku
światłu akiś szpargał i niszczył go w płomieniach; przez cały ten czas ǳiewka służebna
o czerwone , zalęknione twarzy przetrząsała z gorączkowym pośpiechem całą izbę, popłaku ąc piskliwym głosem, a co pewien czas akiś człowiek zaglądał od podwórza, zapytu ąc
głośno o rozkazy.
Na koniec Jakub nie mógł uż usieǳieć na mie scu i przeprosił mnie, że bęǳie na
tyle niegrzeczny, iż prze ǳie się po mieszkaniu.
— Kiepsko dotrzymu ę towarzystwa waszmości — ozwał się — ale nie potraﬁę myśleć
o niczym, ak tylko o tym okropnym wypadku i o przykrościach, akie gotów on ściągnąć
na luǳi zgoła niewinnych.
Wkrótce potem zauważył, że syn ego palił akiś papier, który zdaniem ego powinien
być zachowany; wówczas dał folgę swemu rozdrażnieniu w tym stopniu, że aż przykro
było słuchać.
— Czyś do reszty oszalał? — krzyczał, bĳąc raz po raz chłopaka. — Czy chcesz, by
powieszono twego o ca?
I zapomina ąc o me obecności, ła ał go przez czas dłuższy po gallicku. Chłopak nic
nie odpowiadał, za to żona na wzmiankę o powieszeniu zakryła sobie twarz fartuchem
i zaszlochała głośnie niż przedtem.
Przykro było wiǳieć i słyszeć to wszystko takiemu ak a cuǳoziemcowi; toteż byłem
iście rad, gdy powrócił Alan, wygląda ący godnie w swym paradnym mundurze ancuskim, chociaż rzecz prosta, mundur ten był obecnie nazbyt potargany i zwiotczały, by
zasługiwać na nazwę paradnego. Z kolei za ął się mną drugi syn Jakuba, da ąc mi zmianę oǳieży, które tak dawno było mi potrzeba, oraz parę kierpców góralskich ze skóry
elenie , które zrazu wydały mi się dość ǳiwaczne, ale po krótkim noszeniu okazały się
barǳo wygodne i dopasowane do nogi.
Przez ten czas, zanim powróciłem, Alan zapewne opowieǳiał swo e ǳie e, gdyż widocznie rozumiano, iż mam z nim uciekać i wszyscy krzątali się, by zaopatrzyć nas na
drogę. Dano nam obu po szabli i parze pistoletów, choć co do pierwszego oręża wyznałem, iżem do niego niezaprawiony; oprócz nich i prócz zapasu amunic i dostaliśmy
worek kaszy owsiane , żelazny kubek oraz butelkę tęgie wódki ancuskie — i byliśmy
uż gotowi do wymarszu. Prawda, że brakło nam pienięǳy. Ja posiadałem eszcze około
dwóch gwinei; Alan, wysławszy trzos z pienięǳmi przez innego gońca, ak nakazywała
rzetelność, miał za cały ma ątek nieledwie siedemnaście pensów; co zaś się tyczy Jakuba, to zda e się, tak się zubożył podróżami do Edynburga i kosztami prawnymi na rzecz
ǳierżawców, iż z biedą potraﬁł wygrzebać nieco drobnych pienięǳy, przeważnie w mieǳiakach.
— To nie wystarczy — rzekł Alan.
— Powinniście znaleźć sobie bezpieczne schronienie gǳieś w pobliżu — mówił Jakub
— i posłać mi wieść o sobie. Jak wiǳisz, musisz gracko wywinąć się z tego tartasu,
Alanie. Czas nagli! Nie ma co maruǳić dla głupich paru gwinei. Oni niechybnie cię tu
zwęszą, niechybnie będą szukali i niechybnie ciebie obciążą winą za ǳisie sze zdarzenie.
Jeżeli niesława ta spadnie na ciebie, tedy spadnie i na mnie, bo estem twoim bliskim
krewniakiem i gościłem ciebie w mym domu, gdyś bawił w nasze krainie. A eżeli spadnie
na mnie… — tu przerwał i zbladłszy na twarzy, ął kąsać sobie palce. — Byłaby to rzecz
bolesna dla naszych przy aciół, gdyby mnie powieszono.
— Byłby to ǳień nieszczęsny dla Appinu — rzekł Alan.
— Ten ci to ǳień właśnie nie chce prze ść mi przez myśl i przez gardło — mówił
dale Jakub. — Człowiecze, człowiecze, człowiecze… mó Alanie! Rozmawialiśmy oba
przódy²¹⁹ ak dwa głupcy!
Tak krzycząc, tłukł dłonią w ścianę, aż rozlegało się po całym domu.

²¹⁹ rz dy a. w rz dy (daw.) — wcześnie , uprzednio. [przypis edytorski]
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— Tak, prawda i to — rzekł Alan — a ten oto przy aciel mó z Nizin — (tu skinieniem
głowy wskazał na mnie) — dawał mi dobrą radę tyczącą się one głowy… gdybym tylko
chciał go posłuchać!
— Ale zważ no — prawił Jakub, powraca ąc do poprzedniego usposobienia — eżeli
uda się im mnie nakryć, Alanie, to wtedy, gdy tobie bęǳie potrzeba pienięǳy. Albowiem wobec tego wszystkiego, co a mówiłem i co tyś mówił, pozory będą barǳo silnie
przemawiały przeciwko nam obu; czy ci to przyszło na myśl? Spróbu no tylko ze mną się
porozumiewać, a zobaczysz, że a sam będę zmuszony zado um n owa ciebie, ba, będę
musiał naznaczyć cenę na two ą głowę… a akże, będę do tego zmuszony! Bolesna byłaby
to sprawa we wza emnych stosunkach tak bliskich przy aciół, ale eżeli na mnie spadnie
zakała tego okropnego wypadku, to będę musiał się bronić, mó drogi. Czy to rozumiesz?
Mówił to poważnie, ak gdyby usprawiedliwia ąco, biorąc Alana za wyłogi surduta.
— Juści²²⁰ — rzekł Alan — iż to rozumiem.
— A wy bęǳiecie musieli, Alanie, pó ść precz z nasze włości… ba, nawet opuścić
Szkoc ę… i ty, i twó przy aciel z Nizin również. Albowiem będę musiał zado um n owa
i twego przy aciela z Nizin. Sam to rozumiesz, Alanie… powieǳ, że to rozumiesz!
Zdawało mi się, że Alan nieco poczerwieniał.
— Źle to z me strony, iżem go tu przyprowaǳił, Jakubie — ozwał się, zaǳiera ąc
hardo głowę. — Zakrawa na to, ak gdybym miał zostać zdra cą!
— Ależ, Alanie, mó drogi! — zawołał Jakub. — Spo rzy no trzeźwo na rzecz całą!
On tak i owak bęǳie oskarżony; Mungo Campbell niewątpliwie go zado um n u . Cóż
to szkoǳi, że i a go oskarżę? Poza tym, Alanie, estem obarczony roǳiną…
Z obu stron nastała chwilowa cisza, po czym Jakub znów się odezwał:
— Po wtóre, Alanie, bęǳie to sąd złożony z Campbellów.
— W tym tylko sęk — rzekł Alan w zamyśleniu — że nikt nie zna ego nazwiska.
— Ani też nikt się nie dowie, Alanie! Ręczę ci za to! — krzyknął Jakub, ak gdyby
dalibóg istotnie znał mo e nazwisko. — Ale oǳież, aką miał na sobie, ego wygląd, wiek
i inne tym podobne cechy? Doprawdy nie byłoby dla mnie rzeczy łatwie sze .
— ǲiwię się barǳo waszmości — zawołał Alan surowo. — Czy chciałeś sprzedać
chłopaka wraz z danym mu podarunkiem? Chciałeśże²²¹ zmienić ego oǳienie, a potem
go zdraǳić?
— Nie, nie, Alanie — rzekł Jakub. — Nie, nie! On zd ął ubranie… to ubranie,
w którym wiǳiał go Mungo.
Zdawało mi się, ak gdyby ten człek postradał zmysły; chwytał się lada źǳiebełka,
a ednocześnie, ak mogłem wnosić, wiǳiał twarze swych ǳieǳicznych wrogów zasiada ących na ławie sęǳiowskie i w trybunale, a poza nimi wzniesioną szubienicę.
— No, mości panie — rzecze Alan, zwraca ąc się do mnie — co waszmość na to
powiesz? Zosta esz tu pod ochroną mego honoru i mo ą powinnością est baczyć, by
stało się tylko to, co zgodne z twym życzeniem.
— Jedną tylko rzecz chcę powieǳieć — odrzekłem — gdyż w resztę rozmowy nie
estem zgoła wta emniczony. Wszakże sam zdrowy rozsądek nakazu e, by hańbę przypisać temu, komu się ona należy, czyli temu, kto oddał ów strzał. ado um n u go,
ak to nazywacie, wyślĳcie za nim pogoń, a uczciwym i niewinnym luǳiom pozwólcie
bezpiecznie choǳić po świecie.
Jednakże na mo e słowa zarówno Alan, ak i Jakub wydali okrzyk pełny zgrozy, nakazu ąc mi, bym trzymał ęzyk za zębami, gdyż est to rzecz nieda ąca się pomyśleć, oraz
zapytu ąc mnie, co pomyśleliby Cameronowie (utwierǳiło mnie to w przekonaniu, iż
winowa cą był niechybnie któryś Cameron z Mamore)… i czy nie zda ę sobie sprawy
z tego, że ów chwat mógł być po many?
— Pewno waszmość o tym nie pomyślałeś? — rzekli na koniec z tak szczerą powagą,
iż opuściłem ręce, zwątpiwszy o możliwości dowoǳenia.
— A więc dobrze — rzekłem — zado um n u mnie, zado um n u Alana, za
do um n u króla Jerzego! Wszyscy trze esteśmy niewinni, a zda e się, że tego tu
²²⁰ u (gw.) — tak, pewnie (potwierǳenie). [przypis edytorski]
— konstrukc a z partykułą -że, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą i pyta ną; inacze : czy chciałeś.
²²¹ ał
[przypis edytorski]
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wymagacie. W każdym razie ednak, mości panie — przemówiłem do Jakuba, ochłonąwszy nieco z chwilowego uniesienia — estem przy acielem Alana i eżeli mogę okazać
się pożyteczny ego przy aciołom, nie zawaham się narazić swe osoby.
Sąǳiłem, iż na lepszą rzeczą bęǳie okazać twarz pogodną i zgoǳić się na ich zamiary,
gdyż wiǳiałem zmartwienie na licach Alana; zresztą myślałem sobie w duchu, że ledwo
od nich ode dę, oni mnie zado um n u (mówiąc ich ęzykiem), nie dba ąc o mo ą zgodę.
Obaczyłem ednak, żem się w tym pomylił, bo ledwom wypowieǳiał²²² te słowa, pani
Stuartowa zeskoczyła z krzesła, na którym sieǳiała, przybiegła do nas co żywo i wypłakała
się na pierw na mo e szyi, następnie na Alanowe , błogosławiąc Boga za naszą dobroć
względem e roǳiny.
— Z two e strony, Alanie, było to edynie powinnością sumienia — mówiła. — Ale
ten chłopiec przyszedł tu i obaczył nas w na gorsze niedoli, i wiǳiał, iż poczciwiec mó
mąż żalił się ak suplikant… on, który wedle swych praw winien wydawać rozkazy na
równi z królami… Serce mi się ściska, że nie znam twego nazwiska, mó chłopcze, ale
mam w duszy obraz twego oblicza… i dopóki serce bęǳie bić w me piersi, będę obraz
ten nosiła w sercu, wspominała i błogosławiła…
To rzekłszy, wycałowała mnie i znów wybuchła takim łkaniem, że stałem onieśmielony i zahukany.
— Cicho cie, cicho — ozwał się Alan, spogląda ąc dość głupawym wzrokiem. —
ǲień teraz rychło na sta e; przecież mamy lipiec… a utro w Appinie bęǳie piękna
zabawa: będą pięknie eźǳić dragoni, będą wołali „ rua an²²³!” i biegać będą żołnierze…
więc oba musimy wyruszyć co pręǳe — nie ma chwilki do stracenia!
Przeto pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy znów w drogę, skręca ąc nieco ku wschodowi;
noc była piękna i niezbyt ciemna, okolica zaś, którą przebywaliśmy, przeważnie tak samo
urwista i niedostępna ak ta, przez którą szliśmy poprzednio.

 .     .
 
Postępowaliśmy to krokiem, to biegiem, a im bliże było poranku, tym mnie było chodu, a więce biegu. Choć kraina ta z pozoru wydawała się opustoszałą, to ednak traﬁały
się tu szałasy i domy luǳkie pochowane w zakątkach wzgórz — naliczyliśmy ich z górą
dwaǳieścia. Ilekroć podeszliśmy do którego z nich, Alan zostawiał mnie na droǳe, sam
zaś szedł, stukał w ścianę domu i rozmawiał czas akiś przez okno z akąś osobą zbuǳoną
ze snu. Miało to na celu rozszerzanie wieści, co w te krainie do tego stopnia było uważane za powinność, że celem e dopełnienia Alan musiał zatrzymywać się nawet podczas
ucieczki; ale i inni tak dalece e przestrzegali, iż przeszło połowa domów, któreśmy odwieǳali²²⁴, była uż powiadomiona o zabó stwie. W innych, o ile mogłem się domyśleć
( ako że stałem opodal i przysłuchiwałem się obce mowie), wieść tę przy mowano racze
z zaniepoko eniem niż radością.
Mimo że spieszyliśmy się tęgo, ednakże zaczynało uż dnieć, a byliśmy eszcze wciąż
daleko od akiegokolwiek schroniska. ǲień zastał nas w okropne dolinie, na eżone skałami, przez którą przepływała spieniona rzeczułka. Wokoło sterczały ǳikie turnice; nie
porastała e trawa ni drzewa; nie ednokrotnie późnie przychoǳiło mi na myśl, że może
to była owa dolina, zwana Glencoe, w które odbyła się rzeź za czasów króla Wilhelma.
Ale co się tyczy szczegółów nasze przeprawy, to będą one niedokładne, gdyż odbywaliśmy drogę bądź po krótszych spaǳistościach, bądź dłuższymi kołowaniami, posuwaliśmy
się chyżym krokiem i to przeważnie nocą, a nazwy mie scowości, o akie zapytywałem,
brzmiały po gallicku, wskutek czego łatwo wywietrzały mi z pamięci.
Zatem gdy z brzaskiem pierwszego dnia ukazała się naszym oczom owa okropna pustosza — zauważyłem, że Alan zmarszczył brew.
— Nie est to mie sce dogodne dla nas obu — ozwał się. — W tym mie scu oni
obowiązani są stawiać wartę.
²²² dwom wy ow
ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ledwo wypowieǳiałem.
[przypis edytorski]
²²³ rua an — zawołanie rodowe Campbellów. [przypis autorski]
²²⁴ r my odw a — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : które odwieǳaliśmy. [przypis edytorski]
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To mówiąc, zbiegł krokiem barǳie rączym niż zwykle nad brzeg wody — w stronę,
gǳie rzeka ǳieliła się na dwo e pomięǳy trzema skałami. Prąd pęǳił tędy z przeraża ącym hukiem, który mnie aż przyprawiał o drżenie; nad siklawą rozwieszała się lekka mgła
rozbryzganych kropelek. Alan nie patrzył ani w prawo, ani w lewo, ale skoczył wprost
na środkową skałę i padł na nią rękoma i kolanami, aby się utrzymać, gdyż skała ta była
mała i on mógł się przekopyrtnąć poza drugi e koniec. Poszedłem natychmiast za ego
przykładem, mimo że ledwo mi stało czasu na zmierzenie odległości lub zrozumienie
niebezpieczeństwa; on zaś pochwycił mnie i zatrzymał na mie scu.
Staliśmy więc tak, ramię przy ramieniu, na małe skale, oślizgłe od wodnych rozbryzgów — mieliśmy przed sobą do przeskoczenia o wiele szersze ramię rzeczne, a woda
kłębiła się ze wszech stron. Gdym obaczył, gǳie się zna du ę, ogarnęło mnie śmiertelne,
bolesne przerażenie, przeto zasłoniłem sobie oczy dłonią. Alan wziął mnie w ob ęcia i potrząsnął — wiǳiałem, że coś mówił, ale huk wodospadu i mo e własne oszołomienie nie
pozwalały mi dosłyszeć słów ego, u rzałem tylko, że twarz miał czerwoną od gniewu i że
tupał nogą w skałę. Jedno spo rzenie ukazało mi rozszalały żywioł wodny i mgłę wiszącą
w powietrzu — wówczas zamknąłem znów oczy i zacząłem dygotać.
W chwilę późnie Alan przytknął mi do ust butelkę z gorzałką i zmusił mnie do
wypicia tęgiego haustu, po którym znów krew napłynęła mi do głowy. Następnie, przyłożywszy obie dłonie do swych ust, a swo e usta do mego ucha, wrzasnął.
— Wisieć lub utonąć!
Po czym odwróciwszy się do mnie plecami, przeskoczył drugie odgałęzienie strumienia i stanął bezpiecznie na ląǳie.
Byłem uż teraz sam na skale, ǳięki czemu miałem więce mie sca; w uszach szumiała
mi gorzałka; miałem świeżo przed oczyma dobry przykład, a byłem tyle przytomny, by
wiǳieć, że eżeli nie przeskoczę od razu, to uż nigdy nie uda mi się przeskoczyć. Przygiąłem się w kolanach i rzuciłem się przed siebie z tą zaciekłą rozpaczą, aka często u mnie
zastępowała mie sce odwagi. Jak było do przewiǳenia, edynie dłonie mo e osiągnęły całkowitą długość strumienia; te mi się ześlizgiwały, chwytały ziemię i znów się ześlizgiwały
— i użem się staczał w siklawę²²⁵, gdy Alan ucapił mnie, zrazu za czuprynę, potem za
kołnierz, aż na koniec z wielkim wytężeniem wyciągnął mnie na mie sce bezpieczne.
Nie rzekł ani słowa, lecz puścił się znów pędem przed siebie, a zaś byłem zniewolony
wygramolić się akoś na równe nogi i biec za nim. Byłem uż poprzednio zmęczony, lecz
teraz użem był osłabiony i potłuczony, a po trosze i odurzony gorzałką. Utykałem wciąż
w biegu i dawało mi się we znaki akieś kłucie, które omal że odbierało mi wszelką siłę;
toteż gdy na koniec Alan przystanął pod wielką skałą, która stała tu pośród mnóstwa
innych, z Dawidem Balfourem było uż całkiem kiepskawo.
Wspomniałem o wielkie skale; atoli, prawdę powieǳiawszy, były to dwie skały,
wsparte o siebie u wierzchołka, obie na pierwszy rzut oka niedostępne, a wysokie na
akie dwaǳieścia stóp. Nawet Alan — choć można powieǳieć, posiadał ak gdyby cztery
ręce — po dwakroć bezskutecznie na nie się wǳierał… aż dopiero za trzecią próbą i to
wtedy, gdy stanął mi na ramionach i skoczył z taką siłą, iż myślałem, że pewno mi złamał
obo czyk — dopiero wtedy, powiadam, udało mu się tam usadowić. Gdy uż tam się
dostał, spuścił w dół skórzany pas, przy pomocy którego, oparłszy się na dwóch płytkich
stopa ach w skale, wdrapałem się w górę.
Teraz dopiero zrozumiałem, dlaczegośmy tu przyszli: oto obie skały, które były nieco zaklęśnięte u wierzchołka i nachylały się edna ku drugie , tworzyły roǳa misy lub
kociołka, gǳie mogło się ukryć choćby trzech lub czterech luǳi.
Aż dotychczas Alan nie ozwał się ani słowem, tylko wspinał się z taką ǳiką, bezsłowną
zaciekłością i pośpiechem, że miarkowałem, iż boi się śmiertelnie akiegoś niepowoǳenia.
Nawet teraz, gdy zna dowaliśmy się na skale, on nie zaga ał rozmowy, ani nie rozpogaǳał
chmurnego oblicza, eno ułożył się na płask na brzuchu i wyziera ąc tylko ednym okiem
poza krawędź nasze kry ówki, rozglądał się wokoło po całe okolicy. Świt roz aśnił się uż
na dobre; widać było głaźne ubocza doliny i e dno, usiane skałami, i rzekę, która wiła
się tędy owędy i tworzyła białe wodospady — natomiast nigǳie nie było widać dymu
domostwa ani też śladu akie kolwiek istoty ży ące , prócz paru orłów, co krakały wokoło
²²⁵
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Odwaga, Rozpacz

ednego z wierchów.
Wtem Alan nareszcie się uśmiechnął.
— No, no! — przemówił. — Teraz esteśmy pewni swe skóry!
A po chwili, spogląda ąc na mnie wzrokiem nieco ubawionym, rzekł znowu.
— Nie barǳoś ty skory²²⁶ do skakania, ak wiǳę!
Widocznie musiałem zarumienić się z zawstyǳenia, gdyż zaraz potem dodał.
— Co tam! Niewielka hańba! Bać się czegoś, a mimo to dokonać, co się przedsięwzięło
— to właśnie wyrabia na ǳielnie szych luǳi! Zresztą tam była woda, a woda nawet mnie
zbĳa z pantałyku. Nie, nie, to nie ty powinieneś się wstyǳić, ale a.
Zapytałem go, czemu tak sąǳi.
— Czemu? — odpowieǳiał. — Sam ǳisia w nocy okazałem się kpem i ciemięgą.
Przede wszystkim wybrałem złą drogę, i to w moim roǳinnym Appinie! Toteż ǳień
zastał nas tam, gǳie nie powinniśmy byli nigdy się znaleźć, wskutek czego narażeni esteśmy tu na niemałe niebezpieczeństwo i większe eszcze niewygody. Po wtóre (co dla
takiego bywalca tych gór, ak a, est eszcze większym wstydem) zgubiłem manierkę
z wodą, a bęǳiemy musieli tu leżeć przez cały długi ǳień wśród letniego skwaru, nie
ma ąc nic przy sobie prócz czystego spirytusu. Pomyślisz sobie, że to aszka; ale zanim
nastanie noc, powiesz mi, Dawiǳie, co sąǳisz o tym.
Pragnąłem zrehabilitować się w ego oczach, więc zaoﬁarowałem się, że, o ile on zechce
wylać gorzałkę, pobiegnę na dół i naczerpię wody ze strumienia.
— Nie chcę a też marnować porządnego spirytusu — odrzekł Alan. — Okazał ci się
on ǳiś w nocy dobrym przy acielem… inacze , wedle mego mniemania, tkwiłbyś eszcze
dotychczas na one skale. Co więce , ako człek tak przenikliwy, pewno zauważyłeś, że
Alan Breck szedł ǳiś krokiem raźnie szym niż zwykle.
— Ty! — zawołałem. — Tyś pęǳił, akbyś miał rozbić się w kawałki.
— Tak było? — rzekł ów. — No, bo też, możesz mi wierzyć, nie było czasu do
stracenia. Ale dość użeśmy się nagadali; połóż się spać, chłopcze, a a będę czuwał.
Ulega ąc ego wezwaniu, ułożyłem się do snu; wybrałem legowisko pomięǳy wierzchołkami obu skał, gǳie było nieco czarne ziemi, naniesione przez wiatry, a na tym
odrobina zieleni. Ostatnią rzeczą, aką słyszałem, był ustawiczny skwir orłów.
Była może ǳiewiąta rano, gdy zostałem przez kogoś nagle obuǳony — otworzywszy
oczy, przekonałem się, że to Alan zatykał mi dłonią usta.
— Cyt! — syknął. — Myśmy tu zachrapali.
— No i cóż z tego? — zapytałem, zǳiwiony ego trwożnym i posępnym obliczem.
On wy rzał za krawędź skały i dał mi znak, bym uczynił to samo.
Był to uż biały ǳień, bezchmurny i barǳo upalny. Dolina rysowała się wyraziście ak
na obrazku. O akie pół mili w górę rzeki było obozowisko czerwonych kabatów; pośrodku płonęło ogromne ognisko, koło którego kilku luǳi za mowało się gotowaniem. Zaś
nieopodal, na szczycie turniczki prawie tak wysokie ak nasza, stał wartownik, a w ego
broni skrzyło się słońce. Na całe przestrzeni wzdłuż brzegu rzeki stały inne eszcze straże,
to blisko edna od drugie , to znów szerze rozstawione; edne, ak pierwszy z wartowników, tkwiły nieruchomo na wyniośle szych mie scach, inne zna du ące się na równinie,
przechaǳały się tam i z powrotem, a spotyka ąc się w połowie drogi. W górne części
wąwozu, gǳie ów przechoǳił w szerszą kotlinę, łańcuch posterunków przedłużony był
rzędem konnych żołnierzy — można ich było wiǳieć z daleka, ak eźǳili tam i sam.
Poniże ciągnął się znów sznur piechoty, ale że rzeka była tu nagle wezbrana dopływem
znacznie szego potoku, warty były ustawione w większych odstępach, pilnu ąc edynie
brodów i kamiennych przełazów.
Rzuciłem raz tylko okiem na nich i z powrotem dałem nura na swo e mie sce. Była to
zaiste rzecz osobliwa wiǳieć, ak ta dolina, która w porze świtu tchnęła była taką pustką,
teraz ni stąd ni zowąd połyskiwała orężem i pstrzyła się od czerwonych spodni i kabatów.
— Wiǳisz — rzekł Alan — tegom ci właśnie się obawiał, Dawiǳie, iż oni będą
strzegli brzegu strumienia. Zaczęli się tu schoǳić akie dwie goǳiny temu, a ty, człowiecze, sapałeś sobie w na lepsze! Jesteśmy w matni. Jeżeli tamci wydostaną się na zbocze
góry, będą nas łatwo mogli do rzeć przez lunetę, ale eżeli będą się trzymać tylko podnóża
²²⁶n
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kotliny, damy sobie eszcze radę. W dół rzeki straże są luźnie sze, przeto z nade ściem
nocy bęǳiemy mogli się wyswoboǳić, przekrada ąc się koło nich.
— A co mamy czynić aż do nocy? — zapytałem.
— Leżeć tu, pluć i łapać — odrzekł Alan.
Owo „plucie i łapanie” było istotnie treścią niemal całego dnia, który wypadło nam
tu spęǳić. Należy pamiętać, że leżeliśmy na nagim wierzchołku skały ak sucharki na
blasze kuchenne ; słońce prażyło nas nielitościwie, a skała tak się rozgrzała, że ledwo
można było się e dotknąć, a mały skrawek ziemi i paprotek, gǳie było nieco chłodnie ,
wystarczył zaledwie na legowisko dla ednego z nas. Zmienialiśmy się kole no w leżeniu
na nagie skale, co doprawdy przypominało los ednego ze świętych, którego pieczono na
rozpalone kracie, toteż rozmyślałem o tym, aka to rzecz ǳiwna, że w tym samym klimacie i w odstępie nieledwie paru dni dwukrotnie cierpiałem tak srogie katusze: na pierw
z zimna na me wyspie, a teraz z gorąca na te skale.
Przez cały ten czas byliśmy pozbawieni wody, a do picia mieliśmy tylko prostą gorzałkę, która tylko gorze podniecała pragnienie; atoli trzymaliśmy butelkę w możliwie
na większym chłoǳie, zakopu ąc ą do ziemi i doznawaliśmy pewne ulgi, zwilża ąc sobie
piersi i skronie.
Żołnierze uwĳali się przez ǳień cały po dnie doliny, to zmienia ąc straże, to wysyła ąc
odǳiałki i pod azdy na zwiady pomięǳy skałami. Tych było tak wiele wokoło, że szukanie
luǳi pomięǳy nimi było podobne do szukania igły w stogu siana; ponieważ zaś robota
była tak beznaǳie na, więc wykonywano ą z coraz to mnie szą dbałością. W każdym razie
wiǳieliśmy, ak żołnierze dźgali bagnetami w kępy wrzosu, co obuǳało zimny dreszcz
w mych wnętrznościach; czasami zaś uczepiali się dokoła nasze skały, tak iż zaledwie
śmieliśmy oddychać.
W ten to sposób po raz pierwszy posłyszałem angielską mowę; akiś szeregowiec,
przechoǳąc w pobliżu położył rękę na słoneczne powierzchni nasze skały i zaraz rękę tę
cofnął, rzuca ąc przy tym przekleństwo.
— A to ci gorąco! — ozwał się, a a aż się zdumiałem chrapliwością i bełkotliwością
ego gwary, połyka ące całe głoski. Wprawǳiem słyszał był Ransome’a; atoli ów chłopak
zarwał obycza ów od na rozmaitszych luǳi i w ogóle mówił tak nieudolnie, żem składał
to w znaczne mierze na karb ego ǳieciństwa. Toteż tym większe było me zdumienie,
gdym posłyszał tego roǳa u mowę z ust dorosłego człowieka.
W miarę, ak ǳień się posuwał, wzmagała się eno dolegliwość i okropność naszego
pobytu na skale; głaźna opoka stawała się coraz to gorętsza, a słońce coraz to barǳie
skwarne. Można się było spoǳiewać zawrotów głowy, osłabienia i silnych bólów w roǳa u reumatyzmu. Przypominałem sobie wtedy — a i często potem — wiersze naszego
szkockiego psalmu.
Ani cię księżyc w nocy nie porazi,
Ni słońce we dnie…
I doprawdy, było to edynie łaską Bożą, że żaden z nas nie został porażony udarem
słonecznym.
Na koniec koło drugie popołudniu, gdy utrapienie nasze przechoǳiło uż miarę sił
luǳkich, nadarzyła się pokusa, by pofolgować cierpieniom. Albowiem słońce przeszło uż
było teraz nieco ku zachodowi, wskutek czego na wschodnie ścianie turniczki, która z te
strony była zasłonięta przed oczyma żołnierzy, utworzyła się smuga cienia.
— Wszystko edno, ak tam człek kitę odwali! — ozwał się Alan i ześliznąwszy się
przez krawędź, osunął się na ziemię z ocienione strony.
Poszedłem natychmiast za ego przykładem i od razu upadłem całą długością ciała
— tak byłem osłabiony i zbity z nóg wskutek onego długiego leżenia. Leżeliśmy tuta
z goǳinę lub ze dwie, wynękani²²⁷ od stóp do głów, bezwładni ak ﬂe tuchy i zgoła
niczym niezasłonięci przed wzrokiem żołnierzy, którym by tędy zechciało się włóczyć.
Jednakże nikt nie nadszedł, gdyż wszyscy mĳali naszą kry ówkę od przeciwne strony,
tak iż turniczka była nam tarczą nawet w tym nowym położeniu.
²²⁷wyn any — wymęczony. [przypis edytorski]
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Wkrótce zaczęliśmy po trosze powracać do sił; ponieważ zaś żołnierze rozłożyli się
teraz bliże brzegu rzeki, Alan podsunął mi myśl, by próbować ucieczki. W te chwili bałem się edne tylko rzeczy na świecie, a mianowicie powrotu na skałę — wszelkie inne
wy ście witałem z ochotą. Toteż przygotowaliśmy się niezwłocznie do odmarszu i zaczęliśmy się eden z drugim przemykać od skały do skały, uż to czołga ąc się na brzuchu po
mie scach ocienionych, uż to przebiega ąc szybko, z drżeniem w sercu, ku cieniowi.
Żołnierze, przetrząsnąwszy tę stronę doliny, uważali snadź swe zadanie za skończone,
a ogarnięci po trosze sennością z powodu skwaru popołudniowego, barǳo uż spuścili ze
swe czu ności i stali na posterunkach, drzemiąc lub też woǳąc wzrokiem edynie wzdłuż
brzegów rzeki; ǳięki temu, kieru ąc się w dół kotliny, a ednocześnie w stronę wierchów,
oddalaliśmy się wciąż od nich. Jednakże była to na uciążliwsza przeprawa, w akie kiedykolwiek zdarzyło mi się uczestniczyć. Trzeba było mieć zaiste²²⁸ sto par oczu na wszystkie
strony, ażeby ukrywać się na te nie ednosta ne połaci, na odległość głosu od tak licznych i wszędy²²⁹ rozsypanych czatowników. Ilekroć wypadło nam przebywać przestrzeń
odsłoniętą, nie dość było szybkości — trzeba było eszcze szybkiego orientowania się nie
tylko co do układu całe okolicy, ale i co do wytrzymałości każdego kamienia, na którym mieliśmy postawić stopę; albowiem w one²³⁰ goǳiny popołudniowe panowała tam
tak wielka cisza, że staczanie się strąconego kamienia wywoływało rozgłośny trzask, niby
strzałów pistoletowych, buǳąc echa rozbrzmiewa ące po turniach i grapach.
Posuwa ąc się tak wolniuchno, odbiliśmy się o zachoǳie słońca na pewną odległość od
obozowiska, choć co prawda widać było eszcze wyraźnie wartownika sto ącego na cyplu
skały. Atoli napotkaliśmy teraz coś, co kazało nam zapomnieć o wszelkich obawach; był
to głęboko ry ący się potok, który przeǳierał się tędy, by połączyć się z rzeką w parowie.
Obaczywszy ą, pokładliśmy się na ziemi, zanurza ąc głowę i ramiona w woǳie — i nie
umiem powieǳieć, co było dla nas większą rozkoszą: czy dreszcz, który nas przeszedł, gdy
oblała nas chłodna woda potoku, czy też owa łapczywość, z aką łykaliśmy ten rzeźwiący
napó .
Leżeliśmy tu czas akiś ( ako że kryły nas brzegi), raczyliśmy się raz po raz łykiem
wody, obmyliśmy sobie piersi i taplaliśmy sobie ręce w bieżące woǳie, aż nam skostniały
od zimna; w końcu, odświeżywszy się wspaniale, wydobyliśmy worek z żywnością i na
blaszane patelence przyrząǳiliśmy sobie zacierkę. Składała się ona wprawǳie z mąki
owsiane , rozczynione zimną wodą, ednakowoż dla człeka zgłodniałego był to przysmak
nie lada, a tam, gǳie nie ma sposobu rozpalenia ogniska lub ( ak w naszym wypadku)
tak złożą się okoliczności, że nie można go rozpalić, est to główny środek wyżywienia dla
tych, którzy kry ą się po wrzosowiskach.
Ledwo zapadł zmierzch, puściliśmy się znów w drogę, zrazu z tą samą ostrożnością,
co wprzódy, późnie ednak nabraliśmy większe śmiałości i stanąwszy na równe nogi,
zaczęliśmy się posuwać zwykłym krokiem marszowym. Droga była barǳo zawiła, przechoǳąc po stromych uboczach górskich i po krawęǳiach grani; wraz z zachodem słońca
nadciągnęły chmury, i noc była ciemna i chłodna; przeto kroczyłem bez wielkiego zmęczenia, ale w ustawicznym strachu, by nie obsunąć się i nie stoczyć się z grani — przy
czym zupełnie zatraciłem świadomość kierunku nasze drogi.
W końcu wzeszedł księżyc — i zastał nas eszcze w droǳe; był on w ostatnie kwadrze
i długo przeganiały go chmury; atoli w czas akiś roz aśnił się, ukazu ąc mi mnóstwo
posępnych wierchów górskich i odbĳa ąc się kędyś daleko u naszych stóp w cieśninie
morskie odnogi.
Na ten widok oba zatrzymaliśmy się, ako że mnie zd ął poǳiw, iż znalazłem się
tak wysoko i stąpam ( ak mi się zdało) po chmurach; Alan zaś chciał się upewnić co do
kierunku.
Widocznie był zadowolony i pewno uż uznał, że odsunęliśmy się na odległość głosu od nieprzy aciół, albowiem przez resztę nocy urozmaicał nam drogę, wygwizdu ąc
na przeróżnie sze melodie, to wo enne, to wesołe, to żałosne, to znów skoczne, pod nutę tańców góralskich, na którą aż nogi same podrygiwały, a nie brak też było melodii
z moich roǳinnych południowych stron, których dźwięki buǳiły we mnie tęsknotę do
²²⁸za (daw.) — rzeczywiście, naprawdę. [przypis edytorski]
²²⁹w z dy (daw., gw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
²³⁰on (daw.) — tamte. [przypis edytorski]
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domowych pieleszy — wszystkie te piosenki towarzyszyły nam w droǳe poprzez wielkie,
mroczne i opustoszałe góry…

 .     .
  
Była eszcze wczesna goǳina, o akie dnie e w początkach lipca, i z ziemi nie zeszły eszcze
mroki, gdy dotarliśmy do celu, to est do rozpadliny w grzbiecie wielkie góry, przez które
środek ściekała woda, z ednego zaś boku zna dowała się niegłęboka pieczara. Rósł tu
rzadki, ale piękny ga brzozowy, który nieco dale przechoǳił w sosnowy bór. Strumień
roił się od ślizów, a w boru pełno było turkawek; po drugie stronie na odsłoniętym
zboczu góry poświstywały chróściele i przekrzykiwały się kukułki. Z wylotu i szczeliny
mieliśmy widok na część Mamore i na odnogę morską, która tę włość odǳiela od Appinu;
a spoglądaliśmy na to z tak ogromne wysokości, iżem²³¹ wciąż tu przesiadywał, po ąc się
poǳiwem i zachwytem.
Rozpadlina ta zwana była Wyłomem Corrynakiegh, a chociaż wskutek swe wyniosłości tuǳież bliskości morza była często przysłonięta chmurami, ednak było to mie sce na
ogół przy emne, a one²³² pięć dni, któreśmy²³³ tu spęǳili, zbiegły nam nader szczęśliwie.
Sypialiśmy w pieczarze, urząǳiwszy sobie legowisko z pęków wrzosu, których nacięliśmy umyślnie w tym celu, i przykrywa ąc się płaszczem Alana. W zakręcie parowu była
zewsząd osłonięta amka, w które odważaliśmy się rozniecać ognisko, tak iż mogliśmy się
ogrzać, gdy chmury naniosły chłodu, nagotować gorące kaszy lub napiec ślizów, które
poławialiśmy rękoma pod kamieniami i obwisłymi brzegami potoku. Było to, doprawdy,
na ważnie sze i na milsze nasze zatrudnienie; boć nie tylko gwoli oszczęǳenia adła na
gorsze czasy, ale też dla rozrywki i współzawodnictwa, spęǳaliśmy znaczną część każdego dnia nad brzegiem strumyka i podkasawszy się do pasa, gmeraliśmy w woǳie, ryb
tych poszuku ąc. Na większe z tych, któreśmy ułowili²³⁴, mogły ważyć do ćwierci funta;
miały ednak dobre mięso i smak, a kiedyśmy e piekli na węglach, tylko soli brakowało,
a byłyby wyśmienite.
W chwilach wolnych Alan uczył mnie władania szablą, gdyż mo a nieumie ętność
barǳo go trapiła; myślę też, że ponieważ okazałem się odeń zręcznie szy w rybołówstwie,
on był nie od tego, by za ąć się ćwiczeniem, w którem mógł popisać się daleko większą ode
mnie zręcznością. Prze mował się tym może więce , niż było potrzeba, gdyż podczas tych
lekc i obrzucał mnie wciąż nader mocnymi poła aniami i nacierał na mnie z tak bliska, iż
wydawało mi się, że niechybnie przebĳe mnie na wskroś. Często brała mnie pokusa, by
drapnąć przed nim, mimo to ednak dotrzymywałem placu i niemałom zyskał²³⁵ z tych
lekc i, chociażby to, że umiem stać w bitce z pewną siebie miną, co nie ednokrotnie starczy
za wszystko. Tak więc, choć nigdy ani trochę nie zdołałem zadowolić mego mistrza, ednak
nie byłem sam z siebie całkiem niezadowolony.
Nie należy wszakże przypuszczać, żeśmy tymczasem zaniedbywali swe na ważnie sze
powinności, aką było ode ście stąd precz.
— Wiele dni upłynie — rzekł do mnie Alan zaraz w pierwszym dniu naszego pobytu
— zanim czerwone kabaty pomyślą o przeszukiwaniu Corrynakiegh; toteż musimy teraz
posłać wieść do Jakuba, on zaś musi dostać dla nas pienięǳy.
— Ale ak mu tę wieść poślemy? — zagadnąłem. — Jesteśmy tu w samotni, które
nie wolno nam opuszczać; przeto nie wiem, co potraﬁmy tu zǳiałać, chyba że za gońców
uży esz ptaki niebieskie.
— Tak? — rzecze Alan. — Jesteś człowiekiem mało pomysłowym, Dawiǳie.
Po czym wpadł w zamyślenie, wpatru ąc się w dogorywa ące ognisko; nagle, wziąwszy
dwa kawałki drzewa, złożył e na kształt krzyża, którego cztery końce naczernił węglem.
²³¹ m
rz adywał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : iż przesiadywałem. [przypis edytorski]
²³²on (daw.) — tamte. [przypis edytorski]
²³³ r my
— konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : które spęǳiliśmy. [przypis
edytorski]
²³⁴ r my ułow — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : które ułowiliśmy. [przypis edytorski]
²³⁵n małom zy ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : niemało zyskałem. [przypis
edytorski]
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Następnie spo rzał na mnie z pewnym zakłopotaniem.
— Czy możesz pożyczyć mi mego guzika? — zapytał. — Wydać się to może rzeczą
ǳiwną, iż żądam zwrotu darowizny, ale w przeciwnym razie byłbym zmuszony odciąć
drugi.
Dałem mu guzik, on zaś nawlekł go na strzęp swego płaszcza, użyty przezeń do wiązania ramion krzyżyka i wpiąwszy weń małą gałązkę brzozową i takąż świerkową, spoglądał
z zadowoleniem na swe ǳieło.
— Otóż — odezwał się — niedaleko od Corrynakeigh est mała osada, a nosi nazwę
Koalisnacoan. Mieszka tam wielu moich przy aciół, którym mogę powierzyć życie, i kilku,
których nie estem nazbyt pewny. Wiǳisz, Dawiǳie, oto na nasze głowy bęǳie nałożona
cena; sam Jakub bęǳie musiał ą nałożyć; co się zaś tyczy Campbellów, ci nigdy nie będą
szczęǳili pienięǳy, gdy choǳi o dokuczenie Stuartowi. Gdyby było inacze , poszedłbym
czy tak, czy owak do Koalisnacoan i z tak lekkim sercem powierzyłbym swe życie w ręce
tych luǳi, ak komu innemu powierzałbym rękawiczkę.
— Ale co poczniesz wobec teraźnie szych warunków? — zapytałem.
-– Wobec teraźnie szych warunków — odparł Alan — będę się starał, aby mnie nie
wiǳiano. Wszędy traﬁa ą się luǳie źli, a co gorsza słabi. Przeto gdy zapadnie zmrok,
zakradnę się do te osady i to com sporząǳił, złożę na oknie mego serdecznego przy aciela,
Jana Brecka Maccolla, ǳierżawcy włości appińskich.
— I owszem — rzekę na to — ale co on sobie pomyśli, gdy ową rzecz zna ǳie?
— No — odrzekł Alan — życzę sobie, by okazał się on człowiekiem barǳie domyślnym, gdyż dalibóg bo ę się, czy mu nie zbywa na te zalecie! Ale oto co sobie myślę: ten
krzyż przypomina nieco wić, która est hasłem zbiórki w naszych klanach; ednakże Jan
wieǳieć bęǳie doskonale, że klan nasz się nie rusza, gdyż na wici, którą zna ǳie w swym
oknie, nie bęǳie żadnych słów. Więc też powie sam do siebie: an n ru za a o
u
w . Wówczas zobaczy mó guzik, który niegdyś należał do Dunkana Stuarta;
powie na to: yn un ana ry
w wrzo a a a
m mu o rz ny.
— No, barǳo to być może — powieǳiałem na to. — Ale nawet przypuściwszy, że
tak bęǳie, zawszeć to stąd do morskie cieśniny ciągnie się spory szmat wrzosowisk.
— Święta prawda to, co mówisz — rzecze Alan — Atoli potem Jan Breck zobaczy
gałązkę brzozy i gałązkę choiny i o ile w ogóle est człowiekiem domyślnym (w co mocno
wątpię), powie sobie: an rz ywa w
ro n raz m rzozy o ny. A potem sobie
pomyśli: a
a wn
naz y w w na zy o o a — potem zaś przy ǳie nas
odwieǳić w Corrynakiegh. A eżeli tego nie uczyni, Dawiǳie, to życzę mu, żeby go diabli
wzięli, bo nie wart, by mu kaszę posolić.
— E, człowiecze — rzekłem, drocząc się z nim trochę — esteś barǳo przemyślny!
Ale czyż nie byłoby proście napisać doń parę słów czarno na białym?
— Doskonała uwaga, mości panie Balfour z Shaws — rzecze Alan, przekomarza ąc się
ze mną — z pewnością byłoby dla mnie o wiele proście napisać do niego, atoli dla Jana
Brecka byłoby cięższą sprawą to odczytać: musiałby przedtem iść na parę lat do szkoły,
a kto wie, czybyśmy wtedy się nie znużyli czekaniem na niego.
Tak więc te nocy Alan zabrał swo ą wić i zaniósłszy ą do domu ǳierżawcy, zostawił ą
na oknie. Gdy powrócił, barǳo był strapiony, albowiem w osaǳie psy szczekały i luǳie
wybiegali ze swych domostw, a emu zdało się, że słyszał szczęk broni i wiǳiał żołnierza
podchoǳącego do ednych drzwi. Na wszelki wypadek przez cały ǳień następny przebywaliśmy na skra u lasu i czatowaliśmy pilnie, tak iż gdyby nadszedł Jan Breck, byliśmy
gotowi wprowaǳić go na właściwą drogę, a gdyby nadciągnęli żołnierze, mielibyśmy dość
czasu, by umknąć przed nimi.
Około południa wytropiliśmy akiegoś człowieka, który wlókł się w skwarze po odsłoniętym stoku góry i rozglądał się wokoło, przysłoniwszy oczy dłonią. Alan zoczywszy
go, zaświstał; ów człowiek obrócił się i podszedł ku nam nieco bliże . Wówczas Alan
ozwał się znów „ﬁu!” — ów człowiek zbliżył się eszcze barǳie . Tak to poświstywanie
zaprowaǳiło go do mie sca, gǳieśmy się zna dowali.
Był to człek obdarty, nieocha ny i brodaty, liczący ze cztery krzyżyki, okropnie zeszpecony ospą, a patrzył ednocześnie ponuro i ǳiko. Choć angielszczyzna w ego ustach
była wielce kulawa i kiepska, to ednak Alan (przez grzeczność, okazywaną stale w sto-
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List

sunku do mnie) nie pozwolił mu mówić po gallicku. Może te obcości ęzyka przypisać
należy, iż przybysz wydawał się barǳie zahukany, niż był w istocie, gdyż zdawało mi się,
że nie miał wielkie ochoty nam służyć i we wszystkim okazywał wielką trwogę.
Alan chciał go obarczyć poselstwem do Jakuba, ale ǳierżawca nie chciał słuchać
o żadnych ustnych zleceniach.
— Jeszcze ona zapomni — odrzekł głosem skrzeczącym i żądał, aby mu dano list, bo
w przeciwnym razie umywa ręce od całe sprawy.
Sąǳiłem, iż Alan tym się strapi, gdyż w tym pustkowiu brakło nam przyborów piśmiennych. Ale był to człek barǳie zaradny, niż przypuszczałem: przeszukał cały las, aż
znalazł sterówkę ze skrzydła turkawki i przyciął ą na kształt pióra do pisania; potem przyrząǳił coś w roǳa u atramentu z prochu strzelniczego, aki miał w różku, rozcieńczywszy
go wodą ze zdro u, a oddarłszy narożnik ze swego dokumentu służby wo skowe ancuskie (który nosił stale w kieszeni, ak talizman, który miał go chronić od szubienicy)
usiadł i napisał co następu e.
ro r wn a u, bądź łaskaw przysłać mi pieniąǳe za pośrednictwem
oddawcy tego listu na wiadome mu mie sce.
Twó oddany kuzyn A. S.
Pismo to wręczył ǳierżawcy, który obiecał śpieszyć się, ile można, i zeszedłszy ze
wzgórza, zniknął w lesie.
Upłynęły całe trzy dni — aż dopiero pod wieczór dnia trzeciego posłyszeliśmy w lesie lekki gwizd, na który Alan natychmiast odpowieǳiał; wraz też znad brzegu rzeczki
wyszedł ǳierżawca, rozgląda ąc się za nami w prawo i lewo. Wyglądał mnie markotnie
niż poprzednio — i niewątpliwie był chyba zadowolony, że udało mu się uporać z tak
niebezpiecznym zadaniem.
Opowieǳiał nam wszystkie nowiny mie scowe. Dowieǳieliśmy się więc, że cała kraina pełna była czerwonych kabatów; że zna dowano pochowaną broń, a pospólstwo doznawało co ǳień srogich prześladowań; wreszcie, że Jakub i kilku z ego czelaǳi zostali
uż zamknięci w więzieniu w Fort William, mocno pode rzani o spisek. Podobno roztrąbiono na wszystkie strony, że ów strzał padł z ręki Alana Brecka, wobec czego na ego
głowę i na mo ą wydano wyrok śmierci i wyznaczono nagrodę stu funtów.
Słowem, wszystko było ak tylko mogło być na gorze , a mały liścik, który ǳierżawca
przyniósł nam od pani Stuartowe , był niesłychanie smutny. Zaklinała w nim Alana, żeby
nie dał się schwytać, zapewnia ąc go, że gdyby wpadł w ręce żołnierzy, to zarówno on,
ak i Jakub, byliby uż straceni. Drobna sumka, aką nam przysyłała, stanowiła wszystko,
co mogła wyżebrać lub pożyczyć, a oﬁarodawczyni słała modły do Boga, żebyśmy z tego
akoś potraﬁli wyżyć. W końcu nadmieniła, że załącza eden z wyroków śmierci, w których
opisano nasz wygląd.
Temu przy rzeliśmy się z wielką ciekawością, ale i niemałą obawą, po trosze tak, ak
zwykło się spoglądać w zwierciadło, a po trosze tak, akby ktoś spozierał w lufę strzelby
przeciwnika, by sprawǳić, czy dobrze wycelowana. Alan był tam określony ako „człek
niskiego wzrostu, ospowaty, żwawy, lat około trzyǳiestu pięciu, ubrany w kapelusz z piórem, w błękitny surdut ancuski ze srebrnymi guzikami i mocno uż spłowiałymi galonami, w czerwoną kamizelkę i w pluderki z czarnego sukna”; a zaś ako „chłopak wysoki
i krzepki, lat mnie więce osiemnastu, oǳiany w stary błękitny kubrak, barǳo podarty,
w starą góralską magierkę²³⁶, w długą samoǳiałową kamizelkę, błękitne pludry; łydki
ma gołe, na nogach trzewiki, akie noszą na nizinach, pozbawione nosków; mówi ak
Doliniak i nie ma zarostu”.
Alan był na ogół zadowolony, wiǳąc, że tak dokładnie zauważono i opisano ego eleganc ę; edynie gdy doszedł do słowa „spłowiałe”, spo rzał nieco zmartwionym wzrokiem
²³⁶ma r a — także: ma ar a, czapka węgierska; nakrycie głowy bez daszka, z płaską, okrągłą a. kwadratową główką (denkiem); na częście wykonana z grubego sukna i obszyta tzw. „barankiem” (paskiem futerka)
lub ǳiergana z wełny; często ozdobiona piórkiem, pomponami, kolorowymi taśmami a. sznurkami; nakrycie
głowy tego typu upowszechniło się w Polsce w XVI i XVII w., począwszy od czasów panowania Stefana Batorego, i stało się tradycy nym nakryciem głowy noszonym zimą do stro u ludowego; wygląd magierek (barwy,
roǳa zdobienia) był zróżnicowany zależnie od regionu kra u. [przypis edytorski]
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po swoich wyłogach. Co do mnie, pomyślałem sobie, iż w tym wyroku wyszedłem na istnego straszaka lub ostatniego obszarpańca; wszakoż byłem też mocno zadowolony, gdyż
skoro pozbyłem się owych łachmanów, rysopis przestał mi zagrażać niebezpieczeństwem
— ba, stał mi się nawet osłoną.
— Alanie — ozwałem się — powinieneś zmienić oǳienie.
— Nie, dalibóg nie! — odrzekł Alan. — Nie mam innego ubrania. Ładnie by to
wyglądało, gdybym do Franc i wrócił w magierce!
Nasunęło mi to inną myśl, a mianowicie tę, że gdybym odłączył się od Alana i ego zdradliwe oǳieży, byłbym zabezpieczony przed aresztowaniem i mógłbym swobodnie załatwiać własne sprawy. Nie dosyć na tym, bo nawet gdyby przypuszczalnie mnie
aresztowano, idącego samopas, miano by przeciwko mnie mało dowodów obciąża ących;
natomiast gdyby mnie po mano w towarzystwie rzekomego zabó cy, los mó stałby się
o wiele cięższy. Względy szlachetności nie pozwalały mi wypowieǳieć głośno te myśli
— niemnie ona wciąż zaprzątała mi głowę.
Jeszcze więce myśl ta zaczęła mnie nurtować, gdy ǳierżawca wydobył zieloną sakiewkę, zawiera ącą cztery gwinee w złocie i bez mała gwineę w koprowinie. Prawda, iż było
to więce , niżem²³⁷ a posiadał; atoli gdy Alan, z niespełna pięcioma gwineami przy duszy,
wybierał się aż do Franc i, to a, z niespełna dwiema, miałem dostać się ledwo do Przewozu Królowe . Tak więc biorąc rzeczy w należyte mierze, towarzystwo Alana ściągało
nie tylko niebezpieczeństwo na me życie, ale i obciążało nie pomału²³⁸ mo ą kieszeń.
Wszakoż żadna myśl tego roǳa u nie postała w głowie mego zacnego druha. On
mniemał, że mi służy, dopomaga i broni me osoby. Cóż mogłem zrobić innego, ak
trzymać ęzyk za zębami i poǳielać dalsze przygody mego towarzysza?
— Jest tego dość skąpo — rzekł Alan, chowa ąc sakiewkę do kieszeni — ale dam
sobie z tym akoś radę. Teraz zaś, Janie Breck, odda mi mó guzik, a ten pan i a puścimy
się w dalszą drogę.
Atoli ǳierżawca, obmacawszy włochatą sakwę, którą miał zawieszoną z przodku wedle obycza u góralskiego (mimo, że poza tym nosił oǳież nizinną oraz marynarskie szarawary), zaczął ǳiwnie akoś łypać oczyma, aż na koniec się odezwał:
— na go pewno z u — (co miało znaczyć, że on go widocznie zgubił).
— Co⁈ — krzyknął Alan. — Miałżebyś zgubić²³⁹ mó guzik, który przedtem należał
do mego o ca? Powiem ci, Janie Breck, co o tym myślę: oto myślę, że est to na gorszy
zysk, aki ci się udało zarobić od chwili twego uroǳenia.
Mówiąc to, Alan oparł dłonie na kolanach i wpatrywał się w ǳierżawcę, ma ąc na
ustach ten uśmiech, a w oczach te drga ące połyski, które nieprzy aciołom wróżyły nieszczęście.
Może ǳierżawca był człekiem dość uczciwym, może zrazu myślał nas oszukać, a potem, wiǳąc się sam eden przeciwko nam dwóm w mie scu odludnym, wolał gwoli większe bezpieczności popisać się uczciwością — dość, że naraz niby odszukał ów guzik i wręczył go Alanowi.
— No, wyszło to na dobre honorowi Maccollów — rzekł Alan, po czym zwrócił się
do mnie. — Oto zwracam ci mó guzik i ǳięku ę ci za rozstanie się z nim, co est tylko
cząstką wszystkich przy acielskich usług, akie mi wyświadczyłeś.
Następnie ak na serdecznie pożegnał się z ǳierżawcą.
— Zasłużyłeś mi się barǳo — rzekł — narażałeś swą szy ę, przeto będę cię zawsze
darzył imieniem zacnego człowieka.
W końcu ǳierżawca poszedł swo ą drogą, zaś Alan i a, spakowawszy manatki, ruszyliśmy inną ścieżką, pode mu ąc na nowo ucieczkę.

²³⁷n m
o adał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : niż posiadałem. [przypis
edytorski]
²³⁸n omału (daw.) — niemało; wiele. [przypis edytorski]
²³⁹m ał y z u — konstrukc a z partykułą -że, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą i tworzącą pytanie retoryczne; inacze : czy miałbyś zgubić. [przypis edytorski]
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Przez akie siedem goǳin bez przerwy odbywaliśmy ciężki marsz, aż wczesnym rankiem
dotarliśmy do krańca grzbietu górskiego. Przed nami rozciągał się szmat nizinne , poszarpane , pustynne ziemi, który wypadło nam teraz przebywać. Słońce było niewysoko
i świeciło nam prosto w oczy; niewielki, zwiewny opar bił ak dym ponad powierzchnią
ugorzyska, toteż, ak powiadał Alan, mogło się tam zna dować i dwaǳieścia szwadronów
azdy, a my byśmy o nich nic nie wieǳieli.
Usiedliśmy przeto w zagłębieniu na zboczu, czeka ąc, aż mgła się podniesie, i przyrząǳiwszy sobie misę one chłodne zacierki, odbyliśmy naradę wo enną.
— Dawiǳie — rzekł Alan — trudna sprawa. Mamyż²⁴⁰ tu leżeć aż do nastania nocy,
czy też zaryzyku emy i puścimy się przed siebie?
— Prawdę powieǳiawszy — odrzekłem — estem okrutnie zmachany, ale w razie
czego mogę prze ść znów drugie tyle.
— No, tego uż nie bęǳie — rzekł Alan — ani nawet połowy. Zaraz ci wy aśnię
sytuac ę: powrót do Appinu grozi nam niechybną śmiercią; na południe stąd wszystko
należy do Campbellów i nie ma tu o czym myśleć. Na północ… no, nie ma na mnie szego
zysku iść na północ: ani dla ciebie, który chcesz się dostać do Przewozu Królowe , ani dla
mnie, wybiera ącego się do Franc i. Wobec tego nic nam nie pozosta e, ak podążyć na
wschód.
— Niechże bęǳie na wschód! — rzekłem pogodnie, ale w duszy sobie pomyślałem:
„Człowiecze, gdybyś obrał sobie eden kierunek kompasu, a mnie pozwolił iść w kierunku
wprost przeciwnym, byłoby na lepie dla nas obu”.
— A więc na wschód! — rzekł Alan. — Ale tam oto bęǳiemy mieć ugorne płaszczyzny; skoro raz w nie we ǳiemy, Dawiǳie, trzeba bęǳie wciąż pchać się naprzód. Na
tych łysych, gołych, płaskich przestrzeniach gǳież zdoła się człek obrócić? Niech no tylko
czerwone kabaty wy dą na wzgórze, potraﬁą cię wytropić z odległości paru mil, a kopyta
ich koni raz dwa cię stratu ą. Niedobre to mie sce, Dawiǳie, a powiem ci szczerze, że
gorsze ono za dnia niż w nocy.
— Alanie — odezwałem się — posłucha , co a o tym sąǳę. W Appinie czeka nas
śmierć niechybna; nie mamy nazbyt wiele pienięǳy ni adła; im dłuże będą nas szukali,
tym bliże będą naszego tropu. Wszystko to pachnie zgubą. Przeto da ę ci słowo, że pó dę
przed siebie, póki nam tchu stanie.
Alan był zachwycony.
— Bywa ą chwile — odpowieǳiał — że esteś zanadto ostrożny i nazbyt po wigowsku
usposobiony, iżbyś mógł być towarzyszem takiego egomościa, ak a; ale nie brak też
chwil, gdy okazu esz się tęgim zuchem, a wtedy, Dawiǳie, kocham cię ak roǳonego
brata.
Mgła podniosła się i znikła, odsłania ąc przed nami ową krainę — pustynną niby
przestwór morski; tu i owǳie swarzyły się na nie cietrzewie i cza ki, a kędyś daleko
na wschoǳie przesuwało się stado eleni, niby gromadka szarych kropek. Większość
płaszczyzny rumieniła się od wrzosów, reszta zaś była przeważnie poprzerywana bagnami, trzęsawiskami i torﬁastymi kałużami, w części zaś czerniła się od niedawne pogorzeli;
w innym zaś mie scu widać było cały las obumarłych świerków, sterczących ak kościotrupy. Trudno sobie wyobrazić posępnie szą pustynię; atoli była ona przyna mnie (w co
nam gra !) wolna od żołnierzy.
Zeszliśmy więc w tę pustoszę i poczęliśmy odbywać żmudną podróż po bezdrożach,
kieru ąc się ku wschodnie krawęǳi. Wszędy wokoło (trzeba to mieć w pamięci) wznosiły
się wierchy górskie, z których mogliśmy być dostrzeżeni w każde chwili; toteż musieliśmy się trzymać zagłębień ugorzyska, gdy zaś te zbaczały od kierunku nasze drogi,
posuwaliśmy się z niesłychaną ostrożnością po nagie powierzchni równiny. Niekiedy
w ciągu pół goǳiny musieliśmy się czołgać od edne kępki wrzosu do drugie , ak łowcy
podkrada ący się ku zwierzynie. Był to znów ǳień asny, a słońce arzyło się spiekotą;
²⁴⁰mamy — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą i pyta ną; inacze :
czy mamy. [przypis edytorski]
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woda, którąśmy mieli w manierce od gorzałki, rychło się nam wyczerpała — słowem,
gdybym przeczuwał, co to znaczy czołgać się na brzuchu przez pół dnia, a przez drugą
połowę niemal wciąż garbić się prawie do kolan i tak kroczyć naprzód, na pewno bym się
powstrzymał od takiego zabó czego przedsięwzięcia.
Wlokąc się, odpoczywa ąc i znów się wlokąc, spęǳiliśmy cały poranek; około południa ułożyliśmy się do snu w gęste kępie wrzosu. Alan ob ął pierwszą wartę — i zdawało
mi się, że dopiero co zamknąłem powieki, gdy obuǳono mnie do ob ęcia drugie straży.
Nie mieliśmy zegarka, według którego moglibyśmy odbywać zmiany wart, więc Alan,
chcąc go akoś zastąpić, zatknął w ziemię gałązkę wrzosu: gdy cień krzaka do ǳie do tego mie sca, gǳie była zatknięta, miał to być znak, żeby zbuǳić Alana. Ale tym razem
byłem tak znużony, że mógłbym przespać ednym ciągiem całą dobę; śpik morzył mnie
w gardle, a członki mo e były ospałe nawet wtedy, gdy umysł mó czuwał, duszny zapach
wrzosu i brzęczenie ǳikich pszczół ǳiałały na mnie ak odwar nasenny. Od czasu do
czasu zrywałem się i stwierǳałem, żem drzemał.
Ostatni raz, gdym się obuǳił, zdawało mi się, że przybywam kędyś z dala, i mniemałem, że słońce przebiegło uż znaczną część niebios. Spo rzałem na gałązkę wrzosu
i o mało co nie krzyknąłem na cały głos — gdyż obaczyłem, iżem zawiódł pokładane we
mnie naǳie e. W głowie mi się niemal zakręciło od wstydu i trwogi, a to, co u rzałem,
roze rzawszy się po równinie, ścięło krew w mych żyłach. Albowiem awą to było, że,
podczas gdym spał, z gór nadciągnął odǳiał dragonów i zbliżał się ku nam od południo-wschodu, rozpościera ąc się na kształt wachlarza i hasa ąc na koniach tędy owędy
poprzez gęstwy wrzosowisk.
Gdym obuǳił Alana, on spo rzał na pierw na żołnierzy, potem zaś na gałązkę wrzosu
i wzniesienie słońca, zmarszczywszy brwi, strzelił bystrym wzrokiem, w którym wyrażał
się gniew i niepokó . Był to edyny wyrzut, aki spotkał mnie z ego strony.
— Co teraz poczniemy? — zapytałem.
— Zabawimy się w za ączki — odpowieǳiał. — Czy wiǳisz tamtą górę? — i wskazał
mi wierch widnie ący na północno-wschodnie połaci nieba.
— A akże — odparłem.
— Dobrze — rzekł Alan — wobec tego pędźmy ku nie . Zwą ą Ben Alder; est to
ǳika, opustoszała góra, pełna wzniesień i wądołów, a eżeli uda się nam do nie dotrzeć
przed świtem, może zdołamy się eszcze ocalić.
— Ależ Alanie — zawołałem — toż wy ǳiemy w sam raz w drogę żołnierzom.
— Wiem o tym doskonale — odrzekł Alan — ale eżeli damy się zapęǳić z powrotem
ku Appinowi, zginęliśmy oba . No, Dawidku, ino²⁴¹ raźno²⁴²!
To rzekłszy, zaczął z nieprawdopodobną szybkością biec na rękach i klęczkach, ak
gdyby był z natury przyzwycza ony do takiego choǳenia. Przez cały ten czas skręcał tu
i tam w zagłębienia płaszczyzny, gǳie mogliśmy się na lepie ukryć. Gǳieniegǳie były
mie sca wypalone lub przyna mnie nawieǳone ogniem, toteż w twarze nasze, pochylone do same ziemi, uderzał oślepia ący i dławiący pył, drobny ak saǳe. Wody z dawna
nam zabrakło, a ten bieg w przygięte postawie na dłoniach i klęczkach przynosił tak
obezwładnia ącą słabość i znużenie, aż bolały nas stawy i mdlały przeguby pod naszym
ciężarem.
Juści, że od czasu do czasu, gǳie była wielka kępa wrzosu, kładliśmy się na chwilę, by
odsapnąć i rozsuwa ąc prętowie, oglądaliśmy się na dragonów. Ci widocznie nas nie dostrzegli, gdyż echali prosto przed siebie; było ich z pół szwadronu, ak sąǳę, a za mowali
przestrzeń prawie dwóch mil, tratu ąc mocno ziemię pod sobą. Obuǳiłem się był w samą
porę; gdyby to było nieco późnie , tedy zamiast umknąć w bok, musielibyśmy uciekać
im przed samym nosem. Ale nawet w obecnym położeniu na mnie szy przypadek mógł
nas zdraǳić; raz po raz, gdy znad wrzosowiska wzbił się cietrzew, trzepocąc skrzydłami,
leżeliśmy cicho ak martwi i nie śmieliśmy oddychać.
Ból i wyczerpanie mego ciała, dolegliwość serca, okaleczenia mych rąk, swęǳenie
w gardle i oczach od ciągłego kurzu i popiołu — wszystko to stało mi się wkrótce tak
nieznośne, że rad bym był uż zaniechać te przeprawy, i edynie obawa przed Alanem
²⁴¹ no (gw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁴²ra no — szybko. [przypis edytorski]
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dodawała mi wątpliwe odwagi do dalszego biegu. Co się ego tyczy (a pamiętać należy,
że był ob uczony płaszczem), stał się na pierw pąsowy, ale z czasem ta czerwoność zaczęła
nabiegać białymi cętkami; oddech ego stał się chrapliwy i świszczący, a ego głos, ilekroć
na przystankach szeptał mi w ucho swe uwagi, brzmiał ak gdyby nie z tego świata. Mimo
to byna mnie Alan nie stracił rezonu, ani nie ustawał w swe przedsiębiorczości, tak, iż
chcąc nie chcąc musiałem się ǳiwić ego niepożyte sile.
Na koniec o zmierzchu posłyszeliśmy granie trąby, a obe rzawszy się poza siebie skroś
wrzosów, obaczyliśmy, iż szwadron począł się zbierać. Wkrótce potem żołnierze rozniecili
ognisko i rozłożyli się obozem na noc pośrodku pustkowia.
Wiǳąc to, ąłem błagać Alana, byśmy się położyli i przespali.
— Nie bęǳie spania w noc ǳisie szą! — odrzekł Alan. — Od ǳiś dnia ta wasza
ociężała konnica bęǳie pilnować rubieży ugorzysk, tak iż z Appinu żywa dusza nie wy ǳie, co na wyże skrzydlate ptactwo. Przedostaliśmy się przez nich w samą porę; mamyż
teraz narażać na szwank to, cośmy zyskali? Nie, nie! Z nastaniem dnia powinniśmy się
oba znaleźć w bezpieczne kry ówce na Ben Alder.
— Alanie — rzekę na to — dobrych chęci mi nie braknie: brak mi eno siły. Gdybym
potraﬁł, nic bym nie miał przeciwko temu; ednakże, ako mię tu wiǳisz, nie potraﬁę.
— Dobrze, dobrze — powieǳiał Alan. — Ja cię poniosę.
Spo rzałem nań, chcąc poznać, czy nie żartu e, ale nie — ten mały człeczek mówił
całkiem poważnie. Zawstyǳił mnie widok takie stanowczości.
— Prowadź mnie naprzód! — rzekłem. — Pó dę za tobą!
Rzucił mi takie spo rzenie, ak gdyby chciał powieǳieć: „Brawo, Dawiǳie!” — i znów
ął²⁴³ biec pędem.
Z nade ściem nocy zrobiło się chłodnie , a nawet (choć nie o wiele) ciemnie . Niebo było bezchmurne; był to dopiero początek lipca, a zna dowaliśmy się dość daleko na
północy; wprawǳie w na ciemnie sze goǳinie owe nocy eno chyba ktoś obdarzony
nader bystrym wzrokiem mógł zasiąść do czytania, ale, bądź co bądź, widywałem a niekiedy większy mrok w samo południe zimowe. Spadła ciężka rosa i zwilżyła, niby deszcz,
całe pustkowie — orzeźwiło mnie to na chwilę. Gdyśmy się zatrzymywali dla nabrania
tchu i miałem czas, by obe rzeć się poza siebie, asność i powab nocy, zarysy gór, niby
akowychś istot uśpionych, ognisko połysku ące hen poza nami, niby świetlana plamka na tle płaskowyżu — wszystko to sprawiało, żem się zżymał, iż muszę tak wlec się
w męczarniach i łykać kurz ako robak.
Z tego, com czytywał w książkach, wnoszę, iż niewielu z tych, co brali się do pióra,
przechoǳiło prawǳiwe utrapienia, albo też sąǳę, iż powinni e byli opisać dosadnie .
O życie nie dbałem, ani o to, com przeszedł, ani o to, co mnie czekało, ledwiem też baczył,
że na świecie bożym ży e chłopak nazwiskiem Dawid Balfour; nie myślałem o sobie, atoli
każdy nowy krok, który uż niechybnie uważałem za ostatni w mym życiu, prze mował
mnie rozpaczą — oraz nienawiścią dla Alana, który był powodem tych katuszy.
Z wolna zaczął nadchoǳić ǳień — a mnie się zdało, iż to całe lata ubiegły; przez
ten czas przebyliśmy uż na większe niebezpieczeństwo i mogliśmy uż stąpać po luǳku
na dwóch nogach, zamiast czołgać się na czworakach ak ǳikie zwierzęta. Ale — Boże
zmiłu się! — akąż to musieliśmy tworzyć parę, zgięci w pałąk ak stare ǳiady, raczku ąc
ak niemowlęta i ma ąc lica blade ak truposze. Nie zamienialiśmy ani słowa; każdy z nas
zaciskał zęby i wlepiał oczy przed siebie, podnosił nogę i znów ą opuszczał, ak osiłkowie,
co na wie skich kiermaszach popisu ą się dźwiganiem ciężarów. Tymczasem we wrzosowiskach rannym he nałem ożywało się ptastwo, a na wschoǳie światłość nabierała mocy
z każdą chwilą.
Powiadam, że Alan czuł się tak samo ak a. Nie wynikało to stąd, akobym mu się
przypatrywał, gdyż nazbyt wiele miałem kłopotu z własnymi nogami, ale rzecz oczywista,
że musiał ci on być²⁴⁴ tak oszołomiony znużeniem, ak i a, i równie mało zważał na to,
gǳie iǳiemy, inacze nie wpadlibyśmy, ak ślepi, w zasaǳkę.
Stało się to w ten sposób. Zstępowaliśmy właśnie z wrzosistego upłazu. Alan szedł
przodem, a zaś o parę kroków za nim, ak gra ek i ego żona; naraz ni stąd, ni zowąd za²⁴³ (daw.) — zacząć (coś robić); zabrać się za coś. [przypis edytorski]
²⁴⁴mu ał on y — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
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szeleściło coś we wrzosach i z ich gąszczu wyskoczyło ze czterech obdartusów — w chwilę
późnie leżeliśmy uż oba na wznak, ma ąc do gardła przytknięte puginały.
Nie uświadamiam sobie, co się wówczas we mnie ǳiało; ból, spowodowany ową
okrutną napaścią, był całkowicie przytłumiony dolegliwościami, których uż miałem do
syta; radość z powodu zatrzymania się w pochoǳie nie pozwalała mi myśleć o grożącym
mi sztylecie. Leżałem, wpatru ąc się w oblicze człowieka, który mię ǳierżył; pomnę, że
twarz miał ogorzałą od słońca, a oczy barǳo asne — ale lęku przed nim nie odczuwałem
wcale. Słyszałem, iż Alan szeptał coś z drugim po gallicku, atoli²⁴⁵ nie obchoǳiło mnie
zgoła, o czym oni tam rozmawiali.
Nagle od ęto od nas sztylety, odebrano nam broń i dano nam usiąść we wrzosach,
twarzami do siebie.
— To luǳie Cluny’ego — rzekł Alan. — Nie mogliśmy lepie traﬁć. Musimy teraz pozostać tuta z tymi, którzy stanowią ego na dalszą placówkę — dopóki oni nie
zawiadomią swego harnasia²⁴⁶ o naszym przybyciu.
Otóż Cluny Macpherson, naczelnik klanu Vourich, był ednym z woǳów wielkiego
powstania na sześć lat przedtem; na ego życie wyznaczono cenę, toteż przypuszczałem,
iż on zna du e się od dawna we Franc i wraz z resztą owego desperackiego stronnictwa.
Pomimo że byłem tak śmiertelnie zmęczony, ożywiła mnie na poły ta niespoǳiana wiadomość.
— Co? — zawołałem. — Więc Cluny eszcze tu przebywa?
— Tak est! — odrzekł Alan. — Przebywa wciąż w swe ǳieǳinie, podtrzymywany
przez swó klan. Król Jerzy nic tu nie wskóra.
Zapewne byłbym się eszcze więce dopytywał, ale Alan nie dopuścił dłuższe gawędy,
mówiąc:
— Jestem setnie zmordowany i chciałbym się przespać.
I nie mówiąc uż ni słowa, zaszył się twarzą w bu ną kępę wrzosu i pewno zasnął
natychmiast.
Ja nie mogłem zasnąć. Słyszeliście kiedy letnią porą zgrzyta ące w trawie pasikoniki?
Otóż ledwo zmrużyłem powieki, aliści całe ciało mo e, nade wszystko zaś głowa, żołądek
i przeguby, zdało się roić od syka ących pasikoników — zmuszony byłem natychmiast
otworzyć oczy, przewracać się z boku na bok, siadać i kłaść się znowu, i spoglądać na niebo, rażące mnie swym blaskiem, lub na ǳikich i niechlu nych wartowników Cluny’ego,
wyziera ących bacznie poza krawędź upłazu i gwarzących ze sobą po gallicku.
Tyle tylko miałem wypoczynku, dopokąd nie powrócił wysłaniec, ozna mu ąc, że
Cluny rad nas powita u siebie; wówczas musieliśmy wstać znów na nogi i ruszyć w dalszą drogę. Alan był w pysznym humorze, gdyż czuł się nader orzeźwiony snem, a że był
okrutnie zgłodniały, cieszył się zawczasu na łyk gorzałki i misę gorącego mięsiwa, o których, ak się zda e, zwiastował mu również wysłaniec. Mnie to aż słabo się zrobiło na
wzmiankę o eǳeniu. Poprzednio byłem śmiertelnie bezwładny, teraz zaś doznawałem
ak gdyby akiegoś strasznego olśnienia, które nie pozwalało mi stąpać. Unosiłem się, ak
zwitki babiego lata; ziemia wydawała mi się obłokiem, góry zdały się mieć wagę pierza,
a w powietrzu, rzekłbyś, przepływał akowyś prąd, ni to pęǳącego potoku, który niósł
mię tędy owędy. Mimo to wszystko na duszy me zasiadła groza niepo ęte rozpaczy i omal
żem się nie rozpłakał nad własną niedolą…
Wiǳiałem, iż Alan marszczył brwi na mnie i mniemałem, że est to oznaka gniewu, to zaś prze ęło mnie nową nieuzasadnioną trwogą, podobną strachom ǳiecinnym.
Pamiętam też, żem się uśmiechał i nie mogłem pozbyć się tego uśmiechu pomimo wszelkich usiłowań — gdyż uważałem, iż w takich okolicznościach był to uśmiech zgoła nie
na mie scu. Atoli mó poczciwy druh miał względem mnie tylko ak na lepsze zamiary
— toteż w chwilę późnie dwóch pachołków wzięło mnie na ramiona i ęli mnie nieść
z naǳwycza ną szybkością (przyna mnie tak mi się wydawało, choć na pewno w rzeczywistości szli dość powoli) przez labirynt ponurych wądołów i czeluści… aż w samą głąb
nieszczęsne góry Ben Alder.

²⁴⁵a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
²⁴⁶ arna (gw.) — daw. przywódca zbó ników tatrzańskich. [przypis edytorski]
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Sen, Zwierzęta, Lato,
Dźwięk

 .  ’
Doszliśmy na koniec do skra u boru, który piętrzył się niezmiernie stromo po urwistym
zboczu i był uwieńczony nagą krzesanicą.
— To tuta — rzekł eden z przewodników i ęliśmy wǳierać się pod górę.
Drzewa pięły się po spaǳiźnie, ak ma tkowie po karnatach²⁴⁷ okrętu, a ich pnie były
ak gdyby poręczami schodów, po których wstępowaliśmy wzwyż.
Na samym szczycie, tuż przed głaźną²⁴⁸ ścianą wierchu strzela ącego ponad regle²⁴⁹,
znaleźliśmy ów ǳiwny dom, który w wieści gminne pozyskał nazwę „klatki Cluny’ego”.
Parę śniatów²⁵⁰ drzewnych ułożono w poprzek, przerwy umocniono słupcami, a przestrzeń poza tą zaporą wyrównano ziemią celem utworzenia klepiska. Jedno z drzew wyrasta ących z górskiego zbocza, zielone eszcze i bu ne, służyło za główną więźbę dachu.
Ściany były z prętowia utkanego mchem. Cały dom kształtem swym cokolwiek przypominał a o, a częściowo wisząc, częściowo sto ąc na te strome , gąszczem porosłe spaǳiźnie, podobny był do gniazda os na zielone tarninie.
Wnętrze było na tyle obszerne, iż mogło dość wygodnie pomieścić pięć do sześciu
osób; wysterk skały zręcznie zużytkowano na polepę pod ognisko, a dym wznosząc się po
ścianie krzesanicy i niezbyt się od nie różniąc barwą, łatwo uchoǳił oczu luǳi sto ących
u podnóża góry.
Była to tylko edna z kry ówek Cluny’ego; miał on ponadto askinie i poǳiemne
nory w wielu stronach swe ǳieǳiny, a kieru ąc się doniesieniami swych wywiadowców
przenosił się z edne do drugie , w miarę ak żołnierze zbliżali się lub oddalali. ǲięki temu
trybowi życia i ǳięki życzliwości swego klanu nie tylko mógł tu przebywać bezpiecznie,
gdy tylu innych bądź uciekło, bądź zostało po manych i zabitych — ale przetrwał tu
eszcze z akie pięć lat późnie , dopóki stanowczy rozkaz ego zwierzchnika nie skłonił go
w końcu, by wy echał do Franc i. Tam zmarł niebawem — i ǳiwna²⁵¹ pomyśleć, ak mu
tam żal było one klatki na Ben Alder.
Kiedyśmy stanęli w drzwiach, on sieǳiał przy swym opoczystym²⁵² kominku, dogląda ąc pacholika, za ętego pitraszeniem akiegoś adła. Sam był ubrany nader skromnie; na
uszy wcisnął sobie kraciastą szlafmycę i ćmił krótką, niemile pachnącą fa eczkę. Pomimo
to miał maniery iście królewskie i warto było go wiǳieć, ak wstawał z mie sca na nasze
powitanie.
— Czołem waszmości, panie Stuart! — ozwał się. — Bądź łaskaw we ść i wprowaǳić
swego przy aciela, którego imię nie est mi eszcze wiadome.
— Jakże się waćpan miewasz, panie Cluny? — rzekł Alan. — Mam naǳie ę, że tęgo,
mospanie. Dumny estem, że wiǳę waćpana i mogę mu przedstawić swego przy aciela,
imć pana Dawida Balfoura, ǳieǳica Shaws.
Alan nigdy nie wspominał mego ǳieǳictwa bez odcienia lekkie uszczypliwości,
gdyśmy byli sam na sam, atoli wobec luǳi obcych wygłaszał swe słowa donośnym i uroczystym głosem, niby herold.
— Wnĳdźcież oba , mości szlachta dobroǳie e — rzekł Cluny. — Rad estem was
powitać w mym domu, który bez wątpienia est lichą i ǳiwaczną ruderą, atoli tu właśnie
miałem szczęście gościć osobę domu królewskiego… wiesz zapewne, mości Stuarcie, kogo
mam na myśli. Łykniemy sobie nieco gorzały na zdrowie, a skoro ten mó niedołęga
przyrząǳi nam zrazy, z emy obiadek i pogramy sobie w karty ak panowie. Wiodę życie
niewykwintne — mówił dale , nalewa ąc gorzałki — mało tu widu ę towarzystwa, więc
sieǳę z założonymi rękoma, myśląc o wielkim dniu, który przeminął, i tęskniąc do innego
wielkiego dnia, którego nade ścia wszyscy się spoǳiewamy. A więc pĳę ten toast w ręce
wasze: niech ży e Restaurac a!
Trąciliśmy się wszyscy kieliszkami i wypili. Z całą pewnością rzec to mogę, iż nie
życzyłem nic złego królowi Jerzemu; gdyby on tu był we własne osobie, uczyniłby chyba
²⁴⁷ arna y — liny boczne, podtrzymu ące maszt. [przypis redakcy ny]
²⁴⁸ ła ny — skalisty, pokryty głazami. [przypis edytorski]
²⁴⁹r
— lesiste wzniesienie położone poniże górne granicy lasu. [przypis edytorski]
²⁵⁰ n a (daw.) — pień drzewa; pniak, kłoda. [przypis edytorski]
²⁵¹ wna — daw. forma; ǳiś znaczenie: ǳiwne (było). [przypis edytorski]
²⁵²o o zy y (daw.) — skalisty; por. o o a: skała. [przypis edytorski]

   Porwany za młodu



tak samo, ak i a. Ledwom wychylił łyk gorzałki, poczułem się znacznie lepie i mogłem
wszystkiemu przyglądać się i przysłuchiwać, może eszcze niezupełnie przytomnie, ale uż
bez one bezpodstawne grozy i rozterki ducha.
Juścić, było to mie sce osobliwe, a gospodarza mieliśmy też osobliwego. W ciągu
swego długiego ukrywania się Cluny nabrał na przeróżnie szych nawyczek i śmiesznostek,
niczym stara panna. Miał swo e odǳielne mie sce, gǳie nikomu innemu nie wolno było
sieǳieć; „klatka’” była zastawiona sprzętami w pewien określony sposób, którego nikomu
nie wolno było naruszać; sztuka kucharska stanowiła edno z na milszych ego upodobań,
tak iż nawet wita ąc się z nami, nie spuszczał z oka pieczeni.
Okazało się, że czasami pod osłoną nocy odwieǳał żonę lub na bliższych przy aciół,
to znowu wza em przy mował ich odwieǳiny, po większe części ednak żył w zupełne
samotności, porozumiewa ąc się edynie ze swymi strażnikami i z pacholikami, którzy mu
usługiwali w klatce. Zaraz z samego rana przychoǳił eden z nich, z zawodu cyrulik, golił
go i opowiadał nowiny okoliczne, których Cluny niepomiernie był spragniony. Wówczas
nie było końca zapytywaniom; zadawał e z taką powagą, ak ǳiecko, a przy niektórych
odpowieǳiach śmiał się bez na mnie sze przyczyny i na ich wspomnienie nieraz eszcze,
w wiele czasu po ode ściu golibrody, wybuchał śmiechem.
Oczywiście w tych pytaniach mógł się kryć cel pewien; albowiem choć mieszkał w takim odluǳiu i na mocy ostatnie uchwały parlamentu został na równi z innymi posieǳicielami²⁵³ szkockimi pozbawiony wszelkich praw obywatelskich, to ednak wciąż eszcze
sprawował patriarchalną właǳę sądową nad swym klanem. Odnoszono się doń w różnych spornych sprawach, by rozstrzygał e w swe kry ome amie; a ego kra anie, którzy
na pewno strzykaliby palcami wobec trybunału sądowego, zrzucali z serca mściwość i płacili grzywnę na edno tylko słowo tego wy ętego spod prawa, ściganego banity. Gdy był
gniewny, co zdarzało się dość często, wydawał rozkazy i szeptane półgłosem groźby kary,
niby uǳielny król, a ego podwładni drżeli i uchylali się przed nim, ak ǳieci przed porywczym o cem. Każdemu z nich, gdy wchoǳił, ceremonialnie ściskał dłonie, po czym
obie strony ednocześnie przykładały rękę do czapki na sposób wo skowy. Słowem, miałem doskonałą sposobność przy rzeć się po trosze wewnętrznym sprawom góralskiego
klanu: otom wiǳiał²⁵⁴ naczelnika, skazańca i banitę; ego włości były zagarnięte przez
innych, a zbro ne odǳiały eźǳiły na wszystkie strony, poszuku ąc go częstokroć o milę
od mie sca ego pobytu — podczas gdy na lichszy z tych obdartusów, których on kazał
grzywną lub obsypywał pogróżkami, mógł zdobyć ma ątek, wyda ąc go w ręce siepaczy.
W owym pierwszym dniu, skoro zrazy były uż gotowe, Cluny własnoręcznie wycisnął
na nie całą cytrynę (boć był on dobrze zaopatrzony we ykasy) i prosił nas, byśmy się
przysiedli do adła.
— Są one takie same — mówił, ma ąc na myśli zrazy — ak te, które w tymże
domu podałem królowi egomości, pominąwszy sok cytrynowy, gdyż podówczas dobrze
było, gdyśmy mogli dostać kawał mięsa i to bez przypraw i korzeni. Dalibóg, w roku
czterǳiestym szóstym więce było dragonów niż limonów w me krainie.
Nie wiem, czy te zrazy były naprawdę tak smakowite, ale serce mi rosło na ich widok,
a z eść ich zdołałem zaledwo parę kęsów. Przez cały ten czas Cluny bawił nas opowiadaniem o pobycie księcia Karola w te „klatce”, przytacza ąc nam dokładnie wszystkie
słowa rozmówców oraz podnosząc się z mie sca, by wskazać, gǳie owi stali. Przy te sposobności dowieǳiałem się, że książę był ǳielnym i grackim młoǳianem, ak przystało
na potomka szczepu wytwornych władców, ale mądrością nie przypominał Salomona.
Wymiarkowałem również, że bawiąc w klatce nie ednokrotnie bywał pĳany, tak więc uż
wówczas zaczęła na aw wychoǳić owa przywara, która późnie przywiodła go ponoć do
zguby.
Ledwośmy się uporali z eǳeniem, gdy Cluny wyciągnął starą, wymiętoszoną i zatłuszczoną talię kart, aką nadybać²⁵⁵ można w podle sze karczmie, a oczy mu się skrzyły,
gdy nam proponował, byśmy zasiedli do gry.
Otóż trzeba wieǳieć, że karciarstwo należało do tych rzeczy, których unikać — niby akiego grzechu — uczono mnie od ǳieciństwa; albowiem mó o ciec uważał, że ani
²⁵³ o
(daw.) — posiadacz. [przypis edytorski]
²⁵⁴o om w ał — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : oto wiǳiałem. [przypis edytorski]
²⁵⁵nady a — tu: napotkać. [przypis edytorski]
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chrześcĳaninowi, ani szlachcicowi nie przystoi pozbywać się własnego mienia ani też łowić
cuǳe błahym rzucaniem malowanych tekturek. Rzecz prosta, iż mogłem się wykręcić
zmęczeniem, co byłoby dostateczną wymówką; atoli sąǳiłem, iż wypada mi powieǳieć
parę słów prawdy. Pewno tam rumieniłem się po same uszy, ale mówiłem śmiało, powiada ąc, iż nie roszczę sobie pretens i, bym miał być sęǳią drugich, ale osobiście nie
wiǳę nic dobrego w te zabawie.
Cluny przestał tasować karty.
— Cóż to, u licha! — odezwał się. — Cóż to za wigowska, krętacka mowa rozbrzmiewa w domu Cluny’ego Macphersona?
— Gotów estem skoczyć w ogień za pana Balfoura — rzecze Alan. — Jest to zacny
i ǳielny unosza, a chcie waszmość pamiętać, kto to mówi. Noszę nazwisko królewskie
— (to mówiąc, poprawił kapelusz na głowie) — a kogo zwę przy acielem, z tym mnie
łączy prawǳiwe pobratymstwo. Ale ten pan est zmęczony i winien się przespać; eżeli
zaś nie ma chęci do kart, nie przeszkoǳi to nam dwom trochę się nimi zabawić. Ja zaś
estem gotów i chętny, mospanie, zagrać w każdą grę, aką wymienisz.
— Miłościwy panie — rzecze Cluny — wieǳcie, że rad bym, by w tym ubogim
moim domostwie każdy brat szlachcic czynił, co mu sprawia przy emność. Jeżeli twó
przy aciel zechce stawać na głowie, to i owszem. Jeżeli zaś bądź on, bądź waćpan, bądź
kto inny nie bęǳie całkowicie zadowolony, będę dumny iż mogę dać mu pole.
Nie miałem ochoty, żeby ci dwa przy aciele mieli gwoli mnie stawać sobie do gardła.
— Wielmożny panie — rzekłem — estem barǳo znużony, ak słusznie powiada
Alan; ponadto ponieważ waszmość masz zapewne własnych synów, mogę ci powieǳieć,
że co do kart — była to obietnica dana memu o cu.
— Nie gada uż aść²⁵⁶ nic więce , nie gada — rzekł Cluny i wskazał mi legowisko
z wrzosu w kącie klatki. Mimo wszystko był dość niezadowolony, spoglądał na mnie
spode łba, i coś tam mruczał pod nosem.
Gorzałka i ǳiczyzna sprawiły, iż nawieǳiła mię straszna ociężałość, i ledwom ułożył
się²⁵⁷ na onym barłogu, wpadłem w akieś odurzenie, w którym pozostawałem przez
cały niemal czas naszego pobytu w klatce. Czasami buǳiłem się na dobre i rozumiałem,
co się ǳiało; czasami tylko słyszałem głosy lub chrapania luǳkie, niby szmer akie ś
powoli płynące rzeki; pledy na ścianie opadały i znów się wzdymały, podobnie ak cienie
pada ące od ogniska na powałę. Kilka razy widocznie coś przemówiłem lub krzyknąłem,
gdyż pamiętam, iż od czasu do czasu zdumiewałem się, że mi dawano akieś odpowieǳi;
wszakże nie przypominałem sobie żadne osobliwsze zmory, tylko akąś ogólną, czarną,
ustawiczną trwogę — trwożyłem się mie sca, gǳiem się zna dował²⁵⁸, i łoża, na którym
spoczywałem, i pledów na ścianie, i głosów, i ogniska… i siebie samego.
Wezwano cyrulika (który był lekarzem), aby mnie obe rzał; ponieważ on ednak mówił
po gallicku, nie rozumiałem ani słowa z ego diagnozy, a zanadto byłem osłabiony, ażeby
poprosić o przetłumaczenie słów ego. Wieǳiałem doskonale, żem chory, i poza tym
więce nic mnie nie obchoǳiło.
Małom tam czemu się przypatrywał, leżąc w te całe bieǳie. Jednakowoż Alan i Cluny większą część czasu spęǳali na kartach, a Alan musiał początkowo więce wygrywać,
gdyż przypominam sobie, że ilekroć usiadłem na barłogu, wiǳiałem ich sieǳących nieporuszenie przy grze, a na stole piętrzył się błyszczący stos, liczący sześćǳiesiąt, ba i po
sto gwinei. ǲiwnie się to wydawało wiǳieć takie bogactwa w gnieźǳie przyczepionym
do skalne krzesanicy, a rozpostartym na rosnących drzewach.
„No, no! — pomyślałem sobie — na głęboką wodę puszcza się Alan, nie ma ąc do
te przeprawy lepszego rumaka ak zieloną sakiewkę i zaledwo pięć funtów”.
Na drugi ǳień ponoć zmieniło się szczęście. Koło południa zbuǳono mnie, ak zwykle, na obiad i, ak zwykle, odmówiłem eǳenia — dano mi więc łyk gorzałki z akąś

²⁵⁶a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
²⁵⁷ dwom uło ył — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ledwo ułożyłem się. [przypis
edytorski]
m
zna dował — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : gǳie się zna dowałem.
²⁵⁸
[przypis edytorski]
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gorzką domieszką, przepisaną przez lekarza. Słońce zaglądało w otwarte dźwierze²⁵⁹ klatki, rażąc mnie i drażniąc swym blaskiem. Cluny sieǳiał za stołem, gryząc talię kart. Alan
pochylał się nad barłogiem i przytknął twarz tuż do moich oczu; ponieważ wzrok mi
mąciła gorączka, przeto ta twarz wydała mi się potworne wielkości.
Poprosił mnie, bym mu pożyczył pienięǳy.
— Na co? — zapytałem.
— Ot tylko, żebyś mi pożyczył — odpowieǳiał Alan.
— Ale czemu? — powtórzyłem. — Nie rozumiem.
— Sza, Dawiǳie! — rzekł Alan. — Chyba nie żału esz mi te pożyczki?
Odmówiłbym mu na pewno, gdybym był przytomny! Ale wówczas myślałem tylko
o tym, by się pozbyć ego twarzy, przeto wręczyłem mu pieniąǳe.
Rankiem trzeciego dnia, gdyśmy uż spęǳili czterǳieści osiem goǳin w klatce, zbuǳiłem się w o wiele rzeźwie szym usposobieniu; byłem wprawǳie eszcze barǳo słaby
i ociężały, ale wszystkie przedmioty wiǳiałem uż we właściwych rozmiarach i wszystkie
miały przyzwoity wygląd coǳienny. Miałem uż ochotę do adła, co więce , o własne
sile powstałem z łóżka, a ledwom spożył śniadanie, poszedłem do drzwi klatki i usiadłem przed progiem, na krawęǳi lasu. Był ǳień szary, powietrze chłodne i spoko ne;
sieǳiałem więc, drzemiąc przez cały poranek, buǳony edynie krokami wywiadowców
i sług Cluny’ego przybywa ących z żywnością i wieściami, gdyż wobec tego, że natenczas
pobrzeże wolne było od wo ska, naczelnik prawie otwarcie utrzymywał swó dwór.
Gdym powrócił, on i Alan właśnie odłożyli karty i wypytywali o coś pachołka; naraz
naczelnik odwrócił się i zagadnął mnie po gallicku.
— Nie rozumiem po gallicku, łaskawy panie — odrzekłem.
Od czasu zatargu o szulerkę każde mo e słowo i każdy postępek drażniły Cluny’ego.
— Nazwisko asana barǳie est do rzeczy niż sam waćpan — ozwał się gniewnie —
bo brzmi ono czysto po gallicku. Jednakże nie w tym sprawa. Moi wywiadowcy donoszą,
że na południu droga est zupełnie bezpieczna; choǳi tylko o to, czy asan masz dość siły,
by iść?
Obaczyłem na stole karty, natomiast nie u rzałem złota; miast nich leżał tylko stos
zapisanych papierów i to wyłącznie po stronie Cluny’ego. Alan ponadto miał akieś ǳiwne
spo rzenie, ak człek niezbyt zadowolony — zaczęło mi się to mocno nie podobać.
— Nie wiem, czy zdrowie mo e est takie, ak być powinno — odparłem, spogląda ąc
na Alana — ale szczupły zapasik pienięǳy, aki posiadamy, ma nam wystarczyć na długą
drogę.
Alan przygryzł dolną wargę i wbił wzrok w ziemię.
— Dawiǳie — rzekł na koniec — powiem ci szczerą prawdę: am e stracił.
— I mo e pieniąǳe również? — zapytałem.
— I two e pieniąǳe też — odrzekł Alan, wzdycha ąc. — Nie powinieneś mi był ich
oddawać. Tracę rozum, gdy zasiądę do kart.
— Wolno tam, wolno! — rzecze Cluny. — Wszystko to były bałamuctwa, wszystko
to głupstwa! Oddam a waćpanu wszystkie pańskie pieniąǳe, oddam i w dwó nasób,
eżeli bęǳiesz taki szczery. Byłoby to zaiste ǳiwne z me strony, gdybym e zatrzymał.
Nie należy przypuszczać, że chciałbym stawać w czymkolwiek na wstręcie zacnym luǳiom
w waszym położeniu; byłaby to zaiste rzecz niesłychana!
Tak krzyczał, poczerwieniawszy mocno na twarzy, i zaczął wysypywać złoto z kieszeni.
Alan nic nie odpowiadał, eno²⁶⁰ spoglądał na ziemię.
— Czy waszmość raczysz pode ść ku drzwiom ze mną? — zapytałem.
— Z całą ochotą — odrzekł Cluny i poszedł za mną dość skwapliwie, ale wyglądał,
ak gdyby był podchmielony i ednocześnie zawstyǳony.
— Przede wszystkim, łaskawy panie — rzekłem — winienem pochwalić waszą wspaniałomyślność.
— Głupstwo nad głupstwami! — krzyknął Cluny. — Gǳież ta wspaniałomyślność?
Jest to doprawdy wielce nieszczęsna przygoda; ale co chcesz aść, bym tu czynił… zamknięty w te mo e klatce ak w ulu… ak nie grać w karty z przy aciółmi, gdy mi się
²⁵⁹d w rz (daw.) — drzwi, wrota. [przypis edytorski]
²⁶⁰ no (daw., gw.) — tylko. [przypis edytorski]
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nadarzą? A eżeli przegra ą, to chyba nie należy przypuszczać… — tu zatrzymał się.
— Tak — dopowieǳiałem — eżeli przegrywa ą, waszmość odda esz im pieniąǳe,
a eżeli wygra ą, zabiera ą z sobą wasz grosz w swych biesagach! Powieǳiałem przedtem,
że odda ę cześć wasze wspaniałomyślności, ale mnie, panie łaskawy, barǳo przykro, żem
został postawiony w takim położeniu.
Nastała chwila milczenia, w ciągu które wciąż wydawało się, akoby Cluny chciał coś
powieǳieć — ednakże nie przemówił ani słowa, tylko coraz to barǳie czerwienił się na
twarzy.
— Jestem młody — rzekłem — więc proszę waszmości o radę. Poradź mi tak, akbyś
raǳił roǳonemu synowi. Mó przy aciel stracił swó grosz, wygrawszy wpierw od waćpana o wiele znacznie szą sumę waszych pienięǳy… czyż mogę przy ąć e z powrotem?
Czyż mi to goǳi się i przystoi? Jakkolwiek tam bęǳie ze mną, sam waćpan możesz sobie
uświadomić, że musi to być rzecz ciężka dla człeka, który ma taką godność osobistą.
— I dla mnie też to rzecz ciężka, panie Balfour — rzekł Cluny — a wasze²⁶¹ barǳo
mi wyglądasz na człowieka, który dybiesz na to, by sprawiać przykrość biednym luǳiom.
Nie chciałbym ci a, by moi przy aciele, przybywa ąc w którykolwiek z moich domów,
doznawali obrazy, ani też… — tu podniósł głos, zawrzawszy nagłym gniewem — ani też,
by dawali k’nie ²⁶² przyczynę!
— Zważ no, waszmość — odciąłem się — i a tu mam prawo coś powieǳieć w swe
obronie… a ta szulerka est za ęciem nie barǳo godnym szlachcica. Ale wciąż eszcze
oczeku ę pańskiego zdania.
Jestem pewny, że Cluny mało kogo tak znienawiǳił, ak Dawida Balfoura. Spo rzał
na mnie groźnym okiem, a na ego ustach dostrzegłem uż wyzwisko. Ale rozbroiła go
czy to mo a młodość, czy też może poczucie słuszności; w każdym razie zmartwieni byli
wszyscy, nie wyłącza ąc Cluny’ego — w co tym snadnie wierzyć można, iż przy ął to on
po swo emu.
— Mości Balfour — ozwał się — myślę, że esteś nadto wybredny i ugodowy, bądź
co bądź ednak masz zacięcie na ǳielnego szlachcica. Słowo honoru ci da ę, że możesz
przy ąć te pieniąǳe… tak bym powieǳiał roǳonemu synowi… a wraz z nimi przy mĳ
i mo ą prawicę!

 .     . 
Pod osłoną nocy przeprawiono Alana i mnie poprzez Loch Errocht, po czym, idąc wzdłuż
wschodniego wybrzeża te odnogi, doszliśmy do drugie kry ówki koło wylotu Loch Rannoch, dokąd nas zaprowaǳił eden z pacholików posługu ących w „klatce”. Ów wyrostek
niósł wszystkie nasze tobołki oraz płaszcz Alana; niósł e lekko, ak piórko, i stąpał raźnie
ak wytrzymały kuc górski, mimo że niespełna połowa owego brzemienia zwykła była przytłaczać mnie do do ziemi. Z postawy ednak wyglądał niepozornie — ak patyk,
który potraﬁłbym złamać na kolanie.
Było to dla nas wielką ulgą, iżeśmy szli²⁶³ nieob uczeni; być może, że bez owe ulgi i,
co za tym iǳie, poczucia swobody i lekkości, a nie mógłbym wcale iść. Wszak dopiero
co wstałem z łoża boleści, a w obecnych naszych warunkach doprawdy nic nie mogło
mnie zachęcić do tak wielkiego wysiłku, by przeprawiać się ( akeśmy to czynili²⁶⁴) przez
na przykrze sze pustosze Szkoc i, pod zachmurzonym niebem, pośród rozłamu w sercach
naszych.
Przez długi czas nie mówiliśmy nic, tylko szliśmy koło siebie lub eden za drugim,
oba z marsem na czole: a uniesiony gniewem i butą, rysowałem sobie w wyobraźni, aką
to siłę pozyskałem ǳięki tym dwom gwałtownym i grzesznym uczuciom; Alan zaś był
ednocześnie gniewny i zawstyǳony — wstyǳił się, że stracił mo e pieniąǳe, a dąsał się,
iżem tak wziął mu za to złe.
²⁶¹wa z (daw.) — zwrot grzecznościowy; skrót od waszmość (wasza miłość). [przypis edytorski]
²⁶² n (daw.) — do nie , ku nie , dla nie . [przypis edytorski]
²⁶³ my z — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : iż szliśmy. [przypis edytorski]
²⁶⁴ a my o zyn — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : ak to czyniliśmy. [przypis
edytorski]

   Porwany za młodu



Myśl o rozłączeniu coraz to silnie nawieǳała mą duszę, a im barǳie zgaǳałem się
z tą myślą, tym barǳie mi było wstyd me zgody. Byłby to zaiste czyn piękny, chlubny
i szlachetny, gdyby Alan obrócił się i rzekł do mnie:
„Żegna mi. Sam zna du ę się w na większym bezpieczeństwie, a mo e towarzystwo
eno ciebie naraża”.
Ale akoż to mnie przystało zwrócić się do przy aciela, który z pewnością mnie miłował, i powieǳieć mu:
„Tobie grozi większe, mnie mnie sze niebezpieczeństwo; przy aźń two a est mi ciężarem, idź sobie i sam na własną rękę naraża się na szwank lub uciążliwości…”.
Nie, niepodobna! Na samą uż głęboko uta oną myśl o tym wstyd palił mi lica.
A przecie Alan postąpił był ak ǳiecko, a co gorsza, ak niewǳięczne ǳiecko. Wyłuǳenie ode mnie pienięǳy w ową chwilę, gdym leżał nieprzytomny, było mało co lepsze
od kraǳieży; a oto teraz wlókł się obok mnie, nie ma ąc grosza przy duszy, mimo to
ednak, ilem mógł zmiarkować, z całą nieasobliwością zamierzał utrzymywać się z tych
pienięǳy, które a zmuszony byłem wyżebrać. Prawda, iż gotów byłem z nim się poǳielić, ale właśnie to mnie złościło, żem wiǳiał, ak on liczy na mą gotowość.
Te dwie sprawy wciąż opanowywały mó umysł, a nie mogłem z żadną się odezwać,
by nie dopuścić się czarne nikczemności. Tak wpadałem w drugie zło, bom się wcale nie
oǳywał i ani razu nie spo rzałem na mego przy aciela, co na wyże kącikiem mego oka.
Na koniec na drugim brzegu Loch Errocht, w przechoǳie przez mie sce równe i sitowiem porosłe, gǳie kroczyć można było wygodnie, Alan nie mógł uż wytrzymać i przybliżył się do mnie.
— Dawiǳie — ozwał się — dwa przy aciele nie powinni się tak prze mować małą
przygodą. Winienem rzec, że mi barǳo przykro, więc oto ci to wyzna ę. Jeżeli zaś masz
eszcze teraz coś do powieǳenia, na lepie bęǳie, gdy mi się z tym zwierzysz.
— Ee! — rzekłem. — Co bym znów miał do powieǳenia?
Wydawał mi się zbity z tropu, co buǳiło we mnie brutalną radość.
— Nie, nie! — rzekł on nieco drżącym głosem. — Ale skoro powiadam, iż zasłużyłem
na naganę?
— Juści²⁶⁵, zasłużyłeś na naganę — rzekłem chłodno — a przyznasz mi chyba, żem
cię nigdy nie ganił.
— Nigdy — odpowieǳiał Alan — ale wiesz doskonale, żeś uczynił rzecz gorszą. Czy
mamy się rozłączyć? Jużeś raz tak powieǳiał. Czy chcesz znowu to powieǳieć? Z tego
mie sca, gǳie stoimy, aż po edno i drugie morze, est niemało gór i rozłogów, mó
Dawiǳie, a powiem ci, że nie barǳo się napieram pozostawać tam, gǳie nie życzą sobie
me obecności.
Słowa te przeszyły mnie ak ostre szpady i zdawały się obnażać mo ą uta oną niewierność.
— Alanie Breck! — zawołałem. — Czy sąǳisz, żem taki, iż odwrócę się tyłem do
ciebie w na większe twe niedoli? Nie wolno ci mówić mi tego w oczy! Całe mo e postępowanie zada e kłam tym słowom! Prawda, żem usnął tam na ugorzyskach, ale wynikło
to ze zmęczenia, a ty czynisz źle, że mi to wypominasz.
— Nigdym²⁶⁶ tego nie czynił — odrzekł Alan.
— Ale pominąwszy owo — mówiłem dale — cóżem a uczynił, iż czynisz mnie
psubratem, podsuwa ąc mi takie myśli? Nigdym ci a eszcze nie opuścił przy aciela, a nie
zanosi się na to, bym od ciebie miał zaczynać. Łączą nas węzły, których a nigdy nie
zdołam zapomnieć, nawet gdybyś ty zdołał o nich zapomnieć.
— Jedną ci tylko rzecz powiem, Dawiǳie — rzekł Alan z całym spoko em — iż przez
czas długi winienem ci był życie, a teraz winien ci estem pieniąǳe. Powinieneś starać się
ulżyć mi tego ciężaru.
To powinno było mnie wzruszyć, i w pewne mierze mnie wzruszyło, ale w sposób
zgoła niewłaściwy. Czułem, że postępowałem źle, i byłem uż teraz zły nie tylko na Alana,
ale w dodatku i na samego siebie, co czyniło mnie tym barǳie zaciętym.
²⁶⁵ u (gw.) — tak, pewnie (potwierǳenie). [przypis edytorski]
n u zyn ł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : nigdy nie uczyniłem.
²⁶⁶n dym
[przypis edytorski]
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— Prosiłeś, bym ci wszystko powieǳiał — ozwałem się. — Dobrze, więc powiem.
Sam wyzna esz, iżeś wyrząǳił mi złą przysługę; zmuszony byłem przełknąć obelgę; wszakoż nigdy nie czyniłem ci wyrzutów, ani o tym nie wspominałem, pókiś ty tego nie uczynił. Teraz zaś ty mnie ła esz za to, że nie mogę śmiać się i śpiewać, ak gdybym rad był
temu, że mnie obrażono. Za chwilę do ǳie do tego, że będę musiał uklęknąć przed tobą
i ǳiękować ci za to wszystko! Winieneś więce zważać na innych, Alanie Breck! Gdybyś
więce myślał o drugich, pewno mnie byś mówił o własne osobie, a skoro przy aciel,
który miłu e cię barǳo, zniósł obrazę, nie mówiąc ni słowa, wolałbyś dać temu spokó ,
zamiast kręcić z tego bicz na smaganie ego pleców. Własne to było two e zdanie, iż to
ty sam zasłużyłeś na naganę, wobec tego nie tobie przystoi wszczynać zwadę.
— No, no, no — rzekł Alan — nie mów uż nic więce .
I popadliśmy znowu w dawne milczenie, gdyśmy doszli do kresu podróży, z edliśmy
wieczerzę i pokładliśmy się spać, nie mówiąc do siebie ni słowa.
Z brzaskiem dnia następnego pachoł przewiózł nas przez Loch Rannoch i uǳielił
nam rad co do na właściwszego kierunku drogi. Ta miała nas wprowaǳić od razu pomięǳy wierchy: należało iść półkolem, mĳa ąc głowice Glen Lyon, Glen Lochay i Glen
Dochart, następnie ze ść na niziny koło Kippen i górnego biegu rzeki Forth. Alan niezbyt był zadowolony tą marszrutą, która wiodła przez kra ego ǳieǳicznych wrogów,
Campbellów z Glenorch. Upierał się, iż kieru ąc się na wschód, za ǳiemy wnet pomięǳy
Stuartów z Athole, szczep tegoż co on nazwiska i pochoǳenia, choć podlega ący innemu naczelnikowi — a ponadto do ǳiemy o wiele łatwie szą i krótszą drogą na mie sce
przeznaczenia. Atoli pachołek, który w rzeczywistości był przywódcą wywiadowców Cluny’ego, zdołał go wreszcie przekonać do swoich rad, wymienia ąc siły wo ska w każdym
okręgu i kończąc uwagą (o ile ą dobrze zrozumiałem), że nigǳie nie będą nam czynili
mnie wstrętów, ak w ǳielnicy Campbellów.
Alan uległ w końcu, acz²⁶⁷ nie barǳo chętnie.
— Jest to edna z na podle szych okolic Szkoc i — powiadał. — Ile mi wiadomo, nic
tam nie ma, oprócz wrzosów, wron i Campbellów. Ale wiǳę, że aspan esteś człekiem
rozgarniętym; niechże więc stanie się zadość twe woli!
Wyruszyliśmy więc po te wytyczne i prawie przez całe trzy noce przeǳieraliśmy się
przez poczwarne góry, pomięǳy źródliskami rozhukanych strumieni; często spowĳała
nas mgła, prawie ustawicznie siekły nas wichry i deszcze, natomiast ni razu nie rozweselił
nas promyk światłości słoneczne . W ǳień leżeliśmy i spali w zamokłych wrzosowiskach,
nocą zaś wspinaliśmy się bez ustanku po karkołomnych wierchach i pośród urwistych
turni. Często błąǳiliśmy, i nadkładaliśmy drogi; często tak uwikłaliśmy się w mglice,
że trzeba było leżąc wyczekiwać, aż się rozwidni. O rozpaleniu ogniska nawet nie było co
myśleć. Jedyną naszą strawą była zacierka oraz kawał zimnego mięsiwa, któreśmy wynieśli
z „klatki”; co się zaś tyczy napo u, to niebu wiadomo, że wody nam nie brakło.
Był to czas okropny — a okropności przydawała mu posępna pogoda i smętny kraobraz. Nigdy nie mogłem się rozgrzać; zęby szczękały mi głośno, a nękał mnie nader
dokuczliwy ból gardła, taki akiego doświadczałem na wysepce; w boku uczuwałem bolesne kłucie, które mię nie opuszczało ani na chwilę; kiedy zaś spałem w wilgotnym łożu,
gǳie z góry tłukł mnie deszcz, a od dołu chlupało pode mną błoto, wówczas w ro eniach przeżywałem na nowo co na gorsze mo e przygody — wiǳiałem to wieżę dworu
w Shaws, oświeconą błyskawicami, to Ransome’a, niesionego na plecach marynarzy pod
pokład okrętu, to Shuana kona ącego na podłoǳe czatowni, to znów Colina Campbella stara ącego się rozpiąć guziki surduta. Z takich to poszarpanych snów buǳono mię
o zmierzchu, bym usiadłszy w te że kałuży, gǳiem spał, mógł się nieco pożywić zimną
zacierką; deszcz ciął mnie wówczas ostro po twarzy lub zimnymi ak lód strugami spływał
mi po grzbiecie; mgła otulała nas akby pomrocznym namiotem — albo też, bywało, gdy
powiał wiatr, rozǳierała się nagle w dwie strony i odsłaniała przed nami wnękę akowe
czarne doliny, gǳie rozgłośnie huczały potoki.
Zewsząd dochoǳił nas gwar mnóstwa strumieni. Z powodu ciągłe ulewy wezbrały
źródliska górskie; każdy żleb rozlewał wodę ak żuraw stuǳienny, każdy z poników²⁶⁸
²⁶⁷a z (daw.) — chociaż; aczkolwiek. [przypis edytorski]
²⁶⁸ on — strumyk; mała rzeczułka. [przypis edytorski]

   Porwany za młodu



wypełnił, ba, przepełnił, swo e łożyska i bryzgał pianą. W czasie naszych nocnych wędrówek uroczystym nastro em prze mował mnie odgłos tych zdro ów, słyszany kędyś nisko
w dolinie — uż to huczący ak grom, uż to nie ako rozkrzyczany gniewem. Teraz stało mi
się zrozumiałym podanie o Wodniku, owym biesie²⁶⁹ rzecznym, który, ak prawią baśnie,
ęczy i wrzeszczy nad brodem, póki nie nade ǳie potępiony podróżnik. Zauważyłem, iż
Alan temu wierzył lub na poły dowierzał, a kiedy rzeczna wrzawa rozpętała się hucznie
niż zwykle, byłem nieco zǳiwiony, wiǳąc, ak on się żegnał obycza em katolickim.
Wśród całe te okropne włóczęgi nie było pomięǳy nami żadne zażyłości, a rzadko
nawet gawęǳiliśmy z sobą. Prawda, żem był śmiertelnie zmęczony, co może na lepie mnie
usprawiedliwić; poza tym ednak uż od uroǳenia miałem naturę nieprze ednaną, co
nieprędko znosiła obrazę i nieprędko ą zapominała, teraz zaś byłem roz ątrzony zarówno
na mego druha, ak i na siebie. Przez dwa dni był on niemal wciąż nieznośnie uprze my;
wprawǳie milczał, ale zawsze był skory do pomocy i zawsze się spoǳiewał ( akem²⁷⁰
to mógł doskonale zauważyć), że mo e niezadowolenie przeminie. Przez cały ten czas a
byłem w sobie zawzięty, podsyca ąc swó gniew, opryskliwie odrzuca ąc przysługi Alana
i omĳa ąc go wzrokiem, ak gdyby to był krzak lub kamień.
Druga noc, a racze utrznia trzeciego dnia, zastała nas na górze całkowicie odsłonięte
tak, iż nie mogliśmy postąpić według zwykłego trybu, to est rozłożyć się natychmiast do
śniadania i drzemki. Zanim dotarliśmy do mie sca osłoniętego, poszarzało uż na dobre, bo
choć eszcze mżyło, przecież chmury podniosły się wyże ; gdy Alan spo rzał mi w oblicze,
obaczyłem w nim oznaki akiegoś niepoko u.
— Lepie by było, gdybyś mi pozwolił ponieść twó tłumok — ozwał się po raz może
uż ǳiewiąty od czasu, gdyśmy rozstali się z wywiadowcą koło Loch Rannoch.
— Dobrze się czu ę, ǳięku ę ci — odrzekłem głosem ak lód chłodnym.
Alan spąsowiał.
— Nigdy ci uż się z tym nie zaoﬁaru ę — powieǳiał. — Nie estem ci a człowiekiem
cierpliwym, Dawiǳie.
— Nigdy nie mówiłem, że nim esteś — odciąłem się gburowato i niedorzecznie, ak
gdybym był chłopakiem ǳiesięcioletnim.
Alan nie dał mi wówczas odpowieǳi, ale ego zachowanie starczyło za odpowiedź.
Odtąd, rzec by można, przestał się zgoła troszczyć o za ście u Cluny’ego; znów założył
kapelusz na bakier, szedł raźno, wygwizdywał na rozmaitsze melodie i spogląda na mnie
z ukosa, uśmiecha ąc się wyzywa ąco.
Trzecie nocy wypadło nam przechoǳić przez zachodnią rubież kraiku Balquyhidder. Noc była asna i chłodna, w powietrzu dawał się odczuć lekki przymrozek; północny
wiatr rozgonił chmury i niebo wyiskrzyło się gwiazdami. Strumienie były eszcze wezbrane i buǳiły wielki hałas wśród gór; atoli zauważyłem, iż Alan nie myślał uż o Wodniku
i był w przepysznym usposobieniu. Dla mnie owa zmiana pogody przyszła nazbyt późno;
przeleżałem się był w błocie tak długo, że ( ak powiada Pismo święte) sama oǳież mo a
„wstręt mi czyniła”; byłem śmiertelnie znużony, ciężko chory, pełen dreszczów i dolegliwości; zimny dech wiatru na wskroś mię przenikał, a ego szum ogłuszał mo e uszy.
W te niedoli musiałem eszcze znosić pewnego roǳa u prześladowanie ze strony mego
towarzysza. Gadał on teraz bez ustanku, a nigdy bez akie ś uszczypliwości. „wig” — było
to eszcze na lepsze miano akim mnie obdarzał.
— He że, mó wigusiu — powiadał — przeskocz no ten rowek! Wiem, że z ciebie
skoczek nie lada!
I tak wciąż na różne sposoby, zawsze przedrzeźnia ąc mi się przy tym głosem i twarzą.
Wieǳiałem, żem a sam, a nie kto inny, był temu przyczyną; ednakże zanadto byłem
sterany, bym zdobył się na skruchę. Czułem, że uż niedaleko mogę się zawlec, lada ǳień
niechybnie padnę i skonam, ak owca lub lis, na tych oślizgłych od wilgoci górach, a kości
mo e tu zbiele ą, ak kości ǳikiego zwierza. Miałem głowę wichrowatą, to być może —
bądź co bądź, zacząłem się lubować tym wyobrażeniem, zacząłem zna dować upodobanie
w myśli o takie śmierci samotne w pustkowiu, gdy mnie obsiądą srogie orły, czyha ąc
na ostatnie mo e chwile. Wówczas (myślałem sobie) Alan bęǳie żałował; gdy mnie uż
²⁶⁹
(daw.) — diabeł. [przypis edytorski]
²⁷⁰ a m
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nie bęǳie na tym świecie, przypomni sobie, ile mi zawǳięczał, a to wspomnienie bęǳie
dlań udręką. Takom więc szedł, niby żak schorzały, głupiuśki a złośliwy, żywiąc w sobie
gniew przeciwko bliźniemu, zamiast upaść na kolana i błagać Boga o zmiłowanie. Zasię
przy każdym docinku Alana ażem²⁷¹ się skręcał we dwo e.
„Ach! — myślałem sobie — mam ci a w zapasie lepszą dokuczliwość; gdy padnę
i wyzionę ducha, bęǳie to dla ciebie prawǳiwym policzkiem. Ach, akiż odwet!… och,
ak bęǳiesz żałował swe niewǳięczności i okrucieństwa!…”
Ale tymczasem robiło mi się gorze z każdą chwilą. Raz upadłem, gdyż noga mi się
powinęła z osłabienia. Wzruszyło to Alana na chwilę, ale zerwałem się tak żwawo na nogi
i tak spoko nie ruszyłem w dalszą drogę, iż on niebawem zapomniał o tym zdarzeniu.
Biły na mnie udary gorąca, to znów chwytały mnie targa ące dreszcze. Kłucie w boku
stało się wprost nieznośne. W końcu zacząłem odczuwać, że uż dale wlec się nie mogę;
ednocześnie ni stąd ni zowąd owładnęło mną pragnienie, by rozprawić się z Alanem, dać
folgę wzburzeniu i rychle szym sposobem dokonać żywota. Właśnie on przezwał mnie
„wigiem”. Jam się zatrzymał.
— Mości Stuart! — ozwałem się głosem, który drżał ak struna na gęślikach. —
Waćpan esteś ode mnie starszy i winieneś znać swe obycza e. Zali poczytu esz za rzecz
wielce mądrą lub dowcipną wytykać mi mo e przekonania polityczne? Mniemałem, że
gǳie doszło do niesnasek, tam szlachcicom nawet zwaǳonym przystoi zachować miarę
wza emne grzeczności; w razie przeciwnym, mogę aści²⁷² zapewnić, zdobyłbym się na
docinek lepszy od wielu twoich uszczypliwości.
Alan stanął naprzeciwko mnie, ma ąc kapelusz na bakier, ręce osaǳiwszy w kieszeniach spodni i pochyliwszy głowę z lekka w bok. Słuchał mych słów, uśmiecha ąc się
złośliwie, o ile zdołałem dostrzec przy świetle gwiazd; kiedy skończyłem, zaczął pogwizdywać melodię akobicką. Była to nuta piosenki, wydrwiwa ące obronę enerała Cope’a
w twierǳy Presta:
He , Janie Cope, czyś eszcze żyw?
Czy two e bębny eszcze werbel gra ą?
Przyszło mi na myśl, że w dniu one bitwy Alan walczył po stronie króla.
— Czemuż to wybrałeś tę melodię, mości Stuart? — zagadnąłem. — Czy chcesz mi
przypomnieć, że pobito cię i po te , i po tamte stronie?
Nuta śpiewki zamarła na wargach Alana.
— Dawiǳie! — odezwał się.
— Ale w obecnych czasach uż przeszły te obycza e — ciągnąłem dale — i sąǳę, że
odtąd winieneś oǳywać się uprze mie o moim królu i o moich przy aciołach Campbellach.
— Jestem Stuart… — zaczął Alan.
— Oo! — powiadam mu na to. — Wiem, że waćpan nosisz nazwisko królewskie. Ale
winienem ci przypomnieć, że odkąd bawię na Pogórzu, wiǳiałem wielu takich, którzy
noszą to miano, a na lepsza rzecz, aką o nich mogę powieǳieć, est to, że nie zaszkoǳiłoby im czasem porządnie się umyć.
— Czy wiesz, że mnie znieważasz? — rzekł Alan głosem barǳo ściszonym.
— Dalibóg! Barǳo mi przykro — odrzekłem — gdyż eszcze nie skończyłem tego,
com miał powieǳieć; eżeli waćpanu nie podoba się ta rozmowa, wątpię, czy i dalsza
gawęda bęǳie się podobała. Zostałeś zmuszony do ucieczki z pola walki przez dorosłych
luǳi z mego stronnictwa; licha to przy emność w żywe oczy kłamać przed chłopięciem.
Pobili cię wigowie i Campbelle; uciekałeś przed nimi ak szarak. Wypada ci mówić o nich,
ako o lepszych od siebie.
Alan stał całkiem spoko nie, a poły ego płaszcza łopotały poza nim na wietrze.
— Biadaż! — ozwał się na koniec. — Są rzeczy, których niepodobna puścić płazem.
²⁷¹a m
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— Nigdym²⁷³ o to waćpana nie prosił — odrzekłem.
— Jestem tak gotów ak waszeć.
— Gotów? — zapytał.
— Gotów — powtórzyłem. — Nie estem pyszałkiem i samochwałem, ak ktoś, kogo
potraﬁę nazwać po imieniu. Wystąp aść²⁷⁴!
I dobywszy pałasza, złożyłem się tak, ak uczył mnie sam Alan.
— Dawiǳie! — ów zawołał. — Czyś oszalał? Nie mogę potykać się z tobą, Dawiǳie!
Toć byłoby awne morderstwo!
— Miałeś to na celu, gdyś się ze mnie naigrawał — odparłem.
— To prawda! — krzyknął Alan i stał przez chwilę, ściska ąc sobie dłonią usta, ak
człek boleśnie rażony.
— To szczera prawda — powtórzył i dobył pałasza. Lecz zanim zdołałem tknąć ego
brzeszczotu swą bronią, on odrzucił od siebie swó oręż i rzucił się na ziemię.
— Nie, nie — powtarzał raz wraz — nie, nie… nie mogę… nie mogę… nie mogę…
Na to spłynęły ze mnie ostatki mego gniewu — i stałem nieruchomo w mie scu,
słaby, strapiony i blady, ǳiwu ąc się sam sobie. Pół świata oddałbym za to, bym mógł
cofnąć to, com powieǳiał; ale gdy uż słowo z ust wyleciało, któż zdoła e cofnąć? Przypomniałem sobie całą dawną uprze mość i waleczność Alana, przypomniałem sobie, ak
on mi pomagał, ak cieszył się i smucił wespół ze mną w dniach nasze niedoli; następnie
uprzytomniłem sobie własne mo e zniewagi — i obaczyłem, iżem²⁷⁵ na zawsze stracił tego ǳielnego przy aciela. Jednocześnie choroba, która wisiała nade mną, zaczęła nie ako
się zdwa ać, a ból w mym boku przenikał mnie na wskroś ak ostrze miecza. Myślałem,
iż padnę bez zmysłów na mie scu, gǳiem stał.
To natchnęło mię pewną myślą. Żadne tłumaczenia się nie mogły zatrzeć tego, com
powieǳiał; nie było co o nich myśleć, gdyż żadne z nich nie zdołałoby przesłonić zniewagi. Atoli tam, gǳie wszelkie usprawiedliwianie się było bezskuteczne, edno wołanie
o ratunek mogło przeciągnąć Alana z powrotem na mo ą stronę. Przeto zrzuciłem z serca
pychę i odezwałem się.
— Alanie, eżeli nie zdołasz mnie poratować, będę musiał tu wnet zemrzeć.
On zerwał się, usiadł i spo rzał na mnie.
— To prawda — odezwałem się. — Już ze mną krucho!… O, żebym się tylko dostał
do akiego domostwa… tam by mi było lże umierać.
Nie miałem potrzeby udawać; czym chciał, czy nie chciał, przemawiałem głosem
płaczliwym, który zdołałby wzruszyć i kamienne serce.
— Czy możesz iść? — zapytał Alan.
— Nie — odparłem — nie potraﬁę bez pomocy. Od goǳiny uż słaniam się na nogach, w boku mnie kłu e, akby ktoś mnie przypalał żelazem rozgrzanym do czerwoności;
tchu nie mogę złapać. Jeżeli umrę, czy przebaczysz mi, Alanie? W głębi serca zawszem²⁷⁶
miał miłość dla ciebie… nawet, gdym unosił się na większym gniewem.
— Cicho cie! Cicho! — zawołał Alan. — Nie mów tego! Dawiǳie, mó drogi, ty
wiesz…
I zacisnął usta, by stłumić łkanie.
— Pozwół, że cię obe mę ramieniem — mówił dale — o tak! A teraz oprzy się
na mnie mocno. Bogu wiadomo, gǳie tu zna ǳiemy aką chałupę! Ale dyć esteśmy
w Balwhidder; chyba nie brak tu domów, ba, domów przy acielskich. Czy ci tak lepie
iść, Dawiǳie?
— Tak — odpowieǳiałem — może akoś ulezę.
To mówiąc, uścisnąłem dłonią ego ramię; znowu o mało co się nie rozpłakał.
— Dawiǳie — przemówił — nie estem ci a całkiem w porządku… zły człek ze
mnie! Nie posiadam ani ole u w głowie, ani uprze mości. Nie pamiętałem o tym, iż esteś

²⁷³n dym
n ro ł — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : nigdy nie prosiłem. [przypis edytorski]
²⁷⁴a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
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eszcze nieletni, nie dostrzegałem tego, że ledwie się trzymasz na nogach. Dawiǳie, daru
mi to wszystko!
— Mó drogi, nie mów uż o tym! — rzekłem. — Żaden z nas nie ma zaiste prawa
karcić drugiego. Winniśmy znosić wszystko i przetrwać, mó Alanie! Och, ale mi dolega
to kłucie w boku! Czy nie ma tu domu?
— Zna dę ci dom, Dawiǳie — odrzekł Alan hardo. — Pó ǳiemy z biegiem strumienia, tam z pewnością będą domostwa. Mó biedaku, nie lepie że²⁷⁷ ci bęǳie, gdy cię
wezmę na plecy?
— Och, Alanie! — mówię na to. — Przecież estem o akie dwanaście cali wyższy!
— Co ci się znów wyda e? — zawołał Alan, obruszywszy się mocno. — Mięǳy nami
może być co na wyże dwa cale różnicy; bądź co bądź nie roszczę pretens i sobie, bym
był z tych luǳi, których ty nazywasz wysokimi; a gdy o tym mowa — dodał, zmienia ąc
pociesznie głos — gdy o tym mowa, wyznam ci szczerze, że ty masz w sam raz wzrost
odpowiedni.
Miło i pociesznie zarazem było słyszeć, ak Alan połykał swe słowa w obawie akie
nowe kłótni. Pewno bym się roześmiał, gdyby kłucie w boku nie dawało mi się tak we
znaki; atoli²⁷⁸ gdybym się roześmiał, z pewnością oczy zaszłyby mi łzami.
— Alanie! — zawołałem. — Czemu esteś dla mnie tak dobry? I cóż cię skłania, byś
się opiekował tak niewǳięcznym drabem, akim a estem?
— Doprawdy i a sam nie wiem — odrzekł Alan. — Albowiem właśnie myślałem
sobie, że wolałbym, byś nigdy nie wiódł ze mną sporu… a teraz kocham cię eszcze barǳie .

 .  
Gdyśmy doszli do pierwszego domu, aki był po droǳe, Alan zastukał w dźwierze²⁷⁹ —
co nie było nazbyt bezpiecznym przedsięwzięciem w takie części Pogórza, ak urwiska
Balquhidderu. Żaden wielki klan nie sprawował tu rządów; cała kraina ǳieliła się na
rozliczne a drobne zaścianki, na poszarpane ǳiałki różnych niedobitków, tuǳież pomięǳy tak zwanych „luǳi bezpańskich”, którzy, ustępu ąc przed zaborczością Campbellów,
zostali zagnani w te ǳikie okolice dokoła źródeł Forth i Teith. Byli tu Stuartowie i Maclarenowie, którzy łączyli się w edno, gdyż Maclarenowie szli w wo nie za naczelnikiem
Alana i tworzyli eden klan z Appinem. Było tu również wielu z onego starego klanu
Macgregorów, który nieraz ręce we krwi umaczał, teraz zaś chronił się przed sprawiedliwością. Tych zawdy źle uważano²⁸⁰, a teraz eszcze gorze niż przódy²⁸¹, bo nie cieszyli się
zaufaniem żadnego stronnictwa w całe Szkoc i. Ich naczelnik, Macgregor z Macgregor,
był na wygnaniu; bezpośredni zwierzchnik tute sze ich gromady, Jakub More, na starszy
syn Rob Roya, sieǳiał w twierǳy edynburskie , oczeku ąc sądu. Byli w złych stosunkach
z góralami i doliniakami, z Grahamami, Maclarenami i Stuartami, więc Alan, który poǳielał rankor²⁸² każdego ze swych pobratymców, choćby dalekich, pragnął z całe duszy
unikać Macgregorów.
Szczęście nam posłużyło, gdyż zagroda, którą napotkaliśmy, należała do Maclarenów,
gǳie Alana nie tylko przywitano serdecznie ze względu na ego nazwisko, ale i znano ze
względu na rozgłos ego czynów. Tam więc położono mnie niezwłocznie do łóżka i sprowaǳono doktora, który stan mego zdrowia uznał za groźny. Ale czy to doktor był tęgi
w swym zawoǳie, czy też am był krzepki i młody — dość, że zaledwie tyǳień przeleżałem się w łóżku, a przed upływem miesiąca mogłem znów puścić się raźno w drogę.
Przez cały czas Alan mnie nie opuszczał, chociaż nieraz nalegałem na niego, boć doprawdy ego upór co do pozostania w tym domu był częstym przedmiotem kłótni z kilkoma przy aciółmi, dopuszczonymi do ta emnicy. W ǳień krył się on w skalne pieczarze
pod małym laskiem; nocą zaś, gdy wybrzeże było puste, zachoǳił do domu, by mnie odwieǳić. Nie potrzebu ę mówić, czym był zadowolony z ego widoku; pani Maclarenowa,
²⁷⁷n
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nasza gospodyni, rada była nieba przychylić takiemu gościowi, ponieważ zaś Dunkan Dhu
(takie było miano naszego gospodarza) miał w domu dwie kobzy i był wielkim miłośnikiem muzyki, przeto czas, gdym przychoǳił do zdrowia, był mi prawǳiwym weselem,
a zamienianie nocy w ǳień weszło u nas w obycza .
Żołnierze zostawiali nas w spoko u, choć raz odǳiał złożony z dwóch kompanii
i garstka dragonów przechoǳił nieopodal w zagłębiu doliny; mogłem ich wiǳieć przez
okno, leżąc w łóżku. Co ǳiwnie sza, nie po awił się w pobliżu żaden urzędnik i nikt nie
zadawał mi pytań, skąd przybywam lub dokąd idę, tak iż w owym czasie byłem wolny
od wszelkich śleǳtw i badań, ak gdybym zna dował się w pustkowiu. Jednakże, zanim
pożegnałem te strony, obecność mo a była uż wiadoma wszystkim mieszkańcom Balquhidderu i przyległych włości, ako że wielu luǳi przychoǳiło w odwieǳiny na przyzbę
domu, ci zaś (wedle tamecznego obycza u) rozgłaszali wieść wśród sąsiadów. W sam raz
i tuta wydrukowano właśnie wyroki. Jeden z nich był przybity prawie że w nogach mego łóżka, tak iż mogłem odczytać mó niezbyt pochlebny rysopis oraz — uwydatnioną
większymi literami — wysokość nagrody pieniężne , wyznaczone na mą głowę. Dunkan Dhu i inni, którzy wieǳieli, żem tu przybył w towarzystwie Alana, pewno nieraz
pomięǳy sobą rozmawiali o tym, ktom a zacz²⁸³, a wielu innych też pewnie snuło akie
takie domysły. Chociaż bowiem zmieniłem oǳież, nie potraﬁłem ednak odmienić wieku, ani też rysów, a chłopcy z Nizin nie tak znów często zaglądali w te okolice, zwłaszcza
w owym czasie — tak iż łatwo było im sko arzyć edną rzecz z drugą i utożsamić mnie
z onym²⁸⁴ wywołańcem²⁸⁵. Inni luǳie zwierza ą się z ta emnicy zaledwie dwóm lub trzem
bliskim przy aciołom, a i tak ona, tak czy owak, na aw wy ǳie; natomiast u tych współplemieńców można ta emnicę opowieǳieć całe okolicy, a ona dotrzyma e przez wiek
cały.
Zdarzyła się tu edyna rzecz godna opowieści; była to wizyta, aką mi złożył Robin
Oig, eden z synów słynnego Rob Roya. Szukano go na wszystkie strony pod zarzutem,
iż porwał młodą kobietę z Balou i, ak utrzymywano, przemocą wziął ą za żonę; mimo to chaǳał on wokoło Balquhidderu, ak pan aki możny, ufa ąc swe przebiegłości.
On to zastrzelił Jakuba Maclarena, choǳącego za pługiem — skąd wyrosła waśń nigdy
nieuko ona; mimo to wchoǳił do domu swych śmiertelnych wrogów, tak ak wędrowny
przekupień wchoǳi do publiczne gospody.
Dunkan zdążył szepnąć mi, kto to zacz, i spo rzeliśmy z zakłopotaniem po sobie.
Trzeba wieǳieć, iż było to uż przed goǳiną, o które spoǳiewaliśmy się nade ścia Alana;
nie zanosiło się na to, by ci dwa mieli do ść ze sobą do zgody, eżelibyśmy zaś posłali
Alanowi zawiadomienie lub starali się dać mu akiś znak, niewątpliwie wzbuǳiłoby to
pode rzenie w człowieku tak ta emniczym ak Macgregor.
Wchoǳąc, okazywał po sobie wielką uprze mość, ale przypomina ącą człowieka z gminu; zd ął magierkę²⁸⁶ przed panią Maclarenową, ale nakrył znów głowę, przemawia ąc do
Dunkana; przedstawiwszy się tym sposobem ( ak mu się pewnie zdawało) we właściwym
świetle, podszedł do mego łoża i oddał mi ukłon.
— Uwiadomiono mnie, mości panie — ozwał się — że nazwisko wasze est Balfour.
— Nazywam się Dawid Balfour — odrzekłem — estem do usług waćpana.
— Powieǳiałbym waszmości mo e miano — mówił przybysz — ale ostatnimi czasy
zostało ono nieco zszargane; może wystarczy, gdy powiem waćpanu, że estem roǳonym
bratem Jakuba More Drummonda lub Macgregora, którego imię pewno nie est nieznane
uszom waćpana.
— Nie, panie łaskawy — rzekłem nieco zaniepoko ony — tak samo i miano pańskiego o ca, Macgregora Campbella.
²⁸³ om a za z (daw.) — kim estem. [przypis edytorski]
²⁸⁴z onym (daw.) — z tamtym. [przypis edytorski]
²⁸⁵wywołan (daw.) — wygnaniec. [przypis edytorski]
²⁸⁶ma r a — także: ma ar a, czapka węgierska; nakrycie głowy bez daszka, z płaską, okrągłą a. kwadratową główką (denkiem); na częście wykonana z grubego sukna i obszyta tzw. „barankiem” (paskiem futerka)
lub ǳiergana z wełny; często ozdobiona piórkiem, pomponami, kolorowymi taśmami a. sznurkami; nakrycie
głowy tego typu upowszechniło się w Polsce w XVI i XVII w., począwszy od czasów panowania Stefana Batorego, i stało się tradycy nym nakryciem głowy noszonym zimą do stro u ludowego; wygląd magierek (barwy,
roǳa zdobienia) był zróżnicowany zależnie od regionu kra u. [przypis edytorski]
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To mówiąc, siadłem na łóżku i ukłoniłem mu się, bom myślał, że na lepie postępować
z nim grzecznie, w razie gdyby zechciał się szczycić, że za o ca miał banitę. On odwza emnił
mi się ukłonem i prawił dale .
— Ale posłucha no waszmość, co przybyłem ci powieǳieć. W roku  brat mó
poruszył część klanu „Gregora” i powiódł sześć kompanii do bo u za świętą sprawę; otóż
chirurg, który poszedł z naszym klanem i leczył nogę mo ego brata, zgruchotaną w starciu
pod Preston, był szlachcicem tego samego nazwiska, co waćpan. Był on bratem Balfoura
z Baith; eżeli więc waćpan esteś w akowymś stopniu spokrewniony z roǳiną owego
szlachcica, gotów estem oddać siebie i moich luǳi na pańskie usługi.
Trzeba sobie przypomnieć, żem o moim pochoǳeniu wieǳiał nie więce niż pierwszy
lepszy pies ǳiadowski; wprawǳie stry chlubił się kilkoma dosto nymi koligac ami nasze
roǳiny, ale w chwili obecne były one bez znaczenia, wobec czego nic mi nie pozostało
ponad gorzkie wyznanie, iż nie umiem dać wy aśnień.
Robin odpowieǳiał krótko, iż szkoda, że zadawał sobie tyle trudu, po czym odwrócił się do mnie plecami, nie skinąwszy mi nawet na pożegnanie, a gdy podchoǳił
ku drzwiom, słyszałem ak mówi do Dunkana, nazywa ąc mnie „ot sobie akimś chłystkiem bez koligac i, który nie zna nawet własnego o ca”. Mimo że słowa te prze ęły mnie
gniewem, a mo a nieświadomość wstyd we mnie obuǳała, to przecież nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu na myśl, że człowiek, który zna dował się niemal w sidłach
sprawiedliwości (istotnie powieszono go w trzy lata późnie ) był tak skrupulatny co do
rodowodu swych zna omych.
W sam raz gdy był w drzwiach, spotkał wchoǳącego Alana. Oba cofnęli się i spoglądali eden na drugiego ak dwa psy, co wiǳą się po raz pierwszy. Oba byli niewielkiego
wzrostu, lecz wyglądali na wielce nadętych dumą. Każdy z nich miał u boku szablę, zaś
w chwili obecne eden i drugi poruszeniem uda potrącił e ręko eść, żeby łatwie było ą
pochwycić i obnażyć brzeszczot.
— Pan Stuart, ak sąǳę — rzecze Robin.
— Juści²⁸⁷, panie Macgregor, est to nazwisko, którego nie trzeba się wstyǳić —
odparł Alan.
— Nie wieǳiałem, że waszmość przebywasz w mym opolu²⁸⁸ — powiada Robin.
— Pomnę, że zna du ę się w opolu mych druhów Maclarenów — rzekł Alan.
— W tym cała trudność — odciął się tamten. — Różnie by można o tym mówić.
Ale zda e mi się, żem słyszał, iż waćpan tęgo władasz szablą?
— O ile nie esteś głuchy od uroǳenia, panie Macgregor, tedy posłyszysz eszcze
o wiele więce — rzecze Alan. — Nie estem w Appinie edynym człowiekiem, który
umie obchoǳić się ze stalą, a kiedy mó krewniak, kapitan Ardshiel, przed niedawnym
czasem przemówił się ostro z pewnym szlachcicem twego nazwiska, nie słyszałem akoby
Macgregor lepie się spisał.
— Czy waszmość masz na myśli mego o ca? — zapytał Robin.
— No, nic by w tym nie było ǳiwnego — odrzekł Alan. — Szlachcic, o którym
myślę, miał zły gust, iż doczepił miano Campbell do swego nazwiska.
— Mó o ciec był uż w wieku podeszłym — odparł Robin — więc po edynek był
nierówny. Waszmość tworzyłbyś ze mną lepszą parę.
— Właśnie o tym myślałem — rzekł Alan.
Powstałem na poły z łóżka, a Dunkan stał uż u boku tych dwu czupurnych kogutów, gotów użyć swego pośrednictwa przy lada sposobności. Atoli kiedy doszło do owe
wymiany słów, sprawa uż stała na ostrzu noża, wobec czego Dunkan, choć mu trochę
twarz pobladła, rzucił się w środek.
— Mości panowie — odezwał się — mnie zgoła co innego przychoǳi do głowy.
Mam ci a dwie kobzy, a oto u mnie bawią dwa zacni panowie, którzy oba są zawołanymi
kobziarzami. Z dawna uż o to spór iǳie, kto z was lepie gra na kobzie, więc oto nadarza
się doskonała sposobność, by spór ten rozstrzygnąć.
— No, mości panie — rzekł Alan, wciąż zwraca ąc swą mowę do Robina, od którego
zresztą nie odrywał oczu, tak samo ak i Robin od niego — no, mości panie, myślę, że
²⁸⁷ u (gw.) — tak, pewnie (potwierǳenie). [przypis edytorski]
²⁸⁸o o — w średniowieczu: terytorialna organizac a sąsieǳka. [przypis edytorski]
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waćpana doszła akowaś wieść o tym. Więc waćpan parasz się muzyką, ak luǳie powiada ą? Jesteś po trosze i kobziarzem?
— Umiem grać na kobzie ak sam Macrimmon! — zawołał Robin.
— Barǳo to śmiałe powieǳenie! — prawi Alan.
— Zdarzało mi się przódy²⁸⁹ iścić²⁹⁰ śmielsze słowa — odciął się Robin — i to wobec
lepszych przeciwników.
— Snadnie²⁹¹ to można wypróbować — rzecze Alan.
Dunkan Dhu wydobył czym pręǳe dwie kobzy, które stanowiły na cennie szą ego
ma ętność, po czym zastawił przed swymi gośćmi uǳiec baraniny oraz butelkę napitku,
który zwie się polewką atholską, a przyrząǳa się ze stare gorzałki, wyceǳonego miodu i słodkie śmietanki, z lekka ubite — wszystko w odpowiednie mierze i porządku.
Dwa przeciwnicy eszcze byli roznamiętnieni sprzeczką, mimo to usiedli po obu stronach zasmolonego kominka, okazu ąc po sobie wielką ogładę towarzyską. Maclaren ął
ich zapraszać do skosztowania baraniny i „żonine polewki”, przypomina ąc im, że żona
ego była rodem z Athole, a słynęła daleko i szeroko z doskonałości tego wyrobu. Atoli²⁹²
Robin nie przy ął poczęstunku, ako iż mu to rzekomo na dech szkoǳiło.
— Winienem ozna mić waszmości — rzecze Alan — że a od ǳiesięciu goǳin nie
miałem kawałka chleba w ustach, a to chyba dla tchu barǳie szkodliwe niż akakolwiek
polewka w całe Szkoc i.
— Nie chcęć²⁹³ a przodku brać przed tobą, panie Stuart! — odparł Robin. — Jeǳ
i pĳ, a a pó dę za twym przykładem.
Każdy z nich z adł mały kęs baraniny i wypił szklankę krupniku w ręce pani Maclarenowe ; następnie po wielu ceregielach Robin wziął kobzę i zagrał niedługiego wyrwasa
o nader szumne , zawadiackie nucie.
— No, no, umiesz asan dąć w kobzę! — rzekł Alan, biorąc instrument z rąk sąpierza²⁹⁴, zagrał na pierw tego samego wyrwasa tym samym sposobem co Robin, następnie
ął przechoǳić w coraz to nowe odmianki, które raz wraz upiększał całym szeregiem
akordów, w akich lubu ą się kobeźnicy, nazywa ąc e „świegotaniem”.
Podobała mi się gędźba Robina, ale grą Alana byłem oczarowany.
— Nieźle, panie Stuart — rzekł ego współzawodnik — ale okazu esz mało pomysłowości w świergoleniu.
— Ja! — krzyknął Alan, a krew uderzyła mu do policzków. — Zada ę łża²⁹⁵ waszmości!
— Widocznie przyzna esz się asan²⁹⁶, że doznałeś porażki — rzekł Robin — eżeli
starasz się zmienić kobzę na pałasz!
— Trafnie rzekłeś, panie Macgregor — odpowieǳiał Alan — przeto na raz — (to
słowo silnie zaakcentował) — cofam zarzut kłamstwa i odwołu ę się do sądu Dunkana.
— Zaprawdę, waćpan nie masz potrzeby na nikogo się powoływać — rzekł Robin.
— Sam esteś o wiele lepszym sęǳią niż którykolwiek Maclaren w Balquhidder, bo, ak
mi Bóg miły, na Stuarta esteś tęgim kobziarzem. Da mi kobzę.
Alan spełnił ego prośbę, a Robin zaczął naśladować i poprawiać którąś z przegrywek
Alanowych, którą snadź²⁹⁷ pamiętał doskonale.
— No, no, znasz się asan na muzyce — ozwał się Alan posępnie.
— A teraz zechcie sam być sęǳią, panie Stuart — rzekł Robin i pod ąwszy przegrywki od samego początku, przerobił e całkowicie w tak nowym duchu, z takim natchnieniem i uczuciem, z tak niebywałą fantaz ą i taką zwinnością we wtórze, żem był
wprawiony w poǳiw ego graniem.

²⁸⁹ rz dy a. w rz dy (daw.) — wcześnie , uprzednio. [przypis edytorski]
²⁹⁰
— spełniać; realizować. [przypis edytorski]
²⁹¹ nadn (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
²⁹²a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
²⁹³n
— konstrukc a z partykułą „ci”, skróconą do -ć, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
rz a. zam rz — strona pozwana, adwersarz; przeciwnik. [przypis edytorski]
²⁹⁴
²⁹⁵zadawa ł a — zadawać kłam; oskarżać o kłamstwo; por. ł : kłamać. [przypis edytorski]
²⁹⁶a an (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis
edytorski]
²⁹⁷ nad (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
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Co się tyczy Alana, temu twarz sposępniała i zapałała gniewem — usiadł i gryzł palce,
ak człek głęboko czymś dotknięty.
— Dość tego! — zawołał. — Waćpan umiesz grać na kobzie… da my uż temu spokó !
I zabierał się do wstawania. Atoli Robin edynie wyciągnął dłoń przed siebie, ak gdyby
prosząc o ciszę, i uderzył w wolny takt piosenki wo skowe . Była to uż sama przez się
piękna melodia, a odegrana została doskonale; zda e się ednak, że piosnka ta wiązała
się ze Stuartami z Appinu, zaś Alanowi szczególnie była ulubioną. Ledwie rozbrzmiały
pierwsze e dźwięki, alić w ego twarzy zaszła akaś zmiana; gdy takty ęły iść raźnie , zda
się, nie mógł uż usieǳieć w mie scu, a zanim piosenka dobiegła do końca, z czoła znikły
mu ego ostatnie ślady zawziętości, a on sam nie myślał uż o niczym ak tylko o muzyce.
— Robinie Oig — przemówił, gdy przebrzmiały ostatnie nuty — znakomity z ciebie
kobziarz. Jam niegoǳien grywać pospołu z tobą. Jako mię tu wiǳisz! Więce posiadasz
zna omości muzyki w swym małym palcu niż a w swe głowie! A choć pamiętam eszcze
o tym, iż pokazałbym waćpanu większe ǳiwa, gdyby przyszło rozprawiać się zimnym
ostrzem ze stali, wolę ednak zawczasu go ostrzec… byłoby to niepięknie! Przykro by mi
było porąbać człeka, który umie grać na kobzach tak ak waćpan!
Na tym zakończyła się zwada; przez całą noc krążyła polewka, a kobza przechoǳiła
z rąk do rąk. ǲień uż się roz aśnił, a trze biesiadnicy zabawiali się wciąż w na lepsze, aż
na koniec Robin ledwo że sobie przypomniał, iż komu w drogę, temu czas.

 .  .  

Jeszcze, akom powieǳiał, nie upłynął miesiąc, ale przeszła uż znaczna część sierpnia i panowała piękna, ciepła pogoda, a wszystko zwiastowało nade ście wczesne , długie esieni,
gdy uznano mnie za zdolnego do dalsze drogi. Zapas naszych pienięǳy był uż tak cienki, że przede wszystkim należało nam myśleć o pośpiechu, albowiem gdybyśmy przyszli
nierychło do domu pana Rankeillora lub gdyby on za naszym przybyciem odmówił nam
pomocy, bylibyśmy niechybnie skazani na śmierć głodową. Ponadto, według mniemania
Alana, pościg na pewno uż obecnie barǳo sfolgował, a linia Forthu, a nawet most Stirlingski, który da e na ważnie szą przeprawę przez tę rzekę, były niewątpliwie strzeżone
z mnie szą czu nością.
— Jest to główna zasada sztuki wo skowe — mówił — ażeby iść tam, gǳie na mnie
się ciebie spoǳiewa ą. Forth stanowi dla nas przeszkodę; znasz przysłowie: „Fort okiełzna
ǳikiego górala”. Otóż eżeli bęǳiemy usiłowali obe ść źródliska te rzeki i przedostać
się przez Kippen lub Balon, to oni właśnie będą tam czyhali, by nas capnąć. Ale eżeli
ruszymy wprost w stronę starego mostu Stirlingskiego, gotów estem oddać pałasz, iż
przepuszczą nas bez zaczepki.
Wobec tego w pierwszą noc zapukaliśmy do domu przy aciela Dunkanowego, również Maclarena, w Strathire, gǳie przespaliśmy się dnia dwuǳiestego pierwszego owego
miesiąca, po czym z nade ściem nocy ruszyliśmy w dalszą drogę, by prze ść znów ładny
kawałeczek drogi. Dnia dwuǳiestego drugiego wyspaliśmy się doskonale przez ǳiesięć
goǳin, spoczywa ąc w gąszczy wrzosów na zboczu Uam Var, tuż obok komyszy leśne
zwierzyny, ogrzani pięknym, rzeźwiącym blaskiem słonecznym i ma ąc pod sobą suchy,
sypki grunt, który zawsze był mi miły. Te nocy dotarliśmy do rzeki Allan i poszliśmy
w dół e biegu; przybywszy do krańca wzgórz, u rzałem u swych stóp całą dolinę Stirling, płaską ak placek, pośrodku które na wzgórku widniało miasto i zamczysko. Na
żuławach Forthu słała się światłość miesięczna²⁹⁸.
— No — rzekł Alan — nie wiem, czy cię to wzrusza, ale zna du emy się z powrotem
w twoich stronach roǳinnych. W pierwsze goǳinie naszego pochodu przeszliśmy rubież
Pogórza, o ile teraz uda się nam przebyć tę krętą rzekę, możemy wyrzucić czapki w górę.
Na rzeczce Allan, w pobliżu e u ścia do Forthu, znaleźliśmy małą piaszczystą kępę
zarośniętą łopianem, kaczeńcem i innym przyziemnym zielskiem, które w sam raz nas
osłaniało, eżeli położyliśmy się na całą długość ciała. Tuta to założyliśmy obozowisko,
ma ąc przed sobą widok na zamek w Stirling, skąd słychać było warkot bębnów, ako że
odbywała się parada załogi wo skowe . Żniwiarze pracowali przez cały ǳień na polu po
²⁹⁸m

zny (daw.) — księżycowy. [przypis edytorski]
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edne stronie rzeki — słyszeliśmy brzęk sierpów uderza ących o kamień oraz głosy, ba,
nawet poszczególne słowa luǳkie rozmowy. Trzeba było leżeć tuż przy ziemi i cicho ak
trusie. Atoli piasek na kępie był wygrzany słońcem, zielone rośliny osłaniały nam głowy,
mieliśmy pod dostatkiem eǳenia i picia, a co na ważnie sza²⁹⁹ byliśmy uż w przedprożu
swobody i bezpieczeństwa.
Gdy żeńcy zaprzestali roboty i zaczęło się zmierzchać, pobrnęliśmy na brzeg i ęliśmy
zmierzać ku mostowi stirlińskiemu, trzyma ąc się pól i opłotków.
Most zna du e się tuż pod wzgórkiem mie skim — est to stary most, wąski a wysoki,
opatrzony wieżyczkami wzdłuż parapetu; można sobie wyobrazić, z akim uczuciem nań
poglądałem, nie tylko ako na mie sce głośne w historii, ale też ako na bramę wybawienia dla Alana i dla mnie. Księżyc eszcze nie wzeszedł, kiedyśmy tam podeszli; wzdłuż
zrębów warowni błyszczało kilka światełek, a poniże parę oświeconych okien w domostwach miasta; wszęǳie ednak panowała zupełna cisza i zdawało się, akoby żadna straż
nie pilnowała prze ścia przez rzekę. Raǳiłem iść prosto przez most, ale Alan był przezornie szy.
— Wygląda, akby tam było całkiem spoko nie — powieǳiał — mimo to ednak
poleżymy tu sobie w tym rowie i upewnimy się. Trzeba ǳiałać ostrożnie.
Tak więc przeleżeliśmy się około kwadransa, to rozmawia ąc szeptem, to leżąc cicho
i nadsłuchu ąc — ale nie doszedł nas żaden głos oprócz pluskotu fal rozbĳa ących się
o ﬁlary. Na koniec przeszła koło nas akaś stara, kule ąca niewiasta, wsparta na kuli; ta
na pierw zatrzymała się na chwilę tuż koło nasze kry ówki i nuże ęczeć nad sobą i nad
długą drogą, którą odbyła, po czym zaczęła kroczyć dale po spaǳistym do eźǳie mostu.
Kobieta była tak niepozorna, a noc mimo wszystko tak ciemna, że niebawem straciliśmy
z oczu staruszkę, a tylko słyszeliśmy odgłos e kroków i kostura oraz kaszel, który raz po
raz ą napadał — wszystko to coraz barǳie oddalało się i cichło.
— Teraz ona uż pewnie przeszła na drugą stronę — szepnąłem.
— Nie — odrzekł Alan — e kroki eszcze dudnią na moście.
W te że chwili…
— Stó ! kto iǳie? — krzyknął akiś głos i posłyszeliśmy, ak kolba muszkietu zachrzęściła po kamieniach. Przypuszczam, że wartownik spał, tak iż gdybyśmy o to się
pokusili, może by się nam udało prze ść niepostrzeżenie; atoli teraz on czuwał, więc ta
droga była dla nas zamknięta.
— Nic tu się nie uda! — rzecze Alan. — Nic tu, nic nie dokażemy.
I nie mówiąc uż ani słowa, zaczął uchoǳić, czołga ąc się przez pola; w akiś czas
późnie , gdy uż przebył odległość, na aką sięga wzrok luǳki, powstał znów na nogi
i ruszył drogą, wiodącą ku wschodowi. Nie mogłem po ąć, co on czyni, bo też zaiste byłem
tak stropiony niepowoǳeniem, iż chyba nic w świecie nie mogło mi się podobać ani mi
dogoǳić. Jeszcze przed chwilą wiǳiałem w duchu sam siebie, ak pukam do drzwi pana
Rankeillora, by upomnieć się o swe ǳieǳictwo, niby bohater akie ś ballady… a oto teraz,
ako włóczykĳ i prawem ścigany szubrawiec, musiałem pozostać na przeciwnym brzegu
rzeki Forth.
— No i cóż? — zagadnąłem.
— No i cóż ci trzeba? — odpowieǳiał Alan. — Nie tacy z nich durnie, za akicheśmy
ich brali³⁰⁰. Musimy eszcze, Dawiǳie, przebyć Forth… boda sczezły deszcze, które syciły
tę rzekę, i zbocza górskie, które ą wywiodły!
— Ale czemuż mamy iść na wschód? — zapytałem.
— O, tak sobie, na los szczęścia! — odparł Alan. — Jeżeli nie zdołamy przebyć rzeki,
powinniśmy spróbować, czy nam się lepie nie powieǳie na odnoǳe morskie .
— Bród można zdybać na rzece, ale nie na odnoǳe morskie — zauważyłem.
— Pewnie, że brodów tam nie brak, a tu i owǳie traﬁ się i most — rzekł Alan —
ale co nam z nich przy ǳie, eżeli są strzeżone?
— Dobrze — mówię mu — ale rzekę można przepłynąć.
— Przepłynie ą, kto umie pływać — odparł Alan — ale słyszałem, że ani ty, ani a
nie oǳnaczamy się wielką sprawnością w te sztuce; co do mnie, to pływam ak kamień.
²⁹⁹ o na wa n za — daw. forma; ǳiś znaczenie: co est na ważnie sze, że. [przypis edytorski]
my
ra — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : za akich ich braliśmy.
³⁰⁰za a
[przypis edytorski]
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— Nie chcę ci odraǳać, Alanie — powieǳiałem — ale zda e mi się, że wybieramy
się z deszczu pod rynnę. Jeżeli tak trudno przedostać się przez rzekę, to sam rozsądek
powiada, że z morzem bęǳie chyba gorsza sprawa.
— Od tego są łoǳie — rzecze Alan — chyba że się mylę.
— Tak, i pieniąǳe — uzupełniłem ego zdanie. — Ale, że nie mamy ani ednych,
ani drugich, tedy rzec można, akoby wcale nie istniały na tym bożym świecie.
— Tak sąǳisz? — rzekł Alan.
— A akże! — odpowieǳiałem.
— Dawiǳie — rzecze on na to — esteś człowiekiem małe pomysłowości i małe wiary. Ale niech no a tylko wyostrzę sobie dowcip, zobaczysz, że o ile nie potraﬁę
wyprosić, pożyczyć lub chociażby ukraść łoǳi, to ą sam zrobię!
— Tak akbym cię wiǳiał! — rzekłem. — Ale powiem ci eszcze rzecz edną, co
na ważnie sza. Jeżeli prze ǳiesz most, nie wzbuǳi to żadnych pode rzeń, ale eżeli przeprawimy się przez odnogę morską… łódź zna du e się u przeciwnego brzegu… uści, ktoś
tu ą przyciągnął… na całym pobrzeżu zaczną się pogwarki, domysły…
— Człowiecze! — krzyknął Alan. — Jeżeli wystaram się o łódź, to wystaram się
i o kogoś, kto by ą odwiózł z powrotem! Przeto nie ogłusza mnie uż podobnymi bzdurstwami, tylko chodź za mną (bo to tylko do ciebie należy) i pozwól Alanowi, by myślał
za ciebie.
Szliśmy więc przez całą noc północną stroną kotliny pod wyniosłą rubieżą gór Ochilskich, omĳa ąc ostrożnie Alloa, Clackmannan i Culross. Około ǳiesiąte rano, zzia ani
setnie i zgłodniali, doszliśmy do małe osady Limekilns. Jest to mie scowość położona
prawie nad samym brzegiem wody; widać stąd miasteczko Queensferry (Przewóz Królowe ), rozłożone na przeciwnym brzegu. Dymy snuły się ponad osadą i miasteczkiem, ako
też ponad innymi wioskami i folwarkami, rozsypanymi dookoła. Na polach odbywały się
żniwa. W odnoǳe morskie dwa okręty stały na kotwicy, a po wodne powierzchni w tę
i ową stronę przesuwały się łoǳie. Był to dla mnie widok nader przy emny i nie mogłem
do syta napatrzeć się tych powabnych, zielonych, uprawnych wzgórków oraz tych luǳi,
co krzątali się na polach i na morzu.
Mimo to wszystko dom pana Rankeillora, gǳie, ak sąǳiłem, czekały mnie dostatki, zna dował się na wybrzeżu południowym, a zaś musiałem pozostawać tuta nadal na
północnym brzegu, ubrany w lichy przyoǳiewek nietute szego kro u, ma ąc za całe mienie trzy szylingi srebrem, a banitę za edynego druha — i sam też nie ako banita, gdyż
nałożono cenę na mo ą głowę.
— Alanie! — odezwałem się. — Pomyśleć sobie o tym wszystkim! Tam po drugie
stronie est wszystko, za czym tylko tęsknić może mo a dusza… ptaki mogą tam przelecieć,
łoǳie przepłynąć… kto zechce, każdy tam prze ść może, z wy ątkiem mnie tylko ednego!
Dalibóg, serce mi się kra e z żałości!
W Limekilns wstąpiliśmy do małe traktierni, którą rozpoznaliśmy edynie po tyczce
zatknięte nade drzwiami, i kupiliśmy nieco chleba i sera od przysto ne ǳiewczyny, która
tam posługiwała. Ponieśliśmy to wszystko w węzełku, zamierza ąc usiąść i pożywić się
w gaiku nad brzegiem morza, który wiǳieliśmy o aką trzecią część mili przed sobą.
Gdyśmy tak szli, a wciąż spoglądałem na tamten brzeg i mimo woli wzdychałem, Alan
zaś (chociażem tego nie zauważył) popadł w zadumę. W końcu przystanął w droǳe.
— Czy zwróciłeś uwagę na tę ǳiewczynę, od które kupiliśmy te zapasy? — zapytał,
dotyka ąc się chleba i sera.
— Juści³⁰¹ — odrzekłem — była to ładna ǳieweczka.
— Przyszło ci to na myśl? — zawołał. — Mó Dawiǳie, toć to dobra nowina!
— Czemuż to, na wszystkie cuda! — pytam go. — Cóż nam z tego przy ǳie?
— No, no! — rzekł Alan, strzela ąc okiem ﬁluternie. — Ja bym się spoǳiewał, iż
może nam to pomóc do dostania łoǳi.
— Gdyby był na to inny sposób, uważałbym to za barǳie prawdopodobne.
— Tyle ty tylko wiesz — rzecze Alan. — Nie pragnę, aby ta ǳiewczyna rozkochała
się w tobie, ale pragnę, by użaliła się nad tobą, Dawiǳie, do tego zaś byna mnie nie
potrzeba, by miała cię uważać za piękność. Niech no ci się przypatrzę — (tu obe rzał mnie
³⁰¹ u
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z zaciekawieniem). — Wolałbym, żebyś był trochę bledszy, poza tym ednak nada esz się
doskonale do mych celów… masz wygląd pyszny, wisielczy, obszarpańczy, obdrapany,
a kubrak twó posąǳić można, żeś go ukradł strachowi na wróble. No dale … w tył
zwrot i marsz z powrotem do traktierni po łódkę dla nas.
Poszedłem za nim, śmie ąc się.
— Dawiǳie Balfour — rzekł on — esteś na swó sposób wielce dowcipnym młoǳianem, więc bęǳie to dla ciebie niewątpliwie doskonała krotochwila³⁰². Mimo to wszystko, o ile choć trochę masz litości nad mo ą szy ą (nie mówiąc uż o two e własne ),
bęǳiesz może łaskaw z całym poczuciem odpowieǳialności wziąć się do rzeczy. Chcę
odegrać małą komedię, które istotna treść est tak poważna, ak szubienica, co czeka nas
obu. Mie to więc, proszę cię, w pamięci i chcie zachować się stosownie.
— Dobrze, dobrze — odpowieǳiałem — stanie się wedle twe woli.
Gdyśmy zbliżyli się do osady, Alan kazał mi, bym uchwycił się ego ramienia i zwisł na
nim bezwładnie, ak człek prawie wyczerpany od zmęczenia, tak iż skoro on kopnięciem
nogi otworzył drzwi traktierni, zdawało się, akoby mnie tam na poły ciągnął za sobą.
ǲiewczyna wydawała się (a pewno i była) zaskoczona naszym rychłym powrotem, atoli
Alan nie tracił czasu na wy aśnienia, tylko usadowił mnie na krześle, poprosił o szklankę
wódki, którą wlewał mi w gardło po kropelce, po czym łamiąc po kawałku chleb i ser,
dopomagał mi w eǳeniu ak niańka, a wszystko to czynił z miną poważną, stroskaną
i serdeczną, aka przystałaby sęǳiemu trybunału. Nie ǳiwota, że ǳiewczyna wzruszyła
się obrazem, aki tworzyliśmy oba : a ako chłopak nieszczęśliwy, chory, wynęǳniały, on
zaś ako mó tkliwy towarzysz. Podeszła bliziuteńko i stanąwszy, oparła się plecami o stół
sąsiedni.
— Cóż to mu się złego przydarzyło? — ozwała się na koniec.
Alan odwrócił się i, ku memu wielkiemu zǳiwieniu, zawrzał wściekłością.
— Złego? — ął krzyczeć. — On przeszedł więce setek mil, aniżeli ma włosów na
broǳie, a częście sypiał na mokrych wrzosach niż w suchych piernatach. Złego, ona
powiada!… Zda e mi się, że aż nadto było tego złego!… Juści, że złego! — i karmił mnie
dale , mrucząc sobie coś pod nosem, ak gdyby z czegoś niezadowolony.
— On za młody na to wszystko — rzecze ǳiewczyna.
— Aż nadto młody — rzekł Alan, odwrócony do nie plecami.
— Lepie by było, żeby się konno wybrał w tę drogę — napomknęła ona.
— A skądże mu wytrzasnę konia? — huknął Alan, obraca ąc się do nie z tą samą
pozorną wściekłością. — Czyż miałem go ukraść?
Myślałem, że ta opryskliwość odstręczy ą od niego; akoż istotnie zamknęła e usta
na czas akiś. Atoli mó towarzysz wieǳiał doskonale, co czyni, a chociaż w wielu okolicznościach życia był wielkim prostaczkiem, ednak w takich przygodach, ak obecna,
miał niewyczerpany zapas szelmostwa.
— Panowie nie potrzebu ą mi tego mówić — rzekła na koniec — alem a w waćpanach poznała zacny ród.
— No — rzekł Alan, nieco udobruchany (pomimo woli, ak sąǳę) tą prostoduszną
wzmianką — a cóż z tego, gdyby tak było? Zali ci kto powieǳiał, że zacne pochoǳenie
opycha luǳiom kieszenie pienięǳmi?
Ona na to westchnęła, ak gdyby sama była akowąś zubożałą wielką damą.
— Nie — powieǳiała — uści, że to prawda.
Mnie tymczasem uż na dobre ątrzyła ta rola, którą odgrywałem, i to przesiadywanie tuta z kołkiem w gębie, na przemian wstyǳące mnie i rozśmiesza ące; akoś wtedy
nie mogłem wytrzymać, więc prosiłem Alana, by zostawił mnie w spoko u, gdyż czu ę
się uż lepie . Głos uwiązł mi w gardle, gdyż zawsze brzyǳiłem się kłamstwem; atoli samo to zakłopotanie pomogło w podstępie, bo ǳiewczyna nie omieszkała przypisać mego
zachrypłego głosu na karb choroby i zmęczenia.
— Czyż on nie ma przy aciół? — zapytała łzawym głosem.
— Pewnie, że ma! — zawołał Alan. — Żebyśmy tylko mogli do nich się dostać!
Ma przy aciół i to bogatych przy aciół; miałby u nich gǳie się wyleżeć… oho, i to na
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wspaniałym łożu! Miałby co eść, miałby zapewnioną opiekę lekarską… a tak musi brnąć
po wertepach i sypiać we wrzosach ak nęǳarz ostatni.
— A czemuż to tak? — zapytała ǳiewczyna.
— Mo a droga — rzekł Alan — niezbyt bezpiecznie o tym mówić, ale powiem ci,
co zrobię zamiast tego: oto zagwiżdżę ci krótką piosenkę.
To rzekłszy, pochylił się głęboko nad stołem i cichutko, ale z niezmiernie rzewnym
uczuciem, zagwizdał parę taktów piosenki „Karolek, mo e kochanie³⁰³”.
— Cyt! — szepnęła ona i obe rzała się poza siebie w stronę drzwi.
— Otóż to! — rzekł Alan.
— Ależ on tak młody! — zawołała ǳiewczyna.
— Aż nadto stary, by go… — to mówiąc, Alan uderzył się palcem wskazu ącym po
karku, co miało oznaczać, iż wiek mó nie przeszkaǳa mi w tym, bym miał postradać
głowę.
— Byłaby to wielka hańba! — krzyknęła, rumieniąc się.
— A przecież do tego do ǳie — rzekł Alan — o ile nie zapobiegniemy temu.
Na to ǳiewczyna odwróciła się i wybiegła z izby, pozostawia ąc nas sam na sam. Alan
był w doskonałym humorze z powodu udania się ego zamiarów, a zaś prze ęty byłem
gorzką urazą z powodu nazwania mnie akobitą i obchoǳeniu się ze mną ak z ǳieckiem.
— Alanie — zawołałem — uż dłuże tego nie wytrzymam.
— Musisz być cierpliwy, Dawiǳie — rzekł Alan. — Jeżeli teraz popsu esz sprawę,
to sam może wygrzebiesz się z opres i, ale Alan Breck przepadł z kretesem.
Było to tak prawǳiwe, iż nic mi nie pozostało, ak tylko ęknąć; ale mo e ęczenie
było w sam raz na rękę Alanowi, gdyż posłyszała e ǳiewczyna, która właśnie powracała
w lot, niosąc talerz białych pierożków oraz butelkę mocnego piwa słodowego.
— Biedactwo! — powieǳiała, i postawiwszy adło przed nami, złożyła przy aźnie
rękę na moim ramieniu, ak gdyby chciała mnie pocieszyć. Potem poprosiła nas, byśmy
się wzięli do eǳenia, zapewnia ąc nas, że nie chce słyszeć o zapłacie — albowiem gospoda
należy do nie , czyli właściwie do e o ca, ten ednak poszedł na cały ǳień do Pittencrieﬀ.
Nie czekaliśmy powtórnego zaproszenia, gdyż chleb i ser to tylko zimna strawa, a pierożki
pachniały barǳo ponętnie; a gdyśmy tak sieǳieli, za ada ąc, ona za ęła takież mie sce za
na bliższym stołem, przygląda ąc się nam, coś tam rozmyśla ąc i ważąc sobie w duchu, bo
raz wraz marszczyła brew i zabawiała się troczkami fartuszka.
— Coś mi się zda e, że waćpan masz nieco za długi ęzyk — przemówiła na koniec
do Alana.
— Być może — rzekł Alan — ale wiǳisz aśćka³⁰⁴, wiem ci a³⁰⁵, do kogo mówię.
— Nigdy waćpanów nie zdraǳę — żachnęła się ona — eżeli waszmość to miałeś na
myśli.
— Nie — rzekł Alan — asińdźka³⁰⁶ nie należysz do tego roǳa u luǳi. Ale powiem
waćpannie, cobyś uczyniła… powinnaś nam dopomóc.
— Nie mogę — odrzekła, potrząsa ąc główką. — Nie, nie mogę.
— A gdybyś mogła?
Ona nic na to nie odpowieǳiała.
— Słucha no asińdźka — rzekł Alan — u was tu nie brak łoǳi; wiǳiałem ich ze
dwie przyna mnie na wybrzeżu, gdym mĳał wasze miasto. Otóż eżeli uda się nam dostać łódkę, która pod osłoną nocy przewiozłaby nas do Lothian, oraz akiegoś zaufanego,
uczciwego człowieka, który by odwiózł tę łódkę z powrotem i utrzymał ęzyk za zębami,
tedy dwa życia byłyby ocalone: mo e według wszelkiego prawdopodobieństwa, ego zaś
z całą pewnością. Jeżeli nie dostaniemy łoǳi, za cały ma ątek doczesny pozostaną nam
eno trzy szylingi; gǳież wtedy pó ǳiemy, co poczynimy z sobą i co nas czeka, oprócz
ka dan i szubienicy? Słowo da ę waćpannie, iż nie wiem! Czyż mamy nadal tułać się
w nęǳy, panienko? Bęǳiesz li spoczywała w swym ciepłym łóżeczku, myśląc o nas, gdy
³⁰³ aro mo o an — piosenka akobitów o Karolu Stuarcie. [przypis redakcy ny]
³⁰⁴a a (daw.) — żeńska forma od starop. pot. zwrotu grzecznościowego: a , stanowiącego skrót od: wasza
miłość pan, waszmość pan, waść. [przypis edytorski]
³⁰⁵w m a — konstrukc a z partykułą „ci”, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
, t . skrótu od:
³⁰⁶a d a (daw.) — forma żeńska starop. potocznego zwrotu grzecznościowego a n
wasza miłość dobroǳie , waszmość dobroǳie . [przypis edytorski]
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wiatr zahuczy w kominie, a deszcz szemrzeć bęǳie po strzesze? Bęǳiesz li rumianą swą
buzią spożywała adło, myśląc o tym biednym, schorzałym chłopaku moim, który kędyś
tam na czarnych ugorach bęǳie palce gryzł z zimna i głodu? Czy zdrów, czy chory, bęǳie musiał wędrować z mie sca na mie sce; bęǳie musiał z gardłem obłożonym okropną
chrypką wlec się na deszczu po nieskończenie długich drogach, a kiedy bęǳie konał kędyś na pościeli z zimnych głazów, nie bęǳie przy nim żadnego przy aciela, oprócz Boga
i mnie.
Wiǳiałem, iż na to wezwanie ǳiewczę barǳo się zaasowało, gdyż brała ą pokusa,
by nam dopomóc, a ednocześnie bała się po trosze, czy nie bęǳie pomagała złoczyńcom;
wobec tego postanowiłem teraz wystąpić we własnym imieniu i odrobiną prawdy rozwiać
e wątpliwości.
— Słyszałażeś kiedy waćpanna — ozwałem się — o imć³⁰⁷ panu Rankeillorze z Ferry?
— Rankeillor? Pisarz? — odpowieǳiała. — Juści, żem słyszała!
— Dobrze — rzekę na to — otóż ego dom est celem me podróży, z czego asińdźka
możesz osąǳić, czy estem złoczyńcą; powiem asińdźce eszcze coś więce , a mianowicie, że chociaż istotnie, wskutek straszliwe omyłki, życie mo e narażone est na pewne
niebezpieczeństwo, ednakże król Jerzy nie ma w Szkoc i wiernie szego so usznika nade
mnie.
Roz aśniło się na to e oblicze, za to Alan sposępniał.
— Nie chcę uż pytać o nic więce — powieǳiała. — Pana Rankeillora wszędy³⁰⁸ tu
zna ą.
I poprosiła nas, byśmy dokończyli posiłku, opuścili ak na pręǳe osadę i ukryli się
w gaiku nad wybrzeżem.
— Mogą mi panowie ufać — zapewniła nas — iż wyna dę akiś sposób, by was
przewieźć na drugą stronę.
Wówczas użeśmy nie zwlekali, tylko uścisnęliśmy e dłonie na znak poręki, ednym
tchem spałaszowaliśmy pierogi, wymknęliśmy się z Limekilns i ha że do ga u! Było to
racze niewielkie zarośle, na które składało się ze dwaǳieścia krzewów bzu, nieco głogów i kilka młodych esionów, nie nazbyt grubych, by mogły nas zasłonić przed oczyma
przechodniów ze strony drogi lub wybrzeża. Bądź co bądź, musieliśmy tu leżeć, ciesząc
się ciepłem słoneczne pogody i naǳie ą wybawienia, aka zaczęła nam przyświecać, oraz
układa ąc sobie barǳie szczegółowe plany na przyszłość.
W ciągu całego dnia ednego tylko doznaliśmy niepoko u — gdy nadszedł akiś wędrowny dudarz i usiadł w tym samym gaiku, co i my. Był to pĳanica o czerwonym nosie
i kaprawych oczach, z kieszeni wystawała mu wielka ﬂacha wódki, zaś na ustach miał
cięgiem przewlekłą historię krzywd, akie wyrząǳili mu na rozmaitsi luǳie, począwszy
od imć prezesa trybunału, który odmówił mu sprawiedliwości, a skończywszy na starostach z Inverkeithing, którzy mu ą wymierzyli ho nie , niźli sobie życzył. Niepodobna, by
ten człowiek nie miał powziąć akowychś pode rzeń co do dwóch luǳi, którzy ak ǳień
długi chowali się w gęstwinie i nie mogli się wytłumaczyć żadnym za ęciem. Dopóki
przy nas bawił, zasypywał nas natarczywymi pytaniami — czuliśmy się tak, akby nas kto
ukropem oblewał; skoro zaś wyniósł się nareszcie, to — iż nie wyglądał na człowieka,
lubiącego trzymać ęzyk za zębami — ęliśmy z tym większą niecierpliwością oczekiwać
chwili, kiedy sami też bęǳiemy mogli stąd się oddalić.
ǲień dobiegł do końca, aśnie ąc na schyłku nie mnie , ak w goǳinach przedpołudniowych. Zapadła noc asna i cicha. W domostwach i zagrodach zabłysły światełka,
potem zaś zaczęły wygasać edno po drugim; atoli minęła uż i edenasta goǳina i sporo eszcze czasu późnie dręczyły nas ǳiwne niepoko e, zanim posłyszeliśmy skrzypienie
wioseł w dulkach. Wówczas wy rzeliśmy w oną stronę i obaczyliśmy nad eżdża ącą łódź,
w które sieǳiała, wiosłu ąc, zna oma nam ǳiewczyna we własne osobie. Nie powierzyła nasze sprawy nikomu, nawet kochankowi, eżeli go miała, ale skoro tylko o ciec e
zasnął, wymknęła się z domu przez okno, wykradła łódkę sąsiadów i sama na własną rękę
podążyła nam ku pomocy.
³⁰⁷ m (daw.) — skrócona forma starop. zwrotu grzecznościowego: e / ego miłość, e mość/ egomość, stawianego przeważnie przed nazwiskiem lub tytułem. [przypis edytorski]
³⁰⁸w z dy (daw., gw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
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Byłem w kłopocie, ak wyrazić e swą wǳięczność; atoli ona nie mnie była zakłopotana na myśl, iż bęǳie musiała słuchać mego ǳiękczynienia, przeto prosiła nas, byśmy
nie tracili czasu i przestrzegali ciszy, nader trafnie powiada ąc, iż od pośpiechu i milczenia zawisła nasza sprawa. Tak więc, bacząc na edno i drugie, dowiozła nas do brzegu
lothiańskiego niedaleko od Carriden, uścisnęła nasze dłonie, po czym znów odbiła od
brzegu i ęła wiosłować w stronę Limekilus, zanim zdążyliśmy powieǳieć choć słowo
o e przysłuǳe lub nasze wǳięczności.
Nawet po e od eźǳie nie mogliśmy się zdobyć na żadne przemówienie, ako że doprawdy słów nie starczyłoby na uwielbienie takie uczynności. Jedynie Alan stał przez czas
dłuższy na wybrzeżu, potrząsa ąc głową.
— Śliczności ǳieweczka — odezwał się na koniec. — Dawiǳie, to śliczności ǳiewczyna!
A w aką goǳinę późnie , gdyśmy leżeli w akie ś amie na wybrzeżu, a mnie uż ogarniała drzemka, on znów zaczął się rozpływać nad e zaletami. Co do mnie, nie umiałem
nic powieǳieć; owo ǳiewczątko było istotą tak prostoduszną, iż serce mi biło wyrzutem
i obawą: wyrzutem — ponieważ wyzyskaliśmy e łatwowierność, obawą — gdyż mogło
się zdarzyć, żeśmy ą uwikłali w niebezpieczeństwa wynikłe z naszego położenia.

 .     
Naza utrz umówiliśmy się, że Alan bęǳie się krył na własną rękę aż do zachodu słońca,
a skoro zacznie się zmierzchać, winien przyczaić się na polach koło drogi idące w stronę
Newhalls i nie ruszać się z mie sca, dopóki nie posłyszy mego gwizdania. Zrazu chciałem
obrać sobie za hasło melodię. „Zacny dom Airlic”, która była mi ulubioną; on ednak
sprzeciwił się, mówiąc iż est to piosenka powszechnie znana i każdy chłopek mógł ą
przypadkiem zagwizdać; zamiast nie tedy nauczył mnie urywku pieśni góralskie , który
od tego czasu tak wbił mi się w głowę, iż ǳiś go pamiętam doskonale i pewno pamiętać
eszcze będę na łożu śmierci. Za każdym razem, gdy sobie ą przypomnę, powracam myślą
w ów ostatni ǳień me udręki i wiǳę z całą wyrazistością, ak Alan sieǳi na dnie amy,
pogwizdu ąc i palcem wybĳa ąc takty, a szary brzask pada mu na oblicze.
Zanim słońce wstało, użem był w długie ulicy miasta Queensferry. Był to gród
pięknie zabudowany, kamienice miał murowane, czysto kryte łupkiem; ratusz, ak mi się
zdawało, nie był tak piękny, ak w Peebles, ani ulica nie była tak wytworna. Atoli, biorąc
wszystko pod uwagę, wstyd mi tu było mych przegniłych łachmanów.
Gdy uż rozwidnił się poranek, gdy zaczęto rozniecać ogniska i otwierać okna, a luǳie tu i ówǳie po awiali się przed domami, mo a sromota i rozpacz stawały się coraz
czarnie sze. Wiǳiałem teraz, iż nie mam podstaw, na których mógłbym się opierać, ani
też żadnego oczywistego dowodu mych praw — ba, nawet mo e tożsamości. Jeżeli to
wszystko było tylko bańką mydlaną, tedy zaiste sroǳe mię oszukano i pozostawiono
w ciężkie doli. Nawet gdyby sprawy tak się przedstawiały, akem e sobie wyobrażał, to
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogło wiele wody upłynąć, zanim uda się ustalić mo e sporne ǳieǳictwo; a akże mogłem rozporząǳać czasem, ma ąc przy duszy
niecałe trzy szylingi, a ponadto przy ąwszy na się wywiezienie nieszczęsnego ściganego
skazańca poza granice kra u? Zaprawdę, gdyby mnie zawiodła naǳie a, eszcze nas obu
mogła czekać szubienica. Gdy zaś choǳiłem tędy i owędy i wiǳiałem, ak luǳie pytaąco spoglądali na mnie z okien lub z ulicy i trącali się łokciami, i coś tam pomięǳy
sobą gwarzyli z uśmiechem, zaczęło się we mnie buǳić nowe przypuszczenie, iż niełatwą
bęǳie mi rzeczą, chociażby dostać posłuchanie u prawnika, a cóż dopiero przekonać go
o prawǳiwości mego opowiadania.
Nawet za cenę życia nie mogłem zdobyć się na odwagę, by zaczepić którego z tych
sławetnych mieszczan; wstyd mi było nawet z nimi rozmawiać w takie mierzwie łachmanów i brudu, a gdybym zapytał ich o dom takiego człowieka, ak pan Rankeillor, pewno
roześmiano by mi się w oblicze. Choǳiłem więc tam i sam, to po ulicy, to ku z azdowi przystani, niby pies, co zgubił swego pana, czu ąc w głębi duszy ǳiwną zgryzotę,
a niekiedy nawet odruchy istne rozpaczy. Na koniec był uż asny ǳień, może ǳiewiąta rano, gdy mnie na dobre zmęczyła ta wędrówka, w sam raz zatrzymałem się przed
   Porwany za młodu



okazałym domem, położonym opodal od morza; miał on piękne okna o przeźroczystych
szybach, na parapetach doniczki z kwiatami, ściany były świeżo tynkowane, a na progu
sieǳiał wyżeł, poziewu ąc, akby się czuł u siebie w domu. Dalibóg, zazdrościłem nawet
temu niememu zwierzęciu ego spoko u i wygód; naraz otwarły się drzwi i wysunął się
z nich zwinny, rumiany, grzeczny i stateczny egomość w okularach i białe , pudrowane
peruce. Bieda mo a była tak wielka, iż nikt ani razu dłuże się mną nie za mował; atoli
ten egomość przy rzał mi się raz i drugi… Okazało się, iż wzruszył się moim opłakanym
wyglądem, gdyż podszedł wprost ku mnie i zapytał mnie, co tu porabiam.
Odpowieǳiałem mu, że przybyłem do Queensferry w osobiste sprawie, po czym
zebrawszy się na odwagę, prosiłem go, by mi wskazał drogę do domu pana Rankeillora.
— Czemużby nie? — rzecze mi on na to. — Jest to dom, z którego przed chwilą
wyszedłem, a wskutek nieco szczególnego zbiegu okoliczności właśnie a estem owym
człowiekiem, którego asan³⁰⁹ szukasz.
— Wobec tego — powiadam — chciałbym prosić wielmożnego pana o łaskawe
uǳielenie mi paru słów rozmowy.
— Nie znam aścinego nazwiska — odrzekł ów — a nawet ego oblicze po raz pierwszy
w życiu oglądam.
— Nazywam się Dawid Balfour — powieǳiałem.
— Dawid Balfour? — powtórzył on głosem nieco piskliwym, ak gdyby czymś nagle
zaskoczony. — A skądże aść przybywasz, mości Dawiǳie Balfour? — zapytał, spogląda ąc
mi surowo w oblicze.
— Przybywam z wielu strasznych mie sc, panie łaskawy — odparłem — ale sąǳę, iż
lepie byłoby opowieǳieć to wszystko waszmości barǳie poufnie.
On akby się zadumał na chwilę, obe mu ąc dolną wargę dłonią i spogląda ąc to na
mnie, to na bruk ulicy.
— Tak — odrzekł — bez wątpienia tak bęǳie na lepie .
To rzekłszy, powiódł mnie z sobą do swego domu, krzyknął na kogoś, kogom nie mógł
dostrzec, że bęǳie za ęty do południa, po czym wprowaǳił mnie do małe , zakurzone
komnaty, pełne książek i akt. Tuta sam się usadowił i prosił mnie, bym usiadł, choć
wydawało mi się, że spo rzał z pewną żałością na swó czysty fotel i mo e brudne łachmany.
— A teraz — odezwał się — eżeli asan masz do mnie akiś interes, bądź łaskaw
przedstawić go zwięźle i do ść od razu do sedna.
m no um ro anum ord ur a
o o³¹⁰… zrozumiałeś aść? — dodał, rzuciwszy przenikliwe spo rzenie.
— Właśnie tak uczynię, ak zaleca Horacy, miłościwy panie — odrzekłem, uśmiecha ąc się — i wprowaǳę waćpana n m d a r ³¹¹.
Skinął głową, ak gdyby był rad temu, boć w istocie chciał zażyć mnie z mańki owym
łacińskim urywkiem. Pomimo to, aczkolwiek nabrałem uż nieco odwagi, ednakże krew
napłynęła mi do policzków, gdym dodał.
— Mam powód do przypuszczenia, iż mogę rościć pewne prawa do ma ątku Shaws.
On wydobył z szuﬂady plik papierów i rozłożył e przed sobą.
— A więc? — odezwał się.
Atoli³¹² a zasznurowałem usta i sieǳiałem, nic nie mówiąc.
— Dale , dale , panie Balfour — rzekł prawnik — powinieneś wszystko kole no
wyznać. Gǳie się uroǳiłeś?
— W Essendean, mości panie — odrzekłem — dwunastego marca roku Pańskiego
.
On zdawał się szukać te daty w swo e teczce, ale co to znaczyło, nie mogłem odgadnąć.
— O ciec i matka waćpana?
³⁰⁹a an (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan; starop. potoczny zwrot grzecznościowy. [przypis
edytorski]
³¹⁰n
m no um ro anum ord ur a o o — nie zaczyna wo ny tro ańskie od bliźniaczego a a (Horacy,
r Po a); choǳi o a o Ledy, matki Kastora, Polluksa (Polideudesa) oraz Heleny i Klita mestry, metaforycznie zaś (u Horacego) o sztukę opowiadania, która nie zaczyna od na pierwszych źródeł i przyczyn, ale umie
prze ść od razu do sedna rzeczy. [przypis edytorski]
³¹¹ n m d a r (łac.) — w środek rzeczy; w sedno sprawy. [przypis edytorski]
³¹²a o (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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— O cem moim był Aleksander Balfour, nauczyciel w owe mie scowości, a matką mi
była Grac a z domu Pitarrow — odpowieǳiałem — zda e mi się, że e roǳina pochoǳiła
z Angus.
— Czy waćpan masz akie papiery stwierǳa ące prawǳiwość twe osoby? — zapytał
pan Rankeillor.
— Nie, łaskawy panie — zeznałem — zna du ą się one w rękach aśnie wielmożnego
pana Campbella, plebana mie scowego, od którego łatwo e wydostać; ponadto sam pan
Campbell może poręczyć za mnie, a co się tyczy te sprawy, nie sąǳę, by stry mó chciał
zadać kłam mym słowom.
— Masz na myśli pana Ebenezera Balfoura? — rzecze re ent.
— Jego we własne osobie — odrzekłem.
— Czyś go wiǳiał? — zapytał pan Rankeillor.
— Byłem przezeń pode mowany w ego własnym domu — odpowieǳiałem.
— Czy spotkałeś się kiedy z człowiekiem zwanym Hoseason? — zapytał pan Rankeillor.
— Spotkałem się z nim, panie łaskawy, za ciężkie grzechy mo e — odrzekłem —
albowiem ego to pośrednictwu tuǳież zarząǳeniu mo ego stry a przypisać należy, iż zostałem porwany nieopodal tego miasta, tłukłem się po morzu, przeżyłem rozbicie okrętu
i setki innych udręczeń, a obecnie w te liche oǳieży sta ę przed obliczem waszmości.
— Powiadasz aść³¹³, iż okręt wasz się rozbił — rzecze pan Rankeillor — gǳież to
było?
— Koło południowego naroża wyspy Mull — wy aśniłem. — Wysepka, na którą
mnie wyrzuciły fale, nosi miano Earraid.
— Ach! — rzecze re ent, uśmiecha ąc się. — Asan masz lepsze wiadomości w geograﬁi aniżeli a. Ale ak dotąd, powiem aspanu szczerze, opowieść two a zgaǳa się ota
w otę z wiadomościami, które zasięgnąłem z innego źródła. Lecz aść powiadasz, że cię
porwano; ak to należy rozumieć?
— Zupełnie dosłownie, łaskawy panie — odpowiadam. — Właśniem się wybierał
do domu waszmości, gdy mnie zwabiono na pokład brygu, tam okrutnym uderzeniem
obalono mnie na ziemię, wrzucono do ciemnicy… a potem uż nie wiem, co się ze mną
ǳiało, aż dopiero, gdyśmy znaleźli się na pełnym morzu. Byłem przeznaczony do plantac i;
traf tylko zrząǳił, że przy pomocy Boże udało mi się u ść żywo.
— Bryg rozbił się . czerwca — zauważył re ent, zagląda ąc do swe księgi, a ǳisia
mamy . sierpnia. Mamy tu zatem, panie Balfour, znaczną przerwę, prawie dwumiesięczną. Sprawiło to uż niemało trosk i zgryzoty twoim przy aciołom, toteż wyznam ci,
że nie będę zaspoko ony, póki wszystkiego nie sprawǳę.
— Zaprawdę, panie miłościwy — ozwałem się — te miesiące łatwo bęǳie zapełnić
treścią; wszakoż zanim opowiem swe ǳie e, rad bym wieǳieć, iż mówię do przy aciela.
— Asan kręcisz w kółko — rzekł prawnik. — Nie dam się przekonać, aż posłyszę
pańskie zeznania. Nie mogę być aści przy acielem, póki nie otrzymam należytych wiadomości. Gdybyś miał więce zaufania, lepie by ci się powoǳiło w życiu; a trzeba ci
wieǳieć, panie Balfour, że w naszym kra u est przysłowie: kto złe wyrząǳa, sam zła się
lęka.
— Waszmość nie powinieneś zapominać — rzekłem — że uż raz źle wyszedłem
na swe ufności, a racze łatwowierności, oraz że zostałem zaprzedany w niewolę przez
człowieka, który (o ilem dobrze zrozumiał) est klientem waszmości.
Przez cały ten czas stawałem na pewnym gruncie wobec pana Rankeillora, a wraz
z tym pozyskiwaniem gruntu pod stopami oǳyskiwałem i pewność siebie. Atoli na ten
mó wybryk, który mnie samego skłonił do nieznacznego uśmiechu, re ent roześmiał się
całym gardłem.
— Nie, nie — odpowieǳiał — tak źle nie est. u non um³¹⁴. Byłem ci a istotnie pełnomocnikiem two ego stry a, ale podczas gdy waćpan ( m r
u n u od
r mo o³¹⁵) wałęsałeś się na zachoǳie, wiele tu u nas się zmieniło, a gdyby cię uszy nie
³¹³a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
³¹⁴ u non um (łac.) — byłem, nie estem. [przypis edytorski]
³¹⁵ m r u n u od r mo o (łac.) — w młodym wieku pozbawiony opieki. [przypis edytorski]
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zbolały, nie brakowałoby mi tematu do opowieści. W sam raz w ǳień aścine morskie
przygody zawitał do me kancelarii aśnie wielmożny pan Campbell, dopytu ąc się natarczywie o waćpana. Jako żywo, nigdy przedtem nie słyszałem o waćpanu, ale znałem
niegdyś pańskiego o ca, a na podstawie spraw mi wiadomych (o które późnie potrącę), gotów byłem obawiać się rzeczy na gorszych. Pan Ebenezer przyznał, iż wiǳiał się
z waćpanem, i oświadczył (co wydało mi się rzeczą nieprawdopodobną), iż dał ci znaczną
sumę pienięǳy oraz że aść wyruszyłeś na kontynent europe ski, zamierza ąc uzupełnić
swe wykształcenie, co było rzeczą podobną do prawdy i chwalebną. Zapytany, ak to się
stało, iż waćpan nie dałeś żadne wieści o sobie panu Campbellowi, stry twó odpowieǳiał, że wyraziłeś gorącą chęć zerwania z dawnym swym życiem. Gdyśmy go następnie
pytali, gǳie przebywasz obecnie, powieǳiał, że nie wie, ale przypuszcza, iż udałeś się do
Le dy. Taki był całkowity plan ego odpowieǳi. Nie barǳo estem pewny, czy ktoś mu
uwierzył — dodał po chwili pan Rankeillor, uśmiecha ąc się — zresztą pewne mo e wyrażenia tak dalece mu się nie podobały, iż (krótko mówiąc) wyprosił mnie za drzwi. Na
tym musieliśmy ostatecznie poprzestać, gdyż akkolwiek mogliśmy snuć na ǳiwacznie sze pode rzenia, nie mieliśmy na nie ani cienia dowodu. W sam raz w oną chwilę po awia
się kapitan Hoseason, opowiada ąc o twoim zatonięciu. Wówczas wszystko się rozwiało, pociąga ąc w skutkach edynie zgryzotę pana Campbella, uszczerbek dla me kieszeni
oraz nową plamę na charakterze twego stry a, który mógł to barǳo ciężko przypłacić.
A teraz, panie Balfour, chyba uż rozumiesz bieg całe sprawy i możesz osąǳić, w akie
mierze zasługu ę na zaufanie.
Prawdę powieǳiawszy, re ent był barǳie pedantyczny, niż potraﬁę go opisać, i o wiele więce pstrzył łaciną swo e przemówienie; ednakowoż wszystko było wypowieǳiane
z taką uprze mością w spo rzeniu i obe ściu, która znacznie się przyczyniła do przezwyciężenia me nieufności. Co więce , zauważyłem, że i on sam tak się do mnie odnosił,
ak gdyby nie żywił żadnych wątpliwości względem me osoby, tak iż pierwszy punkt me
relac i został uż pono całkowicie przy ęty.
— Panie re encie — odezwałem się — gdy zacznę opowiadać waćpanu mo e przygody,
będę musiał pańskie dyskrec i poruczyć życie ednego z mych przy aciół. Racz waszmość
poręczyć mi słowem ego nietykalność, a co się tyczy me osoby, to nie potrzeba mi lepsze
poręki ak oblicze waszmość dobroǳie a.
On z wielką powagą złożył mi słownie poręczenie, doda ąc przy tym.
— Ale te wszystkie przedmowy trochę mnie niepoko ą; przeto eżeli w pańskie opowieści traﬁ się coś, co pozosta e w małe sprzeczności z prawem, to proszę pamiętać, że
estem prawnikiem, i rzecz tę pomĳać.
Wówczas opowieǳiałem mu całe swe ǳie e, on zaś słuchał, zarzuciwszy okulary na
czoło i przymknąwszy oczy, tak iż niekiedy bałem się, czy on nie zasnął. Ale gǳie tam!
Słyszał każde słowo ( akem się późnie przekonał), a bystrość ego słuchu i dokładność ego
pamięci nie ednokrotnie wprawiła mnie w zdumienie. Nawet ǳiwaczne imiona gallickie,
które słyszał wówczas po raz pierwszy i ostatni, zapamiętał sobie i nieraz mi e przypominał
w wiele lat późnie . Jednakowoż, gdy wspomniałem wyraźnie Alana Brecka, zaszła scena
osobliwa. Nazwisko Alana istotnie rozbrzmiewało w całe Szkoc i, wraz z wiadomością
o morderstwie appińskim i oﬁarowane nagroǳie za wykrycie przestępcy; więc zaledwie
nazwisko to wymknęło się z mych ust, re ent poruszył się w krześle i otworzył oczy.
— Nie życzę sobie niepotrzebnego wspominania pewnych nazwisk, panie Balfour —
przemówił — a zwłaszcza nazwisk górali, z których wielu zawiniło wobec prawa.
— Istotnie, byłoby może lepie ich nie wspominać — przyznałem — ale skoro mi się
nazwisko to uż wymknęło, muszę brnąć z nim dale .
— Byna mnie — sprzeciwił się pan Rankeillor. — Mam słuch nieco przytępiony,
ak aść musiałeś uż zauważyć, toteż nie barǳo estem pewny, czym posłyszał dokładnie
to nazwisko. Jeżeli pozwolisz, nazwĳmy pańskiego przy aciela, da my na to, Thomsonem… ażeby nam się tu nie plątały akieś przypuszczenia. Na przyszłość zaś tak samo
raǳę postąpić z każdym góralem, żywym czy umarłym, którego zamierzasz wspomnieć.
Wniosłem z tego, że musiał aż nadto wyraźnie posłyszeć rzeczone nazwisko, więc uż
na poły zgadywał, iż musiałem mieć akiś związek z owym morderstwem. Jeżeli on wolał
udawać nieświadomość, nie mo a w tym sprawa; przeto uśmiechnąłem się, mówiąc iż
nazwisko to brzmi niezbyt po góralsku, alem przystał na propozyc ę. Odtąd uż do końca
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me opowieści Alan zwał się Thomsonem, co bawiło mnie tym więce , że był to wybieg
w duchu ego własnych upodobań. Podobnie Jakuba Stuarta omawiałem ako krewniaka pana Thomsona, Colina Campbella przezwałem imć panem Goenem, a Cluny’emu,
gdym doszedł do te części mego opowiadania, nadałem miano: „imć pan Jameson, naczelnik góralski”. Była to w istocie na oczywistsza komedia i ǳiwiłem się, iż re ent uważał za stosowne ą odgrywać; ale ostatecznie było to zupełnie w duchu owego czasu, gdy
w państwie były dwa stronnictwa, a luǳie spoko ni, niema ący o sobie samych nazbyt
wygórowanego mniemania, szukali lada mysie ǳiurki, by uniknąć wza emne urazy.
— No, no! — rzekł prawnik, gdym tuż zakończył. — Wspaniały to poemat, ta two a
Odysse a. Winieneś ą waćpan opowieǳieć poprawną łaciną, gdy posuniesz się w studiach… albo i po angielsku, eśli taka twa wola, choć a osobiście wolę mowę dobitnie szą i barǳie wyrobioną. Wieleś się nawałęsał; ua r o n rr ³¹⁶… akaż gmina
w Szkoc i (że przełożę te słowa stylem barǳie roǳimym) nie była pełna twych przygód
i włóczęgi? Ponadto okazałeś asan niepospolitą zdolność w tym, iż dostawszy się w dwuznaczne okoliczności, umiałeś ednak, koniec końców, dobrze w nich się zachować. Ten
pan Thomson wyda e mi się człowiekiem niepozbawionym pięknych zalet, choć, być
może, w nazbyt gorące woǳie go kąpano. W każdym razie nie mnie byłbym rad, gdyby
(pomimo wszystkich swych zasług) utonął był w Morzu Północnym, gdyż ten człowiek,
panie Dawiǳie, może nam tu eszcze nawarzyć bobu. Jednak aspan bez wątpienia masz
zupełną słuszność, żeś doń przylgnął; niewątpliwie i on przylgnął do waćpana. Wynika
stąd, rzec można, iż był ci on wiernym druhem; nie mnie ednak ar u ur
a
³¹⁷, bo przypuszczam, że obu wam nie w smak byłaby szubienica. No, no, na szczęście
owe dni uż przeszły, a a sąǳę (mówiąc po luǳku), że aść esteś uż bliski końca swych
kłopotów.
W ten sposób ciągnąc morał z mych przygód, spoglądał na mnie z takim humorem i dobrotliwością, że ledwom mógł pohamować swe zadowolenie. Tyle czasu tułałem
się wśród luǳi nieposłusznych prawu i miałem łoże na górskich rozłogach, pod gołym niebem, iż wydawało mi się wielkim dosto eństwem sieǳieć znów pod dachem,
w schludnym domu i wieść przy acielską rozmowę z wykształconym i przyzwoicie ubranym egomościem. Właśnie gdym o tym myślał, rzuciłem okiem na swe ohydne łachmany i popadłem znów w zakłopotanie. Wiǳiał to re ent i zrozumiał myśl mo ą; wnetże³¹⁸
wstał, zawołał przez schody, by zastawiono drugie nakrycie, gdyż pan Balfour zostanie
u niego na obieǳie, po czym zaprowaǳił mnie do sypialni na pięterku. Tam przede mną
postawił miednicę z wodą, mydło i grzebień i wydobył akieś ubranie należące do ego
syna, a wreszcie, rzuciwszy eszcze akąś stosowną cytac ę, wyszedł z poko u, da ąc mi
możność przebrać się i przyochędożyć³¹⁹.

 .      
Odmieniwszy, ile tylko mogłem, mą powierzchowność, rad byłem prze rzeć się w zwierciadle — i stwierǳiłem, że obdartus znikł uż bez śladu, natomiast Dawid Balfour odżył
na nowo. Mimo to wstyǳiłem się i te przemiany, a nade wszystko pożyczonego przyoǳiewku. Gdym uż był gotów, pan Rankeillor, zdybawszy mnie na schodach, powieǳiał
mi parę komplementów i wprowaǳił mnie z powrotem do swego gabinetu.
— Proszę siadać, panie Dawiǳie — ozwał się — pozwól teraz, gdyś uż barǳie do
siebie podobny, bym i a poǳielił się z tobą pewnymi nowinami. Zapewne zachoǳisz
w głowę, aki stosunek łączył twego o ca i twego stry a? Juści, ǳiwna to historia, a e
wy aśnienie est tego roǳa u, iż płonię się, gdy mam ci go uǳielić. Albowiem — tu
istotnie się zakłopotał — sprawa cała wiąże się z przygodą miłosną.
— Doprawdy — rzekę — nie wiem, ak wiadomość tę sko arzyć z moim stry em.
³¹⁶ ua r o n rr — akaż kraina na ziemi (nie est pełna nasze pracy; urwany cytat: ua r o n rr
no r non na a or , Wergiliusz, n da, I, ). [przypis edytorski]
a
— z równą uwagą mierząc krok (cytat z n dy Wergiliusza, VI, ). [przypis
³¹⁷ ar u ur
edytorski]
³¹⁸wn
— konstrukc a z partykułą -że, pełniącą funkc ę wzmacnia ącą. [przypis edytorski]
³¹⁹ rzyo do y — wyczyścić, uporządkować, doprowaǳić do ładu; por. starop. o do ny: czysty, porządny,
zadbany. [przypis edytorski]
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— Ba! Twó stry , panie Dawiǳie, nie zawsze był stary — odparł re ent — a także, co może więce cię zaǳiwi, nie zawsze był brzydki. Błyszczał ci on niegdyś urodą
i wytwornością! Luǳie w drzwiach stawali, by nań popatrzeć, gdy prze eżdżał na rączym
rumaku. Widywałem to nieraz na własne oczy, a wyznam szczerze, iżem nań pozierał nie
bez zazdrości, ako że sam byłem prostym chłopczyną i synem prostego człowieka… zaś
w owe lata wynikało stąd: d
u
u
a
³²⁰.
— Brzmi to ak ba ka — wtrąciłem.
— Tak, tak — rzekł prawnik — tak to bywa z młodością i latami. Ale na tym nie
koniec, bo oto miał on i tego roǳa u usposobienie, które zdawało się wróżyć mu wielką przyszłość. W roku  cóż lepszego mogło mu przy ść do głowy, ak nie drapnąć do
powstańców? Aścin o ciec go gonił, znalazł go gǳieś w rowie i przyprowaǳił go z powrotem, mu um m n m, ku uciesze całe okolicy. Tak czy owak, ma ora anamu … oba
młoǳieńcy zakochali się i to w te same pannie. Pan Ebenezer, którego powszechnie
poǳiwiano, lubiono i psuto nad miarę, był, oczywista, wielce pewny swego zwycięstwa;
kiedy zaś obaczył, iż się zawiódł i omylił, dale drzeć się, ak paw, wniebogłosy. Poszedł
stąd huczek na całą okolicę; ów młoǳian to leżał w domu chory, a ego roǳina o gołębich sercach stała dokoła łoża, zalewa ąc się łzami; to znów eźǳił od gospody do gospody
i pierwszym z brzega wywnętrzał się ze swych strapień. Twó o ciec, panie Dawiǳie, był
zacności człowiekiem, ale był przy tym aż do żałości czuły i ustępliwy; toteż wszystkie te
wybryki brał całkiem poważnie, aż nareszcie dnia ednego — wybacz aść, że to mówię!
— zrzekł się ręki swe panny. Ona ednakże nie była tak narwana (po nie to chyba waćpan oǳieǳiczyłeś swó trafny i zdrowy rozsądek), toteż sprzeciwiła się temu, by miano
sobie grać odbĳanego e osobą. Oba padli przed nią na kolana, ale wynikiem tych zabiegów było na razie to, że pokazała drzwi ednemu i drugiemu. Było to w sierpniu… mó
Boże! W tym samym roku, kiedy a ukończyłem akademię. Scena ta musiała być wielce
komiczna.
Sam w głębi ducha pomyślałem, że była to niedorzeczna sprawa, ednakowoż nie
mogłem zapomnieć, że mó o ciec brał w nie uǳiał.
— Chyba racze , panie łaskawy, była w nie nuta tragiczna — zauważyłem.
— O nie, mosterǳie ku, wcale nie! — odpowieǳiał re ent. — Albowiem tragedia zawsze zawiera akowąś poważną osnowę, akowyś d nu nd nodu ; natomiast tu
w grę wchoǳiła edynie swawola młodego zbytnika, którego rozpuszczono na ǳiadowski bicz, a któremu nie należało się nic innego, ak tylko wyłożyć go na ławę i sypnąć ze
dwaǳieścia oblewanych batów. Bądź co bądź, o ciec pański inacze się na tę rzecz zapatrywał; skończyło się na tym, że po coraz to nowych ustępstwach ze strony pańskiego o ca
oraz coraz to nowych wybuchach wrzaskliwego, czułostkowego samolubstwa po stronie
stry a, oba doszli wreszcie do pewnego roǳa u układu, którego złe skutki odczułeś aść
niedawno na własne skórze. Jeden wziął pannę, a drugi ma ętność. Otóż, panie Dawiǳie,
wiele się mówi o litości i wspaniałomyślności, ale w obecnym, rozważnym okresie życia
często sobie myślę, że podobno do na pomyślnie szych wyników dochoǳi się wówczas,
gdy człek zasięga porady prawne i bierze wszystko, co mu się prawnie należy. Tak czy
owak, owa donkiszoteria pańskiego o ca, sama przez się niesprawiedliwa, zroǳiła z siebie
cały szereg krzyczących niesprawiedliwości. Twó o ciec i matka żyli i pomarli w bieǳie;
asan sam też w bieǳie się wychowałeś… a tymczasem akże tu się powoǳiło ǳierżawcom ma ątku Shaws! I mógłbym dodać (gdyby mnie to wiele obchoǳiło), akże się tu
wiodło panu Ebenezerowi!…
— A przecie est to chyba rzecz ze wszech na ǳiwnie sza — napomknąłem — iż
natura luǳka może ulec takie zmianie.
— To prawda — rzekł pan Rankeillor. — Jednakże zda e mi się, że est to dość
naturalne. On chyba zdawał sobie z tego sprawę, że odegrał rolę niepiękną. Ci, którzy
byli wta emniczeni w całą historię, zaczęli odnosić się doń wzgardliwie; ci, którzy e nie
znali, wiǳąc, że eden z braci gǳieś się zapoǳiał, a drugi ob ął ego ǳieǳictwo, rozgłosili
wieść o rzekomym zabó stwie. Tak więc obaczył, że ze wszystkich stron poczęto go unikać.
Pieniąǳe były edynym zyskiem, aki przypadł mu z onego układu; otóż począł on myśleć
³²⁰od
u
u
a
— nienawiǳę cię, Sabellusie, ponieważ esteś piękny (cytat z
Marc alisa XII, ). [przypis edytorski]
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o przysporzeniu sobie pienięǳy. Samolubem był za młodu i samolubem pozostał ǳiś, gdy
est stary, a ostatecznym rezultatem wszystkiego są te piękne obycza e i tkliwe uczucia,
których aspan doświadczyłeś sam na sobie.
— Dobrze, panie łaskawy — mówię na to — ale wobec tego wszystkiego akież est
mo e stanowisko?
— Ma ątek należy do waćpana, co do tego dwóch zdań być nie może — odparł
re ent. — Mnie sza o to, co tam podpisał twó o ciec, na mocy praw spadkowych waćpan
esteś edynym prawnym ǳieǳicem. Ale stry pański lubi walczyć z bezbronnym, a rzecz
wielce prawdopodobna, iż bęǳie podnosił wątpliwości względem twe osoby i nazwiska.
Dochoǳenie prawne zawsze pociąga za sobą wiele wydatków, a proces roǳinny zawsze
nabiera cech skandalu; poza tym eżeliby wyszły na aw akieś konszachty waćpana z imć
panem Thomsonem, moglibyśmy porządnie się sparzyć. Zaprzedanie waćpana w niewolę
byłoby oczywiście atutem w naszych rękach, gdybyśmy tylko zdołali fakt ten udowodnić.
Ale udowodnienie może być niełatwym zadaniem; toteż mo a rada, ażeby na razie zawrzeć
dogodny układ ze stry em, da my na to, zostawić go w Shaws, gǳie zakorzenił się uż od
ćwierćwiecza, a samemu poprzestać chwilowo na znacznie szym zaopatrzeniu pieniężnym.
Odpowieǳiałem, iż z całą chęcią zgoǳę się na ustępstwa i że wyciąganie spraw roǳinnych na widok publiczny est krokiem, do którego z natury czu ę wielki wstręt.
Tymczasem rozmyśla ąc w cichości ducha, począłem dostrzegać główne zarysy tego planu, według którego ǳiałaliśmy późnie .
— A więc rzeczą ważną — zapytałem — est udowodnienie mu mo ego porwania?
— Nie inacze — odrzekł pan Rankeillor — i to wedle możności bez wytaczania
sprawy przed sądem. Bo zważ sam, panie Dawiǳie; nie ulega wątpliwości, iż uda nam
się znaleźć paru luǳi ze ody, którzy poświadczyli przysięgą pańskie uwięzienie; ponieważ ednak oni byli na okręcie, nie moglibyśmy sprzeciwić się dalszym ich zeznaniom,
przy czym z pewnością wymknęłoby się im akieś słówko o pańskim przy acielu panu
Thomsonie… co (wnosząc z pańskich opowiadań) nie byłoby, moim zdaniem, pożądane.
— Wobec tego racz waszmość posłuchać, aki sposób a wymyśliłem.
I opowieǳiałem mu swo e zamysły.
— Ale to chyba pociągnie za sobą mo e spotkanie z owym Thomsonem? — rzekł
re ent, gdym skończył mówić.
— Tak myślę istotnie, łaskawy panie — odrzekłem.
— Wiǳicie go! — zawołał prawnik, trąc sobie skronie. — Nie, panie Dawiǳie,
bo ę się, że twó pomysł est niemożliwy do przy ęcia. Nie mówię nic przeciwko aścinemu przy acielowi, panu Thomsonowi; nie wiem nic takiego, coby świadczyło przeciwko
niemu, ale gdybym wieǳiał (zakarbu to sobie w pamięci, panie Dawiǳie!), uważałbym
za swą powinność oddać go w ręce prawa. A teraz podda ę ci pod rozwagę: czy to rzecz
roztropna spotykać się z nim? Może mieć on na sumieniu akieś obciąża ące go sprawki.
Może on ci wszystkiego nie opowieǳiał. Może nawet on się nie nazywa Thomson! —
utyskiwał re ent, mruga ąc powiekami. — Albowiem niektórzy z tych ptaszków zbiera ą
sobie nazwiska po droǳe, ak kto inny zbiera owoce tarniny.
— Waszmość sam musisz tu być sęǳią — odrzekłem.
Atoli było rzeczą widoczną, iż mó plan za ął ego wyobraźnię, albowiem poczciwina
wpadł w zadumę, z które otrząsnął się dopiero wtedy, gdy poproszono nas na obiad i do
towarzystwa aśnie wielmożne pani Rankeillerowe . Skoro po obieǳie pani domu pozostawiła nas samych przed zastawioną butelką wina, mó gospodarz znów ął roztrząsać
mó pomysł. Gǳie i kiedy mam się spotkać z panem Thomsonem? Czym pewny dyskrec i pana T.? A w razie, eżeli uda nam się przyłapać starego lisa, to czy zgoǳę się na
taką a taką umowę? — Te i tym podobne pytania zadawał mi re ent ustawicznie co pewien czas, skrapia ąc ednocześnie w zamyśleniu ęzyk swó winem. Gdym odpowieǳiał
na wszystkie, podobno ku ego zadowoleniu pytania, on popadł w eszcze głębszą zadumę, zapomina ąc nawet o wybornym winie ancuskim. Potem wziąwszy arkusz papieru
i ołówek, zasiadł do pisania, ważąc w duchu, przepisu ąc i przemazu ąc każde słowo; na
koniec uderzył w ǳwonek, na którego odgłos wszedł do poko u sekretarz re enta.
— Panie Torrance — rzekł re ent — muszę to mieć przepisane na czysto eszcze przed
nocą, a kiedy skończysz, racz wǳiać kapelusz i bądź gotów pó ść z tym panem i ze mną,
gdyż być może, bęǳiemy cię potrzebowali ako świadka.
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— Co, panie dobroǳie u⁈ — zawołałem, gdy sekretarz wyszedł. — Więc waszmość
chcesz się ważyć na to?
— Eee! Nie mówmy uż o te sprawie. Sam widok Torrance’a przypomina mi dość
pocieszne zdarzenie sprzed paru lat, gdy umówiłem się z tym biednym ciama dą, że spotkamy się koło krzyża w Edynburgu. Każdy poszedł za własnymi sprawunkami, a kiedy
była uż goǳina czwarta, Torrance, ma ąc uż nieco w czubie, nie poznał swego pana, a
zaś, nie wziąwszy okularów, byłem bez nich tak ślepy, iż da ę waćpanu słowo, żem nie
poznał własnego skryby! — To mówiąc, roześmiał się serdecznie.
Odpowieǳiałem, że było to ǳiwne zdarzenie, i uśmiechnąłem się, ako mi grzeczność
nakazywała; atoli co mnie ǳiwiło przez cały ten przedwieczerz, to że re ent wciąż powracał
do te historii i nad nią się zatrzymał, za każdym razem opowiada ąc ą ze śmiechem i coraz
to nowymi szczegółami, tak iż na koniec byłem uż całkiem zbity z pantałyku i począłem
się wstyǳić błazeństw mego nowego przy aciela.
Gdy uż zbliżała się pora, na którą umówiłem się z Alanem, wyruszyliśmy z domu, a
pod ramię z panem Rankeillorem, a Torrance z tyłu poza nami, niosąc akta w kieszeni,
a w ręce kosz z krytym wierzchem. Pókiśmy szli przez miasto, re ent ustawicznie musiał się
kłaniać to w prawo, to w lewo i wciąż był zatrzymywany przez mieszczan, którzy zadawali
mu pytania dotyczące bądź spraw mie skich bądź interesów osobistych; mogłem więc się
przekonać, iż był on osobistością wielce poważaną w swe okolicy. Na koniec wydostaliśmy
się z obrębu murów i poczęliśmy iść wzdłuż brzegu przystani, w stronę karczmy Hawes
i grobli Przewozu, która była widownią mego nieszczęśliwego wypadku. Nie mogłem
patrzeć bez wzruszenia na owo mie sce, przypomina ąc sobie, ilu z ówczesnych moich
towarzyszy ǳiś uż nie ma pomięǳy ży ącymi: zginął Ransome, wyzwolon ( ak tuszę)
od przyszłe niedoli; zginął Shuan, odszedłszy tam, gǳie nie chciałbym za nim podążyć;
nie masz i tych nieboraków, którzy poszli na dno wraz z zatopionym brygiem. Wszystko
to przeżyłem — ba, przeżyłem i sam okręt i wyszedłem bez szwanku z tych wszystkich
udręczeń i srogich opałów. Jedyną mą myślą powinna była być wǳięczność względem
Stwórcy; ednakże na owo mie sce nie mogłem spozierać bez żalu za innymi i bez dreszczu
wznowione zgrozy.
Właśnie sobie rozmyślałem o tym wszystkim, gdy nagle pan Rankeillor wykrzyknął
głośno, postukał się ręką po kieszeniach i począł się śmiać.
— No, no! — zawołał. — Czy też to nie zabawna przygoda! Po wszystkim, com
opowiadał, zapomniałem wziąć okulary!
Wówczas, rzecz asna, zrozumiałem cel ego opowiastki i wieǳiałem, że eżeli zostawił w domu okulary, uczynił to umyślnie, ażeby mógł skorzystać z pomocy Alana, nie
bo ąc cię go rozpoznać. Doprawdy, było to zręcznie obmyślane, albowiem, nawet gdyby
sprawa doszła do na gorsze ostateczności, akże mógł teraz pan Rankeillor składać przysięgę co do tożsamości mego przy aciela, albo akimże sposobem mógł mieć przeciwko
mnie potępia ące dowody? Bądź co bądź, sporo czasu upłynęło, zanim spostrzegł ów brak
okularów, a gdyśmy szli przez miasto, zagadywał był i poznawał wiele osób, przeto prawie
nie wątpiłem, iż w istocie wzrok miał wcale niezgorszy.
Skoro minęliśmy Hawes (gǳie poznałem gospodarza, sto ącego w drzwiach i kurzącego fa kę, i byłem zǳiwiony, wiǳąc, że się nic a nic nie postarzał), pan Rankeillor
zmienił porządek pochodu, przyłącza ąc się do Torrance’a idącego w tyle i wysyła ąc mnie
naprzód, niby na zwiady. Poszedłem ku szczytowi wzgórka, pogwizdu ąc od czasu do czasu ową gallicką piosenkę aż w końcu z radością posłyszałem e oǳew i dostrzegłem Alana,
podnoszącego się zza krzaka. Był on nieco markotny, ako że przez cały ǳień włóczył się
chyłkiem po okolicy i ledwo że tam coś przegryzł w piwiarni koło Dundas. Ale skoro
tylko zoczył mnie w nowe oǳieży, zaczął się rozpogaǳać, a gdym mu opowieǳiał, ak
daleko posunęły się nasze sprawy i akie roli oczeku ę po nim w pozostałe części naszego
ǳieła, natychmiast akby nowy duch weń wstąpił.
— Doskonaleś to obmyślił — rzecze do mnie — a pozwolę sobie powieǳieć, że
wykonania te sprawy nie mogłeś powierzyć w lepsze ręce, ak w ręce Alana Brecka.
Nie est to rzecz (zważ sam), którą kto bądź potraﬁłby wykonać; na to trzeba człowieka
obrotnego i przemyślnego. Ale coś mi się zda e, że twó prawnik uż się po trosze stęsknił
do mego widoku.

   Porwany za młodu



Wobec tego zawołałem i skinąłem na pana Rankeiliora, który wnet podszedł ku nam
samopas, zostawiwszy Torrance’a poza sobą; przedstawiłem go swemu przy acielowi, panu
Thomsonowi.
— Rad estem, iżem spotkał waszmości, panie Thomson — ozwał się re ent. —
Atoli nie wziąłem z sobą okularów, a nasz wspólny przy aciel, obecny tu pan Dawid —
(to mówiąc, poklepał mnie po ramieniu) — poświadczy, iż estem prawie ślepy; toteż nie
ǳiw się waćpan, gdybym przypadkiem utro cię nie poznał.
Mówiąc to, myślał, że ucieszy Alana; atoli próżność tego górala gotowa była czuć się
urażoną nawet z barǳie błahych przyczyn niż obecna.
— Ba, panie szanowny — odrzekł oschle — powieǳiałbym, że to aszka, zwłaszcza,
że zeszliśmy się tu w określonym celu, mianowicie po to, by przywrócić pana Balfoura do
praw emu należnych, potem zaś, o ile mi się zda e, nie bęǳiemy mieć chyba nic z sobą
wspólnego. Wszakoż przy mu ę pańskie usprawiedliwienie, które było barǳo stosowne.
— Na niczym więce mi uż nie zależy, panie Thomson — ozwał się Rankeillor serdecznie. — Teraz zaś, ponieważ waćpan i a esteśmy głównymi aktorami w tym przedsięwzięciu, sąǳę, że powinniśmy we ść w bliższe porozumienie; w tym celu proszę waćpana, żebyś był uprze my podać mi ramię, gdyż wobec zmroku i braku okularów nie estem
całkiem pewny drogi, ty zaś, panie Dawiǳie, zna ǳiesz w osobie Torrance’a miłego towarzysza pogawędki. Tylko niechże mi bęǳie wolno ci przypomnieć, że zbyteczna, by
ów miał słyszeć coś eszcze o twoich przygodach lub o przygodach mości… hm… pana
Thomsona.
Tak więc oni we dwó kę poszli naprzód, gwarząc z sobą coś poufnie i po cichu, a Torrance i a postępowaliśmy za nimi w odwoǳie.
Noc uż była zupełna, gdyśmy obaczyli w dali mroczne zręby dworu w Shaws. Było
uż po ǳiesiąte ; wszędy było ciemno i cicho, edynie od południowego zachodu ciągnął
miły, szumiący wiaterek, który przygłuszał głos naszych kroków. Gdy podeszliśmy bliże , w żadne części gmachu nie było widać nawet na nikle szego światełka ni odbłysku;
wnosić stąd można było, że stry uż leżał w łóżku, co dla naszych knowań było zaiste
na dogodnie szą okolicznością. Zatrzymawszy się o akie pięćǳiesiąt sążni opodal, odbyliśmy szeptem ostatnią naradę, po czym my we trzech, re ent, Torrance i a, podpełzliśmy
cichaczem i przyczailiśmy się poza węgłem domu, a skoro stanęliśmy uż na oznaczonych
mie scach, Alan, nie ukrywa ąc się zgoła, postąpił ku drzwiom i zaczął się do nich dobĳać.

 .    
Alan tłukł we drzwi przez czas dość długi, ale ego kołatanie buǳiło edynie głuche echa
we dworze z przyległościami. W końcu ednak posłyszałem zgrzyt z lekka odmykanego
okienka i poznałem, iż mó stry uż podszedł do swe strażnicy. W akim takim świetle
późnego wieczoru mógł dostrzec Alana, sto ącego ak mroczny cień na schodkach. Trze
świadkowie byli całkowicie ukryci przed ego wzrokiem, tak iż nie było nic takiego, coby
mogło zaniepokoić uczciwego człowieka w ego własnym domu. Pomimo to, ów przez
chwilę w milczeniu przyglądał się przybyszowi, a gdy przemówił, głos ego drgał obawą.
— Cóż to takiego? — powiada. — Noc to nieodpowiednia pora dla przyzwoitych
luǳi, a a nie chcę mieć nic wspólnego z nocnymi włóczęgami. Co waćpana tu sprowaǳa?
Zwracam uwagę, że mam garłacz³²¹.
— Czy to pan, panie Balfour? — odparł Alan, cofa ąc się parę kroków i poziera ąc
w górę skroś ciemności. — Schowa no ten garłacz; paskudna rzecz poczynać sobie w ten
sposób.
— Co cię tu przywiodło? I ktoś ty? — ozwał się stry gniewnie.
— Nie mam byna mnie chęci roztrąbiać mo e imię na całą okolicę — rzekł Alan —
a co mnie tu przynosi, to całkiem inna sprawa, która dotyczy racze waćpana niż mnie.
— A mianowicie? — zapytał stry .
— Dawid — odrzekł Alan.
— Co takiego? — krzyknął stry głosem mocno zmienionym.
— Czyż więc mam podać waćpanu i resztę nazwiska? — zapytał Alan.
Nastała chwila ciszy.
³²¹ arła z — odprzodowa broń palna o luﬁe rozszerzone u wylotu. [przypis edytorski]
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— Sąǳę, że na lepie bęǳie, gdy wpuszczę waćpana do swego domu — ozwał się
znów stry , tym razem akoś żałośnie.
— A akże! — rzekł Alan. — Ale w tym sęk, czy zechcę wnĳść. Teraz a powiem
waćpanu, co sąǳę. Sąǳę, że sprawę powinniśmy obgadać tu, na tym progu… i tylko tu
albo nigǳie, niechby się ǳiało nie wiem co! Albowiem chciałbym waćpanu pokazać, że
estem uparty ak on sam, a pochoǳę z lepsze roǳiny szlacheckie .
Ta zmiana tonu zmieszała Ebenezera; przez chwilę żuł w sobie te słowa, a potem znów
się odezwał:
— No, dobrze, dobrze, co musi być, to uż musi! — po czym zatrzasnął okienko.
Jednakże sporo czasu zabrało mu ze ście na dół, a eszcze więce odsuwanie wrzecięǳy³²²,
bo ( ak wnoszę) za każdym niemal krokiem, przy każde sztabie lub zasuwie, żałował
swe decyz i i doznawał nowych wstrząsów trwogi. Bądź co bądź, w końcu usłyszeliśmy
skrzyp zawiasów, po czym mi się wydało, że stry wymknął się cichcem na dwór i wiǳąc,
że Alan cofnął się wstecz na akie dwa kroki, natychmiast usadowił się na na wyższym
stopniu przedproża, ǳierżąc garłacz w pogotowiu obiema rękami.
— A teraz — przemówił — chcie aść pamiętać, że mam garłacz, a eżeli pode ǳiesz
bliże choć na krok, ustrzelę cię ak psa.
— Nie ma co mówić, grzeczna rozmowa! — rzecze Alan.
— Nie — prawi na to mó stry — eno sprawa est ryzykowna, a zatem winienem
być na wszystko przygotowany. Teraz zaś, skoro uż rozumiemy się wza emnie, możesz mi
aść³²³ wy awić, co cię tu sprowaǳa.
— I owszem — rzecze Alan. — Waćpan, który tak się na wszystkim rozumiesz,
pewno uż poznałeś, że estem szlachcicem z Podgórza. Mo e nazwisko nie ma tu nic do
rzeczy, ale ǳieǳina mych druhów zna du e się nieopodal wyspy Mull, o które pewno
słyszałeś. W owych to stronach rozbił się podobno pewien okręt; naza utrz potem eden
z mych krewniaków choǳił po wydmach piaskowych, zbiera ąc drzazgi z okrętu, przydatne na opał, gdy natknął się na chłopca, co był uż na poły topielcem. Otóż krewniak mó
ocucił tego biedaka, po czym z pomocą drugiego szlachcica wziął go i umieścił w starym,
zru nowanym zamku, gǳie od tego czasu aż po ǳiś ǳień moi przy aciele łożyli nań wiele
pienięǳy. Moi przy aciele ma ą dość ǳikie obycza e i nie bawią się w ceregiele prawne,
ak inni, których mógłbym tu wymienić; toteż przekonawszy się, że chłopiec należy do
cne roǳiny i est roǳonym bratankiem waszmości, panie Balfour, przykazali mi, bym
waćpana odwieǳił i omówił z nim tę sprawę. Mogę zaś waćpana uż z góry uprzeǳić,
że eżeli nie przystaniesz na pewne warunki, tedy małe est prawdopodobieństwo, byś go
miał kiedy oglądać na oczy. Albowiem z moimi przy aciółmi — dodał prostodusznie —
nie ma co żartować.
Stry odchrząknął.
— Nie barǳo mnie to obchoǳi — odezwał się. — Był to niedobry chłopak, więc
ani myślę nim się za mować.
— Hale, hale! — rzecze Alan. — Wiǳę, do czego waćpan zmierzasz; uda esz, że cię
to nie obchoǳi, bo chcesz by okup był mnie szy.
— Nie — odparł stry — est to szczera prawda; nie dbam wcale o tego chłopca, ani
też nie złożę żadnego okupu. Róbcie sobie z nim, co tylko się wam żywnie podoba!
— Spoko nie , dobroǳie ku! — rzecze Alan. — Krew to nie woda, do stu diabłów!
Z samego wstydu nie wolno waćpanu opuścić bratanka, a gdybyś to uczynił i doszłoby to do uszu luǳkich, to, o ile się nie mylę, nie przyniosłoby ci to wielkiego miru
u współpowietników³²⁴!
— I tak nie mam u nich wielkiego miru — odrzekł Ebenezer — a zresztą nie wiem,
ak mogłoby się to rozgłosić… bo ani przeze mnie, ani też przez waćpana i pańskich
przy aciół… Wszystko to próżna gadanina, mosterǳie u!
— A więc Dawid o wszystkim opowie — rzekł Alan.
— Jakimże sposobem? — rzekł stry głosem przenikliwym.
³²²wrz
— okucie budowlane, zamknięcie drzwi lub bramy, element w formie sztaby (a. płaskownika)
z otworem, współpracu ący ze skoblem i służący wraz z nim do mocowania kłódki. [przypis edytorski]
³²³a (daw.) — skrót od: wasza miłość pan, waszmość pan, waść; starop. potoczny zwrot grzecznościowy.
[przypis edytorski]
³²⁴w ł ow n — mieszkaniec tego samego powiatu. [przypis edytorski]
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— Zaraz waćpanu wy aśnię, w aki sposób! — rzecze Alan. — Moi przy aciele dopóty
będą trzymali pańskiego bratanka u siebie, póki będą mieli naǳie ę, że zarobią na tym
nieco pienięǳy, ale gdy to się nie uda, wówczas mniemam, że pozwolą mu iść na złamanie
karku, gǳie mu się tylko spodoba!
— Niech ta! I o to nie barǳo się troszczę — odpowieǳiał stry . — Nic mi to nie
zaszkoǳi!
— Myślę właśnie, że tak! — rzecze Alan.
— Dlaczegóżby miało tak być? — zapytał Ebenezer.
— No, no, panie Balfour — odparł Alan. — Sąǳąc z tego, co doszło do mych
uszu, można tę rzecz dwo ako rozumieć: albo waćpan kochałeś Dawida i zapłaciłbyś za
ego wydanie, albo też masz powód, by się go pozbyć i zapłaciłbyś nam za zatrzymanie
go w naszych rękach. Zda e się, że pierwszy wypadek est tu niemożliwy, wobec tego
pozosta e drugi, czemu estem barǳo rad, gdyż ładny grosz spłynie do kieszeni mo e
i moich przy aciół.
— Nie rozumiem waćpana — rzekł stry .
— Czyżby? — rzecze Alan. — Zatem chcie wziąć to pod uwagę: waćpan nie życzysz
sobie powrotu chłopca? Zgoda, ale co chcesz, by z nim uczyniono, i wiele za to zapłacisz?
Stry nic nie odpowieǳiał, tylko poruszył się ociężale z mie sca, gǳie sieǳiał.
— Hola, dobroǳie u! — krzyknął Alan. — Trzeba waćpanu wieǳieć, że estem
szlachcicem i noszę królewskie miano, a nie mam zamiaru obĳać sobie łydek przed
drzwiami twe sieni. Albo dasz mi grzeczną odpowiedź i to prosto z mostu, albo też,
klnę się na wierzchołek Glencoe, wbĳę ten oto brzeszczot na trzy stopy w twe wnętrzności.
— Ach, człowiecze — zawołał stry , gramoląc się, by powstać — da mi chwilkę czasu.
Jakaż cię to mucha ugryzła? Jestem człek spoko ny, nie żaden tancmistrz, a staram się być
uprze my, ile tylko mogę. A ta aścina³²⁵ wartka mowa to istne bezeceństwo. Wnętrzności,
powiadasz waćpan! A cóż na to mó garłacz? — zakończył charczącym głosem.
— Proch i aścine stare dłonie są ak ślimak wobec askółki w porównaniu z asną stalą
w ręku Alana — rzekł tamten. — Zanim pańskie roztrzęsione palce zdoła ą natraﬁć na
cyngiel, uż ręko eść me szabli zatrzyma się na twych żebrach.
— Ach, człowiecze, któż ci tego odmawia? — ozwał się stry . — Przebĳ mnie, eżeli
na tym ci zależy, nie będęć stawiał oporu. Wszakoż powieǳ mi waćpan, czego sobie
życzysz, a zobaczysz, że eszcze możemy do ść do zgody.
— Prawda, wielmożny panie — rzekł Alan — nie wymagam niczego, ak tylko asnego układu. Krótko mówiąc: czy waszmość pragniesz, by chłopca zabito czy zachowano?
— O rety, panowie! — zawołał Ebenezer. — O rety! Cóż to za słowa!
— Zabić czy zachować? — powtórzył Alan.
— Zachować! Ach, zachować! — ęczał stry . — Oszczędźmyż rozlewu krwi, eśli
łaska!
— Dobrze! — rzecze Alan. — Stanie się wola waszmości, ale tym droże bęǳie to
kosztowało.
— Droże ! — krzyknął Ebenezer. — Czy chcecie skalać ręce zbrodnią?
— Sza! — odezwał się Alan. — Czy tak, czy owak, to zbrodnia, a zabicie est rzeczą
łatwie szą, prędszą i pewnie szą. Zachowanie chłopaka bęǳie rzeczą kłopotliwą i trudną.
— W każdym razie chcę go zachować — odparł stry . — Nigdy nie miałem nic
wspólnego z niczy ą krzywdą, ani żadnym moralnym przestępstwem, a nie estem akąś
tam hetką-pętelką, bym miał chęć przypodobania się ǳikiemu góralowi.
— Waćpan esteś człekiem o miękkim sercu — zadrwił Alan.
— Jestem człowiekiem o ugruntowanych zasadach — rzekł Ebenezer skromnie —
więc eżeli mam zapłacić, to zapłacę. Poza tym — dodał — waćpan zapominasz, że chłopak
est synem mego brata.
— Dobrze, dobrze — zbył go Alan — a teraz pomówmy o wynagroǳeniu. Nie
barǳo to mi łatwo naznaczyć wysokość owe sumy; wpierw chciałbym dowieǳieć się

³²⁵a ny (daw.) — skrót od: waszmościny (wasze miłości pana, waszmości pana); przymiotnik od starop.
potocznego zwrotu grzecznościowego. [przypis edytorski]
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paru szczególików. Da my na to, chciałbym się dowieǳieć: aką zaliczkę dałeś waćpan
Hoseasonowi?
— Hoseasonowi! — krzyknął stry , wzdryga ąc się. — Za co?
— Za uwiezienie Dawida — odpowieǳiał Alan.
— To potwarz, nikczemne oszczerstwo! — wrzasnął stry . — Jego nikt nie uwiózł!
Kłamał nęǳnie, kto to waćpanu opowiadał! Porwany! Tego nigdy nie było!
— Nie mo a w tym wina, ani waćpana — rzekł Alan — ani też Hoseasona, o ile
temu człowiekowi wierzyć można.
— Co waćpan chcesz przez to wyrazić? — krzyczał Ebenezer. — Czy to Hoseason
opowieǳiał rzecz tę waćpanu?
— Ba, sam waćpan się z tym wydałeś, bo skądże poza tym mógłbym o tym wieǳieć?
— zawołał Alan. — Hoseason est moim wspólnikiem i ǳielimy się z sobą zyskami,
więc wiǳisz waćpan, że na nic nie zdaǳą się kłamliwe wykręty. Powiem też waszmości
szczerze, że zawierałeś kiepską umowę, wta emnicza ąc takiego człowieka, ak ów żeglarz,
w swo e prywatne sprawy. Ale tego uż nie zażegnać, więc akeś sobie waćpan pościelił,
tak się wyśpisz! Zaś sedno rzeczy w tym: ileś mu waszmość zapłacił?
— Czy on sam o tym opowiadał waćpanu? — zapytał stry .
— Mo a w tym rzecz — odrzekł Alan.
— No, dobrze — rzekł stry — mnie sza z tym, co mówił, zawszeć skłamał, bo
świadczę się Bogiem, że dałem mu dwaǳieścia funtów. Ale wobec waćpana chcę być
całkiem uczciwy; albowiem poza tym miał on sprzedać chłopca na Karolinach, na czym
pewno zarobiłby porządnie, ale, ak sam aść wiǳisz, nie z mo e kieszeni.
— ǲięku ę waszmości, panie Thomson. To nam w zupełności wystarczy — odezwał
się prawnik, wychoǳąc z ukrycia, po czym z wielką uprze mością zwrócił się do stry a.
— Dobry wieczór, panie Balfour.
— Dobry wieczór, stry u Ebenezerze — zawtórowałem.
— Piękna nocka, panie Balfour — dodał Torrance.
Stry nie mógł z siebie wykrztusić ni słowa, tylko sieǳiał nieporuszenie na na wyższym schodku i wlepił w nas struchlałe źrenice — niby człek skamieniały. Alan wytrącił
mu z rąk garłacz, a prawnik, u ąwszy stry a pod ramię, oderwał go od schodów i wprowaǳił za sobą do kuchni, dokąd wszyscy poszliśmy w ich ślady; tam posaǳił go w fotelu
koło kominka, gǳie ogień uż wygasł i edynie paliła się licha ło ówka.
Wówczas przyglądaliśmy się przez chwilę gospodarzowi tego domu, radu ąc się niezmiernie naszym sukcesem, zarazem ednak odczuwa ąc coś akby litość nad zasromanym³²⁶ nieszczęśnikiem.
— No, no, panie Ebenezerze — zagaił rozmowę pan Rankeillor — nie upada na
duchu, gdyż obiecu ę waszmości, że postawimy dogodne warunki. Tymczasem da nam
klucz od piwnicy, a Torrance przyniesie nam butelkę wina eszcze z czasów pańskiego
o ca, aby uczcić ǳisie sze wydarzenie.
Potem zwraca ąc się do mnie i biorąc mnie za rękę, przemówił:
— Panie Dawiǳie, życzę waćpanu wszelkie pomyślności i szczęścia, na które sąǳę,
iż zasłużyłeś.
W końcu z nie aką przymieszką żartobliwości zagadnął Alana:
— Mości Thomson, winszu ę waćpanu; zręcznie brałeś się do rzeczy… atoli eden
szczegół był dla mnie nieco niezrozumiały. Czy na imię est ci Jakub? Czy Karol? Czy też
Jerzy?
— A czemu właśnie edno z tych trzech imion miałbym nosić, mości panie? —
odrzekł Alan, prostu ąc się, akby węszył akąś zniewagę.
— Dlatego, że waszmość wspomniałeś miano królewskie — odparł Rankeillor —
ponieważ zaś nigdy nie było króla Thomsona, przyna mnie nigdy o takim wieść mnie
nie doszła, przetom sąǳił, że na myśli masz imię, akie nadano ci na chrzcie.
Było to właśnie ukłucie ak na dotkliwsze dla Alana, a wyznam, że zostało przez tegoż
nader źle przy ęte. Nie odrzekł ani słowa, tylko odszedł w na dalszy kąt kuchni i usiadł tam
nachmurzony. Dopiero gdym poszedł za nim i podawszy mu rękę, ąłem mu ǳiękować,

³²⁶za romany (daw.) — zawstyǳony. [przypis edytorski]
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ako głównemu sprawcy mego powoǳenia, zaczął się z lekka uśmiechać, a na koniec dał
się namówić i przyłączył się do nasze gromadki.
Tymczasem roznieciliśmy ognisko i odkorkowaliśmy butelkę wina; z koszyka wydobyto doskonalą kolac ę, do które przysiadłem się wespół z Alanem i Torrancem, natomiast re ent wraz ze stry em udali się na naradę do na bliższego poko u. Zabawili tam
w zamknięciu prawie goǳinę; po upływie tego czasu doszli do doskonałego porozumienia, po czym stry i a w sposób przepisowy złożyliśmy podpisy pod kontraktem. Na
mocy warunków tegoż stry zobowiązywał się uiścić Rankeillorowi wszystkie należytości
re entalne, mnie zaś płacić dwie trzecie czystego rocznego dochodu z ma ątku Shaws.
Tak więc żebrak z ballady powrócił w domowe pielesze, a gdyśmy w ową noc spoczywali na skrzyniach kuchennych, byłem uż człowiekiem zamożnym i nosiłem miano
znaczne na całą okolicę. Alan i Torrance chrapali snem twardym na swych twardych łożach, natomiast a, który przez tyle dni i nocy spoczywałem był pod gołym niebem, na
kamieniach i błocie, nierzadko z pustką w żołądku i z obawą o życie, czułem się barǳie
onieśmielony tą pomyślną zmianą losu niż wszystkimi złymi przygodami czasów ubiegłych. Tak więc przeleżałem aż do świtu, spogląda ąc na ogień w kominku i snu ąc plany
na przyszłość.

 .  
Co się mnie tyczy, dotarłem uż do bezpieczne przystani. Atoli miałem eszcze sobie
poruczonego Alana, któremu tyle byłem obowiązany, ponadto doznałem ciężkie udręki,
myśląc o morderstwie Colina i niedoli uwięzionego Jakuba z Wąwozów. Troskę o życie
tych dwóch luǳi wyznałem naza utrz panu Rankeillorowi, przechaǳa ąc się wraz z nim
około szóste goǳiny rano przed dworem Shaws i ma ąc przed oczyma same li tylko lasy
i niwy, które należały do mych praǳiadów, a teraz mo ą były własnością. Nawet gdym
omawiał te smutne sprawy, oko mo e z lubością przebiegało po tym widoku, a serce
tętniło mi dumą.
Prawnik nie miał na mnie sze wątpliwości co do me powinności względem przy aciela i oświadczył, że niech się ǳie e, co chce — muszę mu dopomóc w wydostaniu się
za granicę. Natomiast co do Jakuba był całkiem innego zdania.
— Z panem Thomsonem inna sprawa, a z ego krewniakiem inna. Mało znam owe
wypadki, ale domyślam się, że pewien możny szlachcic (którego, eżeli pozwolisz, nazwiemy X. A.³²⁷, est w te sprawie zainteresowany i kto wie, czy nie pała akąś zawziętością. X.
A. est niewątpliwie znamienitym wielmożą, atoli a, panie Dawiǳie, m o u no u r
d o ³²⁸. Jeżeli chcesz zapobiec ego zemście, tedy pamięta , że sta ąc ako świadek, edną
tylko możesz obrać drogę, a mianowicie oddać się w ręce sprawiedliwości. Wówczas zna ǳiesz się w takie same brynǳy, ak krewniak pana Thomsona. Bęǳiesz się zastawiał,
żeś niewinny; ba, ale i on też niewinien. Gdybyś zaś miał stawać w gardłowe sprawie
przed sądem góralskim, w procesie góralskim i wobec sęǳiego-górala, zasiada ącego na
trybunale, miałbyś stąd niedługą podróż na szubienicę.
Te wszystkie rozważania uż mi przedtem przychoǳiły do głowy — i nie mogłem
do ść do trafnego ich rozwikłania; toteż począłem sobie z na większą prostotą, na aką
mogłem się zdobyć i rzekłem.
— W takim razie, dobroǳie u, chyba by mnie powieszono… czy nie tak?
— Chłopcze mó miły — zawołał re ent — idźże sobie z Bogiem i rób, co uważasz za
stosowne. Przykro pomyśleć, że w moim wieku życia przyszło mi na to, że mam ci raǳić,
co wybrać: hańbę czy bezpieczeństwo. Idź i pełnĳ swą powinność, a niechże cię powieszą,
ak przystało na szlachcica, eżeli tak uż być musi. Są na świecie gorsze rzeczy ak śmierć
przez powieszenie.
— Niewiele — odrzekłem, uśmiecha ąc się.
— I owszem, mó panie — zawołał Rankeillor — barǳo wiele. A two emu stry owi
(by nie zapuszczać się zbyt daleko) byłoby ǳiesięćkroć lepie , gdybyś zadyndał przyzwoicie
na haku.
³²⁷
— Książę Argyle. [przypis autorski]
³²⁸ m o u no u r d o (łac.) — obawiam się tego, kto szkoǳi bogom (Owidusz, r
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Po czym powrócił do dworu (wciąż niezmiernie podniecony, z czego wniosłem, żem
barǳo przypadł mu do serca) i napisał mi dwa listy, wtrąca ąc w czasie pisania swo e
uwagi o nich.
— Ten pierwszy — mówił — est do mych bankierów w Bryty skim Towarzystwie
Przemysłu Lnianego, da ący ci upoważnienie do pode mowania pienięǳy na two e nazwisko. Poradź się pana Thomsona, on bęǳie się na tym rozumiał, ty zaś, ma ąc to
upoważnienie, bęǳiesz mógł zdobyć potrzebne ci środki. Wierzę, że potraﬁsz liczyć się
z groszem, ednakże gdy choǳi o takiego przy aciela ak pan Thomson, okazałbym się
nawet rozrzutny. Co się zaś tyczy ego krewniaka, nie ma lepszego sposobu, ak wyszukać adwokata, opowieǳieć mu rzecz całą i złożyć dowody; czy on e przy mie, czy nie,
to inna sprawa, ale zwróci się do X. A. Otóż ażebyś mógł znaleźć lorda adwokata po
swe myśli, da ę ci ten oto list do twego imiennika, aśnie wielmożnego pana Balfoura
z Pilrig, którego wielce poważam za ego uczoność. Bęǳie lepie wyglądało, gdy bęǳiesz
mógł być zaprezentowany przez kogoś, kto nosi twe nazwisko, ǳieǳic z Pilrig est barǳo ceniony w swym zawoǳie i pozosta e w dobrych stosunkach z Lordem Adwokatem
Grantem. Gdybym był tobą, nie fatygowałbym go niepotrzebnymi szczególikami. —
A czy wiesz? — Zda e mi się, że zbyteczna³²⁹ wspominać i o panu Thomsonie. Zapatru
się na ǳieǳica, est ci on dobrym wzorem, a niechże cię we wszystkim Bóg prowaǳi,
panie Dawiǳie!
To rzekłszy, pożegnał się i ruszył wraz z Torrancem do Przewozu, natomiast Alan i a
zwróciliśmy oblicza w stronę Edynburga. Gdyśmy szli ścieżyną, mĳa ąc odrzwia bramy
i niedokończony domek odźwiernego, oglądaliśmy się cięgiem na dwór moich o ców. Stał
on, wielki, ogołocony i nieożywiony dymem, ak gdyby zgoła niezamieszkały — edynie
w ednym z okien poddasza było widać czubek szlafmycy, wychyla ący się to na dół, to
do góry, to w tył, to naprzód, ak głowa królika z nory. Nie barǳo mnie tu witano,
gdym przybył, i niezbyt grzecznie mnie pode mowano, gdym tu gościł, ale przyna mnie
przyglądano mi się, gdym odchoǳił.
Zarówno Alan ak i a odbywaliśmy drogę nader powoli, nie ma ąc ochoty, ani iść,
ani rozmawiać. Obu nas nurtowała ta sama myśl — że uż niezadługo rozstaniemy się
z sobą, a wspomnienie wszystkich dni ubiegłych boleśnie ciężyło nam na duszy. Oczywiście rozmawialiśmy o tym, co czynić nam teraz wypada i ostatecznie stanęło na tym,
że Alan powinien pozostać w te okolicy, kry ąc się raz tu, raz tam, ale raz na ǳień miał
przychoǳić na pewne oznaczone mie sce, gǳie mógłbym porozumiewać się z nim bądź
osobiście, bądź przez posłańca. Przez ten czas miałem odszukać pewnego prawnika, który
należał też do rodu Stuartów z Appinu i był człowiekiem w zupełności godnym zaufania
— tegoż zadaniem miało być wynalezienie okrętu i przygotowanie go celem bezpiecznego zabrania Alana na swó pokład. Skorośmy uż omówili tę sprawę, rzekłbyś, że nie stało
nam słów w gębie, a chociaż próbowałem żartować z Alana i narzuconego mu nazwiska,
on zaś starał się bawić kosztem mych nowych szat i mego ǳieǳictwa, to ednak łatwo
po ąć, iż zbierało się nam barǳie na łzy niż na śmiechy.
Szliśmy na przeła przez wzgórze Corstorphine, a gdyśmy się przybliżyli do mie sca,
przezwanego „Spocznĳ i Poǳięku ”, skąd wzrok nasz mógł ob ąć błota corstorphińskie
oraz miasto i zamek na wzgórzu, oba zatrzymaliśmy się, bo choć nie zamieniliśmy z sobą
ni słowa, wieǳieliśmy doskonale, że doszliśmy do mie sca, gǳie rozchoǳiły się nasze
drogi. Tuta mó druh raz eszcze mi powtórzył wszystko, co ułożyliśmy pomięǳy sobą,
a więc adres prawnika, porę dnia, o które można było zdybać Alana, i hasło, akie dać był
powinien, ktokolwiek miał go odszukać. Następnie dałem mu wszystkie pieniąǳe, akie
miałem przy duszy (było to parę gwinei od pana Rankeillora), ażeby przez czas akiś nie był
narażony na głodówkę, potem zaś stanęliśmy w pewnym odstępie od siebie i w milczeniu
spoglądaliśmy w stronę Edynburga.
— No, do wiǳenia — odezwał się Alan, wyciąga ąc lewą rękę.
— Do wiǳenia — odpowieǳiałem i z lekka uścisnąłem mu rękę, po czym zacząłem
zstępować z pagórka.
Żaden z nas nie patrzył drugiemu w oblicze, ani też dopóki mógłbym go dostrzec,
nie oglądałem się za przy acielem, z którym się rozstawałem. Lecz gdym podążał dale ku
³²⁹z y zna — daw. forma; ǳiś znaczenie: zbyteczne est, aby. [przypis edytorski]

   Porwany za młodu



miastu, czułem się tak opuszczony i samotny, iż chciało mi się usiąść w rowie przydrożnym
i płakać, i krzyczeć ak ǳiecko.
Południe było uż za pasem³³⁰, gdy minąwszy kościół i wygon podmie ski, wkroczyłem w ulice stolicy. Ogromna wysokość budynków, sięga ąca ǳiesięciu i piętnastu pięter,
wąskie, sklepione bramy wyrzuca ące z siebie ustawicznie rzesze przechodniów, towary
kupieckie w oknach wystawowych, tłok, rwetes i ciągły hałas, zapach stęchlizny, nadobność stro ów i tysiące innych szczegółów, nazbyt tu niknących, by e można spamiętać
— wszystko to wprawiło mnie w akieś oszołomienie i zdumienie, tak iż dałem się tam
i sam ponosić tłumowi. Mimo to przez cały czas myślałem eno³³¹ o Alanie, któregom
tam zostawił na wzgórzu, zwanym „Spocznĳ i Poǳięku ”; i przez cały ten czas (choć kto
inny pomyślałby, że nie zostawało mi nic innego, ak zachwycać się tymi nowościami
i pięknościami) w głębi ducha czułem akąś bezlitosną zgryzotę, niby wyrzuty sumienia
za akiś zły postępek.
Ręka Opatrzności doprowaǳiła mnie w tym zamęcie przed same drzwi banku Towarzystwa Bryty skiego.
KONIEC.

³³⁰ y za a m (daw., pot.) — zbliżać się. [przypis edytorski]
³³¹ no (daw., gw.) — tylko. [przypis edytorski]
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