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CZĘŚĆ PIERWSZA. ROZBITKOWIE W PO
WIETRZU
 

Huragan w  roku. — Głosy w powietrzu. — Balon porwany trąbą powietrzną. —
Powłoka balonu pęka. —Wokół tylko morze. — Pięciu pasażerów. — Co się ǳieje w koszu?
— Ląd na horyzoncie. — Rozwiązanie dramatu.

— Wznosimy się?
— Nie! Przeciwnie! Opuszczamy się!
— Gorze , panie Cyrusie, spadamy!
— Na Boga! Wyrzucić balast!
— To uż ostatni worek!
— Czy balon się wznosi?
— Nie!
— Słyszę akby plusk fal!
— Pod nami morze!
— Nie więce ak pięćset stóp¹ pod nami!
Wówczas w powietrzu rozległ się donośny głos:
— Wyrzucić wszelki ciężar!… Wszystko! I niech się ǳie e wola boża!
Takie słowa zabrzmiały w powietrzu nad nieprze rzanym pustkowiem wód Oceanu

Spoko nego około goǳiny czwarte po południu dnia  marca  roku.
Któż nie pamięta tego wściekłego wichru północno-wschodniego, który w owym

roku rozszalał się podczas zrównania dnia z nocą, kiedy barometr spadł do siedmiuset
ǳiesięciu milimetrów?… Był to huragan, który trwał bez przerwy od  do  marca.
Spowodował okropne spustoszenia w Ameryce, w Europie i Az i, ogarnąwszy pas o sze-
rokości tysiąca ośmiuset mil², przebiega ący skośnie do równika, od trzyǳiestego piątego
stopnia szerokości północne aż do czterǳiestego stopnia szerokości południowe . Pobu-
rzone miasta, lasy powyrywane z korzeniami, brzegi spustoszone przez góry wód toczące
się wściekłym pędem, powyrzucane na ląd statki, których setki liczyły wykazy Bureau
Veritas³, całe okolice zrównane z ziemią przez trąby, które w swym pochoǳie miażdżyły
wszystko, tysiące trupów na ląǳie, tysiące pochłoniętych przez morze: takie ślady swe
wściekłości pozostawił po sobie ten straszliwy huragan. W klęskach przewyższył obydwa
huragany, które spustoszyły tak okropnie Hawanę i Gwadelupę, pierwszy  paźǳiernika
 roku, drugi  lipca  roku.

Otóż w te same chwili, kiedy tak straszne katastro miały mie sce na ląǳie i na
morzu, we wzburzonych przestworzach rozgrywał się równie groźny dramat.

W tym czasie pewien balon, niesiony ak piłka na grzbiecie trąby, porwany wirem po-
wietrznym, przelatywał przestrzeń z szybkością ǳiewięćǳiesięciu mil na goǳinę⁴, kręcąc
się dokoła własne osi, ak gdyby nim miotał malstrom⁵ powietrzny.

U spodu balonu, przymocowany linami, kołysał się kosz, w którym sieǳiało pięciu
pasażerów, ledwie widocznych wśród gęstych oparów zmieszanych z kropelkami rozpy-
lone wody, sięga ących aż do same powierzchni oceanu.

Skąd się wziął ten balon, ta igraszka straszliwe burzy? Z którego końca świata wy-
leciał? Niemożliwe, żeby wystartował podczas trwania huraganu. Huragan zaś trwał uż Żywioły,

Niebezpieczeństwood pięciu dni, a pierwsze ego ob awy wystąpiły  marca. Można by więc było sąǳić, że

¹stopa — anglosaska ednostka długości, ok.  cm. [przypis edytorski]
²mila — daw. ednostka długości o różne wartości, w kra ach anglosaskich mila lądowa wynosi ok. 

m, zaś mila morska ok.  m. [przypis edytorski]
³Bureau Veritas — zał. w  ancuska firma rzeczoznawcza za mu ąca się dostarczaniem ubezpieczycielom

informac i potrzebnych do szacowania ryzyka, gł. ednostek pływa ących. [przypis edytorski]
⁴ mil na goǳinę — t .  metrów na sekundę albo  kilometrów na goǳinę. [przypis autorski]
⁵malstrom — prąd morski o silnych wirach wywoływany pływami w fiordach północne Norwegii. [przypis

edytorski]
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balon przybył z barǳo daleka, gdyż nie mógł w ciągu doby przelecieć co na mnie dwóch
tysięcy mil.

W każdym razie pasażerowie byli pozbawieni sposobu obliczania drogi przebyte od
chwili swego odlotu, brakowało im bowiem wszelkiego punktu odniesienia. Ponadto,
co ciekawe, nie czuli nawet gwałtowności burzy, która nimi miotała. Nie czuli ani wiru,
który nimi kręcił, ani pędu w kierunku poziomym! Nie byli w stanie przeniknąć wzrokiem
gęste mgły kłębiące się pod nimi. Dokoła nie wiǳieli nic prócz mgły. Otacza ące ich
chmury były tak gęste, że nie mogli rozróżnić, czy to ǳień, czy noc. Dopóki unosili się
na większe wysokości, w te ciemne , głuche nieskończoności nie mógł do nich dolecieć
ani promień światła, ani żaden gwar z ziemi, ani szum oceanu. Dopiero nagłe spadanie
balonu uświadomiło im niebezpieczeństwo, akie gotowały im huczące pod nimi bałwany
morskie.

Tymczasem balon, opróżniony z ciężkich przedmiotów, ak amunic a, broń i zapa-
sy żywności, wzniósł się znowu w wyższe warstwy atmosfery, do wysokości czterech
i pół tysiąca stóp. Pasażerowie, przekonawszy się, że ma ą pod sobą morze, i wieǳąc, że
mnie sze niebezpieczeństwo grozi im u góry niż w dole, bez wahania wyrzucali z kosza
na potrzebnie sze przedmioty, żeby tylko nic nie utracić z gazu, te duszy balonu, która
ich unosiła ponad otchłanią morską.

Noc upłynęła wśród ciągłego niepoko u, który byłby w stanie przyprawić śmierć o lu-
ǳi obdarzonych mnie szym hartem i siłą ducha. Wreszcie zaświtał ǳień, a z brzaskiem
huragan zdawał się tracić nieco na gwałtowności. Tego dnia,  marca, można było za-
uważyć niektóre ob awy przesilenia burzy. O świcie chmury stały się lże sze i powróciły
w wyższe regiony nieba. Po kilku goǳinach trąba powietrzna wydęła się i załamała. Hu-
ragan zmienił się w silny wicher, prędkość warstw atmosferycznych zmnie szyła się o po-
łowę. Był to nadal, ak powiada ą marynarze ancuscy, „wiatr na trzy re⁶”, niemnie
zamęt żywiołów znacznie się uspokoił.

Około goǳiny edenaste niższe warstwy powietrza znacznie się oczyściły. Atmosfera
wyǳielała z siebie tę przezroczystą wilgoć, którą widać, a nawet czuć po prze ściu każ-
dego wielkiego z awiska atmosferycznego. Nieprawdopodobne było, żeby huragan tylko
przesunął się dale na zachód, zdawało się racze , że zdusił się sam w sobie. Być może
rozpłynął się cały w kaskaǳie elektryczne po załamaniu trąby, ak to się zdarza czasem
z ta funami na Oceanie Indy skim.

Ale w tym samym czasie dało się na nowo odczuć opadanie balonu, powolne, lecz
ustawiczne, w niższe warstwy powietrza. Zdawało się nawet, że balon z wolna opróżnia się
i że ego powłoka, rozszerza ąc się coraz barǳie , przechoǳi z kształtu kulistego w owalny.

Około południa balon wznosił się uż tylko dwa tysiące stóp nad powierzchnią morza.
Cała ego po emność wynosiła pięćǳiesiąt tysięcy stóp sześciennych⁷ i na wyraźnie ǳięki
temu mógł się przez długi czas utrzymywać w powietrzu, bądź wzbĳa ąc się wysoko, bądź
też przesuwa ąc się w kierunku poziomym.

W te chwili podróżni wyrzucili ostatnie przedmioty obciąża ące eszcze kosz, cho-
wa ąc tylko po kieszeniach niektóre drobnie sze narzęǳia, a eden z nich, wspiąwszy się
na pierścień, gǳie zbiegały się liny siatki, usiłował mocnie związać rękaw balonu.

Było oczywiste, że podróżni nie mogli uż dłuże utrzymać balonu w górnych war-
stwach atmosfery i że brakło im gazu.

Byli zatem zgubieni!
Jak daleko sięgał ich wzrok, nie widać było ani lądu, ani żadne wyspy. Na całe prze- Morze

strzeni nie było ani ednego punktu do lądowania, ani kawałka stałego gruntu, o który
mogliby zaczepić kotwicę.

Dokoła nie było nic, tylko nieskończone morze, którego bałwany łamały się z niezwy-
kłą gwałtownością. Bezgraniczny ocean, którego krańców nie mogli dostrzec, pomimo
że ze swe wysokości obe mowali dokoła wzrokiem przestrzeń w promieniu czterǳiestu
mil. Była to równina wodna, bezlitośnie chłostana przez huragan, wygląda ąca ak stado

⁶ref — dolna część żagla, o którą można zmnie szyć ego powierzchnię poprzez skrócenie wszytych w niego
rzędami linek (reflinek), czyli refowanie; zwykle używano – rzędów reflinek, stąd „wiatr na trzy re” to wiatr,
przy akim pływa się na maksymalnie zrefowanych żaglach. [przypis edytorski]

⁷pięćǳiesiąt tysięcy stóp sześciennych — około  metrów sześciennych. [przypis autorski]
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rozhukanych rumaków ze śnieżystymi grzywami… Ani skrawka ziemi na horyzoncie, ani
ednego statku!

Należało więc za wszelką ceną powstrzymać spadanie balonu, aby nie pochłonęły go
fale morskie. Podróżni w koszu byli pochłonięci tą pilną sprawą. Lecz pomimo ich usi-
łowań balon spadał coraz niże , a ednocześnie posuwał się z olbrzymią szybkością w kie-
runku, w który pchał go wicher, z północnego wschodu na południowy zachód.

Jakże straszna była sytuac a tych nieszczęsnych luǳi! Nie panowali uż dłuże nad
balonem. Ich wysiłki były bezskuteczne. Powłoka balonu wiotczała coraz barǳie . Gaz
uchoǳił i nie było sposobu go powstrzymać. Tempo spadania wyraźnie rosło i około
pierwsze po południu kosz zna dował się uż tylko o sześćset stóp nad powierzchnią
oceanu.

W istocie nie sposób było zapobiec ulatywaniu gazu, który swobodnie wymykał się
przez szczelinę w powłoce balonu.

Stopniowo opróżnia ąc kosz ze wszystkich zna du ących się w nim przedmiotów, po-
dróżni mogliby eszcze przez kilka goǳin utrzymać się w powietrzu. Lecz tym sposobem
zdołano by tylko opóźnić nieuniknioną katastrofę, a eśliby przed zapadnięciem nocy nie
ukazał się akiś ląd, podróżni wraz z koszem i balonem musieliby zginąć w morzu.

W te chwili spróbowali ostatniego sposobu, aki im eszcze pozostał. Podróżni byli
widać ludźmi niepospolitego męstwa, którzy umie ą patrzeć śmierci w oczy. Z ust żadnego
nie wyrwało się ani edno słowo skargi. Byli zdecydowani walczyć do ostatnie chwili i użyć
wszelkich sposobów, aby opóźnić swą zgubę. Kosz był roǳa em pudła z wikliny, nie mógł
pływać i nie było możliwości utrzymania go na powierzchni fal, gdyby w nie wpadł.

O goǳinie drugie balon wznosił się uż zaledwie czterysta stóp nad morzem.
W te chwili rozległ się męski głos, głos człowieka, którego serce nie zna trwogi.

Odpowieǳiały mu inne, nie mnie mężne głosy.
— Wszystko uż wyrzucone?
— Nie, est eszcze ǳiesięć tysięcy anków w złocie.
Ciężki worek natychmiast spadł w morze.
— Podnosi się balon?
— Trochę, lecz wkrótce spadnie znowu!
— Czy est coś eszcze do wyrzucenia?
— Nic!
— Jak to? A kosz?
— Złapmy się siatki! A kosz do morza!
Był to istotnie edyny i ostatni sposób ulżenia balonowi. Odcięto sznury mocu ące

kosz do pierścienia i balon wzniósł się w górę o dwa tysiące stóp.
Pięciu podróżnych wspięło się po sznurach na wierzch pierścienia i uczepiwszy się

siatki, spoglądało w otchłań.
Wiadomo, ak wrażliwe na zmianę obciążenia są balony. Wystarczy wyrzucić na lże szy

przedmiot, aby wywołać ruch w kierunku pionowym. Unoszący się w powietrzu balon
zachowu e się ak niezwykle precyzy na waga. Łatwo więc po ąć, że gdy pozbawia się go
stosunkowo dużego ciężaru, znacznie i raptownie zmienia położenie. To samo stało się
teraz.

Lecz pokołysawszy się zaledwie przez chwilę w wyższych re onach, balon zaczął znowu
spadać. Gaz wciąż ulatywał przez szparę, które nie można było naprawić.

Podróżni uczynili wszystko, co było w ich mocy. Odtąd uż żadna luǳka siła nie
mogła ich ocalić. Mogli liczyć uż tylko na pomoc boską.

O czwarte balon oddalony był uż tylko o pięćset stóp od powierzchni morza.
Nagle rozległo się głośne szczekanie. Podróżnym towarzyszył pies, który uczepił się

sznurów siatki tuż obok swego pana.
— Top coś zobaczył! — krzyknął eden z podróżnych.
Zaraz potem donośny głos zawołał:
— Ziemia! Ziemia!
Balon, pęǳony ustawicznie wichrem w kierunku południowo-wschodnim, przeleciał

od świtu znaczną przestrzeń, liczącą setki mil, i w tym kierunku ukazał się dość wysoki
kawałek ziemi.
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Lecz ziemia ta była oddalona eszcze o trzyǳieści mil. Potrzeba było co na mnie
dobre goǳiny, aby do nie dolecieć, i to pod warunkiem, że nie nastąpiłaby żadna zmiana
kursu. Całe goǳiny! Ale czy wcześnie nie uleci reszta gazu, która eszcze pozostała
w balonie?

Oto było straszne pytanie! Podróżni wyraźnie wiǳieli przed sobą ten stały punkt, do
którego za wszelką ceną musieli dotrzeć. Nie wieǳieli, co to było, ląd stały czy też wyspa,
bo nie wieǳieli, w aką stronę świata zagnał ich huragan. Lecz czy to ziemia zamieszkała,
czy nie, czy gościnnie ich przy mie, czy nie — musieli do nie dotrzeć!…

O goǳinie czwarte stało się oczywiste, że balon nie est uż w stanie dłuże utrzymać
się w powietrzu. W przelocie muskał powierzchnię morza. Już grzbiety olbrzymich fal
zmoczyły kilkakrotnie spód siatki, przez co stała się eszcze cięższa i balon podnosił się
uż tylko w połowie, ak ptak z przestrzelonym skrzydłem.

W pół goǳiny potem ziemia była uż tylko o milę, lecz balon, wyczerpany, zwiotcza-
ły, zmięty i pofałdowany, utrzymał eszcze tylko odrobinę gazu w górne części. Uczepieni
siatki podróżni ciążyli mu uż zanadto i wkrótce, na wpół zanurzeni w morzu, wystawieni
byli na wściekłość morskich bałwanów. Powłoka balonu wydęła się ak olbrzymia pół-
kulista kieszeń, a wiatr, dmąc w nią z tyłu, pęǳił balon niczym okręt po morzu. Może
w ten sposób dotrze do brzegu!

Brakowało uż tylko dwóch kabli⁸, gdy nagle równocześnie z czterech piersi wyrwały
się straszliwe okrzyki. Balon, który ak się zdawało, nie mógł się uż więce podnieść, po-
pchnięty naraz gwałtownie przez morskie bałwany, poderwał się niespoǳiewanie w górę.
Jak gdyby w te chwili pozbył się nowe części swo ego ładunku, wzniósł się na wysokość
pięciuset stóp i tuta napotkał roǳa powietrznego wiru, który zamiast popęǳić go ku
brzegowi, popchnął go w kierunku prawie równoległym. Wreszcie dwie minuty późnie
zbliżył się ukośnie do lądu i upadł na piasek wybrzeża w mie scu, gǳie uż nie sięgały fale
morskie.

Podróżni, pomaga ąc sobie nawza em, wyplątali się z siatki. Balon, pozbywszy się
reszty ciężaru, popęǳił dale z wiatrem ak zraniony ptak, który na chwilę oǳyskał życie,
i zniknął w przestworzach.

W koszu było pięciu podróżnych i pies, a balon wyrzucił na brzeg tylko czterech.
Jeden z podróżnych musiał widocznie zostać porwany przez falę, która uderzyła w siat-

kę, i to zapewne sprawiło, że balon, pozbywszy się części swego ciężaru, wzniósł się raz
eszcze, a kilka minut późnie dotarł do brzegu.

Zaledwie cztere rozbitkowie — można ich tak nazwać — dotknęli stopą lądu, gdy
wtem, spostrzegłszy stratę towarzysza, wszyscy zawołali:

— Może usiłu e dostać się wpław! Ratu my go! Ratu my!
 

Epizod z wojny secesyjnej. — Inżynier Cyrus Smith. — Gedeon Spilett. — Murzyn Nab.
— Marynarz Pencroff. — Młody Harbert. — Niespoǳiewana propozycja. — Spotkanie
o goǳinie ǳiesiątej wieczorem. — Odlot podczas burzy.

Luǳie, których huragan wyrzucił na to wybrzeże, nie byli ani zawodowymi aeronau-
tami⁹, ani miłośnikami wypraw powietrznych. Byli to eńcy wo enni, których odwaga
popchnęła do ucieczki z niewoli w tak niezwykłych okolicznościach. Sto razy wystawieni
byli na niechybną śmierć! Sto razy rozdarty balon powinien był pogrążyć ich w otchła-
ni morskie ! Ale niebiosa przeznaczyły im ǳiwny los i po ucieczce w dniu  marca
z miasta Richmond¹⁰, oblężonego przez wo ska generała Ulyssesa Granta¹¹, znaleźli się

⁸kabel — ednostka odległości stosowana w nawigac i; tu: kabel amerykański równy ok.  m. [przypis
edytorski]

⁹aeronauta (daw.) — pilot statku powietrznego; tu: baloniarz. [przypis edytorski]
¹⁰Richmond — miasto w USA, stolica stanu Wirginia, podczas wo ny secesy ne stolica Konfederac i Połu-

dnia, państwa  stanów południowych, które odłączyły się od Unii. [przypis edytorski]
¹¹Grant, Ulysses (–) — amerykański generał, główny dowódca wo sk Unii podczas wo ny secesy ne

(od ); prezydent USA (–). [przypis edytorski]
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nagle o siedem tysięcy mil od stolicy Wirginii, główne twierǳy separatystów w czasie
straszliwe wo ny secesy ne ¹². Ich napowietrzna żegluga trwała pięć dni.

Oto, w akich niezwykłych okolicznościach nastąpiła ucieczka tych eńców, ucieczka,
która miała się zakończyć opisaną wyże katastrofą.

W lutym  roku, podczas edne z tych bezowocnych wypraw przeprowaǳanych
przez generała Granta w celu opanowania Richmond, kilku ego oficerów dostało się do
niewoli i zostało internowanych w tym mieście. Jednym z na wybitnie szych eńców był
oficer sztabu wo sk federacy nych, Cyrus Smith.

Cyrus Smith, rodem z Massachusetts, był inżynierem, wybitnym uczonym; rząd Unii
powierzył mu podczas wo ny naǳór i kierownictwo nad kole ami żelaznymi, które od-
grywały ważną rolę strategiczną. Był to typowy Amerykanin z Północy, chudy, kościsty,
liczył około czterǳiestu pięciu lat, miał szpakowate, krótko podstrzyżone włosy oraz si-
wie ący zarost, który golił, pozostawia ąc tylko pełne, gęste wąsy. Miał piękną i pełną
wyrazu „numizmatyczną” głowę, akby stworzoną do tego, aby ą umieszczać na meda-
lach, płomienne oczy, usta surowe i poważne, twarz taką, aką ma ą zazwycza uczeni
wo skowi. Był to eden z tych inżynierów, którzy chcieli rozpocząć swó zawód od młot-
ka i kilofa, podobni do tych bohaterów, którzy rozpoczynali swo ą karierę wo skową od
prostego żołnierza. Genialność umysłu łączył z niepospolitą zręcznością manualną. Jego
ramiona oǳnaczały się rzadką tężyzną muskułów. Był zarówno prawǳiwym człowiekiem
czynu, ak i myślicielem, łatwo przechoǳił do ǳiałania, party żywą przedsiębiorczością
swego ducha i wytrwałością pokonu ącą wszelkie przeciwności. Wysoce wykształcony,
barǳo praktyczny, był to, ak powiada ą, człowiek, który wszęǳie i zawsze da sobie radę.
Miał godne pozazdroszczenia usposobienie. Panował nad sobą w każdych okolicznościach
i spełniał w na wyższym stopniu owe trzy warunki, których połączenie decydu e o powo-
ǳeniu człowieka: rzutkość umysłu i ciała, gwałtowność pragnień i siłę woli. Mógł przy ąć
za swo ą dewizę słowa Wilhelma Orańskiego¹³ z siedemnastego wieku¹⁴: „Nie potrzeba
mi naǳiei, żeby coś przedsięwziąć, ani powoǳenia, by wytrwać”.

Cyrus Smith był zarazem wcielonym męstwem. Brał uǳiał we wszystkich bitwach
wo ny secesy ne . Wstąpiwszy na pierw w szeregi ochotników z Illinois pod woǳą ge-
nerała Granta, walczył pod Paducah, Belmont, Pittsburg-Landing, przy oblężeniu Co-
rinthu, pod Port Gibson, nad Czarną Rzeką, pod Chattanooga, Wilderness, nad Poto-
makiem, zawsze mężnie ak żołnierz godny swo ego generała, który zwykł mawiać: „Nie
liczę nigdy swoich poległych!”. I sto razy powinien był Cyrus Smith znaleźć się w liczbie
tych, których nie liczył groźny Grant, ale we wszystkich tych walkach, pomimo że wcale
się nie oszczęǳał, sprzy ało mu szczęście, aż do chwili, kiedy ranny dostał się do niewoli
w bitwie pod Richmond.

Przy te same okaz i i tego samego dnia, co Cyrus Smith, wpadł w niewolę połu-
dniowców także inny znakomity człowiek. Był nim nikt inny, ak szanowny Gedeon Spi-
lett, reporter ǳiennika „New York Herald”¹⁵, wysłany do wo sk armii północne w celu
obserwowania przebiegu wo ny.

Gedeon Spilett należał do typu tych godnych poǳiwu reporterów pism angielskich
i amerykańskich, w roǳa u Stanleya¹⁶ i emu podobnych, którzy nie cofną się przed ni-
czym, gdy choǳi o uzyskanie dokładnych informac i i ak na szybsze przekazanie ich
swemu ǳiennikowi. Gazety Stanów, takie ak „New York Herald”, to prawǳiwe po-

¹²wojna secesyjna (–) — wo na domowa w USA pomięǳy stanami południowymi (tzw. Konfederac a)
a stanami północnymi (tzw. Unia); nazwa pochoǳi od seces i (odłączenia się) od Unii stanów południowych,
spowodowane sporem o niewolnictwo. [przypis edytorski]

¹³Wilhelm I Orański, zwany Milczącym (–) — książę Oranii od , namiestnik Niderlandów (obec-
ne Holandii) od . [przypis edytorski]

¹⁴słowa Wilhelma Orańskiego z siedemnastego wieku… — omyłka autora, słowa Wilhelma I Orańskiego przy-
pisał ednemu z ego następców, Wilhelmowi III Orańskiemu (–). [przypis edytorski]

¹⁵New York Herald — wysokonakładowa gazeta coǳienna wydawana w Nowym Jorku w latach –;
ǳięki publikowaniu sensacy nych i skandalizu ących tekstów po  latach istnienia stała się na barǳie popu-
larną i dochodową gazetą w Stanach Z ednoczonych, w roku  osiąga ąc ogromny ak na ówczesne czasy
nakład . egzemplarzy. [przypis edytorski]

¹⁶Stanley, Henry właśc. John Rowlands (–) — amerykański ǳiennikarz i korespondent pochoǳenia
walĳskiego, badacz Ayki; ako reporter gazety „New York Herald” w  wsławił się wyprawą na poszukiwanie
zaginionego mis onarza i badacza Ayki, doktora Davida Livingstone’a. [przypis edytorski]
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tęgi, a ich wysłannicy są osobistościami, z którymi każdy musi się liczyć. Wśród tych
wysłanników Gedeon Spilett za mował edno z pierwszych mie sc.

Był to człowiek wielkich zasług, energiczny, zręczny, gotów na wszystko, pełen po-
mysłów, podróżnik, który przemierzył cały świat, żołnierz i artysta zarazem; skory do
rady, zdecydowany w czynie, niezważa ący na kłopoty, na trudy ani na niebezpieczeń-
stwa, gdy choǳiło o to, aby się o wszystkim dowieǳieć, na pierw dla siebie, a potem dla
swego ǳiennika; prawǳiwy bohater tropiący ciekawe informac e, wszystko, co nieopu-
blikowane, nieznane, niemożliwe, eden z tych nieustraszonych obserwatorów, którzy
piszą spoko nie wśród gradu kul, spisu ą notatki wśród pocisków i dla których każde
niebezpieczeństwo est szczęśliwą okaz ą.

On także brał uǳiał we wszystkich bitwach, zawsze na przeǳie, z rewolwerem w ed-
ne ręce, z notatnikiem w drugie , a wśród huku armat nie zadrżał mu ołówek w ręku.
Nigdy nie za mował na próżno drutów telegraficznych, ak to czynią ci, którzy mówią
wtedy, gdy nic nie ma ą do powieǳenia, ale każda ego wiadomość, krótka, treściwa
i asna, rzucała nowe światło na akąś ważną sprawę. Zresztą nie brakowało mu nigdy ani
dobrego humoru, ani pomysłowości. To właśnie on podczas bitwy nad Czarną Rzeką¹⁷,
aby nie stracić pierwszego mie sca przy okienku biura telegraficznego i donieść swo emu
ǳiennikowi o wyniku bitwy, przez dwie goǳiny nadawał telegraficznie pierwsze roz-
ǳiały Biblii. Pomysł ten kosztował „New York Heralda” dwa tysiące dolarów, ale „New
York Herald” otrzymał wiadomość ako pierwszy.

Gedeon Spilett był wysokiego wzrostu. Miał na wyże czterǳieści lat. Jego twarz oka-
lały blond bokobrody wpada ące w kolor rudawy. Wzrok miał spoko ny, bystry, szybko
przenoszący się z ednego przedmiotu na drugi. Było to spo rzenie człowieka ednym
rzutem oka ogarnia ącego wszystkie szczegóły dookoła. Mocno zbudowany, zahartował
się w różnych klimatach ak stalowa sztaba w zimne woǳie.

Gedeon Spilett od ǳiesięciu lat był stałym reporterem „New York Heralda”, wzboga-
ca ąc to pismo swoimi doniesieniami i rysunkami, gdyż równie zręcznie władał ołówkiem,
ak piórem. W chwili gdy został wzięty do niewoli, pracował właśnie nad opisem i szkicem
planu bitwy. Ostatnie słowa nakreślone w ego notatniku brzmiały: „Jeden z południow-
ców bierze mnie na cel i…”. I chybił Gedeona Spilleta, który ak zwykle wyszedł z tych
opałów bez ednego draśnięcia.

Cyrus Smith i Gedeon Spilett, którzy znali się tylko ze słyszenia, zostali oba odwie-
zieni do Richmond. Inżynierowi szybko zagoiła się rana i właśnie w czasie swe rekon-
walescenc i zawarł zna omość z reporterem. Ci dwa luǳie polubili się i nabrali do siebie
nawza em szacunku. Wkrótce ożywiała ich obu tylko edna myśl, eden cel: uciec z nie-
woli, przyłączyć się do armii Granta i znowu walczyć w e szeregach o edność federac i.

Oba Amerykanie postanowili zatem skorzystać z każde sposobności do ucieczki;
lecz chociaż w mieście pozostawiono im zupełną swobodę, to ednak Richmond było tak
dokładnie strzeżone dokoła, że ucieczka wydawała się niemożliwa.

W tym stanie rzeczy do Cyrusa przedostał się nowy sprzymierzeniec w osobie ego
sługi, oddanego mu na śmierć i życie. Tym śmiałkiem był pewien Murzyn, uroǳony
w posiadłościach inżyniera ako syn niewolników, którego ednak Cyrus Smith dawno
temu wyzwolił, rozumem i sercem będąc za zniesieniem niewolnictwa. Niewolnik, choć
uzyskał wolność, nie chciał mimo to porzucić swego pana. Kochał go tak, że z rado-
ścią oddałby za niego życie. Był to chłopak trzyǳiestoletni, ǳiarski, obrotny, zręczny,
inteligentny, łagodny i spoko ny, czasem naiwny, zawsze uśmiechnięty, usłużny i poczci-
wy. Miał na imię Nabuchodonozor¹⁸, wolał ednak, żeby zwracano się do niego krótko
i poufale: „Nab”.

Otóż Nab, dowieǳiawszy się, że ego pan dostał się do niewoli, bez wahania opuścił
Massachusetts, przybył pod Richmond i tu postępem i zręcznością, naraziwszy swe ży-
cie na mnie dwaǳieścia razy, zdołał przeniknąć do oblężonego miasta. Trudno opisać
słowami radość Cyrusa, gdy u rzał wiernego służącego, i Naba, gdy odnalazł swego pana.

¹⁷bitwa nad Czarną Rzeką ( ma a ) — stoczona podczas amerykańskie wo ny secesy ne , stanowiąca
część kampanii wo sk Unii ma ące na celu opanowanie Vicksburga; nad Czarną Rzeką siły Unii pod dowóǳ-
twem Ulissesa Granta zwyciężyły wycofu ące się odǳiały Konfederac i dowoǳone przez Johna Pembertona.
[przypis edytorski]

¹⁸Nabuchodonozor — biblĳny król Babilonii. [przypis edytorski]
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Lecz chociaż Nabowi udało się dostać do Richmond, to ednak o wiele trudnie było
wydostać się stamtąd, gdyż eńców federalnych pilnie strzeżono. Tylko akiś naǳwycza ny
przypadek mógł stworzyć okaz ę do ucieczki ma ącą choć niewielkie szanse powoǳenia,
a taka okaz a nie tylko nie nadarzała się sama, ale i niełatwo ą było stworzyć.

Tymczasem Grant nie zaprzestawał energicznych ǳiałań wo ennych. Zwycięstwo pod
Petersburgiem¹⁹ drogo go kosztowało. Jego siły, połączone z siłami Butlera²⁰, nie osią-
gnęły dotychczas pod Richmond żadnego rezultatu i nic nie zapowiadało naszym eńcom
bliskiego oswoboǳenia. Reporter, któremu nudna niewola nie zapewniała żadnych cie-
kawych tematów do notatek, nie mógł uż dłuże wytrzymać. Jedna myśl opanowała go
całego: za wszelką cenę wydostać się z Richmond. Kilkakrotnie uż próbował szczęścia,
lecz każdym razem powstrzymywały go przeszkody nie do przezwyciężenia.

Tymczasem oblężenie trwało dale i eśli eńcy pragnęli uciec i przyłączyć się do armii
Granta, to i mięǳy oblężonymi byli tacy, którzy nie mnie chętnie wydostaliby się z mia-
sta, żeby przyłączyć się do armii seces onistów. Wśród nich był nie aki Jonathan Forster,
zagorzały południowiec. Rzeczywiście tak samo eńcy, ak i południowcy nie mogli opu-
ścić miasta otoczonego przez armię północną. Gubernator Richmond od dawna uż nie
mógł skontaktować się z generałem Lee²¹, a rzeczą na wyższe wagi było zawiadomienie
go o położeniu, w akim zna dowało się miasto i przyspieszenie odsieczy. Otóż Jona-
tan Forster wpadł na pomysł, by wzbić się w powietrze balonem, przelecieć nad liniami
oblega ących wo sk i dotrzeć do obozu separatystów.

Gubernator zezwolił na ten pro ekt. Sporząǳono balon i oddano go do dyspozyc i
Jonathana Forstera, któremu w powietrzne wyprawie miało towarzyszyć pięciu innych
śmiałków. Balon zaopatrzono w broń, na wypadek gdyby lądu ąc, byli zmuszeni się bronić,
oraz w żywność, na wypadek gdyby ich lot miał się przedłużyć.

Czas odlotu balonu wyznaczono na  marca. Miało nastąpić w nocy, przy umiarko-
wanym wietrze północno-zachodnim, zaś aeronauci spoǳiewali się w ciągu kilku goǳin
dotrzeć do kwatery generała Lee.

Ten północno-zachodni wiatr nie był ednak zwycza nym wiatrem. Już od  marca
zauważono, że zmienia się w huragan. Wkrótce burza wzmogła się do tego stopnia, że
wy azd Forstera musiano odłożyć, gdyż nie można było narażać balonu i ego załogi na
wściekłość rozszalałego żywiołu.

Balon, napełniony gazem, czekał na głównym placu mie skim, gotów odlecieć w każ-
de chwili, gdyby tylko wicher nieco przycichł, a całe miasto niecierpliwiło się, wiǳąc,
że warunki atmosferyczne wcale się nie zmienia ą.

Upłynął  i  marca, a burza nie uspoka ała się ani na chwilę. Z trudem zdołano
uchronić od zniszczenia uwiązany do gruntu balon, którym podmuchy wiatru rzucały
o ziemię.

Minęła noc z  na  marca, ale nad ranem huragan wybuchnął z eszcze większą
wściekłością. Odlot był niemożliwy.

Tego dnia na edne z ulic Richmond zaczepił Cyrusa Smitha akiś zupełnie mu nie-
znany człowiek. Był to marynarz nazwiskiem Pencroff, w wieku około trzyǳiestu pięciu
lub czterǳiestu lat, silnie zbudowany, mocno ogorzały, z żywymi, ustawicznie mruga ą-
cymi oczyma, ale z poczciwym wyrazem twarzy. Pencroff był z uroǳenia Amerykaninem
z Północy, przepłynął wszystkie morza na całe kuli ziemskie i doznał na niezwykle szych
przygód, akie mogą się przydarzyć istocie dwunożne bez pierza²². Nie potrzeba dodawać,
że był to człowiek przedsiębiorczy, gotowy na wszystko, którego nigdy nic nie zdołało
wprawić w zǳiwienie. Na początku roku Pencroff udał się w interesach do Richmond

¹⁹Petersburg — tu: miasto w USA, w stanie Wirginia, ok.  km od Richmond. W pobliżu Petersburga
podczas amerykańskie wo ny secesy ne toczyły się trwa ące ǳiewięć miesięcy walki pozycy ne (czerwiec  –
marzec ), nazywane bitwą pod Petersburgiem lub kampanią Richmond-Petersburg; w pierwszym natarciu
unioniści ponieśli ciężkie straty. [przypis edytorski]

²⁰Butler, Beǌamin Franklin (–) — amerykański generał ma or w armii Unii podczas wo ny secesy ne ,
polityk. [przypis edytorski]

²¹Lee, Robert Edward (–) — amerykański generał, dowódca wo sk Konfederac i Południa w czasie
wo ny secesy ne . [przypis edytorski]

²²istota dwunożna bez pierza — definic a człowieka podawana przez Platona; kiedy w odpowieǳi Diogenes
z Synopy przyniósł oskubanego koguta, Platon dodał do nie : „oraz o płaskich paznokciach” (Diogenes Laertios,
Żywoty sławnych filozofów, VI ). [przypis edytorski]
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w towarzystwie piętnastoletniego chłopca, Harberta Browna z New Jersey. Harbert był
sierotą, synem zmarłego kapitana statku i marynarz kochał go własne ǳiecko. Nie mogąc
wy echać z miasta przed rozpoczęciem oblężenia, ku swemu wielkiemu niezadowoleniu
Pencroff znalazł się w pułapce. W tym położeniu ego także opanowała edna myśl: uciec
stąd akimkolwiek sposobem. Inżyniera Cyrusa Smitha znał ze słyszenia. Wieǳiał, ak
niecierpliwie ten śmiały człowiek pragnął wydostać się z niewoli. Otóż tego dnia posta-
nowił porozumieć się z nim i spotkawszy go, zagadnął bez wstępu:

— Panie Smith, nie ma pan uż dość Richmond?
Inżynier spo rzał uważnie na pyta ącego, a ten, zniża ąc głos, dodał:
— Panie Smith, chce pan uciekać?
— A kiedy?… — zapytał żywo inżynier i można słusznie twierǳić, że odpowiedź ta

wymknęła mu się mimo woli, gdyż nie wybadał eszcze niezna omego, który się do niego
zwrócił.

Lecz zmierzywszy przenikliwym wzrokiem szczerą twarz marynarza, nie wątpił uż,
że ma do czynienia z uczciwym człowiekiem.

— Kim pan est? — zapytał krótko.
Pencroff przedstawił się.
— No dobrze — odparł Cyrus Smith. — A w aki sposób zamierza pan uciec?
— Tym balonem, który wisi tu bezczynnie i wyda e mi się, akby umyślnie na nas

czekał!…
Marynarz nie potrzebował kończyć zdania. Inżynier zrozumiał wszystko od razu.

Chwycił Pencroffa pod ramię i zabrał go ze sobą do swego mieszkania.
Tam marynarz rozwinął cały swó pro ekt, istotnie barǳo prosty. Ryzykowało się tylko

własnym życiem. Prawda, że huragan szalał z na większą gwałtownością, ale taki zręczny
i śmiały inżynier, ak Cyrus Smith, potrafiłby przecież kierować balonem. Gdyby znał tę
sztukę on sam, Pencroff, ani chwili by się nie wahał polecieć, oczywiście z Harbertem.
Nie takie burze wiǳiał i nic sobie z żadne nie robił!

Cyrus Smith słuchał marynarza w milczeniu, ale oczy mu płonęły. Nadarzała się więc
okaz a, a nie należał do osób, które by ą przepuściły. Pro ekt był wprawǳie barǳo nie-
bezpieczny, ale właśnie dlatego był wykonalny. Pomimo czu ne straży można było pod-
kraść się w nocy pod balon, wślizgnąć do kosza, a potem odciąć liny, którymi był przy-
wiązany do ziemi. Prawda, można zginąć, ale z drugie strony może się udać i gdyby nie ta
burza… Lecz gdyby nie ta burza, balon uż by odleciał, a tak wyczekiwane sposobności
do ucieczki w te chwili wcale by nie było!

— Nie estem sam — powieǳiał na koniec Cyrus Smith.
— Ile osób chce pan zabrać ze sobą? — zapytał marynarz.
— Dwie: mego przy aciela Spiletta i służącego Naba.
— Razem trzy — odparł Pencroff — a ze mną i z Harbertem — pięć. Balon miał

zabrać sześć…
— Więc lećmy! — powieǳiał Cyrus Smith.
To „lećmy” dotyczyło także reportera, ale ten nie należał do luǳi, którzy cofa ą się

przed podobnymi przedsięwzięciami i ledwie przedstawiono mu pro ekt, zgoǳił się od
razu. ǲiwiło go tylko, że sam wcześnie nie wpadł na tak prosty pomysł. Co do Naba,
to ten poszedłby za swoim panem wszęǳie.

— A zatem do zobaczenia wieczorem — powieǳiał Pencroff. — Bęǳiemy się tam
wszyscy przechaǳać, uda ąc ciekawskich.

— ǲiś wieczorem, o ǳiesiąte — odparł Cyrus Smith — i dałby Bóg, aby ta burza
nie uspokoiła się przed naszym odlotem!

Pencroff pożegnał inżyniera i powrócił do swego mieszkania, gǳie zostawił młodego
Harberta Browna. Ten odważny chłopiec znał plan marynarza i pełen niepoko u ocze-
kiwał rezultatu rozmowy z inżynierem. Jak więc wiǳimy, była to piątka luǳi śmiałych
i gotowych na wszystko, którzy postanowili zdać się na losy burzy, rozszalałego z pełną
mocą huraganu.

Nie, huragan wcale się nie uspoka ał i ani Jonathanowi Forsterowi, ani ego towa-
rzyszom nie przyszło nawet do głowy, by narażać się na ego wściekłość w tym kruchym
koszu. Pogoda była straszna. Inżynier obawiał się tylko ednego: żeby balon, przymo-
cowany do ziemi i targany wichrem, nie pękł na tysiąc kawałków. Przez kilka goǳin
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wałęsał się po prawie pustym placu, nie spuszcza ąc balonu z oka. To samo robił Pencroff
z przeciwne strony, z rękami w kieszeniach, ziewa ąc od czasu do czasu ak człowiek,
który nie wie, czym zabić czas. Lecz on także obawiał się, czy balon nie pęknie lub czy
nie zerwie się z więzów i nie uleci w powietrze.

Nadszedł wieczór. Noc była barǳo ciemna. Gęste wyziewy unosiły się ponad zie-
mią niczym chmury. Padał deszcz ze śniegiem, było przenikliwie zimno. Nad Richmond
zawisła ciężka mgła. Wydawało się, że burza przyniosła chwilowy roz em mięǳy oblę-
żonymi a oblega ącymi i że nawet armaty zamilkły wobec groźnych ryków huraganu.
Ulice miasta opustoszały. Podczas tak okropne pogody nie wiǳiano nawet potrzeby pil-
nować placu mie skiego, pośrodku którego rozpaczliwie szamotał się uwiązany do ziemi
balon. Wszystko zdawało się sprzy ać ucieczce eńców. Ale ten lot wśród rozhukanych
wichrów!….

— Przebrzydła chlapawica! — powieǳiał Pencroff, uderza ąc z góry pięścią w kape-
lusz, który wicher zrywał mu z głowy. — Ale cóż, akoś damy sobie z tym wszystkim
radę!

O wpół do ǳiesiąte Cyrus Smith i ego towarzysze podkradli się chyłkiem z róż-
nych stron na plac pogrążony w zupełne ciemności, ponieważ wiatr zdmuchnął wszyst-
kie latarnie gazowe. Nie widać było nawet olbrzymiego balonu, który wicher przygniótł
do same ziemi. Do sznurów siatki były przywiązane worki z balastem, prócz tego kosz
uwiązany był za pomocą grube liny, przewleczone przez osaǳony w bruku pierścień
i umocowane do burt.

Pięciu eńców spotkało się przy koszu. Nikt ich nie spostrzegł, było tak ciemno, że
nie wiǳieli nawet eden drugiego.

W głębokim milczeniu Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Nab i Harbert wsiedli do kosza,
podczas gdy Pencroff na polecenie inżyniera odwiązywał po kolei worki z balastem. Trwało
to zaledwie kilka chwil, po czym marynarz za ął mie sce w koszu obok swoich towarzyszy.

Balon przytrzymywała eszcze tylko podwó nie złożona lina, a Cyrus Smith miał uż
wydać rozkaz odlotu.

Wtem akiś pies ednym susem wskoczył do środka. Był to Top, pies inżyniera, który
urwawszy się z łańcucha, pobiegł za swoim panem. Cyrus Smith, obawia ąc się nadmier-
nego ciężaru, chciał odpęǳić biedne zwierzę.

— Cóż, eden więce ! — powieǳiał Pencroff i wyrzucił z kosza dwa worki z balastem.
Następnie puścił linę, a balon wzniósł się ukośnie w górę i znikł w obłokach, potrą-

ciwszy na pierw koszem o dwa kominy, które rozwalił w szalonym pęǳie.
Huragan rozszalał się z wściekłą gwałtownością. Dopóki trwała noc, inżynier nie mógł

nawet myśleć o lądowaniu, a gdy zaświtał ǳień, gęste mgły zasłoniły ziemię. Pięć dni póź-
nie , gdy się roz aśniło, pod balonem, pęǳonym przez wicher z przeraża ącą szybkością,
u rzeli bezkresne morze.

Wiǳieliśmy uż, w aki sposób spośród tych pięciu luǳi, którzy  marca opuści-
li Richmond, czterech zostało wyrzuconych  marca na bezludne wybrzeże, oddalone
o sześć tysięcy mil od ich kra u²³.

A tym, którego stracili i na ratunek którego pospieszyli natychmiast cztere ocaleni
rozbitkowie, był ich przywódca, inżynier Cyrus Smith!…
 

Piąta po południu. — Stracony towarzysz. — Rozpacz Naba. — Poszukiwania na północy.
—Wysepka. — Noc pełna udręczeń. — Poranna mgła. — Nab rzuca się wpław. —Widok
lądu. — Przez cieśninę w bród.

Siatka rozerwała się pod Cyrusem Smithem i uderza ąca fala porwała go ze sobą.
Z nim razem zniknął także ego pies. Wierne zwierzę dobrowolnie rzuciło się w morze
na pomoc swo emu panu.

— Dale , naprzód! — zawołał reporter.
²³ marca opuścili Richmond, czterech zostało wyrzuconych  marca na bezludne wybrzeże… —  kwietnia

miasto Richmond wpadło w ręce generała Granta, bunt separatystów został stłumiony, generał Lee cofnął się
na zachód, a sprawa edności amerykańskie zatriumfowała. [przypis autorski]
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I wszyscy cztere : Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff i Nab, nie zważa ąc na własne
wyczerpanie, rozpoczęli poszukiwania.

Biedny Nab płakał z wściekłości i z rozpaczy na myśl, że utracił wszystko, co kochał
na świecie.

Mięǳy chwilą, kiedy Cyrus Smith zniknął, a chwilą, w które ego towarzysze zostali
wyrzuceni na ląd, nie upłynęło więce niż dwie minuty. Mogli mieć naǳie ę, że zdążą na
czas, żeby go uratować.

— Szuka my go, szuka my go! — krzyczał Nab.
— Dobrze, Nabie — odparł Gedeon Spilett. — Zna ǳiemy go!
— Żywego?
— Żywego!
— A umie pływać? — zapytał Pencroff.
— Umie! — odparł Nab. — Zresztą Top est przy nim!
Marynarz, słysząc wściekły ryk morza, pokiwał tylko głową.
Inżynier wpadł do morza na północ od brzegu, mnie więce o pół mili od mie -

sca, gǳie wylądowali rozbitkowie. Na bliższy zatem punkt wybrzeża, do którego mógłby
dopłynąć, był odległy o co na wyże pół mili.

Była prawie szósta po południu. Podniosła się mgła i noc stała się ciemnie sza. Roz-
bitkowie powędrowali na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża lądu, na który wyrzucił
ich los, lądu zupełnie nieznanego, którego położenia geograficznego nie mogli się nawet
domyślać. Pod nogami mieli piaszczysty grunt zmieszany z kamykami, pozbawiony, ak
się zdawało, wszelkie roślinności. Teren, nierówny i wyboisty, poprzecinany był tu i ów-
ǳie małymi rozpadlinami, które niezmiernie utrudniały posuwanie się naprzód. Z tych
dołów zrywały się co chwilę akieś duże ptaki o ciężkim locie, niemożliwe do rozpozna-
nia w ciemności. Inne, szybsze i mnie sze, wzlatywały stadami ak chmury. Marynarzowi
sąǳił, że rozpozna e w nich mewy i drobnie sze ptactwo morskie, którego przeraźliwe
ostre krzyki zagłuszały nawet szum oceanu.

Od czasu do czasu rozbitkowie zatrzymywali się i wołali z całych sił, wytęża ąc słuch,
czy nie odezwie się akiś głos od strony oceanu. Przypuszczali słusznie, że gdyby zbliżyli się
do mie sca, gǳie wylądował Cyrus Smith, to nawet w przypadku, gdyby on sam nie był
w stanie dać znaku życia, dobiegłoby ich szczekanie Topa. Lecz wśród ponurego grzmotu
łamiących się o brzegi fal morskich nie słychać było żadnego głosu. Rozbitkowie poszli
więc znowu naprzód, przeszuku ąc po droǳe na mnie sze załomy wybrzeża.

Po dwuǳiestu minutach marszu czterem rozbitkom nagle stanęły na droǳe spie-
nione fale morskie. Nie było dale lądu. Znaleźli się na samym krańcu cypla, o który
z wściekłością rozbĳały się fale morskie.

— To cypel — powieǳiał marynarz. — Musimy zawrócić, trzyma ąc się prawe
strony, i w ten sposób do ǳiemy do stałego lądu.

— Ale eśli on tu est? — odparł Nab, wskazu ąc na ocean, którego olbrzymie fale
bielały w mroku.

— Więc zawoła my go!
I wszyscy cztere razem wydali donośny okrzyk — żadne odpowieǳi. Wyczekali

chwili, w które morze, akby nabiera ąc tchu, przycichło i ponowili okrzyk, ale na próż-
no.

Wówczas zawrócili, idąc drugim brzegiem cypla, po gruncie tak samo piaszczystym
i kamienistym. Pencroff zauważył ednak, że brzeg est coraz barǳie stromy, a teren
się wznosi, i przypuszczał, że to wydłużone wzniesienie łączy się z wysokim wybrzeżem,
którego masyw niewyraźnie rysował się w cieniach zmroku. W te części wybrzeża było
mnie ptactwa. Morze zdawało się mnie wzburzone, mnie hałaśliwe i nawet prąd fal
znacznie się zmnie szył. Ledwie słychać było ak łamały się o brzegi. Ta strona cypla two-
rzyła widocznie półkolistą zatokę, którą ostry koniec cypla zasłaniał przed falami pełnego
morza.

Lecz idąc w tym kierunku, szli na południe, a więc oddalali się coraz barǳie od te
części wybrzeża, gǳie mógł wylądować Cyrus Smith. Po półtore mili drogi nie napotkali
eszcze takiego zakrętu, który by im pozwolił skierować się znowu na północ. A przecież
cypel, którego na barǳie wysunięty punkt uż obeszli, musiał gǳieś łączyć się ze stałym
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lądem. Rozbitkowie pomimo wyczerpania dążyli mężnie naprzód, ma ąc naǳie ę lada
chwila znaleźć akiś ostry skręt wybrzeża, który zawróci ich na pierwotny kierunek.

Jakież było ich rozczarowanie, gdy po prze ściu dwóch mil znaleźli się na dość wyso-
kim szczycie z oślizłych skał, a przed sobą u rzeli morze.

— Jesteśmy na wysepce! — powieǳiał Pencroff — i przeszliśmy ą od ednego końca
na drugi!

Marynarz miał słuszność. Rozbitkowie nie zostali wyrzuceni na ląd stały ani nawet
na wyspę, lecz na malutką wysepką ma ącą zaledwie dwie mile długości, zapewne także
niezbyt szeroką.

Czy ta mała, kamienista wysepka, pozbawiona wszelkie roślinności, opustoszałe schro-
nienie ptaków morskich, stykała się z akimś większym archipelagiem? Trudno to było
stwierǳić. Pasażerowie balonu, u rzawszy z kosza wynurza ącą się z mgły ziemię, nie
mogli dostatecznie ocenić e wielkości. Lecz Pencroff, ma ący wprawne oczy maryna-
rza nawykłe do przeszywania ciemności, był niemal pewien, że dostrzega na zachoǳie
niewyraźne zarysy akiegoś wysokiego brzegu.

Ciemność nie pozwalała ustalić, czy to samotna wysepka, czy też należąca do akie ś
grupy wysp. Nie można e było opuścić, gdyż otaczało ą morze. Trzeba więc było odłożyć
do następnego dnia poszukiwania inżyniera, który niestety ani ednym okrzykiem nie dał
znaku swo e obecności.

— Milczenie Cyrusa niczego nie dowoǳi — powieǳiał reporter. — Może zemdlał,
może est ranny i chwilowo niezdolny odpowieǳieć, ale nie traćmy naǳiei.

Reporter wpadł zatem na myśl, żeby gǳieś na wysepce rozpalić ognisko, które słu-
żyłoby ako sygnał dla inżyniera. Na próżno ednak szukali drewna lub suchych gałązek.
Wszęǳie tylko piasek i kamienie.

Łatwo wyobrazić sobie żal Naba i ego towarzyszy, którzy szczerze przywiązali się do
nieustraszonego Cyrusa. Było aż nadto oczywiste, że nie mogą mu teraz w niczym pomóc.
Musieli czekać do rana. Albo inżynier zdołał się sam uratować i znalazł uż schronienie
gǳieś na wybrzeżu, albo też był stracony na zawsze!

Mĳały długie i ciężkie goǳiny. Prze mu ące zimno dokuczało rozbitkom, lecz led-
wie e czuli. Nie przyszło im nawet do głowy, żeby wypocząć. Myśl o ich przywódcy
nie pozwoliła im pamiętać o sobie i nie chcąc tracić naǳiei, choǳili tam i z powrotem
po ałowe wysepce, ciągle powraca ąc do e północnego krańca, aby być bliże mie sca
katastro. Na przemian to przysłuchu ąc się, to znów woła ąc, spoǳiewali się usłyszeć
wołanie o pomoc, a ich głosy musiały sięgać daleko, gdyż w powietrzu zapanowała cisza,
fale się uspokoiły, a ich huk przycichł.

Raz nawet wydawało im się, że na krzyk Naba odpowieǳiało echo. Harbert zwrócił
na to uwagę Pencroffa, doda ąc:

— To dowoǳi, że gǳieś niedaleko na zachoǳie est brzeg.
Marynarz skinął na to potaku ąco. Zresztą oczy nie mogły go omylić. Jeśli dostrzegł

w tamtym kierunku ląd, choćby niezbyt niewyraźnie, to z pewnością był tam ląd.
Lecz to dalekie echo było edyną odpowieǳią na krzyk Naba, a całą wschodnią część

wysepki zaległa ponura cisza.
Tymczasem niebo powoli się wypogaǳało. Koło północy zamigotało kilka gwiazdek

i gdyby inżynier był z nimi, dostrzegłby, że nie były to gwiazdy półkuli północne . Na tym
nowym firmamencie²⁴ nie było Gwiazdy Polarne , konstelac e w zenicie były różne od
tych, akie można dostrzec na północy Nowego Świata²⁵, a nad południowym biegunem
kuli ziemskie aśniał Krzyż Południa²⁶.

²⁴firmament — sklepienie niebieskie, niebo. [przypis edytorski]
²⁵Nowy Świat — określenie kontynentów półkuli zachodnie : Ameryki Płn. i Płd., powstałe w epoce wielkich

odkryć geograficznych dla odróżnienia od znanych Europe czykom od starożytności lądów Europy, Az i i Ayki.
[przypis edytorski]

²⁶Krzyż Południa (astr.) — na barǳie charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny gwiazdozbiór nieba po-
łudniowego. Jego gwiazdy tworzą figurę krzyża, którego dłuższe ramię wskazu e w przybliżeniu południowy
biegun niebieski, podobnie ak na niebie północnym Gwiazda Polarna w Małe Niedźwieǳicy wskazu e biegun
północny. Na półkuli północne Krzyż Południa est widoczny wyłącznie w okolicach tropikalnych, położonych
nie dale niż ok. ° od równika, przez kilka goǳin nocnych zimą i wiosną, nisko nad horyzontem. [przypis
edytorski]
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Minęła noc. Około piąte nad ranem dnia  marca niebo zaczęło aśnieć. Horyzont
pogrążony był eszcze w ciemności, lecz z pierwszym brzaskiem dnia podniosła się z morza
mgła tak gęsta, że nie sięgało się wzrokiem dale niż na dwaǳieścia kroków przed sobą.
Mgła rozwinęła w ciężkie kłęby, powoli sunące nad ziemią.

Była to nowa niesprzy a ąca okoliczność. Rozbitkowie nie mogli nic rozróżnić dokoła
siebie. Podczas gdy oczy Naba i reportera błąǳiły po oceanie, marynarz z Harbertem
wypatrywali wybrzeża na zachoǳie. Nie było ednak widać ani skrawka lądu.

— Mnie sza o to — powieǳiał Pencroff — chociaż nie wiǳę ziemi, to ą czu ę… est
tam… tam… To tak pewne, ak to, że nie esteśmy uż w Richmond!

Niebawem mgła zaczęła się rozwiewać. Była tylko zapowieǳią dobre pogody. Ciepłe
promienie słoneczne ogrzały na pierw górne warstwy powietrza, a następnie przedarły się
do same powierzchni wysepki.

Około goǳiny wpół do siódme , w trzy kwadranse po wschoǳie słońca, mgła stała się
barǳie prze rzysta. Zgęstniała u góry, lecz za to przerzeǳiła się u dołu. Niebawem oczom
rozbitków ukazała się cała wysepka, ak gdyby wynurzyła się z chmur, następnie dokoła
zaczęło odsłaniać się morze, bezkresne na wschoǳie, ale za to na zachoǳie ograniczone
wysokim, urwistym wybrzeżem.

Tak! Tam był ląd! Tam był ich ratunek, przyna mnie na akiś czas. Wysepkę od tego
lądu odǳielała szeroka na pół mili cieśnina, przez którą z szumem toczył się gwałtowny
nurt. Tymczasem eden z rozbitków, słucha ąc tylko głosu swego serca, rzucił się nagle
w prąd morski, nie zasięga ąc rady towarzyszy, a nawet nie mówiąc im ani słowa. Był to
Nab. Pilno mu było dostać się do tego wybrzeża i pó ść nim na północ. Nikt nie był
w stanie go powstrzymać. Pencroff wołał za nim, ale na próżno. Reporter szykował się,
aby płynąć za Nabem.

Pencroff, przystąpiwszy do niego, zapytał:
— Chce pan przepłynąć tę cieśninę?
— Tak — odparł Gedeon Spilett.
— Więc proszę mi uwierzyć i zaczekać trochę — powieǳiał marynarz. — Sam Nab

wystarczy, żeby przy ść z pomocą swo emu panu. Jeśli rzucimy się do cieśniny, narazimy
się tylko na to, że prąd porwie nas ze sobą. Teraz, eżeli się nie mylę, est to prąd spowo-
dowany odpływem morza. Niech pan spo rzy, woda na piasku wyraźnie opada. Mie my
więc cierpliwość, a gdy odpływ się skończy, może uda nam się prze ść w bród.

— Ma pan słuszność — odparł reporter. — Nie rozǳiela my się, dopóki się da…
Tymczasem Nab walczył mężnie z prądem wody. Płynął przez cieśninę na ukos. Za

każdym wymachem nad powierzchnię wody wynurzały się ego czarne ramiona. Prąd
unosił go wprawǳie z wielką szybkością, lecz pomimo to zbliżał się wciąż do brzegu.
Połowę mili, ǳielącą wysepkę od lądu, przepłynął w ciągu przeszło pół goǳiny i dotarł
do brzegu w odległości zaledwie kilku tysięcy stóp w bok od mie sca leżącego naprzeciw
punktu, z którego wypłynął.

Nab wyszedł na brzeg u podnóża wysokie granitowe ściany, energicznie się otrząsnął,
następnie pobiegł pędem i wkrótce zniknął za wierzchołkami skał, wysuniętych w morze
mnie więce do wysokości północnego krańca wysepki.

Towarzysze Naba ze ściśniętym sercem przyglądali się ego śmiałym poczynaniom,
a gdy zniknął im z oczu, ponownie przenieśli wzrok na ziemię, na które chcieli szukać
schronienia. Z edli trochę małży, którymi usiany był piasek. Był to skromny posiłek, ale
zawsze posiłek.

Przeciwległy brzeg tworzył obszerną zatokę, zakończoną na południu ostrym cyplem,
pozbawionym wszelkie roślinności, wygląda ącym ponuro i ǳiko. Cypel ten łączył się
z wybrzeżem poszarpaną, kapryśną linią i opierał się na olbrzymich skałach granitowych.
Natomiast na północy zatoka rozszerzała się, tworząc wybrzeże barǳie zaokrąglone, bie-
gnące od południowego zachodu na północny wschód i kończące się ostrym cyplem. Od-
ległość pomięǳy tymi dwoma krańcami, o które opierał się łuk zatoki, mogła wynosić
około ośmiu mil. O pół mili od brzegu wąski pas morza za mowała wysepka przypomi-
na ąca cielsko olbrzymiego wieloryba. W na szerszym mie scu nie miała więce niż ćwierć
mili.

Na wprost wysepki na pierwszym planie wybrzeża widać było piaszczystą plażę gęsto
pokrytą ciemnymi skałami, które w te chwili powoli wynurzały się z wody, cofa ące
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się wskutek odpływu. Na drugim planie wznosił się akby mur kurtynowy²⁷ z granitu,
zwieńczony na wysokości co na mnie trzystu stóp kapryśnie postrzępionym grzbietem.
Ściana ta ciągnęła się na długości trzech mil i kończyła się z prawe strony raptownie
ściętym urwiskiem, ak gdyby wyciosanym ręką luǳką. Po lewe natomiast, powyże
cypla, to nieregularne, postrzępione wybrzeże, powstałe ze spiętrzonych brył skalnych
i osypisk, obniżało się stopniowo w podłużny grzbiet, który stopniowo łączył się ze skałami
południowego krańca.

Na górnym płaskowyżu nie było ani ednego drzewa. Była to płaszczyzna gładka ak
stół, podobna do te , która wznosi się nad Capetown²⁸, na Przylądku Dobre Naǳiei, tyl-
ko nieco mnie szych rozmiarów. Przyna mnie tak to wyglądało z wysepki. Nie brakowało
za to zieleni po prawe stronie, w głębi za urwiskiem. Łatwo było dostrzec ogromne ma-
sy wielkich drzew, ciągnące się ak daleko wzrok sięgał. Widok te roślinności rozweselał
nieco oko, znużone surowymi liniami granitowych ram, które go otaczały.

Na ostatnim wreszcie planie, ponad płaskowyżem, w kierunku północno-zachod-
nim, w odległości co na mnie siedmiu mil, błyszczał okryty śniegiem szczyt, ozłocony
promieniami słońca. Była to czapa śnieżna zdobiąca akąś oddaloną górę.

Nie można więc było rozstrzygnąć kwestii, czy ziemia, którą wiǳieli przed sobą, była
wyspą, czy też częścią lądu stałego. Jednak na widok skał piętrzących się po lewe stronie,
ǳiwacznie poszarpanych i urwistych, geolog bez wahania stwierǳiłby, że ma ą pocho-
ǳenie wulkaniczne, bez wątpienia bowiem były wytworem poǳiemnych sił.

Gedeon Spilett, Pencroff i Harbert uważnie przypatrywali się te ziemi, gǳie być
może mieli żyć przez wiele lat, a może nawet i umrzeć, eśli nie leżała blisko szlaku statków.

— No i co ty na to, Pencroffie? — zapytał Harbert.
— Cóż, wiǳę w tym dobre i złe strony, ak we wszystkim — odparł marynarz.

— Zresztą, zobaczymy. Ale właśnie zaczyna się odpływ. Za trzy goǳiny spróbu emy
przedostać na drugą stronę, a gdy uż tam bęǳiemy, postaramy się dać sobie radę i znaleźć
pana Smitha.

Pencroff nie omylił się w swoich przewidywaniach. Trzy goǳiny późnie , gdy woda
opadła, został odsłonięty niemal cały piasek na dnie cieśniny. Wysepkę od przeciwległego
wybrzeża odǳielał uż tylko wąski pas wody, zapewne łatwy do przebycia.

Około goǳiny ǳiesiąte Gedeon Spilett i ego dwa towarzysze, rozebrawszy się
i przymocowawszy na głowie zawiniątka z ubraniami, weszli do wody, które głębokość
nie przekraczała pięciu stóp. Harbert, dla którego było zbyt głęboko, płynął ak ryba
i doskonale sobie poraǳił. Wszyscy trze dostali się bez trudności na drugą stronę. Tam,
osuszywszy się szybko na słońcu i włożywszy znowu ubrania, które udało im się ochronić
od zmoczenia, urząǳili naradę.
 

Litodomy. — Przy ujściu rzeki. — „Kominy”. — Dalsze poszukiwania. — Las zielonych
drzew. — Zapas opału. — Czekając na odpływ. — Ze szczytu wniesienia. — Spław drzewa.
— Powrót na wybrzeże.

Reporter umówił się z marynarzem, aby czekał na niego w tym samym mie scu, po
czym nie tracąc ani chwili, poszedł w tę samą stronę, dokąd kilka goǳin wcześnie udał się
Nab. Szybko znikł za zakrętem wybrzeża, tak pilno mu było zasięgnąć wieści o inżynierze.

Harbert chciał mu towarzyszyć, ale marynarz powieǳiał:
— Zostań tuta , mó chłopcze. Musimy przygotować akieś obozowisko i sprawǳić,

czy nie dałoby się poszukać dla naszych żołądków czegoś pożywnie szego od małży. Nasi
przy aciele będą po powrocie potrzebowali posiłku. Niech każdy robi to, co do niego
należy.

— Jestem gotowy — odparł Harbert.
— Dobrze! — powieǳiał marynarz. — Jakoś to bęǳie. Trzeba tylko postępować

planowo. Czu emy znużenie, zimno i głód, powinniśmy więc poszukać sobie schronienia,

²⁷mur kurtynowy (archit.) — odcinek muru obronnego pomięǳy dwiema basztami. [przypis edytorski]
²⁸Capetown— Kapsztad, miasto w Ayce Płd., dawna stolica bryt. Kolonii Przylądkowe . [przypis edytorski]
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ognia i pożywienia. W lesie zna ǳiemy drewno, w ptasich gniazdach a a, pozosta e tylko
znalezienie domu.

— A więc poszukam akie ś askini w tych skałach — odparł Harbert — i pewnie
uda mi się znaleźć ǳiurę, w które się wszyscy pomieścimy.

— Otóż to! — powieǳiał Pencroff. — W drogę, mó chłopcze!
I oba ruszyli wzdłuż podnóża wysokie ściany skalne , po piaszczyste plaży, którą

odkryła opada ąca woda. Lecz zamiast iść na północ, udali się na południe. Pencroff za-
uważył, że o kilkaset kroków od mie sca, gǳie wylądowali, brzeg wyginał się w wąski le ,
który ego zdaniem był u ściem akie ś rzeki lub potoku. Z edne więc strony ważne było
osiedlenie się w pobliżu źródła słodkie wody, z drugie zaś strony było całkiem możliwe,
że prąd morski poniósł Cyrusa w tę stronę.

Jak uż powieǳieliśmy, ściana skalna wznosiła się do wysokości trzystu stóp, ale od
góry do dołu była ak wyciosana z ednego kamienia i nawet u e podnóża, ledwie omy-
wanego przez morze, nie było żadne szczeliny mogące służyć za tymczasowe schronie-
nie. Był to solidny mur z twardego granitu, którego fale nigdy nie nadgryzły. Ponad
ego szczytem unosiły się chmary wodnego ptactwa, w szczególności rozmaite gatunki
płetwonogich o długich, spłaszczonych, spiczastych ǳiobach — krzykliwe i wcale nie
zaniepoko one widokiem luǳi, którzy pewnie po raz pierwszy naruszali ich samotność.
Wśród tego płetwonogiego ptactwa Pencroff rozpoznał kilka wydrzyków oraz małe żar-
łoczne mewki, gnieżdżące się w szczelinach granitowe ściany. Jednym strzałem w środek
tego ptasiego ro u można by ubić mnóstwo z nich, lecz do strzału potrzebna była strzelba,
które ani Pencroff, ani Harbert nie mieli. Zresztą te mewki i wydrzyki ledwie da ą się
z eść i nawet ich a a ma ą obrzydliwy smak.

Tymczasem Harbert, zboczywszy nieco na lewo, natrafił wkrótce na kilka brył skal-
nych pokrytych wodorostami, które za kilka goǳin przybiera ące morze miało znowu
skryć pod wodę. Na tych skałach, wśród oślizłych porostów, roiło się od mięczaków
w dwuczęściowych muszlach, pokarmu nie do pogarǳenia dla zgłodniałych luǳi. Har-
bert przywołał zatem Pencroffa, który przybiegł z pośpiechem.

— O, to adalne małże! — zawołał marynarz. — Zastąpią nam a a.
— To nie są zwykłe małże — odparł Harbert, który uważnie przypatrywał się tym

uczepionym do skał mięczakom. — To litodomy²⁹.
— A daǳą się eść? — zapytał Pencroff.
— Oczywiście.
— Więc bierzmy się do nich.
Marynarz mógł co do tego polegać na zdaniu Harberta. Chłopak był barǳo mocny

w naukach przyrodniczych i pas onował się nimi od na młodszych lat. O ciec pchnął go
więc w tym kierunku, posyła ąc na wykłady na lepszych profesorów w Bostonie, którzy
polubili tego inteligentnego i pracowitego chłopca. Późnie eszcze nieraz przydały się ego
wiadomości przyrodnicze, a i teraz się nie pomylił.

Owe litodomy były to podłużne małże, skupione w grona i mocno przyczepione do
skał. Należały do gatunku mięczaków-skałotoczy, drążących na twardszy kamień; ich
muszla zaokrągla się na obu końcach, inacze niż u zwykłych małży.

Pencroff z Harbertem mieli niezły posiłek z litodomów, których muszle pootwierały
się na słońcu. Jedli e ak ostrygi i przekonali się, że są tak ostre w smaku, że nie trzeba
było do nich ani pieprzu, ani inne przyprawy.

Tym sposobem zaspokoili chwilowo głód, ale po takie potrawie eszcze barǳie za-
częło im dokuczać pragnienie. Trzeba więc było poszukać słodkie wody, a nie ulegało
wątpliwości, że nie może e brakować w okolicy tak barǳo urozmaicone . Pencroff i Har-
bert, zaopatrzywszy się na pierw w obfity zapas litodomów, którymi napełnili kieszenie
i chustki, wrócili do podnóża skały.

Po dwustu krokach doszli do wygięcia wybrzeża, które według przypuszczenia Pen-
croffa miało być u ściem rzeczki. W tym mie scu granitowa ściana urywała się, akby
rozerwana gwałtownymi poǳiemnymi siłami. U e podnóża zna dowała się mała za-
toczka, tworząca w głębi dosyć ostry kąt. Nurt wody miał około stu stóp szerokości, zaś

²⁹litodomy — ǳiś popr.: wkamienniki (Lithophaga), roǳa średnie wielkości małży o wydłużone muszli
przypomina ące daktyl; w oryg.: lithodomes, od Lithodomus w klasyfikac i Cuviera z . [przypis edytorski]
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ego strome brzegi po obu stronach nie były szersze niż dwaǳieścia stóp. Rzeka ta prze-
ciskała się pomięǳy dwiema granitowymi ścianami, które nieco obniżały się przy u ściu.
Trochę dale rzeka nagle zakręcała i ginęła w zaroślach małego lasku odległego o pół mili
od brzegu.

— Tu woda! Tam las! — zawołał Pencroff. — Cóż, Harbercie, braku e nam tylko
domu.

Woda w rzece była prze rzysta. Marynarz przekonał się, że podczas odpływu, kiedy
fale morskie do nie nie dociera ą, est słodka. Po ustaleniu tego ważnego faktu Harbert
zaczął poszukiwania akie ś groty, która mogłaby posłużyć im za schronienie, ale daremnie.
Skała była wszęǳie pionowa, gładka i równa.

Przy samym ednak u ściu rzeki, poza zasięgiem fal morskich podczas przypływu,
rumowiska skał utworzyły wprawǳie nie pieczarę, lecz spiętrzenie olbrzymich głazów,
zwane kominami, akie często napotyka się w okolicach obfitu ących w pokłady granitowe.

Pencroff i Harbert zapuścili się dość daleko pomięǳy skały, w piaszczyste korytarze,
gǳie światło wǳierało się przez szczeliny pomięǳy bryłami granitu, niekiedy utrzymu ą-
cymi równowagę w sposób niepo ęty dla oka. Lecz razem ze światłem wǳierał się także
wiatr, prawǳiwy przeciąg, a z wiatrem wlatywał z zewnątrz ostry, przenikliwy chłód.
Marynarz ednak sąǳił, że zablokowanie pewnych odcinków tych korytarzy i zatkanie
niektórych otworów mieszaniną kamieni i piasku, mogłoby te kominy uczynić zdatnymi
do zamieszkania. Ich układ geometryczny przypominał znak &, oznacza ący skrócone
et caetera³⁰. Po odcięciu górne pętli znaku, którędy wciskały się do środka południowe
i zachodnie wiatry, można by było wykorzystać dolną część na mieszkanie.

— Oto czego nam było potrzeba! — zawołał Pencroff. — Jeśli kiedyś znów bęǳiemy
mieli przy sobie pana Smitha, na pewno bęǳie umiał coś zrobić z tego labiryntu!

— U rzymy go eszcze, u rzymy — zawołał Harbert. — A kiedy powróci, trzeba, żeby
zastał tuta mieszkanie przyna mnie znośne. Doprowaǳimy do tego, eżeli nam się uda
w lewym korytarzu urząǳić ognisko i pozostawić otwór, przez który bęǳie wylatywał
dym.

— Uda się nam, uda, mó chłopcze — odparł marynarz — a te Kominy (Pencroff
pozostawił tę nazwę temu prowizorycznemu schronieniu) będą dla nas odpowiednie. Ale
na pierw trzeba przygotować zapas opału. Sąǳę, że drewno przyda się też do zatkania tych
ǳiur, przez które diabeł teraz dmie ak w trąbkę.

Harbert i Pencroff opuścili Kominy i powróciwszy nad zatokę, poszli lewym brzegiem
rzeki. Prąd był w tym mie scu dość wartki i unosił ze sobą kłody uschniętych drzew.
Przypływ morza, który uż dawał się zauważyć, powinien wepchnąć e z powrotem na sporą
odległość. Marynarz wpadł więc na myśl, że można by wykorzystać przypływ i odpływ
morza do transportowania ciężarów.

Po kwadransie marynarz z Harbert dotarli do ostrego łuku, aki tworzyła rzeka, skrę-
ca ąc w lewo. Od tego mie sca płynęła przez las, gǳie rosły wspaniałe drzewa. Drzewa te,
pomimo późne pory roku, zachowały zieleń, należąc roǳiny drzew iglastych, rosnących
we wszystkich częściach świata, zarówno w klimacie północnym, ak i w regionach pod-
zwrotnikowych. Młody przyrodnik rozpoznał wśród nich pospolite w strefie himala skie
cedry³¹, roztacza ące barǳo przy emną, żywiczną woń. Spomięǳy tych pięknych drzew
strzelały w niebo kępy sosen, szeroko rozpościera ących gęste, nieprzepuszcza ące światła
korony. Idąc przez wysoką trawę, Pencroff poczuł, ak pod ego stopami łamią się suche
gałęzie, trzaska ąc ak fa erwerki.

— No dobrze, mó chłopcze — powieǳiał do Harberta — może i nie znam nazw
tych drzew, ale tyle przyna mnie wiem, że należą do kategorii „drzewo opałowe”, a w te
chwili tylko ten roǳa nas obchoǳi.

— Róbmy zapasy! — odparł Harbert i natychmiast wziął się do ǳieła.
Zbieranie szło z łatwością. Nie trzeba było nawet odłamywać gałęzi, gdyż mnóstwo

suchych leżało pod nogami. Lecz chociaż nie brakło opału, środki transportu pozostawiały

³⁰et caetera (łac.) — i tak dale ; znak &, oznaczający skrócone „et caetera”: w rzeczywistości „&” est połą-
czeniem liter łac. spó nika et, wyrażenie et caetera zapisu e się skrótowo ako „etc.” lub ako „&c.”. [przypis
edytorski]

³¹cedr himalajski, Cedrus deodara (bot.) — drzewo z roǳiny sosnowatych, gatunek cedru występu ący w Hi-
mala ach, osiąga ący do  m wysokości. [przypis edytorski]
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wiele do życzenia. Drewno było barǳo suche i na pewno szybko się spalało. Dlatego
należało sprowaǳić e do Kominów w większe ilości, a we dwóch nie mogli zbyt wiele
udźwignąć. Harbert zwrócił na to uwagę.

— Ech, mó chłopcze — odparł marynarz — musi się znaleźć akiś sposób prze-
transportowania tego drewna. Na wszystko zna ǳie się sposób! Gdybyśmy mieli wózek
lub łódkę, to byłoby zbyt łatwe.

— Ale mamy rzekę! — zawołał Harbert.
— Słusznie — odparł Pencroff. — Rzeka bęǳie dla nas drogą, która sama eǳie,

a nie na darmo wynaleziono tratwy i spławy.
— Tylko że nasza droga — zauważył Harbert — porusza się w te chwili w przeciwną

stronę, niż potrzebu emy, bo zaczyna się przypływ.
— Zaczeka my na odpływ — odparł marynarz — a wtedy morze samo powiezie nasz

opał do Kominów. Tymczasem przygotu my tratwę!
Marynarz z Harbertem skierowali się ku mie scu, gǳie las zbliżał się do rzeki. Każdy

z nich niósł tyle powiązanego w wiązki drewna, ile mógł udźwignąć. Na brzegu, w trawie,
na które zapewne nigdy nie postała luǳka stopa, również leżało mnóstwo suchych gałęzi.
Pencroff natychmiast zabrał się do sporząǳenia tratwy.

W malutkie zatoczce, utworzone przez występ brzegu, o który załamywał się nurt
rzeki, marynarz z Harbertem spuszczali na wodę duże kawały drzewa powiązane suchymi
lianami. W ten sposób sporząǳili roǳa tratwy, na które położyli całe zebrane drewno:
mnie więce tyle, że do dźwigania potrzeba by było dwuǳiestu luǳi. W ciągu goǳiny
skończyli pracę i przywiązana do brzegu tratwa miała uż tylko czekać na odpływ.

Ma ąc zatem eszcze kilka goǳin wolnych, Pencroff i Harbert postanowili wspiąć się
na górny płaskowyż i stamtąd roze rzeć się dokładnie po okolicy.

W odległości dwustu kroków za załamaniem tworzonym przez rzekę skalista ścia-
na wybrzeża, zakończona bezładnie natłoczonymi skałami, lekko nachylonym zboczem
opadała do skra u lasu, tworząc ak gdyby naturalne schody. Marynarz i Harbert zaczęli
wspinać się po nich. ǲięki swym silnym nogom w kilka minut dotarli na szczyt i stanęli
na krawęǳi urwiska ponad u ściem rzeki.

Pierwsze spo rzenie rzucili na ocean, który przebyli w tak okropnych okolicznościach.
Ze wzruszeniem patrzyli na północną część wybrzeża, gǳie nastąpiła katastrofa. To tam
zniknął Cyrus Smith. Szukali wzrokiem akichś szczątków balonu, których mógłby ucze-
pić się człowiek. Nic! Wokół tylko bezkresne wodne pustkowie. Brzeg również był pusty.
Nigǳie nie było widać ani reportera, ani Naba. Możliwe ednak, że w te chwili byli tak
daleko, że nie można było ich dostrzec.

— Coś mi powiada — odezwał się Harbert — że taki ǳielny człowiek, ak pan Cyrus,
nie mógł pó ść na dno ak pierwszy lepszy. Musiał gǳieś przypłynąć do brzegu. Prawda,
Pencroffie?

Marynarz ze smutkiem potrząsnął głową. Nie spoǳiewał się uż kiedykolwiek zoba-
czyć Cyrusa Smitha, lecz nie chcąc odbierać Harbertowi resztek naǳiei, odparł:

— Niewątpliwie, niewątpliwie. Nasz inżynier da sobie radę nawet tam, gǳie każdy
inny przepadłby z kretesem!…

Jednocześnie z wielką uwagą obserwował wybrzeże. Na dole rozciągała się piaszczysta
plaża, zakończona na prawo od u ścia rzeki szeregiem sterczących z morza raf. Te wynu-
rza ące się z wody skały wyglądały ak stada dużych płazów wylegu ących się w kąpieli
morskie . Za pasem raf morze połyskiwało w promieniach słonecznych. Na południu
widnokrąg zamykał ostry cypel, tak że nie można było rozpoznać, czy ląd ciągnie się
dale w tym kierunku, czy też wygina się na południowy wschód albo na południo-
wy zachód, co oznaczałoby, że ta część wybrzeża tworzy roǳa wydłużonego półwyspu.
Na północnym krańcu zatoki linia brzegowa biegła daleko, ma ąc barǳie zaokrąglony
kształt. Tam wybrzeże było płytkie, płaskie, bez urwistych brzegów, z wielkimi ławicami
piasku odkrywanymi przez odpływ morza.

Pencroff i Harbert spo rzeli teraz na zachód. Ich wzrok spoczął na pierw na górze
o ośnieżonym szczycie, piętrzące się w odległości sześciu lub siedmiu mil. Począwszy od
na bliższych stoków aż do mie sca odległego mnie więce o dwie mile od brzegu ciągnęły
się wielkie obszary lasów, ogołocone z liści, gǳieniegǳie tylko przerywane dużymi zie-
lonymi plamami drzew iglastych. Dale , od skra u tego lasu aż do samego brzegu morza,
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zieleniła się szeroka równina porośnięta nieregularnie porozrzucanymi kępami drzew.
Po lewe stronie tu i ówǳie przez zieleń przebłyskiwała rzeka; wydawało się, że e kręty
bieg prowaǳi pomięǳy zbocza górskie, gǳie zapewne miała źródło. W mie scu, gǳie
marynarz zostawił tratwę, rzeka zaczynała płynąć pomięǳy dwiema wysokimi ścianami
z granitu; po lewe e brzegi były gładkie i strome, po prawe natomiast stopniowo się ob-
niżały, lita skała zmieniała się w po edyncze głazy, głazy w kamienie, kamienie w kamyki,
pokrywa ące brzeg aż do końca cypla.

— Czyżbyśmy byli na wyspie?… — mruknął marynarz.
— W każdym razie wyda e się dość rozległa — odparł chłopak.
— Nawet na większa wyspa est tylko wyspą — powieǳiał Pencroff.
Jednak te ważne kwestii nie dało się na razie rozstrzygnąć. Trzeba to było odłożyć na

późnie . W każdym razie ten ląd, czy był wyspą, czy też kontynentem, wydawał się żyzny,
malowniczy i obfitu ący w różne zasoby.

— To szczęście w nieszczęściu — powieǳiał Pencroff — i powinniśmy za to poǳię-
kować Opatrzności.

— Niech więc Bogu bęǳie chwała! — odparł Harbert, którego pobożna dusza była
przepełniona wǳięcznością dla Stwórcy wszechrzeczy.

Pencroff i Harbert długo przyglądali się krainie, na którą rzucił ich los, lecz po takich
powierzchownych obserwac ach trudno było przewiǳieć, co przyniesie im przyszłość.

Następnie powrócili, podąża ąc południowym grzbietem granitowego płaskowyżu, na
którym rysowały się długie festony³² skał o na ǳiwacznie szych kształtach. Tuta w szcze-
linach skał gnieźǳiły się setki ptaków. Skacząc ze skały na skałę, Harbert spłoszył całą
skrzydlatą gromadę.

— Ach, to nie są mewy! — wykrzyknął.
— A cóż to za ptaki? — zapytał Pencroff. — Na honor, wygląda ą na gołębie!
— Owszem — odparł Harbert — to są gołębie, ale ǳikie, zwane skalnymi. Pozna ę

e po podwó nym czarnym pasku na skrzydłach, po białym ogonie i niebieskopopielatym
upierzeniu. A ponieważ gołąb skalny est barǳo smaczny, więc i ego a a muszą być
wyśmienite. Zaraz zobaczymy, czy zostawiły akieś a a w gniazdach.

— Nie pozwolimy im się wykluć, chyba że pod postacią a ecznicy! — odparł wesoło
Pencroff.

— A w czym zrobisz a ecznicę? — zapytał Harbert. — W kapeluszu?
— Prawda — odparł marynarz — nie estem sztukmistrzem. W takim razie uraczymy

się a ami na twardo, mó chłopcze, a a pode mu ę się sprzątnąć na twardsze!
Pencroff i Harbert przeszukali rozpadliny skalne i rzeczywiście w niektórych zagłę-

bieniach znaleźli a a. Zebrali kilka tuzinów, zawinęli w chustkę marynarza i ponieważ
zbliżał się szczyt przypływu, zaczęli schoǳić w kierunku rzeki.

Kiedy doszli do zakrętu, była pierwsza po południu. Prąd zaczął uż zmieniać kierunek.
Trzeba więc było korzystać z odpływu, aby tratwę z drewnem doprowaǳić do u ścia rzeki.
Pencroff nie zamierzał zostawić ładunku na łasce nurtu, ale nie miał też ochoty wsiąść na
tratwę, żeby nią kierować. Marynarz ednak nigdy nie est w kłopocie, gdy choǳi o linę
lub sznur. Pencroff skręcił naprędce z suchych lian linę długości kilku sążni³³ i przywiązał
do tylne części tratwy. Chwycił za drugi koniec liny, podczas gdy Harbert długą żerǳią
odpychał tratwę od brzegu, nakierowu ąc ą na prąd wody.

Pomysł powiódł się doskonale. Wielki ładunek drzewa wstrzymywany ręką idącego
brzegiem marynarza płynął prosto z prądem rzeki. Brzegi były barǳo strome, więc nie
było obaw, że tratwa osiąǳie na piasku. Zanim minęły dwie goǳiny, ładunek dotarł do
u ścia rzeki, o kilka kroków od Kominów.
 

³²feston — dekorac a z podwieszone tkaniny. [przypis edytorski]
³³sążeń — daw. ednostka długości, równa szerokości rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny; tu: sążeń

amerykański wynoszący ok. , m. [przypis edytorski]
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Urząǳanie Kominów.—Ważna kwestia ognia. — Pudełko z zapałkami. — Poszukiwania
na wybrzeżu. — Powrót reportera i Naba. — Tylko jedna zapałka! —Ognisko. — Pierwsza
kolacja. — Pierwsza noc na ląǳie.

Kiedy tylko tratwa z drewnem została wyładowana, pierwszą troską Pencroffa było
przystosować Kominy do zamieszkania, zatyka ąc otwory i ǳiury, którymi wpadał wiatr.
Za pomocą piasku, kamyków, splecionych gałęzi i mokre ziemi pozapychali szczelnie
górną pętlę znaku & oraz wszystkie boczne krużganki wystawione na południowy wiatr.
Zostawili tylko edną poboczną odnogę, wąską i krętą, aby dym miał którędy uchoǳić,
a ognisko miało potrzebny ciąg. Tym sposobem poǳielili Kominy na kilka poko ów, eśli
można tak nazwać ciemne amy, z których ǳikie zwierzę niezbyt byłoby zadowolone.
Tyle przyna mnie było z nich korzyści, że były suche i że można było w nich prosto
stanąć, zwłaszcza w głównym poko u, za mu ącym środkową część Kominów. Podłogę
stanowił drobny piasek i wziąwszy wszystko razem w rachubę, można tam było ako tako
wytrzymać, dopóki by się nie trafiło coś lepszego.

Podczas pracy Harbert i Pencroff rozmawiali ze sobą.
— A może nasi towarzysze — powieǳiał Harbert — zna dą gǳieś schronienie lepsze

od naszego.
— Możliwe — odparł marynarz — ale w razie wątpliwości potrzeba przezorności!

Lepie mieć dwie cięciwy do ednego łuku, niż nie mieć żadne .
— Ach — powieǳiał Harbert — żeby tylko przyprowaǳili ze sobą pana Smitha,

żeby go odszukali. O, to byśmy Bogu za to poǳiękowali!…
— Prawda! Prawda! — mruknął Pencroff. — Był to człowiek akich mało!
— Jak to „był”…? Więc nie masz naǳiei znów go zobaczyć?
— Broń Boże! — zaprzeczył marynarz.
Robota była tymczasem gotowa i Pencroff oświadczył, że est z nie barǳo zadowo-

lony.
— Teraz — powieǳiał — nasi przy aciele mogą powrócić. Zna dą całkiem znośne

schronienie.
Pozostało tylko urząǳić palenisko i przygotować posiłek. Było to zadanie doprawdy

proste i łatwe. Na dnie pierwszego korytarza po lewe stronie, przy wylocie spec alnie
pozostawionego wąskiego otworu, położyli duże płaskie kamienie. Ciepło unoszące się
z paleniska, które nie uleci na zewnątrz z dymem, wystarczy do utrzymania wewnątrz
przyzwoite temperatury. Jedną z komór przeznaczyli na skład drzewa. Pencroff położył
na płytach paleniska kilka polan i nieco drobnie szych gałązek.

Marynarz był za ęty tą pracą, gdy Harbert zapytał go, czy ma zapałki.
— Rozumie się — odparł Pencroff — i muszę dodać: na szczęście, bo bez zapałek

lub hubki³⁴ bylibyśmy w nie lada kłopocie!
— Moglibyśmy poraǳić sobie tak ak ǳicy — powieǳiał Harbert — pociera ąc

o siebie dwa kawałki suchego drzewa.
— Spróbu , mó chłopcze — odparł marynarz — a zobaczymy, czy oprócz tego, że

nadwyrężysz ręce, do ǳiesz do akiegoś rezultatu.
— Przecież to sposób zupełnie prosty i barǳo rozpowszechniony na wyspach Pacy-

fiku.
— Nie przeczę — powieǳiał Pencroff. — Sąǳę ednak, że ǳicy muszą wieǳieć

lepie , ak się do tego zabrać, lub używa ą akiegoś szczególnego gatunku drzewa. Nieraz
uż próbowałem rozniecić w ten sposób ogień, ale nigdy mi się nie udało. Przyzna ę się
więc, że wolę zapałki. Gǳie są mo e zapałki?

Pencroff sięgnął do kamizelki po pudełko z zapałkami, które ako namiętny palacz
zawsze nosił przy sobie. W kamizelce go nie było. Przetrząsnął kieszenie u spodni, lecz
ku swemu na większemu zǳiwieniu tam też go nie znalazł.

³⁴hubka — wysuszony miąższ huby lub inny materiał łatwo się tlący, stosowany przy rozpalaniu ognia za
pomocą krzesiwa. [przypis edytorski]
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— Głupia sprawa, a nawet gorze niż głupia! — zawołał, patrząc na Harberta. —
Pudełko musiało mi wylecieć z kieszeni i e zgubiłem. A ty, Harbercie, nie masz przy
sobie nic, ani krzesiwa³⁵, ani nic takiego, czym by można rozniecić ogień?

— Nie mam nic!
Drapiąc się w głowę, marynarz wyszedł, a za nim Harbert.
Oba szukali uważnie w piasku pomięǳy skałami i nad brzegiem rzeki, ale na próżno.

Pudełko było mosiężne i powinno od razu wpaść w oko.
— Słucha , Pencroffie — powieǳiał Harbert — nie wyrzuciłeś przypadkiem tego

pudełka z kosza do morza?
— Nie estem aż tak nierozsądny — odparł marynarz. — Ale kiedy człowiekiem tak

rzuca na wszystkie strony, ak nami rzucało, to taka mała rzecz może łatwo się wytrząść.
Nawet fa ka gǳieś przepadła! Przeklęte pudełko! Gǳie ono może być?

— Zaczyna się odpływ — powieǳiał Harbert — biegnĳmy na mie sce, gǳieśmy
wylądowali.

Istniało małe prawdopodobieństwo, żeby udało im się odnaleźć pudełko, które fa-
le w czasie przypływu musiały toczyć pomięǳy kamieniami, mimo to ednak należało
sprawǳić tę możliwość. Harbert i Pencroff pospieszyli więc co tchu na mie sce, w któ-
rym ǳień przedtem wylądowali, oddalone mnie więce o dwieście kroków od Kominów.

Skrupulatnie szukali pomięǳy kamykami i w rozpadlinach skał, ale bez skutku. Je-
żeli pudełko wypadło w tym mie scu, fale musiały e porwać i unieść ze sobą. W miarę
ak morze ustępowało, marynarz przeszukiwał na drobnie sze szczeliny mięǳy skałami,
wszystko daremnie. W tych okolicznościach była to ciężka strata i ak na teraz niepowe-
towana.

Pencroff nie ukrywał bolesnego rozczarowania. Zmarszczył czoło, lecz nie odezwał
się ani słowem. Harbert, chcąc go pocieszyć, zauważył, że zapałki prawdopodobnie i tak
byłyby zamoczone wodą morską i nie nadawałyby się do użytku.

— Ależ nie, mó chłopcze — odparł marynarz. — Były w mosiężnym pudełku,
szczelnie zamkniętym! I co teraz zrobimy?

— Z pewnością zna ǳiemy akiś sposób zdobycia ognia. Pan Smith lub pan Spilett
daǳą sobie z tym radę.

— Być może — odparł Pencroff — ale tymczasem nie mamy ognia, a nasi towarzysze
po powrocie zastaną marny posiłek.

— Ale to niemożliwe — zawołał żywo Harbert — żeby nie mieli przy sobie ani hubki,
ani zapałek!

— Wątpię — odparł marynarz, potrząsa ąc głową. — Przede wszystkim ani Nab, ani
pan Smith nie palą, a co do pana Spiletta, obawiam się, że pręǳe zachował swó notatnik
niż pudełko zapałek.

Harbert nie odpowieǳiał na to ani słowa. Strata pudełka była oczywiście barǳo
przykra. Chłopiec miał ednak naǳie ę, że w taki czy inny sposób uda im się uzyskać
ogień. Pencroff, barǳie doświadczony, chociaż nie należał do luǳi, których trudności
wprawia ą w zakłopotanie, był innego zdania. W każdym razie nie pozostawało im nic
innego, ak oczekiwać powrotu Naba i reportera. Ale trzeba było zrezygnować z a na
twardo, które chciał dla nich przygotować, a dieta z surowego mięsa nie wydawała mu
się przy emną perspektywą ani dla nich, ani dla pozostałych.

Przed powrotem do Kominów marynarz i Harbert zebrali świeży zapas litodomów,
na wypadek gdyby nie udało się rozpalić ognia, i w milczeniu zawrócili do schroniska.

Z oczyma wlepionymi w ziemię Pencroff wciąż szukał utraconego pudełka. Przeszedł
nawet cały lewy brzeg rzeki, od u ścia aż do tego zakrętu, gǳie był uwiązany spław z drze-
wem. Wrócił na górny płaskowyż i przemierzył go od końca do końca, przeszukał wysoką
trawę na skra u lasu — wszystko bezskutecznie.

Gdy Harbert z marynarzem powrócili do Kominów, była piąta po południu. Nie trze-
ba dodawać, że przeszukali wszystkie na ciemnie sze zakątki korytarzy, zanim pożegnali
się zupełnie z naǳie ą.

³⁵krzesiwo — narzęǳie służące do uzyskiwania iskry przez uderzanie nim w krzemień, zwykle wykonane ze
stali. [przypis edytorski]
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Około goǳiny szóste , gdy słońce znikało za pasmem wzgórz na zachoǳie, Harbert,
który kręcił się tam i z powrotem po plaży, dał znać, że Nab i Spilett wraca ą.

Niestety, powracali sami!… Serce Harberta ścisnęło się w niewymownym żalu. Ma-
rynarza nie omyliły przeczucia. Inżynier Cyrus Smith zginął bez wieści!

Reporter, nie mówiąc ani słowa, usiadł na edne ze skał. Omdlewa ąc ze zmęczenia,
umiera ąc prawie z głodu, nie miał siły wymówić ani słowa.

Zaczerwione od płaczu oczy Naba i świeże łzy, których nie mógł powstrzymać, świad-
czyły aż nazbyt wyraźnie, że stracił wszelką naǳie ę!

Reporter opowieǳiał, ak poszukiwali Cyrusa Smitha. Razem z Nabem przemierzyli
wybrzeże na przestrzeni ponad ośmiu mil, więc znacznie dale , niż zna dowało się mie sce,
gǳie nastąpił przedostatni upadek balonu, któremu towarzyszyło zniknięcie Cyrusa z ego
psem Topem. Brzeg był bezludny. Nigǳie ani śladu, ani znaku żywe duszy. Na całe te
połaci wybrzeża nie znaleźli ani świeżo poruszonego kamyka, ani śladu stopy luǳkie na
piasku. Było oczywiste, że nigdy noga żadnego z mieszkańców wyspy nie postała w te
części wybrzeża. Morze było równie puste ak brzegi, i właśnie tam, o kilkaset stóp od
brzegu, inżynier musiał znaleźć swó grób.

W te chwili Nab zerwał się na nogi i głosem, który zdraǳał, że w ego piersi wciąż
walczy naǳie a, zawołał:

— Nie, nie! On nie zginął! Nie, to niemożliwe! On! Przenigdy! Ja! Ktokolwiek inny,
co innego! Ale on! Nigdy! To człowiek, co zawsze da sobie radę!…

Po tych słowach opuściły go siły i słania ąc się, wyszeptał:
— Ach, uż nie mam sił!
Harbert podbiegł do niego.
— Nabie — zawołał — odszukamy go eszcze! Bóg go nam zwróci! Ale teraz esteś

głodny! Z eǳ, z eǳ trochę, proszę cię!
I mówiąc to, podał biednemu Murzynowi parę garści małży; nęǳne i niedostateczne

to było pożywienie.
Nab od dawna nic nie miał w ustach, mimo to nie przy ął posiłku. Osierocony przez

swo ego pana nie mógł i nie chciał uż żyć.
Natomiast Gedeon Spilett chciwie połykał mięczaki; potem położył się na piasku

u podnóża skały. Był wycieńczony, ale spoko ny.
Wtedy Harbert zbliżył się do niego, wziął go za rękę i powieǳiał:
— Drogi panie, znaleźliśmy schronienie, gǳie bęǳie panu wygodnie niż tu. Nad-

choǳi noc. Niech pan sobie odpocznie, a utro zobaczymy…
Reporter wstał i podążył za chłopakiem w stronę Kominów.
W te chwili podszedł do niego Pencroff i tonem na naturalnie szym w świecie zapytał

go, czy przypadkiem nie ma przy sobie zapałek.
Reporter zatrzymał się, poszukał w kieszeniach i nie znalazłszy, odparł:
— Miałem e przy sobie, lecz musiałem razem z innymi rzeczami wyrzucić w morze…
Marynarz zadał wówczas to samo pytanie Nabowi i otrzymał tę samą odpowiedź.
— Do kroćset diabłów! — zawołał, nie mogąc uż dłuże wytrzymać.
Usłyszawszy to, reporter podszedł do Pencroffa i zapytał:
— Nie ma ani edne zapałki?
— Ani edne , więc nie ma ognia!
— Ach, gdyby pan mó był tuta — zawołał Nab — on by na to poraǳił!
Cztere rozbitkowie znieruchomieli i popatrzyli po sobie z niepoko em. Harbert pierw-

szy przerwał milczenie:
— Panie Spilett — powieǳiał — pan przecież pali i zawsze ma pan przy sobie zapałki.

Może pan źle szukał? Niech pan poszuka eszcze raz! Wystarczyłaby nam edna, edyna
zapałka!

Reporter przetrząsnął na nowo wszystkie kieszenie spodni, kamizelki, palta, i wreszcie,
ku wielkie radości Pencroffa i własnemu zdumieniu, namacał mały kawałeczek drewna
pod podszewką kamizelki. Palce ego dotknęły tego kawałeczka przez materiał, ale nie
mogły go wyciągnąć. Ponieważ była to zapewne zapałka, i to edyna, aką posiadali, musieli
więc być ostrożni, żeby nie zdrapać z nie fosforu.

— Może pan pozwoli, że a ą wy mę? — powieǳiał chłopiec.
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I barǳo zręcznie wyciągnął w całości zapałkę, to nęǳne, a tak cenne źdźbło drewna,
które dla tych nieszczęsnych luǳi miało wielką wartość. Zapałka była nienaruszona.

— Zapałka! — zawołał Pencroff. — To tak, akbyśmy mieli cały magazyn!
Wziął zapałkę do ręki i wszyscy poszli do Kominów.
Ten kawałeczek drewna, który w kra ach zamieszkałych marnu e się tak obo ętnie

i który nie ma tam żadne wartości, tuta należało traktować z na większą ostrożnością.
Marynarz przekonał się, że zapałka est sucha, po czym powieǳiał:

— Potrzeba kawałka papieru.
— Proszę — odparł Gedeon Spilett, wydarłszy po chwili wahania edną kartkę ze

swo ego notatnika.
Pencroff wziął papier do ręki i przykucnął koło ogniska. Wsunął pod chrust kilka

garści suchych liści, trawy i mchu w ten sposób, aby powietrze miało swobodny dostęp
i aby drewno mogło się szybko za ąć płomieniem.

Potem Pencroff zwinął papier w rożek, ak to robią palacze fa ki podczas silnego wia-
tru, i wsunął go pomięǳy mech. Wybrał następnie nieco chropowaty kamyk, staran-
nie go oczyścił i z bĳącym sercem leciutko potarł o niego zapałkę, wstrzymu ąc oddech
w piersi.

Pierwsze potarcie było bez skutku. Pencroff nie dość silnie przycisnął łebek zapałki,
obawia ąc się zetrzeć fosfor.

— Nie, nie mogę — powieǳiał po chwili. — Ręka mi drży… Zapałka mi zgaśnie…
Nie mogę… Nie chcę… — I podnosząc się, powieǳiał do Harberta, aby go zastąpił.

Chłopak pewnie w całym swym życiu nigdy tak nie był wzruszony, ak teraz. Serce biło
mu gwałtownie. Prometeusz³⁶, kiedy kradł ogień z nieba, nie mógł być barǳie prze ęty!
Jednak nie waha ąc się długo, szybko potarł zapałkę o kamień. Rozległ się cichy trzask,
po czym zamigotał mały niebieskawy płomyczek, wyda ąc ze siebie gryzący dym. Harbert
delikatnie odwrócił zapałkę, aby podsycić płomień i wsunął ą w papierowy rożek. Papier
za ął się w ciągu kilku sekund, a zaraz potem od niego zapalił się mech.

W kilka chwil późnie słychać było trzask suchego drzewa i wesoły płomień, podsycany
gorliwym dmuchaniem przez marynarza, oświetlił ponurą ciemność.

— Nareszcie! — zawołał Pencroff, wsta ąc ze ziemi. — Nigdy w życiu nie byłem tak
prze ęty!

Bez wątpienia palenisko z kamiennych płyt było dobrze urząǳone. Dym z łatwością
ulatywał przez wąski otwór, ciąg był dostateczny i wkrótce rozeszło się przy emne ciepło.

Teraz należało czuwać, by ognisko nigdy nie zgasło i zawsze przechowywać pod po-
piołem trochę żaru. Zresztą była to tylko kwestia pilności i uwagi. Drewna bowiem nie
brakowało, a zapas zawsze można było uzupełnić w odpowiednim czasie.

Pencroff zamierzał przede wszystkim skorzystać z ognia do ugotowania kolac i po-
żywnie sze od dania z litodomów. Harbert przyniósł dwa tuziny a . Reporter, sieǳąc
w kącie, przypatrywał się w milczenia tym przygotowaniom. Jego myśli zaprzątały trzy
pytania: Czy Cyrus nadal ży e? Jeżeli ży e, to gǳie może się zna dować? Jeśli ocalał, to
ak wytłumaczyć, że nie znalazł sposobu, żeby dać im znak życia? Natomiast Nab błąkał
się po wybrzeżu. Był tylko ciałem bez duszy.

Pencroff znał pięćǳiesiąt dwa sposoby przyrząǳania a , lecz w te chwili nie miał
pomięǳy nimi żadnego wyboru. Włożył więc a a w gorący popiół i czekał, aż upieką się
na wolnym ogniu.

Po kilku minutach a a były gotowe i marynarz zaprosił reportera na kolac ę. Był
to pierwszy posiłek rozbitków na tym nieznanym wybrzeżu. Pieczone a a były barǳo
smaczne, a ponieważ a o zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, więc biedni
rozbitkowie poczuli się wzmocnieni na siłach.

Ach, gdyby nie to, że ednego z nich brakowało przy tym posiłku! Gdyby pięciu
więźniów, którzy uciekli Richmond, znalazło się tuta razem, pod tym sklepieniem ze
skał, przy tym asnym, wesołym ognisku, na suchym piasku, wówczas mogliby tylko
gorąco ǳiękować Bogu! Ale niestety, nie było wśród nich na barǳie pomysłowego,

³⁶Prometeusz (mit. gr.) — bohater, który wykradł ogień z nieba i przyniósł go luǳiom. Za karę został
przykuty do skał Kaukazu, gǳie sęp wy adał mu coǳiennie odrasta ącą wątrobę. [przypis edytorski]
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na lepie wykształconego z nich, ich niekwestionowanego przywódcy, Cyrusa Smitha,
i nawet ego ciało zostało bez pogrzebu.

Tak minął ǳień  marca. Nadeszła noc. Na zewnątrz świszczał wiatr i słychać było
monotonny plusk morza o brzeg. Miotane falami kamienie toczyły się tam i z powrotem
z ogłusza ącym hałasem.

Reporter spisał pokrótce zdarzenia tego dnia: pierwsze po awienie się nowego lądu,
zniknięcie inżyniera, zbadanie wybrzeża, za ście z zapałkami i tak dale . Po czym oddalił
się w ciemny kąt ednego z korytarzy i znużenie sprowaǳiło ożywczy sen na ego powieki.

Harbert także niebawem usnął. Marynarz, śpiąc ednym okiem, a drugim czuwa-
ąc, spęǳił całą noc przy ognisku, dokłada ąc ustawicznie świeżego drewna. Tylko eden
z rozbitków nie położył się spać w Kominach. Był nim zrozpaczony, niepocieszony Nab,
który głuchy na namowy towarzyszy doraǳa ących mu kilka goǳin spoczynku, całą noc
błąkał się po wybrzeżu, woła ąc swo ego pana.
 

Inwentarz rozbitków. — Zupełnie nic. — Kawałek spalonego płótna. — Wycieczka do lasu.
— Roślinność w lesie. — Uciekający złotopiór. — Ślady ǳikich zwierząt. — Kuruku. —
Preriokury. — Niezwykły połów na wędkę.

Podamy teraz dokładny spis przedmiotów, akie posiadali nasi rozbitkowie, wyrzuceni
na ziemię, ak się zdawało, bezludną.

Oto nie posiadali zupełnie nic, oprócz ubrań, które mieli na sobie w chwili ostateczne
katastro. Musimy ednak wspomnieć także o notatniku i o zegarku, które Gedeon
Spilett zachował zapewne przez zapomnienie. Nie mieli ani broni, ani narzęǳi, ani nawet
scyzoryka. Wszystko wyrzucili z kosza, aby ulżyć balonowi.

Fantastyczni bohaterowie Daniela Defoe³⁷ lub Wyssa³⁸, Selkirk³⁹ czy Raynalowie,
których statki rozbiły się na Juan Fernandez lub na archipelagu Auckland, nie byli nigdy
pozbawieni zupełnie wszystkiego. Czerpali z obfitych zapasów swego rozbitego statku,
zabierali z niego zboże, bydło, narzęǳia czy amunic ę, albo też morze wyrzucało im na
brzeg szczątki akiegoś wraku, ǳięki czemu mogli zaspokoić na ważnie sze potrzeby ży-
ciowe. Nigdy nie stawali od pierwsze chwili całkiem bezbronni wobec ǳikie przyrody.
Nasi rozbitkowie nie mieli ani narzęǳi, ani sprzętu. Od niczego musieli do ść do wszyst-
kiego!

Gdyby choć eszcze był z nimi Cyrus Smith, gdyby mógł przywołać na pomoc swo ą
wieǳę praktyczną i pomysłowość, może sytuac a nie byłaby tak beznaǳie na! Niestety,
nie mogli się uż spoǳiewać, że znów go zobaczą. Rozbitkowie mogli liczyć tylko na siebie
i na Opatrzność, która nie opuszcza nigdy tych, co e szczerze ufa ą.

Przede wszystkim należało zdecydować: czy mieli osiedlić się w te części wybrze-
ża, nie próbu ąc nawet dowieǳieć się, czy należy ono do akiegoś kontynentu, czy est
zamieszkane, czy też może est tylko częścią samotne , bezludne wyspy?

Była to ważna kwestia, którą trzeba było rozstrzygnąć w ak na krótszym czasie. Od
odpowieǳi bowiem zależały dalsze decyz e. Pencroff raǳił ednak, żeby poczekać eszcze
kilka dni przed pod ęciem wyprawy badawcze . Trzeba było przygotować zapasy żyw-
ności i postarać się o pożywienie barǳie posilne niż a a i mięczaki. Wybiera ąc się na
dłuższą wyprawę, w które czekały ich długotrwałe trudy, bez schronienia, gǳie mogliby
odpocząć, musieli na pierw przede wszystkim wzmocnić nadwątlone siły.

³⁷Defoe, Daniel, właśc. Daniel Foe (–) — pisarz ang., autor słynne powieści przygodowe Przypadki
Robinsona Cruzoe (), opowiada ące ǳie e rozbitka, który spęǳił wiele lat na bezludne , tropikalne wyspie.
[przypis edytorski]

³⁸Wyss, Johann David (–) — autor szwa carski, znany z popularne niegdyś powieści przygodowo-
-pedagogiczne Robinson szwajcarski (), inspirowane książką Daniela Defoe, opisu ące losy szwa carskie
roǳiny Raynal, ocalałe z katastro statku płynącego do Australii i zmuszone wieść życie na bezludne wyspie.
[przypis edytorski]

³⁹Selkirk, Aleksander, właśc. Alexander Selcraig (–) — szkocki żeglarz i korsarz, który spęǳił samotnie
cztery lata na bezludne wyspie niewielkiego archipelagu Juan Fernández na Oceanie Spoko nym; ego losy były
inspirac ą dla Daniela Defoe do napisania książki o Robinsonie Cruzoe. [przypis edytorski]
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Na razie Kominy stanowiły dostateczne schronienie. Ogień był rozpalony i nietrud-
no było utrzymać żar. Wśród skał i na plaży nie brakowało małży i a . Może znalazłby
się sposób, żeby zabić kilka gołębi, które setkami unosiły się nad płaskowyżem, choćby
kĳami lub kamieniami. A może drzewa pobliskiego lasu roǳiły akieś adalne owoce?
Prócz tego mieli niedaleko słodką wodę. Postanowiono zatem pozostać eszcze kilka dni
w Kominach, żeby przygotować się na dłuższą wyprawę wzdłuż wybrzeża lub w głąb lądu.

Pro ekt ten szczególnie odpowiadał Nabowi. Uparty w swoich myślach i przeczuciach,
nie palił się do porzucenia te części wybrzeża, gǳie wydarzyła się katastrofa. Nie wierzył
i nie chciał wierzyć w śmierć Cyrusa. Wydawało mu się niemożliwe, aby taki człowiek
zginął w tak pospolity sposób, porwany przez falę, utonął o kilkaset kroków od brzegu.
Dopóki fale nie wyrzuciły na brzeg ciała inżyniera, dopóki on, Nab, własnymi oczyma
nie zobaczy, własnymi rękami nie dotknie zwłok swo ego pana, dopóty nigdy nie uwierzy
w ego śmierć. Ta myśl zagnieźǳiła się w sercu Naba uporczywie niż kiedykolwiek. Była
to może mrzonka, ale mrzonka godna szacunku, które marynarz nie chciał go pozbawiać.
Sam nie miał uż żadne naǳiei, dla niego Cyrus zginął bezpowrotnie w toni morskie , ale
z Nabem nie warto było się sprzeczać. Był ak pies, który nie chce porzucić mie sca, gǳie
zginął ego pan, a ego boleść była tak wielka, że na pewnie nie przeżyłby ego śmierci.

Tego ranka,  marca, o świcie Nab poszedł wzdłuż brzegu na północ i zaszedł aż
do mie sca, gǳie morze prawdopodobnie pochłonęło nieszczęsnego Cyrusa. Śniadanie
składało się tego dnia z a gołębich i litodomów. Harbert znalazł sól, która osaǳiła się
w zagłębieniach skał wskutek parowania wody morskie ; w sam raz przydała się rozbitkom.

Po eǳeniu zapytał Pencroff reportera, czy nie zechciałby towarzyszyć emu i Har-
bertowi do lasu, gǳie się wybierali, aby spróbować szczęścia w polowaniu. Po głębszym
zastanowieniu uznali ednak, że ktoś musi zostać, by podtrzymywać ogień oraz na wy-
padek, zresztą mało prawdopodobny, gdyby Nab potrzebował pomocy. Reporter zatem
pozostał w Kominach.

— A nam, Harbercie, czas na łowy — powieǳiał marynarz. — Amunic ę zna ǳiemy
po droǳe, a strzelby wytniemy sobie w lesie.

Już mieli ode ść, gdy Harbert zauważył, skoro nie ma ą hubki, roztropnie byłoby
zastąpić ą czymś innym.

— A czym? — zapytał Pencroff.
— Spalonym płótnem — odparł chłopak. — W razie potrzeby może zastąpić hubkę.
Marynarz pochwalił ten pomysł. Cała niedogodność polegała tylko w tym, że trzeba

było poświęcić kawałek chustki. Sprawa była ednak tego warta i wkrótce część kraciaste
chustki Pencroffa przemieniła się w na wpół spaloną szmatę. Otrzymaną w ten sposób
łatwopalną substanc ę schowano w środkowym poko u, w małym wydrążeniu skalnym,
chronionym przed wiatrem i wilgocią.

Była ǳiewiąta rano. Niebo było pochmurne, wiatr wiał z południowego wschodu.
Harbert i Pencroff skręcili za Kominami, rzuciwszy eszcze ostatnie spo rzenie na smugę
dymu wĳącą się nad szczytem skały, po czym podążyli dale lewym brzegiem rzeki.

Gdy przybyli do lasu, Pencroff zaraz wyłamał z drzewa duże, grube gałęzie, z których
zrobił mocne pałki, a Harbert zaostrzył ich końce, przyciera ąc o skałę. Ach, co by oddał za
dobry nóż! Następnie oba myśliwi poszli dale przez wysoką trawę wzdłuż strome skarpy.
Począwszy od zakrętu rzeki, który kierował e bieg na południowy zachód, e koryto
stopniowo się zwężało, a wysokie brzegi tworzyły wąskie łożysko, obramowane podwó ną
arkadą⁴⁰ drzew. Ażeby nie zabłąǳić, Pencroff postanowił trzymać się skra u rzeki, który
w razie potrzeby zaprowaǳiłby ich z powrotem do punktu wy ścia. Jednak droga wzdłuż
brzegu była pełna przeszkód: tu drzewa, których giętkie gałęzie zwisały do same wody,
tam znów liany albo ciernie, przez które trzeba się było przeǳierać, toru ąc sobie drogę
kĳem. Mie scami Harbert zwinnie ak młody kot przemykał wśród połamanych gałęzi
i zwalonych pni i znikał w gęstwinie. Pencroff przywoływał go natychmiast, prosząc, by
zbytnio się nie oddalał.

Tymczasem marynarz uważnie obserwował ukształtowanie i charakter okolicy. Na le-
wym brzegu, którym szli, teren był płaski i stopniowo wznosił się w miarę oddalania się

⁴⁰arkada — element architektoniczny składa ący się z dwóch podpór (filarów, kolumn) połączonych od góry
łukiem. [przypis edytorski]
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od rzeki. Mie scami mokry, robił wrażenie bagnistego. Pod powierzchnią była zapewne
cała sieć wód podskórnych, sączących się poǳiemnymi kanałami i wpada ących do rzeki.
Tu i ówǳie przez gęstwinę płynął strumyk, który z łatwością można było przeskoczyć.
Przeciwległy brzeg wydawał się barǳie pagórkowaty, a dolina, w które rzeka wyżło-
biła sobie koryto, rysowała się tam wyraźnie. Dalszy widok zasłaniało wzgórze pokryte
drzewami, których korony układały się w tarasy. Prawym brzegiem byłoby trudnie iść,
grunt był bowiem barǳie nierówny i spaǳisty, a przechylone do same wody drzewa
utrzymywały się tylko siłą swych korzeni.

Nie trzeba dodawać, że las ten, podobnie ak część wybrzeża, którą uż przeszli, nie
zdraǳał śladu luǳkie stopy ani ręki. Pencroff zauważył tylko świeże ślady akichś czwo-
ronożnych zwierząt, których gatunku nie potrafił rozpoznać. Sąǳił ednak, a ego zdanie
poǳielał także Harbert, że niektóre z tych śladów należały do straszliwych drapieżni-
ków, z którymi lepie się nie spotkać. Nigǳie ednak nie znaleźli ani śladów siekiery na
pniu drzewa, ani resztek wygasłego ogniska, ani odcisków stopy luǳkie . Zresztą być
może powinni się z tego cieszyć, gdyż obecność luǳi na tym kawałku ziemi pośrodku
Pacyfiku mogła wzbuǳać racze obawę niż radość.

Harbert i Pencroff, którym ciągłe przeszkody nie pozwalały na swobodnie szą roz-
mowę, posuwali się naprzód barǳo powoli, tak że po goǳinie uszli zaledwie milę. Do-
tychczas nic nie upolowali. W gałęziach ednak świergotało i trzepotało się trochę bar-
ǳo płochliwych ptaków, w których widok luǳi zdawał się wzbuǳać instynktowny lęk.
W bagniste części lasu Harbert spostrzegł ptaka z ostrym i długim ǳiobem, podobne-
go z wyglądu do zimorodka, od którego różnił się ednak upierzeniem o metalicznym
połysku.

— To musi być złotopiór⁴¹ — powieǳiał Harbert, próbu ąc zbliżyć się nieco do ptaka.
— To dobra okaz a skosztować mięsa złotopióra — odparł marynarz — gdyby miał

ochotę dać się upiec.
W te chwili kamień zręcznie i silnie rzucony ręką Harberta trafił ptaka pod samo

skrzydło, ale uderzenie nie było dość mocne, bo złotopiór zerwał się i pełnym pędem
swych nóg umknął w mgnieniu oka w gęstwinę.

— Ależ ze mnie niezdara! — zawołał Harbert.
— Wcale nie, mó chłopcze! — odparł marynarz. — Rzut był dobry, a nie eden

chybiłby ptaka. Nie prze mu się. Następnym razem nam się nie wywinie!
I podążyli dale w las. Im dale szli, tym drzewa były rzadsze i barǳie okazałe, ale

żadne nie roǳiło adalnych owoców. Nadaremnie Pencroff szukał tych cennych palm,
ma ących tyle zastosowań w życiu coǳiennym, spotykanych aż do czterǳiestego rów-
noleżnika półkuli północne i do trzyǳiestego piątego półkuli południowe . Ale w tym
lesie rosły tylko drzewa iglaste: cedry himala skie, które wcześnie rozpoznał Harbert,
daglez e⁴², podobne do tych, które rosną na północno-zachodnim wybrzeżu Ameryki,
i wspaniałe odły, ma ące sto pięćǳiesiąt stóp wysokości.

W te chwili chmura małych ptaszków o pięknym upierzeniu i długich, mieniącym się
ogonach rozpierzchła się wśród gałęzi, gubiąc słabo przytwierǳone pióra, które pokryły
ziemię delikatnym puchem. Harbert podniósł kilka tych piórek i przy rzawszy im się
dokładnie, powieǳiał:

— To są kuruku⁴³.
— Wolałbym perliczkę lub głuszca — odparł Pencroff — no, ale eśli nada ą się do

eǳenia?…
— Nada ą się — powieǳiał Harbert — a nawet ich mięso est barǳo delikatne.

Zresztą, eśli się nie mylę, łatwo się do nich zbliżyć i zabić kĳem.
Czołga ąc się w trawie, marynarz i chłopiec podkradli się aż pod drzewo, którego

dolne gałęzie pokryte były tymi ptaszkami. Kuruku czatowały tuta na przelatu ące owady,
którymi się żywią. Opierzonymi łapkami uczepiły się mocno gałązek, na których sieǳiały.

⁴¹złotopiór a. złotka (biol.) — ptak z rzędu ǳięciołowych zamieszku ący polany w tropikalnych lasach desz-
czowych Ameryki Środkowe i Południowe . [przypis edytorski]

⁴²daglezja (bot.) — edlica, roǳa drzew szpilkowych z roǳiny sosnowatych; tu: daglez a zielona z zach.
części Ameryki Płn., osiąga ąca do  m wysokości. [przypis edytorski]

⁴³kuruku (biol.) — właśc.: trogon niebieskogłowy (Trogon curucui), średnie wielkości ptak o połyskliwych
piórach, zamieszku ący lasy dorzecza Amazonki. [przypis edytorski]
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Myśliwi szybko wstali i wywĳa ąc kĳami zmiatali całe rzędy kuruku, które nie myśląc
nawet o ucieczce, pozwalały się zabĳać. Dopiero gdy prawie setka ptaków leżała uż na
ziemi, pozostałe zdecydowały się uciekać.

— Brawo! — zawołał Pencroff. — Oto zwierzyna akby stworzona dla takich myśli-
wych ak my! Można by e gołą ręką chwytać!

Marynarz ponawlekał kuruku na giętką witkę, po czym ruszyli dale . Widać było, że
brzeg rzeki zaczął się lekko wyginać w kierunku południowym, tworząc łuk, ale zakręt
prawdopodobnie nie sięgał daleko, gdyż rzeka zapewne miała swo e źródło w górach i była
zasilana wodami z topnie ącego śniegu pokrywa ącego stoki środkowego szczytu.

Głównym celem te wyprawy było, ak wiemy, dostarczenie mieszkańcom Kominów
ak na większe ilości zwierzyny. Nie można było powieǳieć, żeby ten cel został osią-
gnięty, toteż marynarz nadal gorliwie prowaǳił poszukiwania i zaklął niemiłosiernie,
gdy nagle akieś zwierzę, którego nawet nie zdążył rozpoznać, przemknęło wśród bu -
nych traw. Gdyby choć miał przy sobie Topa! Ale Top zniknął równocześnie z swoim
panem i zapewne razem z nim utonął w morzu.

Około trzecie po południu poprzez drzewa zobaczyli nowe chmary ptaków, które
ǳiobały różne aromatyczne agody, mięǳy innymi z ałowców. Nagle rozległ się w lesie
głos podobny zupełnie do dźwięku trąbki. Te ǳiwne, donośne tony wydawały z siebie
kuraki, które w Stanach Z ednoczonych nazywane są preriokurami⁴⁴. Wkrótce u rzeli
kilka par tych ptaków, o płowobrunatnym upierzeniu i z brunatnymi ogonami. Harbert
rozpoznał samce po wysta ących nad głowę dwóch spiczastych skrzydełkach, utworzonych
z na eżonych na szyi piórek. Pencroff uznał, że trzeba koniecznie schwytać choć ednego
takiego preriokura, wielkości nasze kury, którego mięso est równie smaczne ak mięso
arząbka⁴⁵; było to ednak trudne, gdyż nie dawały się pode ść. Po kilku bezowocnych
próbach, którymi tylko płoszyli ptaki, marynarz powieǳiał do Harberta:

— Ha, skoro nie można zabić ich w locie, spróbu emy chwytać e na wędkę.
— Jak to, tak ak karpia⁈ — zawołał Harbert, zdumiony tą propozyc ą.
— Tak samo — odparł marynarz zupełnie poważnie.
Pencroff znalazł w zaroślach pół tuzina gniazd preriokurów, a w każdym po dwa do Polowanie

trzech a . Barǳo uważał, żeby nie dotknąć gniazd, do których właściciele musieli kiedyś
powrócić. Właśnie w pobliżu gniazd postanowił zarzucić swe sidła, i to nie takie z pę-
tlami, ak na przepiórki lub za ące, ale prawǳiwe wędki, z haczykami. Oddalił się więc
z Harbertem na pewną odległość i tam zaczął sporząǳać swó przeǳiwny sprzęt z taką
troskliwą starannością, aka przyniosłaby zaszczyt każdemu uczniowi Izaaka Waltona⁴⁶.
Harbert przyglądał się te pracy z łatwym do zrozumienia zainteresowaniem, powątpie-
wa ąc ednak w pomyślne wyniki. Wędki zostały splecione z cienkich, powiązanych ze
sobą lian i miały piętnaście do dwuǳiestu stóp długości. Jako haczyki marynarz przymo-
cował na końcach lian duże, mocne ciernie z zakrzywionymi końcami, zerwane z krzaka
karłowate akac i. Za przynętę posłużyły duże, czerwone robaki pełza ące po ziemi.

Po tych przygotowaniach Pencroff, podkradłszy się zręcznie przez zarośla, umieścił
uzbro one w haczyki końce wędek przy gniazdach, po czym chwyciwszy drugie koń-
ce w ręce, schował się wraz z Harbertem za grubym drzewem. Oba czekali cierpliwie.
Chociaż Harbert, ak powieǳieliśmy, nie barǳo ufał wynalazkowi Pencroffa.

Upłynęło dobre pół goǳiny i kilka par preriokurów, ak przewiǳiał Pencroff, powró-
ciło do swoich gniazd. Skacząc i ǳiobiąc po ziemi, zupełnie nie domyślały się obecności
myśliwych, którzy zresztą przezornie ulokowali się pod wiatr.

Harbert czuł się w te chwili barǳo podekscytowany. Wstrzymał oddech, a Pencroff
z wytrzeszczonymi oczami, z otwartymi ustami, z wargami wysuniętymi, ak gdyby uż
miał skosztować kawałka preriokura, też ledwie oddychał.

⁴⁴preriokur (biol.) — ptak z grupy głuszcowatych zamieszku ący Amerykę Płn., tu zapewne: preriukur dwu-
czuby (Tympanuchus cupido, daw. Tetrao cupido), czyli cietrzew preriowy, dawnie pospolity, obecnie rzadki.
[przypis edytorski]

⁴⁵jarząbek — średnie wielkości ptak ży ący w lasach iglastych, na mnie szy europe ski kurak leśny. [przypis
edytorski]

⁴⁶Izaak Walton [(–)] — autor słynne rozprawy o wędkarstwie. [przypis autorski]
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Preriokury tymczasem przechaǳały się pomięǳy haczykami, nie zwraca ąc na nie
uwagi. Wtedy Pencroff kilka razy lekko szarpnął wędkami i przynęta zaczęła się poruszać,
akby robaki wciąż były żywe.

Marynarz w te chwili odczuwał na pewno silnie sze emoc e niż wędkarz, który nie
wiǳi, ak w woǳie zbliża się zdobycz.

Poruszenia wkrótce zwróciły uwagę preriokurów, które rzuciły się z otwartymi ǳio-
bami na przynętę. Trzy preriokury, na żarłocznie sze zapewne, połknęły przynętę razem
z haczykami. Wówczas Pencroff ściągnął nagle wędkę, a trzepotanie skrzydeł dowoǳiło,
że ptaki zostały schwytane.

— Hurra! — zawołał marynarz, rzuca ąc się na zdobycz i opanowu ąc ą w edne
chwili.

Harbert klaskał w ręce. Pierwszy raz w życiu wiǳiał łapanie ptaków na wędkę. Ale
skromny marynarz powieǳiał, że nie robił tego pierwszy raz, a poza tym wynalezienie
tego sposobu nie est ego zasługą.

— A zresztą — dodał — w nasze sytuac i trzeba być gotowym na wszelkiego roǳa u
wynalazki.

Powiązali zdobycz za łapki, a Pencroff uszczęśliwiony, że nie wraca ą z próżnymi rę-
kami, i wiǳąc, że ǳień zaczyna się uż chylić ku końcowi, oświadczył, że czas wracać do
domu.

Bieg rzeki wskazywał im drogę powrotu i około goǳiny szóste Harbert i Pencroff,
zmęczeni nieco wyprawą, powrócili do Kominów.
 

Nab jeszcze nie wrócił. — Domysły reportera. — Kolacja. — Zapowiada się zła noc. —
Straszliwa burza. — Nocna wyprawa. — Walka z deszczem i wiatrem. — O osiem mil od
pierwszego obozowiska.

Gedeon Spilett ze skrzyżowanymi na piersiach rękami stał nieruchomo na brzegu
i patrzył na ocean, z którego na widnokręgu wynurzała się wielka, czarna chmura, pod-
nosząca się szybko w górę. Wiatr był uż dość gwałtowny, a z upływem dnia stawał się
coraz zimnie szy. Niebo źle wróżyło, a pierwsze ob awy wichury dawały się uż wyraźnie
odczuć.

Harbert wszedł do Kominów, a Pencroff podszedł do reportera. Spilett, zatopiony
w myślach, nawet go nie zauważył.

— Bęǳiemy mieli fatalną noc, panie Spilett! — odezwał się marynarz. — Wicher
i deszcz, że petrele⁴⁷ będą miały uciechę.

Reporter odwrócił się i zobaczywszy Pencroffa, zapytał go:
— W akie odległości od brzegu, pańskim zdaniem, uderzyła w kosz ta fala, która

porwała naszego towarzysza?
Marynarz nie spoǳiewał się tego pytania. Pomyślawszy chwilkę, odparł:
— Na dale o dwa kable.
— A co to est ten kabel? — zapytał Gideon Spilett.
— Sto dwaǳieścia sążni lub sześćset stóp⁴⁸.
— A zatem Cyrus Smith wpadł do morza na wyże o tysiąc dwieście stóp od brzegu?
— Mnie więce — odparł Pencroff.
— I ego pies też?
— Też.
— Przy mu ąc, że nasz towarzysz poniósł śmierć, ǳiwi mnie i zastanawia — mówił

dale reporter — że Top także zginął i że morze nie wyrzuciło dotychczas zwłok ani psa,
ani pana!

— Nie ma w tym nic ǳiwnego przy tak wzburzonym morzu — odparł marynarz.
— Zresztą prądy mogły e unieść i wyrzucić gǳieś dale .

— Więc sąǳi pan, że nasz towarzysz zginął w falach? — spytał raz eszcze reporter.
⁴⁷petrele — ptaki morskie, które na chętnie lata ą podczas na większe burzy. [przypis autorski]
⁴⁸Sto dwaǳieścia sążni lub sześćset stóp — w rzeczywistości sążeń amerykański (fathom) liczy  stóp, stąd

kabel morski to  sążni lub  stóp. [przypis edytorski]
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— Takie est mo e zdanie.
— A moim zdaniem — powieǳiał Gedeon Spilett — przy całym szacunku, aki

mam dla pańskiego doświadczenia, panie Pencroff, to równoczesne kompletne zniknięcie
Cyrusa i Topa, żywych czy martwych, ma w sobie coś niewytłumaczalnego i nieprawdo-
podobnego.

— Chciałbym być pańskiego zdania, panie Spilett — odpowieǳiał marynarz. —
Niestety, estem przekonany, że est inacze .

Po tych słowach marynarz powrócił do Kominów. Na palenisku płonął wesoły ogień.
Harbert dorzucił wiązkę suchego drzewa i asny płomień roztoczył blask po ciemnych
zakątkach korytarzy.

Pencroff wziął się natychmiast do przygotowania kolac i. Uznał, że powinno to być
pożywnie sze danie, gdyż wszyscy potrzebowali wzmocnić nadwątlone siły. Wianki z ku-
ruku pozostawił na następny ǳień, a tymczasem oskubał z pierza dwa preriokury i na-
ǳiawszy na patyk, piekł e wolno na ogniu.

Była uż siódma wieczorem, a Naba eszcze nie było. Pencroff zaczął się niepokoić.
Obawiał się, że albo spotkał go akiś wypadek na nieznanym ląǳie, albo że nieszczęśnik
dopuścił się akiegoś rozpaczliwego kroku. Harbert ednak z nieobecności Naba wyciągał
zupełnie inne wnioski. Jego zdaniem, eżeli Nab dotychczas nie wrócił, to dlatego, że
musiały za ść akieś nowe okoliczności, które skłoniły go do dłuższych i dalszych poszu-
kiwań. A każda nowa okoliczność mogła być tylko na korzyść Cyrusa Smitha. Dlaczegóż
Nab miałby nie wrócić, eżeli nie dlatego, że powstrzymała go akaś nowa naǳie a? Może
trafił na akąś wskazówkę, akiś odcisk stopy luǳkie lub resztki przedmiotów wyrzuco-
nych przez morze, które mu wskazały dalszą drogę? Może w te chwili est uż na pewnym
tropie? A może, może nawet przy swoim panu?…

Tak rozumował chłopak i tak mówił. Wysłuchali go bez przerywania, ale tylko re-
porter się z nim zgaǳał. Pencroff był przekonany, że Nab zapuścił się w swoich poszu-
kiwaniach dale niż poprzedniego dnia i dlatego nie zdążył eszcze wrócić.

Harbert, rozgorączkowany akimś wewnętrznym przeczuciem, kilka razy podrywał
się, żeby wy ść na spotkanie Naba. Pencroff ednak przekonał go, że byłaby to wycieczka
całkiem daremna, że w te ciemności i ulewie nie zna ǳie śladów Naba i że lepie czekać
do utra. Jeśli Nab nie wróci do rana, wówczas on sam nie zawaha się ani chwili i razem
z Harbertem pó ǳie go odszukać.

Gedeon Spilett poǳielał zdanie marynarza, że nie należy się rozłączać, i Harbert mu-
siał odstąpić od swo ego zamiaru, ale dwie wielkie łzy spłynęły mu po policzkach.

Reporter nie mógł się powstrzymać, żeby nie uściskać szlachetnego chłopca.
Tymczasem burza wszczęła się na dobre. Nad wybrzeżem z wściekłością dął połu-

dniowo-wschodni wicher. Słychać było, ak opada ące morze z szalonym rykiem rozbi-
ało się na przybrzeżnych skałach. Krople deszczu, rozpylone przez huragan, unosiły się
ak wilgotna mgła; strzępy te mgły wlokły się po ziemi, a otoczaki grzechotały, akby
ktoś wywracał wózki z kamieniami. Miotany wichrem piasek mieszał się z ulewą i siekł
akby rózgą po twarzy; w powietrzu było tyle samo pyłu mineralnego, co rozpylone
wody. Pomięǳy u ściem rzeki a ścianą skalną wściekły wir powietrzy rozpoczął szalo-
ny taniec, a wiatry odrywa ące się z tego malstromu, nie zna du ąc innego u ścia poza
wąwozem, w głębi którego płynęła rzeka, wǳierały się do niego z całą gwałtownością.
Dym ulatu ący z ogniska przez wąski wylot, wtłoczony wichrem z powrotem, opadał ku
ziemi i napełniał korytarze, tak że nie dało się w nich przebywać. Dlatego też Pencroff,
gdy preriokury zostały upieczone, przygasił ogień, zostawia ąc tylko trochę żarzących się
węgli pod popiołem.

Była uż ósma, a Nab eszcze się nie po awił. Teraz ednak można było przypuszczać,
że to burza powstrzymywała go od powrotu, że schroniwszy się w akie ś askini, czekał,
aż nawałnica przeminie lub przyna mnie zaświta ǳień. W tych warunkach nie sposób
było wy ść mu naprzeciw lub próbować go odszukać.

Całą kolac ę rozbitków stanowiły preriokury. Mięso było wyborne, a Pencroff i Har-
bert, których apetyt zaostrzyła dłuższa wycieczka, pochłaniali e łapczywie.

Potem każdy wcisnął się w kąt, w którym spęǳił poprzednią noc. Harbert usnął koło
marynarza, który rozciągnął się ak długi przy ognisku.
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Na zewnątrz im noc stawała się ciemnie sza, tym straszliwsze rozmiary przybierała
burza. Był to huragan podobny do tego, który z Richmond zapęǳił więźniów na ten
skrawek lądu na Pacyfiku. Takie burze często zdarza ą się podczas zrównania dnia z nocą
i powodu ą wiele klęsk. Z eszcze straszliwszą siłą szale ą na ogromnych przestrzeniach
oceanu nie stawia ących im żadne zapory. Łatwo zatem zrozumieć, lecz nie sposób opisać,
z aką wściekłością, z akim szalonym impetem uderzał rozkiełzany huragan w wybrzeże
nieosłonięte niczym od wschodu, a zatem wystawione wprost na ego ǳiałanie.

Na szczęście formac a skał tworzących Kominy była dość mocna. Tworzyły ą olbrzy-
mie bloki granitowe, choć niektóre z nich, widocznie niezbyt pewnie usadowione, zda-
wały się chwiać w podstawach. Pencroff, oparty ręką o skałę, wyczuwał to nagłe drżenie.
Lecz powtarzał sam sobie, i słusznie, że nie ma się czego obawiać, że ich improwizowane
schronienie nie zawali się nad nimi. Od czasu do czasu słyszał ednak, ak ze szczytu pła-
skowyżu odrywały się kamienie porwane przez wicher i ak z łoskotem spadały na brzeg
morski. Niektóre z nich staczały się nawet po górne części Kominów lub spada ąc pio-
nowo roztrzaskiwały się na kawałki. Dwa razy marynarz wstawał i czołgał się do wy ścia
z Kominów, żeby zobaczyć, co się ǳie e na zewnątrz. Przekonawszy się ednak, że osu-
wiska były nieznaczne i nie ma żadnego niebezpieczeństwa, powracał na swo e mie sce
przy ognisku, w którym trzaskały tlące pod popiołem węgielki.

Harbert spał twardo pomimo wycia huraganu i grzmotów nawałnicy. W końcu sen
ogarnął i Pencroffa, który ako marynarz przyzwycza ony był do tego roǳa u niebez-
pieczeństw. Tylko Gedeon Spilett sam eden czuwał. Jakiś wewnętrzny niepokó płoszył
mu sen z powiek. Wyrzucał sobie, że nie poszedł razem z Nabem. Widocznie nie stracił
eszcze wszelkie naǳiei. Przeczucia, które poruszyły Harberta, emu także nie dawały
spoko u. Wszystkie ego myśli koncentrowały się na Nabie. Dlaczego nie powrócił? Ty-
siąc razy zadawał sobie to pytanie. Przewracał się niespoko nie na swym posłaniu z piasku,
prawie nie zwraca ąc uwagi na walkę żywiołów. Od czasu do czasu ego powieki, ocię-
żałe ze znużenia, przymykały się na chwilę, lecz natychmiast otwierał e ponownie pod
wpływem akie ś nagłe myśli.

Tak mĳała noc. Było około drugie , kiedy pogrążony w głębokim śnie Pencroff poczuł,
że ktoś gwałtownie szarpie go za ramię.

— Co się stało? — zawołał, buǳąc się i przytomnie ąc z szybkością właściwą mary-
narzom.

U rzał pochylonego nad sobą reportera, który powieǳiał:
— Proszę posłuchać, Pencroffie, proszę posłuchać!
Marynarz wytężył słuch, lecz nie słyszał nic prócz wycia wichru.
— To wiatr — powieǳiał.
— Ależ nie — odparł Gedeon Spilett, wsłuchu ąc się znowu — wydawało mi się, że

słyszałem…
— Co takiego?
— Szczekanie psa!
— Psa! — zawołał Pencroff, zrywa ąc się na równe nogi.
— Tak est… szczekanie…
— To niemożliwe — odparł marynarz. — A zresztą, w aki sposób w ryku nawałni-

cy…
— Teraz… niech pan słucha…. — powieǳiał reporter.
Pencroff wsłuchał się uważnie i rzeczywiście, gdy burza nieco przycichła, zdawało mu

się, że usłyszał dalekie szczekanie.
— I cóż? — powieǳiał reporter, ściska ąc nerwowo rękę marynarza.
— Tak… Tak… — odparł Pencroff.
— To Top! To Top!… — zawołał Harbert, który tymczasem się przebuǳił, i wszyscy

trze rzucili się ku wy ściu.
Z wielkim trudem udało im się wydostać się na zewnątrz, gdyż wiatr odpychał ich

z powrotem, a gdy wyszli, musieli opierać się o skały, aby utrzymać się na nogach. Patrzyli
dokoła, ale wiało tak, że nie mogli rozmawiać.

Dookoła panowały nieprzeniknione ciemności. Morze, niebo i ziemia zlewały się
w edno w głębokim mroku. Zdawało się, że w całe atmosferze nie ma ani cząstki roz-
proszonego światła.
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Przez kilka minut reporter i ego towarzysze stali w mie scu targani wichrem, prze-
moczeni deszczem, oślepieni piaskiem. Potem, gdy burza uciszyła się na chwilę, usłyszeli
znowu szczekanie, dobiega ące, ak się zdawało, z dość daleka.

To mógł być tylko Top. Ale czy był sam, czy też eszcze z kimś? Prawdopodobnie
sam, bo gdyby był z nim Nab, przybiegłby do Kominów.

Nie mogli się słyszeć, więc marynarz ścisnął reportera za rękę, akby chciał powieǳieć:
„Proszę zaczekać!”, i wrócił do korytarza.

Po chwili wyszedł z wiązką płonącego chrustu, rzucił ą w ciemności i przenikliwie
zagwizdał.

Na ten akby oczekiwany znak szczekanie przybliżyło się i po chwili do korytarza
wpadł pędem pies. Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett weszli za nim.

Dorzucono do ognia naręcze suchego drewna. Jasny płomień oświetlił korytarz.
— To Top! — zawołał Harbert.
Rzeczywiście, to był Top, wspaniały pies rasy anglonormanǳkie , który po swoich

przodkach oǳieǳiczył naǳwycza ną szybkość nóg i czuły węch, nieoǳowne cechy psów
gończych.

Był to pies inżyniera Cyrusa Smitha.
Ale był sam! Nie było przy nim ani ego pana, ani Naba.
W aki sposób instynkt mógł go zaprowaǳić do Kominów, których nie znał i w któ-

rych nigdy nie był? Wydawało się to niepo ęte, szczególnie w tak ciemną noc i podczas
tak straszne burzy. Ale co eszcze ǳiwnie sze, Top nie był wcale zmęczony, ani nawet
powalany mułem czy piaskiem!…

Harbert przyciągnął go do siebie i u ął w dłonie ego łeb. Pies pozwalał się pieścić
i ocierał się karkiem o dłonie chłopca.

— Skoro pies się znalazł, zna ǳie się teraz i pan! — powieǳiał reporter.
— Da Boże! — odparł Harbert. — Chodźmy! Top nas poprowaǳi.
Pencroff nie sprzeciwiał się temu. Czuł, że przybycie Topa może obalić ego przypusz-

czenia.
— W drogę zatem! — zawołał.
Pencroff starannie przykrył popiołem węgle w ognisku. Pod popiół wsunął parę ka-

wałków drewna, aby podtrzymać ogień do czasu, aż wrócą. Po czym zabrawszy ze sobą
resztki kolac i, wyruszył w drogę wraz z reporterem i Harbertem. Przed nimi biegł Top,
który krótko poszczeku ąc, zdawał się ich zachęcać, żeby szli za nim.

Burza szalała z wściekłością i chyba właśnie osiągnęła szczyt gwałtowności. Księżyc był
w nowiu, więc przez chmury nie docierał ani eden promyk światła. Trudno było trzymać
się kierunku na wprost, na lepie zatem było zdać się na instynkt Topa. I tak też zrobili.
Reporter z Harbertem szli tuż za psem, marynarz zamykał pochód. Nie mogli zamienić
ze sobą ani słowa. Wprawǳie deszcz nie był rzęsisty, gdyż wiatr rozpylał go na drobne
cząsteczki, ale huragan szalał straszliwie.

Szczęśliwie edna okoliczność sprzy ała marynarzowi i ego towarzyszom. Mianowicie
wiatr wiał z południowego wschodu, a więc popychał ich od tyłu. Miotany wichrem
piasek, który inacze byłby nie do zniesienia, uderzał ich w plecy i byle się nie odwracali,
nie przeszkaǳał w marszu. W rezultacie niekiedy szli nawet szybcie , niż sami chcieli,
musieli przyspieszać kroku, żeby nie dać się przewrócić, ednak naǳie a, potężna naǳie a
podwa ała ich siły i tym razem uż nie ślepy traf kierował ich krokami. Nie wątpili, że
Nab znalazł swo ego pana i że to on przysłał do nich wiernego psa. Ale czy inżynier żył,
czy może Nab przysłał po towarzyszy tylko po to, żeby wspólnie oddali ostatnią przysługę
zwłokom nieszczęsnego Smitha?

Minąwszy szczerbę w skalne ścianie, od które przezornie trzymali się z daleka, Har-
bert, reporter i Pencroff zatrzymali się, aby zaczerpnąć tchu. Załom ściany zasłaniał ich
przed wichrem i ciężko oddychali po kwadransie tego marszu, a właściwie biegu.

Teraz mogli się nawza em słyszeć i rozmawiać ze sobą, a gdy Harbert wymówił imię
Cyrusa Smitha, Top kilka razy szczeknął, akby chciał dać do zrozumienia, że ego pan
ży e.

— Ży e, Top? — powtarzał Harbert. — Prawda, Top, że ży e?
A pies szczekał, akby odpowiadał.

   Tajemnicza wyspa 



Ruszyli w dalszą drogę. Było około w pół do trzecie nad ranem. Morze zaczęło przy-
bierać, a przypływ podczas nowiu i przy takim wichrze zapowiadał groźnie. Olbrzymie
bałwany, grzmiąc, rozbĳały się o szereg raf przed wysepką z taką gwałtownością i siłą, że
prawdopodobnie przewalały się przez całą wysepkę, które w te chwili zupełnie nie było
widać. Ta długa grobla nie zasłaniała uż wybrzeża, wystawionego teraz wprost na impet
rozhukanego morza.

Gdy tylko marynarz z towarzyszami oddalili się od szczerby w ścianie skalne , wicher
uderzył na nich z podwó ną wściekłością. Zgięci w pół, zwraca ąc się tyłem do wiatru, szli
szybko za Topem, który bez wahania wybierał kierunek drogi. Szli na północ, ma ąc po
prawe ręce rozhukane morze, a po lewe pogrążoną w nocnym mroku nieznaną okolicę,
w które nic nie wiǳieli. Domyślali się ednak, że musiała być racze płaska, huragan
bowiem przelatywał teraz ponad nimi i nie zawracał, ak tego doświadczyli wcześnie ,
kiedy spotykał na droǳe granitową ścianę.

Do czwarte nad ranem przebyli około pięciu mil. Chmury uniosły się nieco w górę
i nie wlokły się uż po ziemi ak przedtem. W powietrzu było mnie wilgoci, a wiatr
stał się ostry, suchy i zimny. W swoich niezbyt ciepłych ubraniach Pencro, Harbert
i Spilett cierpieli z powodu zimna, ale z ust żadnego z nich nie wymknęła się skarga. Byli
zdecydowani iść za Topem wszęǳie, dokąd to mądre zwierzę ich poprowaǳi.

Około piąte zaczęło świtać. Na pierw w górze, gǳie mgły nie były tak gęste, szary-
mi smugami zarysowały się krawęǳie chmur, a wkrótce na czarnym tle nieba aśnie szą
linią zarysowało się na widnokręgu morze. Grzbiety fal zamigotały płowymi światełkami
i zabielały pianą. Równocześnie po lewe stronie zaczęły się powoli wynurzać z mroku
strome części wybrzeża, wciąż eszcze niewyraźne, szare na czarnym tle.

O szóste rozwidniło się całkiem. Chmury pęǳiły z niezwykłą szybkością na dość
znaczne wysokości. Wędrowcy byli wówczas o sześć mil od Kominów. Szli zupełnie
płaskim brzegiem, wzdłuż którego wynurzał się z morza szereg skał; teraz, podczas przy-
pływu, sterczały z wody tylko ich wierzchołki. Po lewe rozciągało się smętne piaszczyste
pustkowie, urozmaicone tylko kilkoma wydmami porośniętymi ostami. Brzeg był dość
niski i nie miał od strony morza inne osłony prócz łańcucha nieregularnie porozrzuca-
nych pagórków. Tu i ówǳie kilka drzew pochylało się na zachód i wyciągało w tamtym
kierunku konary. Daleko w tyle, na południowym zachoǳie, widniał skra lasu.

W te chwili Top zaczął okazywać żywe podniecenie. Biegł naprzód, to znów powracał
do marynarza, ak gdyby zachęca ąc go do pośpiechu. Zbiegł z brzegu i wieǳiony swym
ǳiwnym instynktem, nie waha ąc się ani chwili, popęǳił mięǳy wydmy.

Wszyscy pospieszyli za nim. Okolica zdawała się zupełnie bezludna, wokół nie było
widać żadne żywe istoty.

Nieregularnie porozrzucane wydmy tworzyły mnie sze i większe pagórki. Była to akby
mała Szwa caria z piasku i trzeba było prawǳiwie cudownego instynktu, aby się w nie
zorientować.

Pięć minut późnie marynarz i ego towarzysze stanęli przed amą wydrążoną w zboczu
wysokie wydmy. Top zatrzymał się i zaczął głośno szczekać. Spilett, Harbert i Pencroff
weszli do środka.

Tam u rzeli Naba klęczącego przy ciele leżącym na posłaniu z trawy…
Było to ciało inżyniera Cyrusa Smitha.

 

Czy Cyrus Smith żyje? — Opowiadanie Naba. — Ślady stóp. — Nierozstrzygnięta kwestia.
— Pierwsze słowa Cyrusa Smitha. — Sprawǳenie śladów. — Powrót do Kominów. —
Nowy cios.

Nab nie poruszył się. Marynarz rzucił mu tylko edno słowo:
— Ży e?
Nab milczał. Gedeon Spilett i Pencroff pobledli. Harbert załamał ręce i stanął ak

wryty. Było ednak oczywiste, że biedny Murzyn, pogrążony w boleści, nie wiǳiał swoich
towarzyszy ani nie słyszał pytania marynarza.
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Reporter ukląkł przy tym nieruchomym ciele, rozchylił ubranie na piersi inżyniera
i przyłożył do nie .

Upłynęła chwila — wiek cały! – kiedy wytężał słuch i usiłował uchwycić boda na -
słabsze bicie serca.

Nab wyprostował się i patrzył przed siebie szklanym, niewiǳącym wzrokiem. Rozpacz
zupełnie zmieniła ego twarz. Wycieńczony trudami, złamany boleścią, Nab był nie do
poznania. Myślał, że ego pan nie ży e.

Po długim nasłuchiwaniu Gedeon Spilett powstał.
— Ży e! — powieǳiał.
Teraz z kolei Pencroff ukląkł przy Cyrusie. On także pochwycił uchem słabe bicie

serca, a na wargach zbliżonych do ust inżyniera poczuł słaby oddech.
Harbert na skinienie reportera wybiegł na zewnątrz po wodę. W odległości stu kro-

ków natrafił na przesącza ący się przez piasek czysty strumyk, zasilony widać wczora szym
deszczem. Ale w co nabrać wody? Wśród wydm nie było nawet muszelki. Harbert po-
przestał na tym, że zmoczył swo ą chustkę w woǳie i pędem powrócił do groty.

Na szczęście mokra chustka wystarczyła Spilettowi, który chciał tylko zwilżyć usta
inżyniera. Kilka kropel świeże wody sprawiło bezzwłoczny skutek. Z piersi Cyrusa wy-
rwało się westchnienie i zdawało się nawet, że próbował wymówić parę słów.

— Uratu emy go! — powieǳiał reporter.
Usłyszawszy to, Nab nabrał nowe otuchy. Rozebrał swo ego pana do naga, aby się

przekonać, czy nie ma na ciele akie ś rany. Ani na głowie, ani na tułowiu, ani na koń-
czynach nie znalazł ran, stłuczeń, ani nawet lekkiego draśnięcia, co było tym ǳiwnie sze,
że ciało Cyrusa musiało się obĳać o skały. Nawet dłonie miał nietknięte i trudno było
sobie wytłumaczyć, w aki sposób na ciele inżyniera nie było śladu wysiłków, akie musiał
pod ąć, żeby się przedrzeć przez pas raf sterczących w morzu.

Wy aśnienie te sprawy trzeba było odłożyć na późnie . Gdy Cyrus bęǳie uż mógł
mówić, wówczas sam opowie im, co i ak się wydarzyło. Teraz należało przywrócić go do
życia i wydawało się, że rozcieranie powinno przynieść odpowiedni skutek. Zabrali się do
tego, używa ąc bluzy marynarza. Inżynier, rozgrzany solidnym masażem, poruszył z lekka
rękami, a ego oddech stał się barǳie równomierny. Umierał z wyczerpania i gdyby nie
przybycie reportera i ego towarzyszy, byłoby uż po nim.

— Więc myślałeś, że twó pan nie ży e? — zapytał marynarz Naba.
— Tak, myślałem, że umarł — odpowieǳiał Nab — i gdyby was Top nie odszukał

i nie przyprowaǳił tuta , byłbym pochował mo ego pana i sam umarł na ego grobie.
Na takim oto włosku wisiało życie Cyrusa Smitha.
Potem Nab opowieǳiał, co się z nim ǳiało. Poprzedniego dnia, ruszywszy w drogę

o świcie, udał się na północ i doszedł do te części wybrzeża, gǳie uż był poprzednio.
Tam bez żadne naǳiei — ak sam przyznawał — szukał na brzegu, mięǳy skałami,

na piasku, na lże szych śladów, które by go mogły naprowaǳić na akiś trop. Szczególnie
uważnie zbadał tę część wybrzeża, do które nie sięgał przypływ, gdyż na samym brzegu
przypływ i odpływ morza musiały zmyć wszelkie ślady. Nab nie miał uż naǳiei znaleźć
swo ego pana przy życiu. Szukał tylko ego zwłok, aby e pogrzebać własnymi rękami.

Szukał długo i bezowocnie. Zdawało się, że na tym opuszczonym brzegu nigdy nie
postała luǳka stopa. Muszle, których morze nie dosięgło — a były ich poza zasięgiem
przypływu miliony — leżały zupełnie nietknięte. Ani edna muszla nie była zgnieciona.
Na przestrzeni dwustu czy trzystu ardów⁴⁹ nie było żadnego śladu, aby ktoś wylądował,
ani dawnego, ani świeżego.

Nab postanowił prze ść eszcze kilka mil. Prądy morskie mogły ponieść ciało gǳieś
dale . Kiedy zwłoki unoszą się w pobliżu niskiego brzegu, rzadko się zdarza, aby pręǳe
czy późnie nie zostały wyrzucone przez fale na ląd. Nab wieǳiał o tym i chciał po raz
ostatni u rzeć swego pana.

— Szedłem wzdłuż brzegu eszcze ze dwie mile, szukałem mięǳy podwodnymi ska-
łami, które wynurza ą się podczas odpływu, i po brzegu zalewanym przez przypływ, i stra-
ciłem uż wszelką naǳie ę, gdy wczora , około piąte po południu, dostrzegłem na piasku
odciski stóp.

⁴⁹jard — amerykańska miara długości wynosząca , m. [przypis autorski]
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— Odciski stóp⁈ — zawołał Pencroff.
— Tak est! — odparł Nab.
— I te ślady zaczynały się przy samych rafach? — zapytał reporter.
— Nie — odparł Nab — dopiero od mie sca, dokąd sięga przypływ, mięǳy nim

a rafami musiało e zmyć morze.
— Mów dale , Nabie — powieǳiał Gedeon Spilett.
— Na widok tych śladów mało nie oszalałem. Były barǳo wyraźne i zmierzały wprost

ku tym wydmom. Biegłem za nimi ćwierć mili, uważa ąc, żeby ich nie zatrzeć. Po pię-
ciu minutach, gdy zaczął zapadać zmrok, usłyszałem szczekanie psa. To był Top i to on
przyprowaǳił mnie tuta , do mo ego pana.

Nab opowieǳiał na koniec o rozpaczy, akie doznał na widok nieruchomego ciała.
Szukał w nim resztek życia. Teraz, gdy znalazł martwego pana, chciał, żeby żył. Lecz
wszystkie ego usiłowania były daremne. Pozostało mu tylko oddać ostatnią przysługę
człowiekowi, którego tak kochał.

Wtedy przyszli mu na myśl towarzysze, którzy na pewno pragnęliby u rzeć raz esz-
cze nieszczęsnego Cyrusa. Top był przy nim. Czy nie mógłby zaufać sprytowi wiernego
zwierzęcia? Wymówił kilka razy nazwisko reportera, gdyż ego spośród towarzyszy inży-
niera Top znał na lepie . Potem wskazał ręką na południe i pies popęǳił ak strzała we
wskazanym kierunku.

Wiemy uż, ak Top, wieǳiony akby nadprzyroǳonym instynktem, przybył do Ko-
minów, gǳie nigdy wcześnie nie był.

Towarzysze Naba z wielką uwagą słuchali ego opowiadania. Było dla nich niepo ęte,
że Cyrus Smith po wyczynach, akich musiał dokonać, żeby wydostać się z morza, prze-
prawia ąc się przez nadbrzeżne ra, nie miał na ciele ani ednego draśnięcia. Podobnie nie
mogli sobie wytłumaczyć, w aki sposób inżynier mógł dotrzeć do te groty, położone
mięǳy wydmami o przeszło milę od brzegu morskiego.

— Więc to nie ty, Nabie, przyniosłeś tuta swo ego pana? — zapytał reporter.
— Nie, to nie a — odparł Nab.
— Widać zatem, że pan Smith przyszedł tu sam — powieǳiał Pencroff.
— Widać tak, to prawda — odparł Gedeon Spilett — ale trudno w to uwierzyć.
Tylko sam inżynier mógł wy aśnić tę sprawę. Należało więc czekać, aż bęǳie mógł

mówić. Na szczęście z każdą chwilą powracało mu życie. Nacieranie przywróciło obieg
krwi w ciele, Cyrus Smith poruszył znowu rękami, potem głową, a z ego ust znowu
wydobyło się kilka niezrozumiałych słów.

Pochylony nad nim Nab nieustannie wołał go po imieniu, lecz inżynier zdawał się
tego nie słyszeć i nie otwierał oczu. Jedyną oznaką życia były ruchy, nadal bez uǳiału
zmysłów.

Pencroff barǳo żałował, że nie ma ą ognia ani możliwości rozniecenia go, na nie-
szczęście bowiem zapomniał zabrać spalonego płótna, które łatwo można by zapalić od
iskry skrzesane uderzeniami dwóch kamieni. W kieszeniach inżyniera nie znaleźli nic,
prócz zegarka w kieszonce kamizelki. Należało zatem koniecznie przenieść Cyrusa Smitha
do Kominów i to ak na szybcie . Wszyscy byli tego zdania.

Tymczasem pieczołowita troskliwość, aką otaczali inżyniera, przywróciła mu przy-
tomność pręǳe niż się spoǳiewali. Woda, którą zwilżali mu usta, ożywiała go pomału.
Pencroff wpadł na pomysł, aby do wody dodać trochę soku wyciśniętego z mięsa prerio-
kurów, które przyniósł ze sobą. Harbert pobiegł na brzeg morza i wrócił z dwiema dużymi
muszlami. Marynarz sporząǳił coś w roǳa u mikstury i wlewał ą w usta inżynierowi,
który zdawał się chciwie połykać tę mieszaninę.

Po czym otworzył oczy. Nab i reporter stali nad nim pochyleni.
— Mó panie! Drogi panie! — zawołał Nab.
Inżynier usłyszał go. Poznał Naba i Spiletta, potem dwóch pozostałych towarzyszy,

Harberta i marynarza, i ego dłoń lekko ścisnęła ich dłonie.
Jego usta znów wyszeptały kilka słów, niewątpliwie tych samych, które próbował wy-

powieǳieć wcześnie . Świadczyły o tym, akie myśli nawet wtedy nie dawały mu spoko u.
Tym razem e zrozumieli:

— Wyspa czy kontynent? — szepnął.
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— Do kroćset diabłów! — zawołał Pencroff, nie mogąc się powstrzymać od tego
wykrzyknika. — Co nas to teraz obchoǳi, oby pan tylko żył, panie Cyrusie! Wyspa czy
kontynent? Zobaczymy późnie .

Inżynier skinął potaku ąco głową i akby zapadł w drzemkę.
Zachowywali się więc cicho, a reporter natychmiast rozpoczął przygotowania do prze-

niesienia inżyniera w na wygodnie szy dla niego sposób. Nab, Harbert i Pencroff wyszli
z groty i skierowali się w stronę wysokie wydmy, na które szczycie rosło kilka karło-
watych drzew. Po droǳe marynarz, nie mogąc wytrzymać, powtarzał raz po raz:

— Wyspa czy kontynent! No proszę, komu by to przyszło na myśl, kiedy ledwie dyszy!
Co za człowiek!

Przybywszy na wierzchołek wydmy, Pencroff i ego dwa towarzysze, nie ma ąc innych
narzęǳi prócz własnych rąk, obłamali grubsze gałęzie z chuderlawego drzewka. Był to
roǳa karłowate sosny nadmorskie , wyniszczone przez wichry. Z gałęzi zrobili nosze,
na których, po wyścieleniu ich liśćmi i trawą, można było wygodnie przenieść inżyniera.

Cała praca trwała akieś czterǳieści minut. Dochoǳiła ǳiesiąta rano, gdy marynarz,
Nab i Harbert powrócili do Cyrusa Smitha, przy którym czuwał Gedeon Spilett.

Inżynier przebuǳił się właśnie z tego snu, czy racze z letargu, w którym go znaleźli.
Na ego policzki, dotąd pokryte śmiertelną bladością, powróciły rumieńce. Uniósł się
nieco, popatrzył wokół, ak gdyby pyta ąc wzrokiem, gǳie się zna du e.

— Czy może mnie pan słuchać, nie bęǳie to pana męczyć, panie Cyrusie? — zapytał
reporter.

— Mogę — odparł inżynier.
— A a sąǳę — powieǳiał marynarz — że pan Smith eszcze lepie bęǳie mógł

pana słuchać, gdy na pierw skosztu e tego sosu z preriokurów, bo to są preriokury, pa-
nie Cyrusie — ob aśniał, poda ąc mu odrobinę sosu, do którego tym razem dodał kilka
kawałeczków mięsa.

Cyrus Smith z adł swo ą porc ę, a resztę mięsa poǳielili pomięǳy siebie ego trze
zgłodniali towarzysze, którzy uskarżali się na zbyt skąpe śniadanie.

— To nic — powieǳiał marynarz. — W Kominach czeka na nas lepszy posiłek. Bo
musi pan wieǳieć, panie Cyrusie, że tam na południu mamy dom z poko ami, posłaniami
i paleniskiem, a w spiżarni kilka tuzinów ptaków, które nasz Harbert nazywa kuruku.
Nosze są gotowe i kiedy się pan tylko poczu e na siłach, poniesiemy pana do domu.

— ǲięku ę ci, przy acielu — odparł inżynier. — Za goǳinę lub dwie bęǳiemy
mogli wyruszyć… A teraz proszę mówić, panie Spilett.

Wtedy reporter zaczął opowiadać wszystko, co zaszło. Opowiadał o wydarzeniach,
których Cyrus nie mógł znać, o ostatnim upadku balonu, o wylądowaniu na nieznane
ziemi, która wydawała się bezludna, bez względu na to, czy była wyspą, czy kontynen-
tem, o odkryciu Kominów, o poszukiwaniach inżyniera, o poświęceniu Naba, o tym, co
zawǳięczali zmyślności wiernego Topa i tak dale .

— Więc nie znaleźliście mnie na brzegu? — zapytał Cyrus słabym eszcze głosem.
— Nie — odparł marynarz.
— I to nie wy przynieśliście mnie do te groty?
— Nie.
— Jak daleko est ta grota od raf?
— Około pół mili — odparł Pencroff. — Nie tylko pana to ǳiwi, panie Cyrusie, ale

i nas samych nie mnie zdumiewa, że znaleźliśmy pana w tym mie scu.
— Istotnie — powieǳiał, ożywia ąc się coraz barǳie inżynier, którego te szczegóły

mocno zainteresowały — istotnie, to barǳo ǳiwne!
— Czy mógłby nam pan opowieǳieć — zagadnął znowu marynarz — co się z panem

ǳiało po tym, gdy porwała pana fala?
Cyrus Smith wytężył pamięć, ale niewiele mógł sobie przypomnieć. Uderzenie fali

oderwało go od siatki balonu. Początkowo zanurzył się na kilka sążni. Gdy wypłynął znowu
na powierzchnię morza, wyczuł w półmroku, że akaś żywa istota porusza się tuż obok
niego. Był to Top, który skoczył za nim na ratunek. Kiedy inżynier spo rzał do góry, nie
zobaczył uż balonu, który, uwolniony od ciężaru ego i psa, poleciał ak strzała. Smith
zna dował się wśród wzburzonych fal, w odległości pół mili od brzegu. Usiłował walczyć
z falami i płynął, ile mu sił starczyło. Top podtrzymywał go za ubranie; lecz gwałtowny
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prąd porwał go, uniósł na północ i po półgoǳinnym szamotaniu się inżynier poszedł na
dno, pociąga ąc Topa za sobą. Od tego momentu aż do chwili, gdy znalazł się w ob ęciach
przy aciół, nie pamiętał, co się z nim ǳiało.

— A ednak morze musiało pana wyrzucić na brzeg — zagadnął znowu Pencroff —
i musiał pan mieć dość sił, żeby do ść aż tuta , skoro Nab znalazł odciski pańskich stóp!

— Zapewne… musiałem… — odparł inżynier, zamyśla ąc się. — A nie spotkaliście
śladów luǳkich istot na tym wybrzeżu?

— Nie — odparł reporter. — A zresztą, gdyby się nawet przypadkiem znalazł w tym
czasie akiś wybawca, to dlaczego wydarłszy pana falom, miałby potem pana opuścić?

— Ma pan słuszność, drogi Spilett. Słucha , Nabie — dodał inżynier zwraca ąc się do
swego sługi — więc także i ty nie… a może w akimś chwilowym zamroczeniu… ale nie,
to nie ma sensu… Czy pozostał eszcze któryś z tych śladów? — zapytał Cyrus Smith.

— Tak est, panie — odparł Nab, — o tam, zaraz przy we ściu, po drugie stronie
wydmy, w mie scu osłoniętym od wiatru i deszczu. Resztę śladów zatarła burza.

— Panie Pencroff — powieǳiał Cyrus Smith — czy bęǳie łaskaw wziąć mo e buty
i przymierzyć, czy dobrze pasu ą do śladów?

Marynarz wykonał prośbę inżyniera. Razem z Harbertem poszedł za Nabem w mie -
sce, gǳie były ślady, a tymczasem Cyrus powieǳiał reporterowi:

— Tu stało się coś niepo ętego!
— Rzeczywiście, coś niepo ętego! — odparł Gedeon Spilett.
— Ale teraz da my temu spokó , drogi Spilett, późnie o tym pomówimy.
Po chwili wrócił marynarz z Nabem i Harbertem.
Nie było żadne wątpliwości. Buty inżyniera dokładnie pasowały do zachowanych

śladów. Zatem to Cyrus Smith odcisnął e na piasku.
— No cóż — powieǳiał — więc to a musiałem ulec halucynac i, temu zamroczeniu,

o które przed chwilą posąǳałem Naba! Szedłem ak lunatyk, nie wieǳąc, dokąd idę,
a Top, wieǳiony instynktem, przyprowaǳił mnie tuta , wyciągnąwszy mnie wcześnie
z toni morskie … Chodź tu do mnie, Top, chodź tu, mó psie!

Wspaniałe zwierzę ednym susem skoczyło do swo ego pana, głośno szczeka ąc, a ten
nie szczęǳił mu pieszczot i pochwał.

Trzeba przyznać, że nie można było w inny sposób wytłumaczyć okoliczności ocalenia
Cyrusa Smitha i że Topowi należała się cała zasługa.

Koło południa Pencroff zapytał Cyrusa, czy est gotowy do podróży. Zamiast odpo-
wieǳi inżynier z wysiłkiem, który świadczył o nieugięte sile woli, podniósł się na nogi.
Musiał ednak oprzeć się na ramieniu marynarza, aby nie upaść.

— Brawo, brawo! — powieǳiał Pencroff. — Proszę przynieść lektykę pana inżyniera.
Przyniesiono nosze. Poprzeczne gałęzie wyścielili mchem i trawą. Następnie ułożyli

Cyrusa Smitha na tym posłaniu, za eden koniec noszy chwycił Pencroff, a za drugi Nab
i wszyscy ruszyli w stronę brzegu.

Mieli przed sobą osiem mil drogi, lecz ponieważ nie można było iść szybko, a prócz
tego należało się spoǳiewać częstych posto ów, więc przewidywali, że do ście do Komi-
nów za mie im co na mnie sześć goǳin.

Wiatr był nadal silny, ale na szczęście deszcz nie padał. Leżąc na noszach, inżynier
wspierał się na łokciu, bacznie przygląda ąc się wybrzeżu, zwłaszcza po stronie przeciw-
ne od morza. Nie mówił ani słowa, ale patrzył uważnie i bez wątpienia w ego pamięci
utrwalało się ukształtowanie całe okolicy z wszystkimi nierównościami terenu, z lasa-
mi i bogactwami naturalnymi. W końcu ednak po dwóch goǳinach drogi zmogło go
zmęczenie i zasnął na noszach.

O wpół do szóste mały orszak dotarł do urwiska, a w kilka minut późnie do Komi-
nów.

Zatrzymano się, a nosze postawiono na piasku. Cyrus Smith spał twardo i nie prze-
buǳił się.

Dopiero wtedy Pencroff zauważył, ku swemu na większemu zdumieniu, że wczora sza
nawałnica zmieniła wygląd okolicy. W wielu mie scach widać było świeże zwaliska skał.
Olbrzymie bloki granitu leżały w przybrzeżnym piasku, a gęsty kobierzec wodorostów
pokrywał cały brzeg. Widać było, że morze, przelewa ąc się przez wysepkę, dotarło aż do
stóp olbrzymie granitowe ściany.
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Przed we ściem do Kominów głęboko podmyty grunt świadczył o gwałtownym sztur-
mie fal morskich.

Pencroffa ogarnęło wówczas akieś złe przeczucie i ednym skokiem zniknął we wnę-
trzu korytarzy.

Wybiegł stamtąd niemal natychmiast, stanął milczący i nieruchomy i powiódł wzro-
kiem po swoich towarzyszach…

Ogień zgasł. Zalany wodą popiół przemienił się w błoto. Kawałek spalonego płót-
na, który miał służyć za hubkę, przepadł bez śladu. Morze wtargnęło w głąb korytarzy
i zniszczyło wszystko we wnętrzu Kominów.
 

Cyrus jest przy nich. — Próby Pencroffa. — Tarcie drzewa. — Wyspa czy kontynent? —
Plany inżyniera. — W jakim punkcie Pacyfiku? — W głębi lasu. — Pinia. — Polowanie
na kapibarę. — Dym jako znak dobrej wróżby.

Marynarz w kilku słowach opowieǳiał Gedeonowi Spilettowi, Harbertowi i Nabo-
wi o sytuac i. Wydarzenie, które mogło mieć barǳo poważne następstwa — tak przy-
na mnie sąǳił Pencroff — wywarło na każdym z towarzyszy zacnego marynarza nieco
odmienne wrażenie.

Nab, cały w radosnym uniesieniu z powodu odszukania swego pana, nie słuchał, a ra-
cze nie chciał zwracać uwagi na to, co mówił Pencroff.

Harbert zdawał się do pewnego stopnia poǳielać obawy marynarza. Co do reportera,
ten na słowa marynarza odparł tylko:

— Słowo ci da ę, Pencroff, że est mi to zupełnie obo ętne!
— Ależ powtarzam panu, że nie mamy ognia!
— Phi!
— Ani możliwości rozpalenia go ponownie.
— Ba!
— Ależ panie Spilett….
— Czyż Cyrus Smith nie est z nami? — odparł reporter. — Czy nasz inżynier nie

ży e? Już on zna ǳie akiś sposób, żeby rozpalić ognień!
— Ale czym?
— Niczym.
Co miał na to odpowieǳieć Pencroff? Nic nie odpowieǳiał, bo w głębi duszy sam

poǳielał zaufanie, akim ego towarzysze darzyli Cyrusa. Inżynier był dla nich mikroko-
smosem, skarbnicą wszelkie luǳkie wieǳy i mądrości. Zna dować się razem z Cyrusem
na bezludne wyspie znaczyło dla nich to samo, co bez niego w na barǳie uprzemysło-
wionym mieście Stanów Z ednoczonych. Gǳie był on, tam niczego nie mogło braknąć.
Przy nim nie można było stracić naǳiei. Gdyby ktoś powieǳiał tym ǳielnym luǳiom,
że wybuch wulkanu zniszczy tę ziemię lub że pochłoną ą otchłanie oceanu, odpowie-
ǳieliby z na większym spoko em: „Przecież Cyrus est z nami. Zwróć się do Cyrusa”.

Tymczasem ednak inżynier znowu leżał nieprzytomny z wyczerpania, gdyż podróż
barǳo go zmęczyła, i w te chwili nie można było korzystać z ego pomysłowości. Trzeba
było poprzestać na skąpe kolac i. Całe mięso preriokurów uż z eǳono, a nie było spo-
sobu upiec inne zwierzyny. Zresztą zapas kuruku gǳieś zniknął. Trzeba więc było pó ść
po rozum do głowy.

Przede wszystkim zaniesiono Cyrusa do środkowego korytarza Kominów. Tam spo-
rząǳono mu posłanie z suchych porostów i wodorostów. Głęboki sen, w który zapadł,
zapewne zdoła przywrócić mu siły pręǳe i lepie niż na obfitsze pożywienie.

Tymczasem zapadła noc, a wraz z nią, wskutek zmiany kierunku wiatru na północno-
-wschodni, temperatura barǳo się obniżyła. Ponieważ morze zburzyło przegrody posta-
wione przez Pencroffa w niektórych mie scach korytarzy, powstały więc na nowo przecią-
gi, przez które Kominy stały się niemal niezdatne do zamieszkiwania. Inżynier znalazłby
się w barǳo złych warunkach, gdyby ego towarzysze nie zd ęli z siebie kamizelek i bluz
i nie pookrywali go troskliwie.
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Tego wieczoru kolac a składała się z niezastąpionych litodomów, których obfity zapas
nazbierali nad brzegiem morza Harbert i Nab. Do mięczaków Harbert dodał trochę a-
dalnych wodorostów, uzbieranych na wyższych skałach, do których morze sięgało tylko
podczas wielkich przypływów. Wodorosty te, należące do rzędu Fucales, są roǳa em gro-
norostów⁵⁰ i po wysuszeniu da ą galaretowatą substanc ę bogatą w składniki odżywcze.
Reporter i ego towarzysze, pochłonąwszy sporą liczbę litodomów, ssali następnie grono-
rosty, które okazały się całkiem znośne w smaku. Należy wspomnieć, że na wybrzeżach
az atyckich wodorosty te stanowią ważną część pożywienia kra owców.

— Mimo wszystko — powieǳiał marynarz — na wyższy czas, żeby pan Cyrus nam
pomógł.

Tymczasem zimno stało się coraz barǳie przenikliwe, a niestety nie było sposobu,
żeby się przed nim ochronić.

Mocno rozdrażniony marynarz próbował na wszelkie sposoby rozniecić ogień. Po- Ogień
magał mu w tym Nab. Znalazł trochę suchego mchu i uderza ąc o siebie dwa kamienie,
krzesał z nich iskry: ale mech nie był wystarcza ąco łatwopalny i nie za ął się, a zresztą
iskry te, które były tylko rozżarzonymi cząstkami krzemienia, nie miały tych własności,
co iskry ulatu ące ze stali w zwykłym krzesiwie⁵¹. Próba zatem nie udała się.

Następnie Pencroff, chociaż nie miał żadnego zaufania do te metody, próbował po-
cierać o siebie dwa kawałki suchego drzewa, ak to robią ǳicy. Gdyby ruch, akiego wraz
z Nabem użyli do tych czynności, zgodnie z nową teorią przemienił się w ciepło⁵², wy-
starczyłby z pewnością na doprowaǳenie do wrzenia kotła parowca. Lecz rezultatu nie
było żadnego. Wprawǳie kawałki drewna rozgrzały się trochę, ale o wiele mnie niż ci,
którzy się nad nimi wysilali.

Po goǳinie daremnych usiłowań Pencroff spocił się ak mysz i z gniewem odrzucił
kawałki drewna.

— Jeżeli mnie ktoś przekona — zawołał — że ǳicy tym sposobem rozpala ą ogień,
to uwierzę nawet, że w zimie panu ą upały! Pręǳe bym swo e ręce zapalił, trąc edną
o drugą!

Marynarz ednak mylił się, zaprzecza ąc zupełnie skuteczności te metody. Wiadomo
bowiem, że ǳicy zapala ą kawałki drewna, pociera ąc e szybko o siebie. Ale nie każdy
gatunek drzewa się do tego nada e, a oprócz tego trzeba znać odpowiedni sposób, ak to
się mówi: sztuczkę, które Pencroff na wyraźnie nie znał.

Zły humor marynarza nie trwał długo. Harbert podniósł odrzucone przez niego ka-
wałki drewna i z całych sił zaczął pocierać eden o drugi. Silny ak lew marynarz nie mógł
się powstrzymać od śmiechu, wiǳąc, ak młoǳik próbu e dokonać tego, czego on nie
dał rady.

— Trzy , mó chłopcze, trzy , ile masz sił! — zawołał.
— Trę — odparł Harbert, śmie ąc się — ale tylko po to, żeby się trochę rozgrzać,

zamiast ǳwonić zębami z zimna, i wkrótce bęǳie mi tak ciepło ak tobie, Pencroffie!
Tak też się stało. Tak czy inacze , trzeba się było pożegnać z myślą o rozpaleniu ognia

na tę noc. Gedeon Spilett ze dwaǳieścia razy z rzędu powtórzył, że Cyrusowi taka drob-
nostka nie sprawiłaby kłopotu. A tymczasem położył się na piasku w ednym z korytarzy.
Harbert, Nab i Pencroff poszli za ego przykładem. Top spał u nóg swo ego pana.

Naza utrz,  marca, inżynier, obuǳiwszy się około ósme rano, u rzał zgromaǳo-
nych wokół siebie towarzyszy, którzy z niecierpliwością wyczekiwali ego przebuǳenia.
Podobnie ak poprzedniego dnia pierwsze ego słowa brzmiały:

⁵⁰gronorosty a. sargasy, Sargassum (biol.) — roǳa glonów z gromady brunatnic posiada ących pęcherze
pławne umożliwia ące im unoszenie się w woǳie; porasta ą głównie podwodne skały u wybrzeży ciepłych mórz,
szczególnie na półkuli południowe . [przypis edytorski]

⁵¹krzesiwo — narzęǳie służące do uzyskiwania iskry przez uderzanie nim w krzemień, zwykle wykonane ze
stali. [przypis edytorski]

⁵²Gdyby ruch (…) zgodnie z nową teorią przemienił się w ciepło — do połowy XIX w. w fizyce uznawano,
że ciepło est niezniszczalną substanc ą (tzw. cieplikiem), mogącą przepływać od ciał gorących do zimnych.
Pomimo pomiarów mechaniczne równoważności ciepła dokonanych przez Joule’a w latach –, teoria
cieplika występowała w części literatury naukowe do końca XIX w., kiedy została ostatecznie wyparta przez
nową, współczesną teorię. Zgodnie z nią ciepło i praca to dwa sposoby przekazywania energii, które zmianę
można w związku z tym przeliczać z ilości wykonane pracy na ilość dostarczonego ciepła i odwrotnie. [przypis
edytorski]
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— Wyspa czy kontynent?
Jak widać, ta natrętna myśl nie opuszczała go.
— Cóż, tego eszcze nie wiemy, panie Smith — odparł Pencroff.
— Jeszcze nie wiecie?
— Ale dowiemy się — wtrącił Pencroff — gdy zostanie pan naszym sternikiem w tym

kra u.
— Ano spróbu ę — powieǳiał inżynier, wsta ąc bez wielkiego wysiłku na nogi.
— Brawo, to mi się podoba! — zawołał marynarz.
— Konałem przede wszystkim z wyczerpania — powieǳiał Cyrus Smith. — Trochę

eǳenia, przy aciele, a do dę do siebie. Macie ogień, prawda?
Przez kilka chwil pytanie pozostało bez odpowieǳi. Wreszcie Pencroff powieǳiał:
— Niestety, nie mamy ognia, a właściwie, panie Cyrusie, uż go nie mamy!
Po czym marynarz opowieǳiał, co się ǳiało poprzedniego dnia. Rozbawił inżyniera

historią o edyne zapałce, a następnie o nieudanych próbach rozniecenia ognia metodą
używaną przez ǳikich.

— Pomyślimy, co się da zrobić — powieǳiał inżynier — a eśli nie zna ǳiemy akie ś
substanc i podobne do hubki, to…

— To co wtedy? — zapytał marynarz.
— To zrobimy zapałki.
— Chemiczne?
— Chemiczne!
— Nic łatwie szego! — zawołał reporter, klepiąc marynarza po ramieniu.
Marynarz nie poǳielał tego zdania, lecz nie sprzeciwiał mu się. Po czym wszyscy

wyszli na zewnątrz. Na niebie zapanowała znów pogoda. Jaskrawe słońce wynurzało się
z fal oceanu i tysiącem złocistych cętek posypało chropowatą powierzchnię olbrzymie
ściany skalne .

Rzuciwszy okiem dookoła, inżynier usiadł na bryle skalne . Harbert podał mu kilka
garści małży i gronorostów, mówiąc:

— To wszystko, co w te chwili posiadamy, panie Cyrusie.
— ǲięku ę ci, mó chłopcze — odparł inżynier. — To wystarczy, przyna mnie na

ǳiś rano.
Z adał z apetytem ten skromny posiłek i popĳał świeżą wodą, zaczerpniętą z rzeki do

duże muszli.
Towarzysze spoglądali na niego w milczeniu. Zaspokoiwszy pierwszy głód, Cyrus

Smith skrzyżował ramiona i powieǳiał:
— A zatem, przy aciele, nie wiecie dotąd, czy los rzucił nas na kontynent, czy na

wyspę?
— Nie wiemy, panie Cyrusie — odpowieǳiał chłopak.
— Więc dowiemy się utro — powieǳiał inżynier. — Dopóki tego nie bęǳiemy

wieǳieli, nie ma co robić.
— I owszem — odparł Pencroff.
— Cóż takiego?
— Postarać się o ogień — powieǳiał marynarz, który także miał myśl nie da ącą mu

spoko u.
— Bęǳiemy go mieli, Pencroffie — odparł inżynier. — Wczora po droǳe spo-

strzegłem na zachoǳie górę dominu ącą nad całą okolicą.
— Tak est — powieǳiał Gedeon Spilett — ta góra wyda e się dość wysoka…
— Otóż utro — ciągnął dale inżynier — wdrapiemy się na sam szczyt i przekonamy

się, czy ten ląd est wyspą, czy też kontynentem. Do utra, powtarzam eszcze raz, nie ma
co robić.

— Ależ est co robić, rozpalić ogień — powtórzył uparty marynarz.
— Bęǳiemy go mieli, bęǳiemy! — odparł Gedeon Spilett. — Trochę cierpliwości,

Pencroffie!
Marynarz popatrzył na Gedeona Spiletta z miną, która zdawała się mówić: „No, eżeli

pan się tym za mie, to pewnie nieprędko skosztu emy pieczeni”. Lecz nie powieǳiał ani
słowa.
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Cyrus Smith także milczał. Sprawa ognia zdawała się go mało interesować. Przez kilka
chwil sieǳiał zatopiony w myślach, po czym odezwał się znowu:

— Nasza sytuac a, przy aciele, est może opłakana, lecz w każdym razie barǳo prosta.
Albo esteśmy na kontynencie, a wtedy z większym lub mnie szym trudem dotrzemy
wreszcie do akiegoś mie sca, gǳie mieszka ą luǳie, albo też esteśmy na wyspie. W tym
drugim przypadku czeka nas edno z dwo ga: eśli ta wyspa est zamieszkała, spróbu emy
dać sobie radę przy pomocy e mieszkańców, eśli zaś est bezludna, bęǳiemy musieli
raǳić sobie sami.

— Rzeczywiście, nic prostszego — odparł Pencroff.
— Ale niezależnie od tego — zagadnął Gedeon Spilett — czy to kontynent czy wyspa,

ak pan sąǳi, Cyrusie, dokąd nas mógł zapęǳić ten huragan?
— Prawdę mówiąc, nie wiem na pewno — odparł inżynier — ale wiele przemawia za

tym, że na akiś ląd na Pacyfiku. Gdy opuszczaliśmy Richmond, wicher dął z północnego
wschodu i sama ego gwałtowność pozwala przypuszczać, że nie zmienił kierunku. Jeśli
więc ten kierunek z północnego wschodu na południowy zachód się utrzymał, przelecie-
liśmy stany Karoliny Północne , Karoliny Południowe , Georgii, Zatokę Meksykańską,
Meksyk, a następnie część Pacyfiku. Oceniam odległość, aką przebyliśmy balonem, na
co na mnie sześć do siedmiu tysięcy mil, a eśli wiatr w tym czasie zmienił kierunek
o pół kwadranta⁵³, to zapęǳił nas albo na Archipelag Mendany⁵⁴, albo na wyspy Pau-
motu⁵⁵, albo nawet, eśli siła ego była większa, niż przypuszczam, na Nową Zelandię.
Gdyby ta ostatnia hipoteza okazała się słuszna, nasz powrót do o czyzny nie byłby trud-
ny. Czy trafilibyśmy na Anglików, czy na Maorysów⁵⁶, akoś byśmy się dogadali. Jeśli
zaś wybrzeże, na którym się zna du emy, należy do edne z bezludnych wysp akiegoś
malutkiego archipelagu, o czym być może zdołamy się przekonać z tego szczytu góru-
ącego nad okolicą, wówczas trzeba bęǳie pomyśleć nad urząǳeniem się tuta tak, ak
gdybyśmy uż nigdy nie mieli się stąd wydostać.

— Nigdy! — zawołał reporter. — Pan mówi „nigdy”, drogi Cyrusie?
— Lepie od razu spoǳiewać się na gorszego — odparł inżynier — a wówczas lepsze

bęǳie miłą niespoǳianką.
— Dobrze powieǳiane! — powieǳiał Pencroff. — A zresztą mie my naǳie ę, że ta

wyspa, eśli to est wyspa, nie leży poza szlakami, którymi pływa ą statki. Inacze to byłby
prawǳiwy pech.

— Bęǳiemy wieǳieli, czego się trzymać — powieǳiał inżynier — dopiero wtedy,
kiedy wdrapiemy się na tamtą górę i stamtąd się roze rzymy.

— Ale czy utro bęǳie pan miał dość sił, żeby znieść trudy takie wyprawy? — zapytał
Harbert.

— Mam naǳie ę — odparł inżynier — ale pod warunkiem, że pan, panie Pencroffie,
i ty, mó chłopcze, spiszecie się ǳiś, ak na zręcznych myśliwych przystało.

— Panie Cyrusie — odparł marynarz — ponieważ mówi pan o zwierzynie, to powiem
panu, że gdybym był tak samo pewny, że po powrocie będę ą mógł upiec przy ogniu, ak
estem pewny, że ą dostarczę…

— Niech pan ą tylko dostarczy, panie Pencroffie — odparł Cyrus Smith.
Postanowiono zatem, że inżynier z reporterem spęǳą ǳień w Kominach, ażeby zbadać

brzeg morza i górny płaskowyż. Przez ten czas Nab, Harbert i marynarz mieli wrócić do
lasu, uzupełnić zapas drzewa i złowić każde pierzaste czy pokryte sierścią stworzenie, akie
im wpadnie pod rękę.

Ruszyli zatem w drogę około ǳiewiąte rano: Harbert pełen na lepsze otuchy, Nab
wesoły, Pencroff na odchodnym mruczący pod nosem:

⁵³kwadrant — ćwiartka koła lub kąt odpowiada ący takie ćwiartce, czyli kąt prosty; pół kwadranta to °.
[przypis edytorski]

⁵⁴Archipelag Mendany, . Archipel de Mendana — daw. . nazwa Markizów, grupy wysp wulkanicznych na
Pacyfiku, ok.  km na zach. od Meksyku. Zostały odkryte w  przez hiszp. żeglarza Álvaro de Mendañę
i nazwane na cześć markiza de Mendozy, ówczesnego wicekróla Peru. Od  Markizy są ancuską kolonią
w ramach Polinez i Francuskie . [przypis edytorski]

⁵⁵Paumotu, wyspy — daw. nazwa wysp Tuamotu, archipelagu na Oceanie Spoko nym z wielką liczbą atoli
i wysepek, należącego do Polinez i Francuskie . [przypis edytorski]

⁵⁶Maorysi — rǳenna ludność Nowe Zelandii, potomkowie Polinezy czyków, którzy ako pierwsi luǳie
dotarli tam w XIII w. [przypis edytorski]
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— Jeżeli po powrocie zna dę ogień w domu, to chyba sam piorun we własne osobie
przyszedł go rozpalić!…

Poszli brzegiem w górę rzeki, a kiedy dotarli do e zakrętu, marynarz zatrzymał się
i powieǳiał:

— Czym bęǳiemy na pierw: myśliwymi czy drwalami?
— Myśliwymi — odparł Harbert. — Top uż est na tropie.
— Więc chodźmy na polowanie — powieǳiał marynarz. — Potem wrócimy tu po

drzewo.
Po czym Harbert, Nab i Pencroff, wyłamawszy trzy potężne konary ze świerków,

pospieszyli w ślad za Topem, który skacząc, przeǳierał się przez wysoką trawę.
Tym razem myśliwi, zamiast iść wzdłuż rzeki, zapuścili się prosto w głąb lasu. Napo-

tykali te same drzewa, co poprzednio, należące w większości do roǳiny sosen. Gǳienie-
gǳie sosny te rosły w mnie szych skupiskach i miały wspaniałe rozmiary, co wskazywało,
że kraina leży na większe szerokości geograficzne , niż przypuszczał inżynier. Tu i ówǳie
napotykali polanki, gǳie sterczały pnie nadszczerbione zębem czasu, a na ziemi wokoło
leżało mnóstwo suchych gałęzi stanowiących niewyczerpany zapas paliwa. Kiedy minęli
te polanki, las stał się tak gęsty, że prawie nie do przebycia.

Nie było łatwo utrzymać kierunek w gęstwinie drzew, bez żadne ścieżki. Toteż ma-
rynarz od czasu do czasu nadłamywał po droǳe gałęzie, tworząc tym sposobem łatwo
wpada ące w oko drogowskazy. Ale być może tym razem źle zrobił, nie trzyma ąc się
biegu rzeki, ak na pierwsze wędrówce z Harbertem, gdyż po całogoǳinnym choǳeniu
nie trafili eszcze na żadną zwierzynę. Top, biegnąc pod niskimi gałęziami, płoszył tylko
ptaki, do których nie można było się zbliżyć. Nie było widać nawet kuruku, wydawało
się więc, że marynarz bęǳie musiał wrócić do bagniste części lasu, gǳie tak pomyślnie
łowił preriokury.

— Ano, panie Pencroffie — odezwał się Nab z lekkim sarkazmem — eżeli to ma
być ta zwierzyna, którą obiecał pan dostarczyć mo emu panu, to niewiele potrzeba bęǳie
ognia, żeby ą upiec!…

— Cierpliwości, Nabie — odparł marynarz. — Z pewnością to nie zwierzyny za-
braknie po naszym powrocie!

— Więc nie ma pan zaufania do pana Smitha?
— Owszem.
— Ale nie wierzy pan, że rozpali ogień?
— Uwierzę, gdy drzewo zapłonie na ognisku.
— Bęǳie płonąć, bo mó pan tak powieǳiał!
— Zobaczymy!
Tymczasem słońce w swo e wędrówce nie osiągnęło eszcze na wyższego punktu nad

horyzontem. Poszukiwania trwały dale , a Harbert dokonał niebawem barǳo pożytecz-
nego odkrycia, znalazł bowiem drzewo z adalnymi owocami. Była to pinia⁵⁷, roǳąca
doskonałe orzeszki, cenione w umiarkowanych strefach Ameryki i Europy. Orzeszki by-
ły zupełnie do rzałe i Harbert wskazał e swoim towarzyszom, którzy uraczyli się nimi do
syta.

— Cóż — powieǳiał Pencroff — wodorosty ako chleb, surowe małże ako mięso
i orzeszki sosnowe na deser – oto obiad luǳi, którzy nie ma ą w kieszeni ani edne
zapałki.

— Nie należy narzekać — odpowieǳiał Harbert.
— Ja nie narzekam, mó chłopcze — odparł Pencroff — powtarzam tylko, że w na-

szych posiłkach trochę da e się odczuć brak mięsa.
— Top est innego zdania!… — zawołał w te chwili Nab i podbiegł ku gęstwinie,

skąd dolatywało szczekanie psa. Ze szczekaniem Topa mieszały się ǳiwne chrząkania.
Marynarz z Harbertem pospieszyli w ślad za Nabem. Jeśli to była zwierzyna, to zamiast

rozprawiać nad tym, ak się ą upiecze, należało przede wszystkim pomyśleć, ak ą złapać.
Kiedy tylko weszli w gęstwinę, u rzeli Topa szamoczącego się z akimś zwierzęciem,

które trzymał zębami za ucho. Czworonożne stworzenie podobne było do świni, miało

⁵⁷pinia — drzewo iglaste z gęstą, szeroką koroną, rosnące w kra ach śróǳiemnomorskich, ma ące duże,
adalne nasiona (orzeszki piniowe). [przypis edytorski]
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około dwóch i pół stopy długości, było ciemnobrunatne, aśnie sze na brzuchu, pokryte
twardą i rzadką sierścią; ego palce u nóg, którymi właśnie z całe siły uczepiło się ziemi,
były połączone błoną.

Harbert rozpoznał w nim kapibarę⁵⁸, która est ednym z na większych przedstawicieli
gryzoni.

Tymczasem kapibara wcale nie walczyła z psem. Przewracała tylko bezmyślnie swo-
imi wielkimi oczami, osaǳonymi głęboko w grube warstwie tłuszczu. Prawdopodobnie
pierwszy raz w życiu wiǳiała luǳi.

Nab, u ąwszy silnie kĳ w rękę, zamierzał właśnie powalić gryzonia, gdy ten wydarł się
Topowi, zostawia ąc mu w zębach kawałek ucha, chrząknął głośno, rzucił się na Harberta,
omal nie powala ąc go z nóg, i zniknął w gęstwinie.

— A to drab! — zawołał Pencroff.
Wszyscy trze popęǳili co tchu w ślad za Topem, ale w chwili gdy go doganiali,

gryzoń rzucił się do dużego ba ora, ocienionego dokoła stuletnimi sosnami, i zniknął pod
wodą.

Nab, Harbert i Pencroff stanęli na brzegu ak wryci. Top wskoczył do wody, ale ka-
pibara ukryła się na dnie ba ora i uż się nie pokazała.

— Zaczeka my — powieǳiał Harbert — wkrótce bęǳie musiała wypłynąć, żeby
nabrać tchu.

— A nie utonie? — zapytał Nab.
— Nie — odparł Harbert — ma płetwowate nogi i est zwierzęciem ziemnowodnym.

Czatu my tu na nią.
Top został w woǳie. Pencroff i ego dwa towarzysze rozstawili się dokoła brzegu, aby

odciąć kapibarze drogę ucieczki, a pies szukał e po całym ba orze.
Słowa Harberta sprawǳiły się. Po kilku minutach zwierzę wypłynęło znów na po-

wierzchnię wody. Top ednym susem rzucił się na nie i nie dał mu się ponownie zanurzyć.
W kilka chwil późnie Top przyciągnął kapibarę do brzegu, a Nab ednym uderzeniem
pałki ubił ą na mie scu.

— Hurra! — krzyknął Pencroff, który miał słabość do tego tryumfalnego okrzyku.
— Da cie mi tylko eden rozżarzony węgielek, a ogryziemy tego gryzonia do kości!

Pencroff zarzucił kapibarę na ramię, a sąǳąc według słońca, że może uż być około
drugie po południu, dał znak do powrotu.

Instynkt Topa przydał się myśliwym, którzy ǳięki temu sprytnemu przewodnikowi
łatwo odnaleźli drogę powrotną. Po pół goǳinie dotarli do zakrętu rzeki.

Tak ak pierwszym razem Pencroff szybko sporząǳił tratwę i załadował ą drewnem,
chociaż z powodu braku ognia ta praca wydawała mu się niepotrzebna, po czym prowaǳąc
tratwę z prądem wody, wracali do Kominów.

Ale pięćǳiesiąt kroków przed Kominami marynarz zatrzymał się nagle, krzyknął
z całych sił „Hurra!” i wskazu ąc ręką na róg skalnego urwiska, zawołał:

— Harbercie! Nabie! Patrzcie!
Ponad skałami unosiły się gęste kłęby dymu.

 

Wynalazek inżyniera. — Pytanie nurtujące Cyrusa Smitha. —Wyprawa na szczyt. — Las.
— Grunt wulkaniczny. — Tragopany. — Muflony. — Pierwszy taras. — Nocleg. — Ze
szczytu góry.

Kilka chwil późnie myśliwi znaleźli się przy płonącym ognisku. Zastali przy nim Ogień
Cyrusa Smitha i reportera. Pencroff w milczeniu patrzył to na ednego, to na drugiego,
sto ąc ak wryty, z kapibarą w ręku.

— A wiǳi pan, przy acielu! — zawołał reporter. — Oto i ogień, prawǳiwy ogień,
przy którym doskonale upiecze się ta wspaniała zwierzyna, którą się niebawem uraczymy!

— Ale kto go rozpalił?… — zapytał Pencroff.

⁵⁸kapibara (biol.) — roǳa lądowo-wodnych gryzoni mieszka ących w Ameryce Płd.; kapibara wielka est
na większym z ży ących gryzoni (do  kg). [przypis edytorski]
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— Słońce!
Gedeon Spilett powieǳiał prawdę. To słońce było źródłem ognia, który się tak zaǳi-

wił Pencroffa. Marynarz nie chciał wierzyć własnym oczom i tak był osłupiały z poǳiwu,
że nie przyszło mu nawet na myśl zapytać inżyniera, ak to się stało.

— Więc miał pan przy sobie soczewkę? — zagadnął Harbert Cyrusa Smitha.
— Nie, mó chłopcze — odparł inżynier — ale ą zrobiłem.
I pokazał przyrząd, który mu posłużył za soczewkę. Były to po prostu dwa szkiełka,

wy ęte z zegarka reportera i ego własnego. Napełnia ąc e wodą i skle a ąc brzegi za po-
mocą glinki, sporząǳił tym sposobem prawǳiwą soczewkę, która skupia ąc promienie
słoneczne na kupce suchego mchu, spowodowała, że się zapalił.

Marynarz na pierw przypatrzył się przyrządowi, a potem spo rzał na inżyniera i nie
powieǳiał ani słowa. Za to ego wzrok mówił wszystko. Jeżeli dla niego Cyrus Smith nie
był bogiem, to w każdym razie kimś więce niż człowiekiem. Wreszcie oǳyskał mowę
i zawołał:

— Niech pan to zapisze, panie Spilett, niech pan to zapisze w swoich notatkach!
— Już zapisałem — odparł reporter.
Następnie przy pomocy Naba marynarz sporząǳił rożen i wkrótce kapibara, wypa-

troszona ak należy, piekła się nad asnym, trzaska ącym ogniem ak zwycza ne prosię.
Kominy znowu nadawały się do zamieszkiwania, nie tylko dlatego, że ogień ogrzewał

korytarze, lecz także ǳięki temu, że odbudowano dawne przegrody z kamieni i piasku.
Jak widać, inżynier ze swoim towarzyszem nie zmarnowali dnia. Cyrus Smith prawie
całkiem oǳyskał siły i wypróbował e, wchoǳąc na górny płaskowyż. Z tego mie sca
okiem przywykłym do oceniania wysokości i odległości długo przyglądał się stożkowi
góry, na które szczyt zamierzał wspiąć się naza utrz. Góra, odległa o akieś sześć mil na
północny zachód, według ego przypuszczeń wznosiła się na trzy tysiące pięćset stóp ponad
poziom morza. Stanąwszy więc na e szczycie, można było prze rzeć dokoła widnokrąg
w promieniu co na mnie pięćǳiesięciu mil. Zdawało się zatem, że Cyrus Smith bęǳie
mógł stamtąd z łatwością rozstrzygnąć kwestię „kontynent czy wyspa?”, którą nie bez
powodu uważał za ważnie szą od wszystkich innych.

Spożyto obfitą kolac ę. Wszyscy uznali, że mięso kapibary est wyśmienite. Wodorosty
i orzeszki pinii uzupełniły posiłek, podczas którego inżynier niewiele się oǳywał. Był
zaprzątnięty planami na następny ǳień.

Raz czy dwa razy Pencroff wysunął swo e pomysły, co należałoby robić w na bliższe
przyszłości, lecz Cyrus Smith, który na widocznie był człowiekiem barǳo systematycz-
nym, kiwał tylko głową i powtarzał:

— Jutro bęǳiemy wieǳieli, czego się trzymać, i odpowiednio do tego ustalimy dalsze
postępowanie.

Po kolac i dorzucono świeżego chrustu do ognia i mieszkańcy Kominów, nie wyłą-
cza ąc wiernego Topa, zasnęli wszyscy kamiennym snem. Żaden wypadek nie przerwał
spoko u te nocy i naza utrz,  marca, przebuǳili się rześcy i wypoczęci, gotowi do
wyprawy, która miała zdecydować o ich losie.

Wszystko było gotowe do podróży. Resztki kapibary mogły wystarczyć Cyrusowi
Smithowi i ego towarzyszom eszcze na cały ǳień. Zresztą mieli naǳie ę po droǳe za-
opatrzyć się w żywność. Ponieważ szkiełka zostały z powrotem wstawione do zegarków
inżyniera i reportera, więc Pencroff nadpalił trochę płótna, które miało posłużyć zamiast
hubki. O krzemień nie było potrzeby się troszczyć na terenie pochoǳenia wulkaniczne-
go.

O goǳinie wpół do ósme rano podróżni, uzbro eni w kostury⁵⁹, opuścili Kominy.
Zdaniem Pencroffa na lepie było pó ść znaną uż drogą przez las, a powracać można
bęǳie inną. Była to ednocześnie na krótsza droga wiodąca do celu ich wyprawy. Skręcili
zatem na południe i podążyli lewym brzegiem rzeki. W mie scu, gǳie rzeka skręcała na
południowy zachód, zeszli w bok, odszukali utorowaną uż pomięǳy drzewami ścieżkę
i o goǳinie ǳiewiąte Cyrus Smith i ego towarzysze dotarli na zachodni kraniec lasu.

Grunt dotychczas dość równy, początkowo bagnisty, a późnie suchy i piaszczysty,
podnosił się teraz lekko, od wybrzeża w głąb lądu. Pomięǳy drzewami przemknęły przed

⁵⁹kostur — kĳ podróżny, laska używana przez wędrowców do podpierania się. [przypis edytorski]

   Tajemnicza wyspa 



nimi akieś barǳo płochliwe zwierzęta. Top żwawo skoczył za nimi, ale ego pan zaraz go
przywołał, gdyż nie był to czas na polowanie. Zobaczy się, co bęǳie późnie . Inżynier nie
należał do luǳi, których łatwo odwieść od powziętego planu. Można było z pewnością
powieǳieć, że nie zwracał uwagi na okolicę, którą szli, ani na e ukształtowanie, ani na
e e bogactwa naturalne. Jego edynym celem była góra, na którą chciał się wedrzeć,
i zmierzał prosto do nie .

O ǳiesiąte zrobili kilkuminutowy odpoczynek. Przy wy ściu z lasu roztoczył się
przed ich oczyma układ orograficzny⁶⁰ całe okolicy. Góra składała się z dwóch stoż- Góra
ków. Jeden z nich, ścięty na wysokości dwóch tysięcy pięciuset stóp, podtrzymywany
był poprzecznymi pasmami górskimi, które rozgałęziały się fantastycznie niczym wbite
w ziemię szpony olbrzymie łapy. Pomięǳy tymi pasmami ciągnęły się wąskie doliny
na eżone drzewami; wierzchołki na wyże rosnących drzew wznosiły się aż do krawęǳi
pierwszego stożka. Roślinność wydawała się uboższa po północno-wschodnie stronie
góry, gǳie ciemniały dość głębokie wyżłobienia, zapewne wystygłe potoki lawy.

Na pierwszym stożku spoczywał drugi, lekko zaokrąglony na wierzchołku i nieco
przekrzywiony. Wyglądał ak duży okrągły kapelusz zsunięty na edno ucho. Wydawał się
cały składać tylko z nagie ziemi, którą w wielu mie scach przecinały czerwonawe skały.

Tak wyglądał szczyt drugiego stożka, na który chcieli się dostać, a na wygodnie sza
droga prowaǳiła grzbietami poprzecznych pasm.

— Zna du emy się na gruncie wulkanicznym — powieǳiał Cyrus Smith, po czym
cała drużyna zaczęła powolną wspinaczkę po grzbiecie ednego z poprzecznych pasm, krę-
tych, a tym samym wygodnie szych, które sięgało aż do szczytu pierwszego stożka.

Powierzchnia ziemi w wielu mie scach była wybrzuszona, widocznie nieraz wstrząsały
nią poǳiemne siły wulkaniczne. Tu i ówǳie leżały bezładnie nieregularne bryły kamieni,
liczne odłamy bazaltu⁶¹, pumeksu⁶² i obsydianu⁶³. Rzadkimi kępami rosły drzewa igla-
ste, które o kilkaset stóp niże , na dnie wąskich parowów, tworzyły zbity gąszcz, prawie
nieprzepuszcza ący promieni słonecznych.

Podczas pierwszego etapu wspinaczki po dolnych grzbietach, tworzących akby ol-
brzymie schody wiodące do góry, Harbert zauważył tropy dużych zwierząt, zapewne dra-
pieżników.

— Chyba te zwierzęta nie ustąpią nam dobrowolnie swo ego królestwa? — powieǳiał
Pencroff.

— W takim razie — odparł reporter, który polował niegdyś na tygrysy w Indiach
i na lwy w Ayce — zobaczymy, ak się ich pozbyć. Ale na razie zachowa my czu ność!

Tymczasem podróżni powoli zdążali w górę, ednak częste zakręty, urwiska i prze-
szkody, których nie dało się przebyć na wprost, znacznie przysparzały drogi. Czasem
ziemia urywała się nagle i stawali nad brzegiem głębokich rozpadlin, które trzeba by-
ło obe ść. Za każdym razem kosztowało ich wiele czasu i trudów, żeby znowu trafić na
wygodnie szą ścieżkę. Około południa, gdy drużyna zatrzymała się, aby z eść śniadanie
w cieniu kępy świerków, niedaleko spływa ącego kaskadami strumyka, stwierǳili, że są
w połowie drogi na szczyt pierwszego stożka, więc było asne, że nie zdoła ą tam dotrzeć
przed zmrokiem.

Z mie sca, w którym się zna dowali, roztaczał się rozległy widok na morze; lecz na
prawo, na południowym wschoǳie, zasłaniał go ostry cypel, który nie pozwalał rozróż-
nić, czy wybrzeże nie łączy się ostrym zakrętem z akimś lądem położonym na dalszym
planie. Po lewe wzrok sięgał kilka mil na północ, lecz w kierunku północno-zachod-
nim od mie sca, gǳie się zna dowali podróżni, dalszy widok zagraǳał sterczący narożnik
edne z poprzecznych ostróg o ǳiwacznych kształtach, tworzące akby potężną skar-

⁶⁰układ orograficzny — ukształtowanie gór; od: orografia (z gr. oros: góra, grapho: piszę), nauka za mu ąca się
opisem gór lub innych dużych form rzeźby powierzchni Ziemi (morfografia). [przypis edytorski]

⁶¹bazalt — skała wulkaniczna (wylewna) o drobnoziarniste strukturze, ma ąca barwę czarną, szarą lub zie-
loną. [przypis edytorski]

⁶²pumeks — skała wulkaniczna zbudowana z porowatego szkliwa wulkanicznego powstałego z pieniste lawy.
[przypis edytorski]

⁶³obsydian — skała wulkaniczna złożona niemal wyłącznie ze szkliwa wulkanicznego, powsta ąca w wyniku
natychmiastowego stygnięcia lawy. [przypis edytorski]
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pę⁶⁴ centralnego stożka. A zatem nie można było eszcze rozstrzygnąć kwestii, o którą
choǳiło Cyrusowi.

O pierwsze ruszyli dale . Trzeba było iść ukośnie na południowy zachód i znowu
zapuścić się w gęstwinę. Tuta , pomięǳy rozłożystymi drzewami, trzepotały się pary
kuraków z roǳiny bażantów. Były to tragopany⁶⁵, ozdobione mięsistymi podgardla-
mi i dwoma walcowatymi różkami osaǳonymi za oczyma. Ptaki te były mnie więce
wielkości koguta, samice ednolicie brunatne, podczas gdy samce połyskiwały czerwo-
nym upierzeniem usianym drobnymi białymi cętkami. Gedeon Spilett rzuconym celnie
i silnie kamieniem ubił ednego tragopana, a Pencroff, którego apetyt zaostrzyło świeże
powietrze, spoglądał na niego łakomym okiem.

Po opuszczeniu gąszczy musieli iść akieś stóp pod górę po barǳo strome pochyło-
ści, podsaǳa ąc się wza emnie, aż dotarli na wyższą kondygnac ę, gǳie rosło kilka drzew,
a gleba miała wygląd wulkaniczny. Stąd trzeba było skręcić znowu na wschód i iść zako-
sami, co znacznie ułatwiało wspinaczkę po zboczach, gdyż były strome i musieli uważnie
wybierać mie sca, gǳie postawić stopę. Straż przednią tworzyli Nab z Harbertem, straż
tylną Pencroff, a w pośrodku szli Cyrus i reporter. Zwierzęta, które przebywały na tych
wysokościach — a napotykali wiele ich śladów — musiały być akimś gatunkiem kozic,
obdarzonych przez naturę pewnymi nogami i giętkim grzbietem. Spostrzegli nawet kilka
sztuk, lecz Pencroff nadał im inną nazwę, zawoławszy nagle:

— Barany!
Na ten okrzyk wszyscy zatrzymali się o pięćǳiesiąt kroków od stadka kilku dużych

zwierząt o silnych, wygiętych do tyłu rogach, spłaszczonych na końcach, oraz wełnistym
runie pokrytym długą, miękką sierścią płowego koloru.

Nie były to zwykłe barany, lecz pewien gatunek rozpowszechniony w górskich oko-
licach stref umiarkowanych; Harbert nazwał e muflonami⁶⁶.

— A można z nich robić udźce i kotlety? — zapytał marynarz.
— Można — odparł Harbert.
— A więc to barany! — powieǳiał Pencroff.
Zwierzęta stały nieruchomo wśród odłamów bazaltowych i patrzyły zdumionym wzro-

kiem, ak gdyby po raz pierwszy wiǳiały dwunożne istoty luǳkie. Po chwili spłoszyły
się nagle i skacząc po skałach, zniknęły pomięǳy urwiskami.

— Do wiǳenia! — zawołał Pencroff tonem tak komicznym, że Cyrus Smith, Gedeon
Spilett, Harbert i Nab wybuchnęli głośnym śmiechem.

Ruszyli dale . Na stromiznach coraz częście widoczne były ślady lawy zastygłe w fan-
tastyczne wzory. Od czasu do czasu drogę przecinały małe solfatary⁶⁷, które trzeba było
obchoǳić wzdłuż brzegów. W niektórych mie scach siarka osaǳiła się w postaci na-
lotu z kryształków pomięǳy minerałami, które zazwycza poprzeǳa ą wylew lawy, to
znaczy mięǳy nieregularnymi, skamieniałymi grudkami pucolany⁶⁸ oraz białawego po-
piołu, składa ącego się niezliczone liczby malutkich kryształków skaleni⁶⁹.

Im barǳie zbliżali się do pierwszego tarasu, który tworzył ścięty wierzchołek niż-
szego stożka, tym trudnie było wdrapywać się pod górę. Około goǳiny czwarte minęli
ostatni pas lasu. Tu i ówǳie sterczało eszcze tylko kilka pokurczonych i nagich so-
sen, którym przypadł w uǳiale twardy los stawiania oporu szale ącym na te wysokości
wichrom. Na szczęście dla inżyniera i ego towarzyszy pogoda była piękna, powietrze

⁶⁴skarpa (archit.) — przypora, rozszerza ący się ku dołowi mur odchoǳący na zewnątrz od ściany budynku,
ma ący za zadanie wzmacniać ścianę i przenosić ciężar sklepienia budowli na podłoże. [przypis edytorski]

⁶⁵tragopan (biol.) — roǳa ptaków z roǳiny bażantowatych (kurowatych), występu ących w płd. i płd.-wsch.
Az i; wyróżnia ą się wśród innych bażantowatych gniazdowaniem na drzewach. [przypis edytorski]

⁶⁶muflon śróǳiemnomorski, Ovis aries musimon (biol.) — podgatunek ǳikie owcy, ży ący pierwotnie w gó-
rach Sardynii i Korsyki, ob. w większości kra ów Europy; przodek owcy domowe . Jako określenie ogólne słowo
muflon może oznaczać, szczególnie w ęz. ancuskim, rozmaite gatunki ǳikich owiec i in. zwierząt podroǳiny
koziorożców. [przypis edytorski]

⁶⁷solfatara (z wł. solfo: siarka) — obszar na terenie wulkanicznym, na którym z kraterów i szczelin wydoby-
wa ą się na powierzchnię gorące wyziewy zawiera ące duże ilości siarki; także nazwa tych wyziewów. [przypis
edytorski]

⁶⁸pucolana — drobny popiół lub pył wulkaniczny, składa ący się głównie z krzemionki; wykorzystywany
w budownictwie z powodu zdolności do wiązania wapna. [przypis edytorski]

⁶⁹skalenie — grupa pospolitych minerałów skałotwórczych, stanowiących ok. % ob ętości skał magmo-
wych. [przypis edytorski]
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spoko ne, bowiem na wysokości trzech tysięcy stóp silny wiatr utrudniałby im marsz.
Poprzez prze rzyste powietrze wzrok sięgał w przestworza. Dokoła panowała zupełna ci-
sza. Słońce skryło się właśnie za wyższym stożkiem, który zasłaniał zachodnią część ho-
ryzontu, a olbrzymi cień, rozciąga ący się aż do brzegu morza, wydłużał się, w miarę ak
promienna gwiazda zbliżała się do kresu swe coǳienne wędrówki. Na wschoǳie zaczęły
się ukazywać akieś opary, racze mgły niż chmury, zabarwione przez promienie słoneczne
wszystkimi kolorami tęczy.

Już tylko pięćset stóp ǳieliło podróżnych od tarasu, do którego zamierzali dotrzeć,
aby rozbić obóz na noc, lecz zygzaki, którymi musieli iść, wydłużały te pięćset stóp do
dwóch tysięcy. Często grunt kończył im się tuż pod nogami. Zbocza były nieraz tak
strome, że zsuwali się po pokładach zastygłe lawy, gdy zwietrzałe wskutek ǳiałania po-
wietrza wyżłobienia nie dawały dostatecznego oparcia stopom. Robiło się coraz ciemnie
i uż prawie zapadła noc, gdy Cyrus Smith i ego towarzysze, śmiertelnie zmęczeni sied-
miogoǳinną wspinaczką, dotarli na taras stanowiący szczyt pierwszego stożka.

Należało teraz urząǳić obozowisko i wzmocnić siły, na pierw eǳeniem, a potem
snem. Drugie piętro góry spoczywało na podstawie ze skał, pomięǳy którymi znaleźli
łatwo stosowne schronienie. Opału nie było wiele. Można ednak było rozpalić ognisko
z mchu i rosnących mie scami suchych krzaków. Podczas gdy marynarz układał palenisko
z kamieni, żeby rozpalić na nim ogień, Nab z Harbertem zbierali opał i wkrótce powrócili
z potrzebnym zapasem. Skrzesano ogień, nadpalone płótno, na które dmuchał Nab, za ęło
się od pada ących z krzemienia iskier i po kilku chwilach pod osłoną skał zapłonął asny
płomień.

Ogień miał posłużyć tylko do zabezpieczenia się przed nocnym chłodem, nie zaś do
pieczenia bażanta, którego Nab zostawił na następny ǳień. Ich wieczorny posiłek sta-
nowiły resztki kapibary i garść orzeszków pinii.

Około wpół do siódme zakończyli kolac ę.
Cyrusowi Smithowi przyszła wtedy do głowy myśl, by w półmroku zbadać dokoła

tę szeroką kolistą podstawę, na które spoczywał górny stożek. Przed odpoczynkiem ko-
niecznie chciał się przekonać, czy nie dałoby się obe ść podnóża stożka, na wypadek gdyby
zbytnia stromość zboczy nie pozwoliła dotrzeć na sam szczyt. Sprawa ta nie przestawała
go zaprzątać, gdyż możliwe, że od strony, na którą przechylał się wierzchołek, czyli od
północy, nie dało się na niego wspiąć. Gdyby więc okazało się, że z edne szczyt góry
est nieosiągalny, a z drugie , że nie można obe ść podstawy stożka, wówczas zbadanie
zachodnie części lądu byłoby niemożliwe i cel wyprawy nie zostałby w pełni osiągnięty.

Nie uważa ąc zatem na trud i zmęczenie, inżynier zostawił Pencroffa i Naba za ętych
przygotowaniami do noclegu, a Gedeona Spiletta pogrążonego w opisywaniu wydarzeń
minionego dnia, sam zaś poszedł skra em kolistego tarasu, kieru ąc się na północ. W wy-
cieczce te towarzyszył mu Harbert.

Noc była piękna i pogodna, a mrok eszcze niezbyt gęsty. Cyrus Smith i Harbert szli
obok siebie w milczeniu. Mie scami taras był szeroki i płaski i bez przeszkód poruszali
się naprzód. Gǳie inǳie nagromaǳone rumowiska skał pozostawiały zaledwie wąziut-
ką ścieżynkę, po które dwie osoby nie mogły iść obok siebie. Po dwuǳiestu minutach
marszu Cyrus i Harbert musieli się zatrzymać. Poczyna ąc od tego mie sca zbocza stoż-
ków łączyły się ze sobą. Nie było dale skarpy odǳiela ące obie części góry. A obe ście
stało się niemożliwe, gdyż stoki były nachylone pod kątem siedemǳiesięciu stopni.

Inżynier i Harbert musieli zrezygnować z zamiaru okrążenia góry, ale w zamian po-
awiła się możliwość wspięcia się wprost na e szczyt.

Mianowicie otwarła się przed nimi głęboka rozpadlina. Było to u ście górnego krateru,
garǳiel, przez którą, w czasie gdy wulkan był eszcze czynny, wypływały ogniste potoki
magmy.

Zastygła lawa i zaskorupiały żużel tworzyły roǳa naturalnych schodów o szerokich
stopniach, ułatwia ących dostęp na szczyt góry.

Cyrus Smith za pierwszym rzutem oka dostrzegł tę sposobność i nie waha ąc się ani
chwili, mimo narasta ące ciemności zagłębił się w olbrzymią rozpadlinę. Harbert podążył
za nim.

Mieli do pokonania eszcze tysiąc stóp wysokości. Czy po wewnętrznych ścianach
krateru można się dostać na górę? O tym mieli się wkrótce przekonać. Inżynier postanowił
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wspinać tak wysoko, ak tylko się da. Na szczęście te wzniesienia, barǳo wydłużone
i kręte, opasywały wnętrze krateru po spirali, co barǳo ułatwiało drogę pod górę.

Co do wulkanu, to nie było żadne wątpliwości, że całkowicie wygasł. Nie widać by-
ło ani dymu wydobywa ącego się ze ścian, ani ognia na dnie głębokich czeluści. Żaden
poǳiemny grzmot, żaden pomruk ani żaden wstrząs nie wydobywał się z tego ciemnego
lochu, który sięgał może aż do samego wnętrza ziemi. W powietrzu wewnątrz krateru
nie dawał się wyczuć na lże szy zapach siarki. To nie była drzemka wulkanu, to była ego
zupełna śmierć.

Wyglądało na to, że zamiar Cyrusa się powieǳie. Wspina ąc się wraz z Harbertem
po stokach krateru, wiǳieli, ak ego otwór coraz barǳie rozszerzał się nad ich gło-
wami. Wycinek nieba ograniczany brzegami krateru powiększał się z każdą chwilą. Za
każdym krokiem ukazywały im się nowe gwiazdy. Wspaniałe konstelac e południowego
nieba aśniały nad ich głowami. W zenicie lśnił wspaniałym blaskiem Antares z kon-
stelac i Skorpiona⁷⁰, a niedaleko niego owa Alfa Centaura⁷¹, o które twierǳą, że est
na bliższa ziemskiemu globowi. W miarę ak otwór krateru rozszerzał się, u rzeli gwiaz-
dę zwaną Fomalhaut, należącą do konstelac i Ryby⁷², Tró kąt Południowy⁷³, a wreszcie
na samym prawie biegunie antarktycznym połysku ący Krzyż Południa, który zastępu e
Gwiazdę Polarną półkuli północne .

Dochoǳiła ósma, gdy Cyrus i Harbert stanęli na na wyższym punkcie góry, na sa-
mym szczycie stożka.

Panowała wtedy zupełna ciemność i nie pozwalała spo rzeniu sięgnąć dale niż w pro-
mieniu dwóch mil dokoła. Czy tę nieznaną krainę otaczało morze, czy też łączyła się na
zachoǳie z akimś kontynentem Pacyfiku? Tego nie można było rozpoznać. Na zachoǳie
pasmo chmur wyraźnie zarysowane na horyzoncie pogłębiało eszcze ciemności, a wzrok
daremnie usiłował odgadnąć, czy niebo i woda łączą się tam ze sobą.

Lecz nagle w ednym punkcie horyzontu ukazało się mgliste światełko, które obniżało
się powoli, w miarę ak chmury wznosiły się na niebie.

Był to wąski sierp księżyca w nowiu, uż prawie znika ącego. Jednak ego światło wy-
starczało, aby wyraźnie pokazać linię horyzontu, uwolnionego uż wówczas od chmur,
a inżynier zdołał do rzeć przez moment drżące odbicie księżyca na powierzchni wody.

Cyrus Smith pochwycił dłoń Harberta i powieǳiał poważnym głosem:
— To wyspa!…
W te chwili sierp księżyca zanurzył się w fale oceanu.

 

Na szczycie stożka. — Wnętrze krateru. — Morze dookoła. — Ani śladu ziemi. — Widok
wybrzeża z lotu ptaka. — Hydrografia i orografia. — Czy wyspa jest zamieszkała, czy nie?
— Nazwy nadane zatokom, przylądkom, rzekom itd. — Wyspa Lincolna.

W pół goǳiny późnie Cyrus Smith i Harbert powrócili do obozowiska. Inżynier
powieǳiał na razie towarzyszom tylko tyle, że ziemia, na którą los ich rzucił, est wy-
spą i że układanie planów na przyszłość trzeba odłożyć do następnego dnia. Następnie
ułożyli się wszyscy, ak kto mógł, do snu i w bazaltowe pieczarze, położone dwa tysiące
pięćset stóp nad poziomem morza, w cichą, spoko ną noc wyspiarze używali błogiego
wypoczynku.

⁷⁰Skorpion (astr.) — gwiazdozbiór zodiakalny nieba południowego, zawiera ący wiele asnych gwiazd. [przypis
edytorski]

⁷¹Alfa Centaura a. alfa Centauri (astr.) — pierwsza co do asności gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura; o
której twierǳą, że jest najbliższa ziemskiemu globowi: za na bliższą Ziemi gwiazdę inną niż Słońce est uznawana
Proxima Centauri, odległa o ok.  lata świetlne i stanowiąca część układu Alfa Centauri. [przypis edytorski]

⁷²konstelacja Ryby (astr.) — właśc. konstelac a Ryby Południowe , różna od zodiakalnego gwiazdozbioru Ryb;
wyróżnia się swo ą na aśnie szą gwiazdą Fomalhaut, będącą ednocześnie edną z na aśnie szych gwiazd półkuli
południowe . [przypis edytorski]

⁷³Trójkąt Południowy (astr.) — niewielka konstelac a nieba południowego, które gwiazdy układa ą się
w kształt prawie równobocznego tró kąta; różna od konstelac i Tró kąta na niebie północnym. [przypis edy-
torski]
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Naza utrz,  marca, po krótkim śniadaniu złożonym z upieczonego tragopana inży-
nier ozna mił zamiar powtórnego we ścia na szczyt wulkanu, aby dokładnie przypatrzeć
się wyspie, która być może zostanie dożywotnim więzieniem dla niego i towarzyszy, gdy-
by się okazało, że zna du e się zbyt daleko od lądu i od szlaku, którym zwykły pływać
statki odwieǳa ące archipelagi Pacyfiku. Tym razem w te nowe wyprawie towarzyszyli
mu koleǳy. Oni również chcieli obe rzeć tę wyspę, która miała im zapewnić wszystko,
co potrzebne do życia.

Było około siódme rano, gdy Cyrus Smith, Harbert, Pencroff, Gedeon Spilett i Nab
opuścili nocne obozowisko. Żaden z nich nie martwił się sytuac ą, w akie się znaleźli.
Wszyscy oczywiście wierzyli w swo e siły, ale trzeba powieǳieć, że podstawa te wiary
była zupełnie inna u Cyrusa, a inna u ego towarzyszy. Inżynier był pewny siebie, gdyż
czuł, że potrafi wydrzeć ǳikie naturze wszystko, co okaże się potrzebne do życia dla niego
i ego kolegów; ci zaś nie obawiali się niczego właśnie dlatego, że Cyrus Smith był z nimi.
Tę subtelną różnicę można zrozumieć. Zwłaszcza Pencroff, od czasu sprawy z ponownym
rozpaleniem ognia, nie rozpaczałby ani chwili, nawet gdyby się znalazł na nagie skale,
eśliby razem z nim był tam inżynier.

— Ba! — zawołał. — Opuściliśmy Richmond bez pozwolenia właǳ. Chybaby się
licho uwzięło, gdybyśmy pręǳe czy późnie nie mieli wydostać się z mie sca, gǳie na
pewno nikt nas nie bęǳie zatrzymywał.

Cyrus podążał tą samą drogą, co poprzedniego dnia. Okrążyli stożek, idąc po dźwi-
ga ącym go kolistym tarasie, aż dotarli do garǳieli ogromne rozpadliny. Pogoda była
wspaniała. Słońce wschoǳiło na czystym niebie i złociło swymi promieniami wschodnią
stronę góry.

Stanęli nad brzegiem krateru. Inżynier w mroku nocnym trafnie ocenił ego kształt:
był to le kowaty otwór, który rozszerza ąc się, wznosił się na wysokość tysiąca stóp ponad
taras pierwszego stożka. U dołu rozpadliny na zboczach widniały szerokie i grube stru-
mienie zastygłe lawy, wiły się ak węże i znaczyły drogę, którą płynęły się niegdyś potoki
wulkaniczne, aż do niższych dolin przecina ących północną część wyspy.

Wspinanie się po wewnętrznych ścianach krateru, których nachylenie nie przekra-
czało trzyǳiestu pięciu do czterǳiestu stopni, nie przedstawiało żadnych trudności.

Widać tam było ślady barǳo dawno zakrzepłe lawy, która musiała zapewne dawnie
wylewać się przez otwór na szczycie stożka, zanim boczna czeluść nie otworzyła e nowe
drogi.

Co do komina wulkanu, który łączył poǳiemie z kraterem, to ego głębokości nie
dało się ocenić wzrokiem, gdyż ginął w ciemnościach. Ale nie ulegało wątpliwości, że
wulkan był całkowicie wygasły.

Zanim nadeszła ósma, Cyrus i ego towarzysze stanęli na szczycie krateru, na stożko- Wyspa
watym pagórku, który wyrastał na ego północnym brzegu.

— Morze! Wszęǳie morze! — wykrzyknęli, akby nie mogli powstrzymać cisnącego
im się na usta słowa, które czyniło z nich wyspiarzy.

W istocie, tylko morze, nic tylko morze, nieprze rzana okrągła płaszczyzna wody
otaczała ich dokoła! Być może Cyrus, wdrapu ąc się ponownie na szczyt stożka, miał na-
ǳie ę odkryć w pobliżu akiś ląd lub wyspę, które poprzedniego dnia nie mógł dostrzec
w nocnych ciemnościach. Lecz ak daleko sięgał widnokrąg, to est w promieniu ponad
pięćǳiesięciu mil, nic dookoła nie było widać. Ani ziemi, ani żagla. Cały ten bezmiar był
pusty, a wyspa za mowała środek olbrzymiego, nieskończonego, zdawałoby się, koła.

Inżynier i ego towarzysze przez kilka minut w głuchym milczeniu śleǳili wzrokiem
dokoła cały ocean. Ich spo rzenia docierały aż ego na dalszych krańców na widnokręgu.
Jednak Pencroff, obdarzony tak cudowną bystrością oka, nie dostrzegł nic, a gdyby akaś
ziemia wznosiła się na horyzoncie, choćby tylko niewyraźnie ak mgła, marynarz bez
wątpienia byłby ą dostrzegł, bo natura ukryła pod łukami ego brwi istne dwie lunety.

Z oceanu przenieśli wzrok na wyspę, którą z tego mie sca ogarniali od końca do końca,
a pierwsze pytanie zadał Gedeon Spilett:

— Jak wielka może być ta wyspa?
Doprawdy nie wydawała się zbyt wielka wśród te nieskończoności oceanu.
Cyrus Smith zastanawiał się przez chwilę. Uważnie szacował wzrokiem obwód wyspy,

biorąc pod uwagę wysokość, na akie się zna dowali, po czym powieǳiał:
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— Przy aciele, sąǳę, że się nie pomylę, eśli powiem, że e obwód wynosi ponad sto
mil.

— A zatem e powierzchnia?…
— Trudno ą oszacować — odparł inżynier — bo kontury są zbyt nieregularnie po-

wycinane.
Jeżeli Cyrus nie mylił się w ocenie, wyspa miała mnie więce takie same rozmiary,

ak Malta lub Zante na Morzu Śróǳiemnym⁷⁴, ale kształt barǳie nieregularny, a przy
tym mnie obfitowała w rozmaite cyple, zatoki i zatoczki. Je ǳiwaczny kształt przyciągał
wzrok, a gdy Gedeon Spilett za radą inżyniera narysował e kontury, wszyscy uznali, że
est podobna do akiegoś fantastycznego zwierzęcia, potwornego aszczura uśpionego na
powierzchni oceanu.

Ponieważ trzeba było poznać konfigurac ę wyspy, reporter zaraz sporząǳił dość do-
kładną mapę.

Wschodnia część wybrzeża, ta na które wylądowali rozbitkowie, zaokrąglała się w du-
że półkole i tworzyła obszerną zatokę, zakończoną na południowym wschoǳie ostrym
przylądkiem, którego Pencroff nie zauważył podczas pierwsze wycieczki, gdyż zasłaniał
go cypel. Od strony północno-wschodnie zatokę zamykały dwa inne przylądki, a pomię-
ǳy nie wciśnięta była wąska odnoga podobna do na wpół otwarte paszczy olbrzymiego
rekina.

Z północnego wschodu w stronę północnego zachodu brzeg zaokrąglał się niczym
spłaszczona czaszki zwierzęcia i wznosił się stopniowo aż do wzgórza, pośrodku którego
wznosiła się góra wulkaniczna.

Od tego mie sca wybrzeże biegło dość regularnie na północ i południe, przeǳielone
wąską zatoczką w dwóch trzecich długości, od które zwężało się w długi ogon podobny
do ogona olbrzymiego aligatora.

Ogon ten tworzył prawǳiwy półwysep, wysunięty na ponad trzyǳieści mil w mo-
rze, począwszy od południowo-wschodniego przylądka wyspy, o którym uż wspomnia-
no, i zaokrągla ąc się, formował szeroko rozwartą redę⁷⁵ o ǳiwacznie powycinanym we-
wnętrznym brzegu.

W na węższym mie scu, to znaczy pomięǳy Kominami a zatoczką na przeciwległym
zachodnim brzegu, wyspa mierzyła tylko ǳiesięć mil. Za to e długość, od paszczy rekina
na północnym wschoǳie aż do końca ogona na południowym zachoǳie, przekraczała
trzyǳieści mil.

Wnętrze wyspy miało ogólnie następu ący wygląd: cała e południowa część, od gó-
ry aż do wybrzeża, była barǳo lesista, za to północna — sucha i piaszczysta. Pomięǳy
wulkanem a wschodnią stroną wybrzeża Cyrus i ego towarzysze odkryli ze zǳiwieniem
otoczone zielenią drzew ezioro, którego istnienia wcale się nie spoǳiewali. Wiǳiane
z te wysokości wydawało się położone na równi z poziomem morza, lecz po głębszym
namyśle inżynier wytłumaczył swoim towarzyszom, że to małe zwierciadło wody mu-
siało rozpościerać się na wysokości około trzystu stóp, gdyż płaskowyż, na którym się
zna dowało, był tylko przedłużeniem wyżyny wybrzeża.

— Zatem woda w tym eziorze powinna być słodka? — zagadnął Pencroff.
— Oczywiście, gdyż zasila ą e wody spływa ące z góry — odparł inżynier.
— Wiǳę wpada ącą do niego małą rzeczkę — powieǳiał Harbert, wskazu ąc na

wąski strumień, którego źródło musiało zna dować się w którymś z zachodnich bocznych
pasm góry.

— Rzeczywiście — powieǳiał Cyrus. — A ponieważ ten strumień zasila ezioro,
zapewne więc od strony morza istnie e odpływ, przez który uchoǳi nadmiar wody. Zo-
baczymy, gdy bęǳiemy wracać.

Ta mała, dość kręta nić wody i znana uż wcześnie rzeka stanowiły system wodny
wyspy, a przyna mnie tyle z niego wiǳieli badacze. Całkiem możliwe ednak, że wśród

⁷⁴te same mniej więcej rozmiary, co Malta lub Zante na Morzu Śróǳiemnym — Malta, wyspa położona na
płd. od Sycylii, ma długość  km, szerokość  km, e linia brzegowa liczy ok.  km, zaś powierzchnia ok.
 km². Zante, ob. Zakintos, przy zach. wybrzeżu Grec i, ma długość  km, szerokość  km, ok.  km
linii brzegowe oraz ok.  km² powierzchni. [przypis edytorski]

⁷⁵reda — zwykle: obszar morski zna du ący się przed we ściem do portu; tu: akwen przybrzeżny dogodny
do zakotwiczenia. [przypis edytorski]
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olbrzymich lasów, które pokrywały dwie trzecie wyspy, biegły do morza eszcze akieś inne
rzeczułki. A nawet, sąǳąc po żyzności okolicy i wspaniałych okazach roślinności właściwe
strefom umiarkowanym, było to barǳo prawdopodobne. Natomiast w północne części
wyspy nie było śladu płynące wody; bagnista część na północnym wschoǳie posiadała
może wodę sto ącą, lecz na tym koniec, poza tym same wydmy, piasek, sucha ałowość
żywo kontrastu ąca z bu ną żyznością charakteryzu ącą większość wyspy.

Wulkan nie za mował środkowe części wyspy. Przeciwnie, wznosił się w części pół-
nocno-zachodnie i zdawał tworzyć granicę mięǳy obiema strefami. W części południo-
wo-zachodnie i południowo-wschodnie dolne zbocza poprzecznych pasm góry ginęły
wśród mas zieloności. Natomiast na północy można było u rzeć ich rozliczne rozgałę-
zienia, zanika ące stopniowo wśród piaszczyste równiny. Z te właśnie strony w czasach
wybuchów wulkanu utorowały sobie drogę potoki lawy, a szerokie pasmo e zastygłych
pokładów ciągnęło się aż do te wąskie paszczęki, która w części północno-wschodnie
tworzyła zatokę.

Cyrus Smith i ego towarzysze stali na szczycie góry przez blisko goǳinę. Przed ich
oczyma roztaczała się cała wyspa, niby plan wykonany w płaskorzeźbie z rozmaitymi ko-
lorami, z których zielony oznaczał lasy, żółty — piasek, a błękitny — wodę. Ogarniali ą
wzrokiem całą i tylko ta ziemia ukryta pod zielonymi gąszczami, kotliny cienistych dolin
i wnętrze czeluści u stóp wulkanu uszły ich badawczemu spo rzeniu.

Pozostawało eszcze do rozstrzygnięcia ważne pytanie, które w szczególny sposób mia-
ło wpłynąć na przyszły los rozbitków.

Czy wyspa est zamieszkała?
Pytanie to postawił reporter i wydawało się, że po tak szczegółowym zbadaniu roz-

maitych okolic wyspy można uż było odpowieǳieć na nie przecząco.
Nigǳie nie było widać śladu ręki luǳkie . Nigǳie osady, nigǳie samotnego szałasu

ani łowiska na wybrzeżu. Nigǳie dym nie wznosił się w niebo i nie zdraǳał obecno-
ści istot luǳkich. Co prawda prawie trzyǳieści mil odǳielało rozbitków od na dalszych
krańców wyspy, to znaczy od tego ogona ciągnącego się w kierunku południowo-zachod-
nim, i nawet oczom Pencroffa trudno by przyszło dostrzec w takim oddaleniu siedliska
luǳkie. Nie dało się także podnieść te zasłony z bu ne zieloności, która pokrywała trzy
czwarte wyspy, i przekonać się, czy nie użyczała schronienia luǳkim osadom. Jednak na
ogół mieszkańcy wysp rozsianych po oceanie osiedla ą się racze na wybrzeżach morza,
a wybrzeże wydawało się zupełnie bezludne.

Aż do bliższego zbadania te kwestii można było przypuszczać, że wyspa est nieza-
mieszkała.

Lecz czy była przyna mnie czasami odwieǳana przez mieszkańców sąsiednich wysp?
Na to pytanie trudno było odpowieǳieć. W promieniu pięćǳiesięciu mil nie było widać
żadne ziemi. Ale pięćǳiesiąt mil łatwo mogły przepłynąć i czółna Mala ów⁷⁶, i duże pi-
rogi⁷⁷, akimi się posługu ą Polinezy czycy⁷⁸. Wszystko zależało więc od położenia wyspy
i od tego, czy była samotna na oceanie, czy też leżała w pobliżu któregoś z archipela-
gów. Czy Cyrus potrafiłby wyznaczyć e szerokość i długość geograficzną bez żadnych
instrumentów? Byłoby to barǳo trudne. Wobec te wątpliwości zdawało się właściwe
przedsięwziąć pewne środki ostrożności przeciw możliwemu na azdowi ǳikich kra ow-
ców.

Na tym zakończono badania wyspy, określono e kształt, rzeźbę terenu, oszacowa-
no rozmiary, rozpoznano e układ hydrograficzny⁷⁹ i orograficzny. Na mapie reportera
w ogólnych zarysach zaznaczono położenie lasów i równin. Nie pozostawało nic, ak tyl-
ko ze ść z powrotem na dół po stokach góry i za ąć się szczegółowych zbadaniem bogactw
naturalnych te ziemi z potró nego punktu wiǳenia: zasobów mineralnych, roślinnych
i zwierzęcych.

⁷⁶Malajowie — grupa ludów austronezy skich zamieszku ąca Płw. Mala ski oraz część Archipelagu Mala -
skiego, pomięǳy płd.-wsch. Az ą a Australią. [przypis edytorski]

⁷⁷piroga — długa łódź rǳennych mieszkańców Ameryki lub Polinez i wykonana z wydrążonego pnia. [przy-
pis edytorski]

⁷⁸Polinezyjczycy — rǳenni mieszkańcy Polinez i, wsch. części Oceanii, czyli wysp na Pacyfiku położonych
na wsch. i płn. wsch. od Australii. [przypis edytorski]

⁷⁹układ hydrograficzny — tu: system wodny; od: hydrografia, ǳiał geografii za mu ący się opisywaniem sto-
sunków wodnych. [przypis edytorski]
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Lecz zanim Cyrus Smith dał swoim towarzyszom znak do powrotu, powieǳiał do
nich swym łagodnym i poważnym głosem:

— Oto, przy aciele, mały skrawek ziemi, na który rzuciła nas ręka Wszechmocnego.
Tu mamy żyć, i może długo żyć. A może też przybęǳie nam akaś niespoǳiewana po-
moc, gdyby akiś statek przypadkiem… Powiadam „przypadkiem”, gdyż wyspa est mało
znacząca, nie ma nawet przystani, do które mogłaby przybić statki; obawiam się, że leży
zbyt daleko od uczęszczanych szlaków, to znaczy albo zanadto na południe od szlaku,
którym pływa ą statki odwieǳa ące archipelagi Pacyfiku, albo też zbytnio na północ od
szlaku, którym uda ą się statki w droǳe do Australii, okrąża ąc przylądek Horn⁸⁰. Nie
chcę byna mnie zata ać przed wami sytuac i…

— Ma pan słuszność, drogi Cyrusie — odparł żywo reporter. — Ma pan do czynienia
z mężczyznami, którzy panu ufa ą i na których może pan liczyć. Prawda, przy aciele?

— Będę panu we wszystkim posłuszny, panie Cyrusie — powieǳiał Harbert, ściska ąc
rękę inżyniera.

— Tyś moim panem zawsze i wszęǳie! — zawołał Nab.
— Jeśli choǳi o mnie — powieǳiał marynarz — niech się nie nazywam Pencroff,

gdybym kiedykolwiek miał się uchylać od pracy, i eśli pan sobie tego życzy, panie Smith,
zrobimy z te wyspy małą Amerykę! Pobudu emy w nie miasta, przeprowaǳimy linie
kole owe, założymy telegra; a pewnego pięknego poranka, gdy uż bęǳie wyglądać ak
należy, zagospodarowana, ucywilizowana, podaru emy ą rządowi Stanów Z ednoczonych!
Sam proszę tylko o edno.

— Cóż takiego? — zapytał reporter.
— O to, żebyśmy się uż nie uważali za rozbitków, lecz za kolonistów, którzy przybyli

osiedlić się na te wyspie!
Cyrus Smith nie mógł powstrzymać lekkiego uśmiechu i wniosek marynarza został

przy ęty. Po czym inżynier poǳiękował swoim towarzyszom za ich zaufanie i dodał, że
liczy na ich energię i na pomoc nieba.

— A teraz wraca my do Kominów! — zawołał Pencroff.
— Chwilkę eszcze cierpliwości, moi przy aciele — powieǳiał inżynier. — Moim

zdaniem należałoby nadać akąś nazwę te wyspie, podobnie ak e przylądkom, zatokom
i strumieniom, które mamy przed oczyma.

— Barǳo dobrze — powieǳiał reporter. — To nam na przyszłość ułatwi porozu-
miewanie się mięǳy sobą co do mie sc.

— Istotnie — powieǳiał marynarz. — To uż coś, eśli można powieǳieć, dokąd się
iǳie lub skąd przychoǳi. Wtedy się wie przyna mnie , że się gǳieś est.

— W Kominach na przykład — powieǳiał Harbert.
— Właśnie! — odparł Pencroff. — Z tą nazwą uż nam było wygodnie , a przecież

sama mi przyszła do głowy. Czy zachowamy dla nasze pierwsze sieǳiby nazwę Kominów,
panie Cyrusie?

— Tak, Pencroffie, skoro tak ą nazwaliście.
— Świetnie! Z innymi mie scami pó ǳie łatwo — ciągnął z werwą marynarz. — Po-

nazywa my e tak, ak to czynili Robinsonowie, o których Harbert czytał mi tyle historii:
„Zatoka Opatrzności”, „Przylądek Kaszalotów”, „Przylądek Zawieǳione Naǳiei”…

— Albo lepie imionami pana Smitha, pana Spiletta, Naba… — zaproponował Ha-
bert.

— Moim imieniem! — zawołał Nab, wyszczerza ąc swe białe lśniące zęby.
— Czemu nie? — odparł Pencroff. — „Port Naba” brzmi świetnie! Albo „Przylądek

Gedeona”…
— Wolałbym nazwy zapożyczone z nasze o czyzny — powieǳiał reporter — przy-

pominałyby nam Amerykę.
— Tak, zgaǳam się z tym — odezwał się Cyrus Smith — ale tylko co do głównych

mie sc, na przykład zatok lub ezior. Nazwĳmy na przykład tę dużą zatokę na wschoǳie
Zatoką Stanów Z ednoczonych, to szerokie wcięcie na południu Zatoką Waszyngtona,
górę, na które obecnie stoimy, Górą Franklina, ezioro, które się przed nami rozpościera,
Jeziorem Granta, nic lepszego, moi przy aciele. Te nazwy przypominać nam będą naszą

⁸⁰przylądek Horn — na barǳie na płd. wysunięty przylądek Ameryki Płd. [przypis edytorski]
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o czyznę i naszych wielkich współobywateli, którzy ą wsławili; ale dla rzek, przystani
i przylądków, które stąd wiǳimy, wybierzmy racze nazwy, które by nam przypominały
ich charakterystyczny kształt. Nazwy takie łatwie zapadną nam w pamięć, a zarazem
będą praktycznie sze. Kształt same wyspy est zbyt ǳiwaczny, żebyśmy mogli dać e
akąś obrazową nazwę. Co do potoków, których eszcze nie znamy, rozmaitych części
lasu, które zwieǳimy późnie , zatoczek, które poodkrywamy w przyszłości, bęǳiemy e
nazywać w miarę, ak e bęǳiemy poznawali. Zgoda, przy aciele?

Wniosek inżyniera został ednomyślnie przy ęty. Przed ich oczyma leżała cała wy-
spa, ak rozwinięta mapa. Pozostawało tylko pooznaczać nazwami wszystkie wypukłości
i wklęsłości konturu, wszystkie zagłębienia i wzniesienia terenu. Gedeon Spilett miał
spisywać po kolei wszystkie nazwy i w ten sposób miało powstać całe nazewnictwo geo-
graficzne wyspy.

Na pierw nazwano Zatoką Stanów Z ednoczonych, Zatoką Waszyngtona i Górą Fran-
klina obie zatoki i górę, zgodnie z propozyc ą inżyniera.

— A teraz — ozwał się reporter — proponowałbym nazwać ten półwysep, który się
ciągnie wzdłuż południowo-zachodnie części wyspy, Półwyspem Wężowym, a zakręcony
ogon na ego końcu Jaszczurczym Cyplem, bo naprawdę wygląda ak ogon aszczurki.

— Zgoda — powieǳiał inżynier.
— Teraz drugi koniec wyspy — powieǳiał Harbert. — Tę zatokę, która tak ǳiwnie

przypomina rozwartą paszczę, nazwĳmy Zatoką Rekinów.
— Znakomicie! — zawołał Pencroff. — Do kompletu nazwĳmy obie części te paszczy

Przylądkiem Szczęki.
— Ależ tam są dwa przylądki — zauważył reporter.
— No cóż — odparł Pencroff — bęǳiemy mieli Północny Przylądek Szczęki i Po-

łudniowy Przylądek Szczęki.
— Zanotowałem — powieǳiał Gedeon Spilett.
— Pozosta e eszcze nazwać cypel na południowo-wschodnim krańcu wyspy — po-

wieǳiał Pencroff.
— To znaczy zakończenie Zatoki Stanów Z ednoczonych? — zapytał Harbert.
— Przylądek Szponu! — zawołał w te chwili Nab, który chciał także zostać chrzest-

nym o cem akiegoś kawałka swe nowe o czyzny.
Nabowi udało się znaleźć rzeczywiście doskonałą nazwę, przylądek wyglądał bowiem

całkiem ak olbrzymie szpony fantastycznego zwierzęcia, którego obrazem była ta ǳiw-
nego kształtu wyspa.

Pencroff nie posiadał się z radości, że wszystko szło tak dobrze, i wkrótce z podnie-
conych wyobraźni wyspiarzy wysnuły się następu ące nazwy:

Rzekę, która dostarczała kolonistom wody do picia i niedaleko które spadł balon,
nazwano Rzeką ǲiękczynienia — w akcie poǳięki dla Opatrzności.

Wysepkę, na które na pierw wylądowali, nazwali Wysepką Wybawienia.
Płaskowyż rozpościera ący się na szczycie granitowe ściany, ponad Kominami, skąd

był widok na dużą zatokę, ochrzcili mianem Płaskowyżu Pięknego Widoku.
Wreszcie cały kompleks nieprzebytych lasów pokrywa ący Półwysep Wężowy nazwa-

no Lasem Dalekiego Zachodu.
Na tym zakończono nadawanie nazw wiǳianych i znanym częściom wyspy, a resztę

nazw miano uzupełniać w miarę nowych odkryć.
Jeśli choǳi o orientac ę wyspy, inżynier ustalił ą w przybliżeniu, na podstawie wy-

sokości i położenia słońca, z których wynikało, że Zatoka Stanów Z ednoczonych i Pła-
skowyż Pięknego Widoku leżą na wschoǳie. Naza utrz ednak Cyrus spoǳiewał się,
ustaliwszy na pierw dokładną goǳinę wschodu i zachodu słońca, a następnie zmierzyw-
szy ego położenie w połowie czasu mięǳy wschodem a zachodem, oznaczy dokładnie
północ wyspy, gdyż wyspa leżała na półkuli południowe , a zatem słońce w momencie
kulminac i przechoǳiło przez punkt na północy, a nie południu, ak to w pozornym
ruchu zda e się robić w kra ach położonych na półkuli północne .

Wszystko było uż ukończone i wyspiarze mieli właśnie zacząć schoǳić z Góry Fran-
klina i wracać do Kominów, gdy nagle Pencroff zawołał:

— Ależ z nas roztrzepańcy!
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— A to czemu? — zapytał Gedeon Spilett, który właśnie schował swó notes, gotów
do drogi.

— A nasza wyspa? Przecież zapomnieliśmy ą nazwać!
Harbert zaproponował, aby nazwać ą nazwiskiem inżyniera, a reszta kolegów bez

wątpienia przyklasnęłaby temu wnioskowi, gdyby nie odezwał się Cyrus Smith:
— Nazwĳmy ą imieniem wielkiego naszego obywatela, który walczy właśnie w obro-

nie edności amerykańskie ! Nazwĳmy ą Wyspą Lincolna⁸¹!
Trzy głośne „hurra!” odpowieǳiały na propozyc ę inżyniera.
Tego wieczora, zanim ułożyli się do snu, nowi koloniści rozmawiali o swe dalekie

o czyźnie. Rozmawiali o te straszliwe wo nie, która ą zlała potokami krwi; wierzyli sil-
nie, że stany południowe wkrótce zostaną pokonane, a sprawa Północy, sprawa święta
i sprawiedliwa, ǳięki Grantowi i Lincolnowi odniesie tryumf.

ǲiało się to  marca  roku i rozbitkowie nie domyślali się wcale, że w szesnaście
dni późnie miała się spełnić w Waszyngtonie straszliwa zbrodnia i że w sam Wielki Piątek
Abraham Lincoln miał zginąć od kuli ǳikiego fanatyka….
 

Regulowanie zegarków. — Pencroff zadowolony. — Podejrzany dym. — Czerwony Potok.
— Świat roślinny na Wyspie Lincolna. — Świat zwierzęcy. — Górskie bażanty. — Pogoń
za kangurami. — Aguti. — Jezioro Granta. — Powrót do Kominów.

Koloniści Wyspy Lincolna rzucili eszcze ostatnie spo rzenie dokoła, po czym ob-
szedłszy krater po wąskim grzbiecie, znaleźli się w pół goǳiny późnie z powrotem na
szczycie niższego stożka, przy nocnym obozowisku.

Pencroff sąǳił, że była uż pora na śniadanie i z tego powodu poruszył sprawę ure-
gulowania zegarków należących do Cyrusa Smitha i reportera.

Zegarek Gedeona Spiletta, ak wiadomo, pozostał nietknięty wodą morską, gdyż re-
porter pierwszy został wyrzucony na piasek, poza zasięg fal. Był to instrument doskonałe
konstrukc i, prawǳiwy chronometr⁸² kieszonkowy, którego Gedeon Spilett nigdy nie
zapominał coǳiennie starannie nakręcić.

Natomiast zegarek inżyniera oczywiście stanął, kiedy Cyrus Smith leżał wśród piasz-
czystych wydm.

Cyrus nakręcił go więc i sąǳąc z wysokości słońca, że est około ǳiewiąte rano,
nastawił wskazówki na tę goǳinę.

Gedeon Spilett chciał zrobić to samo, lecz inżynier przytrzymał go za rękę i powie-
ǳiał:

— Nie, niech pan zaczeka, drogi przy acielu. Pański zegarek choǳi nadal według
czasu Richmond, prawda?

— Tak est, Cyrusie.
— A zatem nastawiony est według południka tego miasta, mnie więce tego samego,

który przechoǳi przez Waszyngton?
— Bez wątpienia.
— Niech więc pan pozostawi swó zegarek na te goǳinie, którą teraz wskazu e.

Niech pan go barǳo regularnie nakręca, ale nie przesuwa wskazówek. To nam się może
przydać.

„Na co u licha?” — pomyślał marynarz.
Po czym zabrali się do eǳenia i to z takim apetytem, że resztki zwierzyny i surowych

orzeszków zniknęły do szczętu. Pencroff nie wcale się tym nie prze mował. Spoǳiewał

⁸¹Lincoln, Abraham (–) — amer. prawnik i polityk, prezydent Stanów Z ednoczonych Amery-
ki, przeciwnik niewolnictwa. Za ego prezydentury wo ska konfederackie zaatakowały i za ęły Fort Sumter
w Karolinie Południowe ( IV ), co uzna e się za początek wo ny secesy ne . Proklamował zniesienie nie-
wolnictwa na terenach Konfederac i (), popierał poprawkę do konstytuc i znoszącą niewolnictwo (przy ęta
w ). Był pierwszym prezydentem USA, który zginął z ręki zamachowca:  kwietnia ,  dni po kapitu-
lac i armii konfederatów pod woǳą gen. Lee pod Appomattox, został śmiertelnie postrzelony w teatrze przez
fanatycznego zwolennika Południa. [przypis edytorski]

⁸²chronometr — barǳo dokładny zegar, stosowany w nawigac i, astronomii itp.; daw.: zegarek kieszonkowy.
[przypis edytorski]
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się zebrać po droǳe nowe zapasy żywności i nie wątpił, że Top, który także otrzymał swą
porc ę, wyszuka w gąszczu leśnym nową zwierzynę. Zresztą zamierzał po prostu poprosić
inżyniera, żeby wyprodukował proch i kilka strzelb, nie przypuszcza ąc, aby to mogło
sprawić mu większe trudności.

Gdy schoǳili z tarasu niższego stożka, Cyrus zaproponował, aby wracać do Komi-
nów inną drogą. Ciekaw był poznać z bliska Jezioro Granta, u ęte w tak wspaniałe ramy
z zielonych drzew. Poszli więc grzbietem ednego z pobocznych pasm, spomięǳy których
musiało prawdopodobnie wytryskiwać źródło potoku wpada ącego do eziora. W rozmo-
wie koloniści używali uż tylko świeżo przy ętych nazw, co znacznie ułatwiało wza emne
porozumiewanie się. Harbert i Pencroff — eden młody, a drugi spontaniczny ak ǳiecko
— nie posiadali się z radości i uniesienia. Marynarz powieǳiał:

— He , Harbercie! Jak świetnie iǳie! Nie możemy zabłąǳić, mó chłopcze, bo czy
pó ǳiemy drogą na Jezioro Granta, czy też przez Lasy Dalekiego Zachodu do Rzeki
ǲiękczynne , zawsze do ǳiemy w końcu do Płaskowyżu Pięknego Widoku, a tym sa-
mym do Zatoki Stanów Z ednoczonych.

Postanowili nie iść edną gromadą, ale też nie oddalać się zbyt daleko od siebie. Z pew-
nością w gęstych lasach mieszkały niebezpieczne zwierzęta, roztropność więc nakazywała
mieć się na baczności. Na częście Pencroff, Harbert i Nab stanowili straż przednią, przed
nimi biegł Top, myszku ąc po wszystkich krzakach. Reporter z inżynierem szli razem, Ge-
deon Spilett z notatnikiem w pogotowiu, inżynier milczący, zbaczał tylko czasem z drogi,
aby podnieść to czy owo, akiś okaz mineralny lub roślinny, które chował do kieszeni,
nic ednak przy tym nie mówiąc.

— Co on u licha tak zbiera? — mruczał pod nosem marynarz. — Ja przecież też
patrzę, a nie wiǳę nic takiego, po co warto by się było schylać.

Około ǳiesiąte drużyna schoǳiła z ostatnich pagórków, stanowiących podnóże Gó-
ry Franklina. Rosły tu tylko krzaki i z rzadka porozrzucane drzewa. Szli po żółtawe , spa-
lone ziemi tworzące równinę długości około mili, sięga ącą do samego krańca lasu. Tu
i ówǳie na równinie leżały olbrzymie bryły bazaltowe, które według badań Bischofa⁸³
potrzebowały trzysta pięćǳiesiąt milionów lat, aby się oziębić. Nigǳie ednak nie widać
było śladów lawy, która spłynęła głównie północnymi zboczami.

Cyrus Smith sąǳił, że bez żadnych wypadków dotrą do potoku, który ego zdaniem
powinien płynąć pod drzewami na skra u równiny, gdy wtem zobaczył, że Harbert biegnie
z powrotem, podczas gdy Nab i marynarz ukryli się za skały.

— Co się stało, mó chłopcze? — zapytał Gedeon Spilett.
— Dym!… — odparł Harbert. — Zobaczyliśmy dym wznoszący się mięǳy skałami,

o sto kroków od nas.
— Czyżby luǳie? — zapytał reporter.
— Nie pokazu my się, dopóki się nie dowiemy, z kim mamy do czynienia — powie-

ǳiał Cyrus Smith. — Barǳie obawiałbym się tubylców, eśli są na wyspie, niż życzył
sobie spotkania z nimi. Gǳie Top?

— Pobiegł przodem.
— Nie szczeka?
— Nie.
— To ǳiwne. Ale spróbu ę go przywołać.
W kilka minut późnie inżynier, Gedeon Spilett i Harbert dołączyli do pozostałych

towarzyszy i tak samo ak oni ukryli się za bryły bazaltowe.
Stąd u rzeli wyraźnie unoszący się kłębami w powietrze dym o barǳo charaktery-

stycznym żółtawym kolorze. Top powrócił na ciche gwizdnięcie swo ego pana, a inżynier,
dawszy towarzyszom znak, aby czekali na niego, podkradł się chyłkiem mięǳy skały.

Koloniści znieruchomieli i z pewnym niepoko em oczekiwali wyniku zwiadu, kiedy
nagle usłyszeli wołanie Cyrusa. Podbiegli do niego i poczuli przede wszystkim barǳo
ostry i nieprzy emny zapach roztacza ący się w powietrzu.

⁸³Bischof, Karl Gustav (–) — niemiecki chemik i geolog; zapoczątkował geochemię, był autorem
fundamentalne pracy Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie (Podręcznik geologii chemiczne i fi-
zyczne , –); badał m.in. czas stygnięcia kul roztopionego bazaltu, szacu ąc na te podstawie wiek Ziemi
na  mln lat. [przypis edytorski]
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Ten łatwy do zrozumienia zapach wystarczył inżynierowi, aby domyśleć się, skąd po-
choǳił dym, który go początkowo nie bez przyczyny zaniepokoił.

— Ten ogień — powieǳiał — a racze dym est wytworem same przyrody. Pochoǳi
ze źródła siarczanego, które dostarczy nam skutecznego lekarstwa na wszystkie choroby
gardła i płuc.

— Doskonale! — zawołał Pencroff. — Jaka szkoda, że nie mam kataru!
Koloniści udali się na mie sce, skąd się wznosił dym. Tu u rzeli źródło siarczanowe,

wypływa ące dość obficie mięǳy skałami, którego wody po wchłonięciu tlenu z atmosfery
wydawały silną woń siarkowodoru.

Cyrus Smith, zanurzywszy rękę, poczuł, że woda była dość oleista, a skosztowawszy
e , przekonał się, że miała słodkawy smak. Je temperaturę ocenił na mnie więce ǳie-
więćǳiesiąt pięć stopni Fahrenheita⁸⁴, a zapytany przez Harberta, ak to ustalił, odparł:

— To całkiem proste, mó chłopcze. Zanurzyłem dłoń w wodę i nie poczułem ani
zimna, ani ciepła. To dowoǳi że ma ona tę samą temperaturę, co ciało luǳkie, to est
mnie więce ǳiewięćǳiesiąt pięć stopni.

Ponieważ w te chwili ze źródła siarczanego nie mieli żadnego pożytku, porzucili e
i skierowali się w stronę gęstego lasu rozpoczyna ącego się o kilkaset kroków dale .

Tuta , ak się słusznie domyślał inżynier, płynął potok, tocząc swo e wartkie, krysz-
tałowe wody pomięǳy wysokimi brzegami z czerwone ziemi, które kolor zdraǳał wy-
raźnie, iż zawierała w sobie tlenek żelaza. Z tego powodu nazwali zaraz ten strumień
Czerwonym Potokiem.

Był to szeroki strumień, głęboki i przezroczysty, zasilany górskimi wodami, który
mie scami pełznąc leniwie po piasku ak rzeczka, a mie scami hucząc po skałach i spa-
da ąc w kaskadach ak górski potok, płynął do eziora wstęgą długą na milę, a szeroką
na trzyǳieści do czterǳiestu stóp. Woda w nim była słodka, co pozwalało przypuszczać,
że taka sama była woda w eziorze. Stanowiło to nader pomyślną okoliczność, na wy-
padek gdyby nad ego brzegami udało im się znaleźć lepsze mie sce do zamieszkania niż
w Kominach.

Drzewa, które o kilkaset stóp poniże ocieniały z obu stron brzegi strumienia, należały
do gatunków barǳo rozpowszechnionych w umiarkowane strefie Australii i Tasmanii.
Nie były to drzewa iglaste, które rosły na znane uż kolonistom części wyspy, o kilka
mil od Płaskowyżu Pięknego Widoku. O te porze roku, z początkiem kwietnia, który
na te półkuli świata odpowiada paźǳiernikowi, a zatem na początku esieni, nie były
one eszcze ogołocone z liści. Były tam zwłaszcza kazuaryny⁸⁵ i eukaliptusy⁸⁶, a niektóre
z nich dawały na wiosnę słodką mannę⁸⁷, zupełnie podobną do manny ze Wschodu.
Grupy cedrów australĳskich⁸⁸ rosły na polankach porośniętych były wysoką trawą, zwaną
w Nowe Holandii⁸⁹ tussac. Wydawało się ednak, że nie ma tu wcale drzew kokosowych,
tak obficie rosnących na archipelagach Pacyfiku; widocznie wyspa leżała zbyt daleko od
równika.

— Jaka szkoda! — powieǳiał Harbert. — Takie użyteczne drzewa i roǳą takie wspa-
niałe orzechy!

Mięǳy stosunkowo rzadkimi gałęziami eukaliptusów i kazuaryn gnieźǳiły się roz-
maite roǳa e ptaków, swobodnie używa ąc mięǳy nimi skrzydeł. Czarne, białe i popielate

⁸⁴ǳiewięćǳiesiąt pięć stopni Fahrenheita — przybliżona średnia temperatura luǳkiego ciała w skali zapropo-
nowane przez niemieckiego inżyniera i fizyka z Gdańska, Daniela Gabriela Fahrenheita (–), używane
w Wlk. Brytanii i daw. koloniach bryty skich do połowy XX wieku. W pierwotne wers i te skali temperatura
luǳkiego ciała wynosiła °F, w zmodyfikowane : ,°F. [przypis edytorski]

⁸⁵kazuaryna a. rzewnia (biol.) — roǳa drzew i krzewów z suchych terenów płd. Az i i Australii, charakte-
ryzu ący się barǳo twardymi liśćmi przypomina ącymi igły sosny; uznawane za na lepsze drewno opałowe na
świecie. [przypis edytorski]

⁸⁶eukaliptus (biol.) — roǳa drzew i krzewów o wiecznie zielonych, skórzastych liściach, pochoǳących
z Australii, Nowe Gwinei i płd.-wsch. Indonez i. [przypis edytorski]

⁸⁷manna — adalne grudki słodkiego soku wyǳielanego na powierzchni uszkoǳonych pędów krzewów
i drzew, szczególnie tamaryszkowych z Bliskiego Wschodu. [przypis edytorski]

⁸⁸cedr [czerwony] australĳski (. cèdre rouge d’Australie) — . nazwa potoczna liściastego drzewa Toona ciliata
z roǳiny meliowatych, rosnącego lasach deszczowych płd. Az i i Australii. Jego czerwone, łatwe do obróbki
drewno wykorzystu e się do produkc i mebli. [przypis edytorski]

⁸⁹Nowa Holandia — daw. nazwa Australii, w  nadana zach. wybrzeżu tego kontynentu przez holender-
skiego odkrywcę Abla Tasmana; używana do poł. XIX wieku. [przypis edytorski]
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kakadu, papugi rozmaitego gatunku i upierzenia, zielone, czerwone i modre, ukazywały
się oczom wędrowców akby wiǳiane przez pryzmat i wśród głośnego pisku i szczebio-
tania skakały z gałęzi na gałąź.

Nagle w gęstwinie zabrzmiał ǳiwaczny koncert przeraźliwych, poplątanych tonów.
Koloniści usłyszeli po kolei śpiewanie ptaków, głosy czworonożnych zwierząt i roǳa
bełkotania, które łatwo można było wziąć za mowę ǳikich luǳi. Nab i Harbert, zapo-
mina ąc o głównych zasadach ostrożności, rzucili się w te krzaki. Na szczęście nie było
tam ani drapieżnych zwierząt, ani ǳikich luǳi, lecz tylko z pół tuzina ptaków, które ra-
zem śpiewały i naśladowały rozmaite dźwięki; poznali od razu, że były to „górskie bażan-
ty”. Kilka celnych uderzeń kosturami zakończyło tę scenę naśladownictwa i dostarczyło
naszym podróżnym parę sztuk doskonałego eǳenia na wieczorny posiłek.

Harbert spostrzegł także piękne gołębie z brązowymi skrzydłami, edne ze wspaniały-
mi czubami, inne z zielonym upierzeniem, podobne do swoich pobratymców z Port Ma-
cquarie⁹⁰; lecz nie dało się ich pode ść z bliska. Tę samą trudność sprawiało dosięgnięcie
kruków i srok, które zrywały się całymi gromadami. Jeden ładunek śrutu spowodowałby
wśród nich wielką rzeź, lecz cała broń miotana naszych myśliwych składała się z kamieni,
a broń sieczna z kĳów, była więc zbyt prymitywna, żeby była skuteczna.

Niedostatki broni ukazały się eszcze dobitnie , gdy nagle susami przemknęło stado
czworonogów, skacząc po trzyǳieści stóp, istne ssaki lata ące, tak szybko i w tak wysokich
podskokach, że wyglądały ak wiewiórki przeskaku ące z drzewa na drzewo.

— To kangury! — zawołał Harbert.
— A można e eść? — zapytał Pencroff.
— Przyprawione we właściwy sposób są lepsze niż na lepsza ǳiczyzna — odparł re-

porter.
Zanim eszcze Gedeon Spilett dokończył tych pełnych zachęty słów, marynarz, Nab

i Harbert puścili się w pogoń za kangurami. Cyrus Smith wołał ich, ale na próżno. Lecz
na próżno także zapaleni łowcy gonili tę zwierzynę, szybką i odskaku ącą od ziemi ak
piłka. Po pięciu minutach zadyszeli się, a stado zniknęło w gęstwinie. Top również nie
miał więce szczęścia od swoich panów.

— Panie Cyrusie — powieǳiał Pencroff, gdy inżynier i reporter dołączyli do nich
— panie Cyrusie, sam pan wiǳi, że koniecznie potrzebu emy strzelb. Czy dałoby się to
zrobić?

— Może — odparł inżynier — ale na razie zaczniemy od wytwarzania łuków i strzał,
a nie wątpię, że wkrótce bęǳie się pan z tą bronią obchoǳić równie zręcznie ak myśliwi
australĳscy.

— Łuki, strzały! — powieǳiał Pencroff pogardliwie. — To zabawki dobre dla ǳieci!
— Nie należy ich lekceważyć, panie Pencroff — odparł reporter. — Łuki i strzały

przez całe wieki służyły do przelewania krwi. Proch istnie e dopiero od niedawna, a wo ny
są tak stare ak roǳa luǳki, niestety.

— Na honor, ma pan słuszność, panie Spilett — powieǳiał marynarz. — Ja zawsze
coś powiem, nim się zastanowię. Proszę wybaczyć.

Tymczasem Harbert, zapalony miłośnik przyrody, ponownie skierował rozmowę na
kangury, mówiąc:

— Mieliśmy zresztą do czynienia z gatunkiem kangurów, które na trudnie est
schwytać. To były istne olbrzymy, z długą popielatą sierścią. Lecz eśli się nie mylę,
istnie ą eszcze kangury czarne i rude, kangury skalne i kanguroszczury⁹¹, które łatwie
schwytać. Jest ich ze dwanaście gatunków…

— Harbercie — odparł marynarz sentenc onalnie — dla mnie istnie e tylko eden
roǳa : kangury pieczone, a właśnie tego roǳa u bęǳie nam ǳiś wieczorem brakować.

Wszyscy parsknęli śmiechem na tę nową klasyfikac ę pana Pencroffa. ǲielny ma-
rynarz nie ukrywał byna mnie swego niezadowolenia, wiǳąc, że bęǳie musiał się za-

⁹⁰Port Macquarie — miasto portowe w stanie Nowa Południowa Walia w Australii, u u ścia rz. Hastings do
Pacyfiku; daw. kolonia karna, od  udostępnione osadnikom. [przypis edytorski]

⁹¹kanguroszczury (biol.) — roǳina australĳskich torbaczy spokrewnionych z kangurami, mierzących ok.
– cm długości; niegdyś liczne na całym kontynencie, ob. występu ą tylko na płd. wybrzeżach. [przypis
edytorski]
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dowolić na obiad tylko bażantami; lecz tego dnia szczęście miało się do niego eszcze
uśmiechnąć.

Top, akby przeczuwa ąc, że w grę wchoǳi ego własny interes, biegał i myszkował
z instynktem zdwo onym przez wściekły apetyt. Barǳo możliwe nawet, że gdyby akaś
zwierzyna wpadła mu w łapy, niewiele pozostałoby z nie dla myśliwych. Top polował tym
razem na własny rachunek, lecz Nab czuwał nad nim i dobrze zrobił.

Około trzecie pies zniknął w zaroślach i wkrótce przygłuszony warkot dał znać my-
śliwym, że toczy walkę z akimś zwierzęciem.

Nab pobiegł w tę stronę i rzeczywiście zobaczył Topa, który z wielką żarłocznością
za adał akiegoś czworonoga; ǳiesięć sekund późnie nie dałoby się uż rozróżnić, do
akiego roǳa u należało to zwierzę. Na szczęście pies trafił widać na całe gniazdo i zaata-
kował od razu trzy sztuki, z czego dwa gryzonie — gdyż do tego rzędu należały zwierzęta
— leżały uduszone na ziemi.

Wkrótce po awił się Nab, tryumfalnie niosąc w każde ręce po ednym gryzoniu,
większym od za ąca. Miały żółte futerka upstrzone zielonawymi plamami oraz szczątkowe
ogony.

Obywatele Stanów Z ednoczonych ani przez chwilę nie mieli kłopotu, ak nazywać te
zwierzątka. Były to mary⁹², zwierzęta podobne do aguti⁹³, ale trochę większe od swoich
pobratymców z kra ów tropikalnych, amerykańskie króliki, o długich uszach i pyszczkach
uzbro onych w pięć trzonowych zębów po każde stronie, co głównie odróżnia e od aguti.

— Hura! — zawołał Pencroff. — Otóż mamy pieczyste! Teraz możemy wracać do
domu!

Po te krótkie przerwie ruszono dale w drogę. Czerwony Potok toczył bezustannie
swe kryształowe wody pod sklepieniem z kazuaryn, banks i⁹⁴ i olbrzymich drzew gu-
mowych⁹⁵. Wspaniałe rośliny liliowate wyrastały na dwaǳieścia stóp. Inne gatunki nie-
znanych młodocianemu przyrodnikowi drzew i krzewów pochylały się nad strumieniem
szemrzącym wśród zieleni leśne .

Koryto potoku z każdym krokiem rozszerzało się i Cyrus spoǳiewał się do ść wkrótce
do u ścia. Istotnie, przedarłszy się przez gęstą grupę wspaniałych drzew, znaleźli się nagle
nad brzegiem eziora.

Był to północny brzeg Jeziora Granta. Okolica była godna poǳiwu. Tafla wody, liczą-
ca około siedem mil obwodu, a dwieście pięćǳiesiąt akrów⁹⁶ powierzchni, obramowana
była rozmaitymi drzewami. Na wschoǳie przez zasłonę zieleni, malowniczo mie scami
uniesioną, przebłyskiwało zwierciadło morza. Na północy brzegi eziora tworzyły lekko
zaokrąglony łuk, silnie kontrastu ący z ostrymi liniami wewnętrznych krawęǳi. Liczne
ptaki wodne tłoczyły się u brzegów tego małego Ontario⁹⁷, a „tysiąc wysp”, z których sły-
nie ego amerykański imiennik, reprezentowała tuta skała stercząca ponad powierzchnią
wody o kilkaset stóp od południowego brzegu. Na skale żyło w sąsieǳkie zgoǳie kilka
roǳin zimorodków. Sieǳiały poważnie i nieruchomo na kamieniach, czatu ąc na prze-
pływa ące ryby, nagle zrywały się z ostrym krzykiem, zanurzały się w wodę i po chwili
wypływały na wierzch, unosząc w ǳiobach zdobycz.

Tu i ówǳie, po brzegach i na wysepce, rozsiadły się dumnie ǳikie kaczki, pelika-
ny, kurki wodne, miodo ady⁹⁸ z ęzyczkami ak pęǳle i kilka wspaniałych lirogonów⁹⁹,
których ogon układa się wǳięcznie w kształt liry.

⁹²mara (biol.) — roǳa dużych roślinożernych gryzoni zamieszku ących Amerykę Płd., obe mu ący dwa
gatunki: mara patagońska (Dolichotis patagonum) oraz mara solniskowa (Dolichotis salinicola). [przypis edytorski]

⁹³aguti (biol.) — roǳa roślinożernych gryzoni, ży ących w Ameryce Płd. i Środkowe ; roǳina agutiowatych
razem z m.in. roǳiną marowatych należy do ednego inarzędu eżozwierzokształtnych w rzęǳie gryzoni.
[przypis edytorski]

⁹⁴banksja, łac. Banksia (biol.) — roǳa wiecznie zielonych drzew i krzewów z Australii. [przypis edytorski]
⁹⁵drzewo gumowe, właśc. figowiec sprężysty, Ficus elastica (biol.) — wiecznie zielone drzewo z płd.-wsch. Az i,

uprawiane ako źródło naturalnego kauczuku. [przypis edytorski]
⁹⁶akr — anglosaska miara powierzchni gruntów;  akrów to ok.  hektarów. [przypis edytorski]
⁹⁷Ontario — ezioro na pograniczu Kanady i Stanów Z ednoczonych, na mnie sze i wysunięte na dale na

wschód w kompleksie pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północne . [przypis edytorski]
⁹⁸miodojady (biol.) — roǳina ptaków z rzędu wróblowych, występu ących w Australii, na Nowe Gwinei

i wyspach Pacyfiku, żywiących się nektarem, owadami i owocami. [przypis edytorski]
⁹⁹lirogony (biol.) — roǳina ptaków z rzędu wróblowych, ży ących w Australii, ma ących charakterystyczny

długi, ozdobny ogon i potrafiących naśladować różne dźwięki. [przypis edytorski]
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Woda eziora była słodka, przezroczysta, nieco ciemnawa i sąǳąc po wypływa ących
na wierzch pęcherzykach powietrza i koncentrycznych kręgach na powierzchni, musiało
w nim być pełno ryb.

— Zaiste, prześliczne ezioro — odezwał się Gedeon Spilett. — Dobrze byłoby
mieszkać nad ego brzegami.

— Bęǳiemy tu mieszkali! — odparł Cyrus Smith.
Chcąc wrócić do Kominów na krótszą drogą, koloniści doszli do kąta, aki tworzyły

wygięte brzegi eziora na południu. Nie bez trudności torowali sobie drogę wśród krza-
ków i zarośli, nietkniętych eszcze nigdy ręką luǳką, i skierowali się ku wybrzeżu, tak
aby wy ść na północną stronę Płaskowyżu Pięknego Widoku. Przeszli dwie mile w tym
kierunku, a gdy minęli ostatnie grupy drzew, ich oczom ukazało pokryte gęstą trawą
wzniesienie, a dale za nim — bezkresne morze.

Ażeby dostać się do Kominów trzeba było prze ść około mili na ukos przez pła-
skowzgórze aż do pierwszego zakrętu Rzeki ǲiękczynienia. Inżynier chciał się ednak
przekonać, w aki sposób i którędy odpływa ą wody z eziora, ruszyli więc dale mię-
ǳy drzewa, półtore mili na północ. Bez wątpienia musiał gǳieś istnieć przelew wody,
prawdopodobnie przez akieś wyszczerbienie w skale. Jezioro było w rzeczywistości tylko
wielką niecką, która stopniowo wypełniła się wodą z potoku, nadmiar wody musiał zatem
uchoǳić akąś szczeliną do morza. W takim razie, ak mniemał inżynier, można by było
wykorzystać ten odpływ wody i siłę e prądu, która inacze marnowałaby się bezużytecz-
nie. Szli zatem dale wzdłuż brzegu eziora, wchoǳąc na płaskowyż, lecz pomimo że uszli
eszcze całą milę w tym kierunku, Cyrus Smith nie mógł znaleźć odpływu, który przecież
musiał gǳieś istnieć.

Było wpół do piąte . Przygotowania do obiadu wymagały powrotu do Kominów.
Drużyna zawróciła więc i idąc lewym brzegiem Rzeki ǲiękczynienia, Cyrus Smith ze
swoimi towarzyszami doszli do Kominów.

Rozpalono ogień, a Nabowi i Pencroffowi powierzono funkc e kucharzy. Oba , pierw-
szy ako Murzyn, drugi ako marynarz, czuli do tego powołanie. Nie bawiąc się długo,
sporząǳili pieczeń z aguti i całe towarzystwo uraczyło się do syta.

Po eǳeniu, gdy się uż udawano na spoczynek, Cyrus Smith wy ął z kieszeni kilka
próbek różnych minerałów i powieǳiał krótko:

— Przy aciele, tu mamy żelazo, tu piryt¹⁰⁰, tu glinę, tu wapno, a tu węgiel. Oto co
nam da e przyroda i to est e uǳiał we wspólne pracy. Jutro przy ǳie kole na nas!
 

Co Top ma na sobie.—Wyrób łuków i strzał.—Cegielnia.— Piec garncarski.—Rozmaite
naczynia kuchenne.—Pierwszy rosół i pierwsza sztuka mięsa.—Piołun.—Krzyż Południa.
— Ważna obserwacja astronomiczna.

— No cóż, panie Cyrusie, od czego zaczniemy? — zagadnął naza utrz rano Pencroff
inżyniera.

— Zaczniemy od początku — odparł Cyrus Smith.
I rzeczywiście koloniści musieli zaczynać „od początku”. Nie mieli nawet narzęǳi

potrzebnych do wyrobu innych narzęǳi i nie zna dowali się nawet w tych warunkach, co
przyroda, która „ma ąc pod dostatkiem czasu, oszczęǳa przez to trudu”. Brakło im czasu,
gdyż potrzeby życia musieli zaspoka ać niezwłocznie, a chociaż korzysta ąc z doświadczenia
innych, nie potrzebowali niczego wyna dować od nowa, to ednak musieli wszystko na
nowo wytwarzać. Ich żelazo i stal miały eszcze postać rudy, ich naczynia były nadal gliną,
ich płótna i ubrania — surowymi włóknami.

Trzeba tu ednak dodać, że koloniści nasi byli ludźmi w na pięknie szym i na pełnie -
szym tego znaczeniu słowa. Inżynier Smith nie mógł mieć do pomocy towarzyszy barǳie
inteligentnych, oddanych i gorliwych. Wybadał każdego z nich i znał ich umie ętności.

¹⁰⁰piryt — minerał żelaza z gromady siarczków, występu ący w różnych roǳa ach skał, wykorzystywany ako
surowiec do otrzymywania półproduktów, z których wytwarza się kwas siarkowy i żelazo. [przypis edytorski]
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Gedeon Spilett, ǳiennikarz niepospolitych zdolności, który uczył się wszystkiego,
aby móc mówić o wszystkim, mógł głową i rękami w duże mierze przyczynić się do
kolonizac i wyspy. Nie cofnąłby się pewnie przed żadnym obowiązkiem. Jako zapalony
myśliwy miał teraz poświęcić się zawodowo temu, czemu się dotąd oddawał tylko dla
przy emności.

Harbert, poczciwy, ǳielny chłopak, posiada ący dość obszerne wiadomości w zakre-
sie nauk przyrodniczych, miał także przyczyniać się w znakomite mierze do wspólnego
dobra.

Nab był wcielonym poświęceniem. Zręczny, inteligentny, niezmordowany, silny, o że-
laznym zdrowiu, znał się nieco na kowalstwie i mógł być barǳo przydatny dla kolonii.

Jeśli choǳi o Pencroffa, to był zarazem marynarzem, którzy przemierzył wszystkie
oceanach świata, cieślą w stoczni brooklińskie , pomocnikiem krawieckim na okrętach
państwowych, podczas urlopów ogrodnikiem i rolnikiem i tak dale . Jako marynarz był
do wszystkiego i umiał wszystko.

Trudno byłoby zaiste dobrać pięciu luǳi barǳie gotowych do walki z losem i da ą-
cych większą ręko mię, że wy dą z nie zwycięsko.

„Zaczniemy od początku” — powieǳiał Cyrus Smith. Otóż początkiem, o którym
mówił inżynier, miało być sporząǳenie urząǳenia służącego do przetwarzania bogactw
naturalnych. Wiemy, ak ważną rolę w takim przetwarzaniu odgrywa ciepło. Opał, drew-
no lub węgiel, mieli od razu gotowe do użytku. Potrzebowali więc tylko zbudować piec,
żeby z nich skorzystać.

— Do czego ma służyć ten piec? — zapytał Pencroff.
— Do wyrabiania potrzebnych nam naczyń — odparł Cyrus Smith.
— A z czego zrobimy piec?
— Z cegieł.
— A cegły?
— Z gliny. Dale w drogę, przy aciele. Ażeby uniknąć niepotrzebnego transportu,

urząǳimy warsztat na mie scu produkc i. Nab przyniesie nasze zapasy żywności, a do ich
upieczenia nie zabraknie nam ognia.

— Zapewne — odparł reporter — ale eśli z powodu braku broni myśliwskie za-
braknie nam żywności?

— Żebyśmy mieli choć eden nóż! — zawołał marynarz.
— To co wtedy? — zapytał Cyrus Smith.
— Co wtedy? Wtedy wystrugałbym czym pręǳe łuk i strzały i mielibyśmy masę

ǳiczyzny w spiżarni.
— Tak, tak, żeby akiś nóż lub coś ostrego… — powieǳiał inżynier sam do siebie.
W te chwili ego wzrok padł na Topa, biega ącego tam i z powrotem po brzegu.
Oczy Cyrusa Smitha nagle zabłysły.
— Top, do nogi! — zawołał.
Pies przybiegł natychmiast na wezwanie swo ego pana. Ten u ął ego łeb w dłonie,

zd ął mu obrożę z karku, rozłamał ą na dwa kawałki i powieǳiał:
— Oto dwa noże, Pencroffie!
Odpowieǳią były dwa głośne „hurra” marynarza. Obroża Topa zrobiona była z cien-

kie hartowane stali. Wystarczyło więc na pierw na grubszym kamieniu zaostrzyć każdy
kawałek z edne strony w szpic, a potem na drobnoziarnistym piaskowcu naostrzyć klin-
gę. Takich piaskowców było na wybrzeżu pod dostatkiem i w dwie goǳiny późnie wypo-
sażenie kolonii składało się z dwóch ostrych kling, które bez trudu osaǳono w mocnych
trzonkach.

Zdobycie tych pierwszych narzęǳi powitali z wielkim triumfem. Był to istotnie nader
cenny nabytek i w barǳo odpowiednie chwili.

Ruszyli w drogę. Cyrus zamierzał powrócić do północnego brzegu eziora, gǳie po-
przedniego dnia zauważył gliniastą ziemię, z które pobrał próbkę. Udali się więc wzdłuż
brzegów Rzeki ǲiękczynienia, przeszli Płaskowyż Pięknego Widoku i po przebyciu pię-
ciu mil dotarli do polanki położone o dwieście kroków od Jeziora Granta.

Po droǳe Harbert spostrzegł drzewo, z którego gałęzi Indianie z Ameryki Połu-
dniowe sporząǳa ą łuki. Było to drzewo crejimba z roǳa u palmowców, które nie roǳi
adalnych owoców. Wycięli z niego długie, proste gałęzie, ogołocili e z liści i ostrugali
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e tak, że były grubsze pośrodku, a cieńsze po obu końcach. Pozostawało eszcze tylko
znaleźć akąś roślinę, która dałaby się użyć za cięciwę do łuku. Znaleźli krzew z gatunku
należącego do roǳiny ślazowatych, zwanego przez botaników Hibiscus heterophyllus¹⁰¹.
Ma ą one niezwykle giętkie i mocne włókna, które można porównać z ścięgnami zwie-
rząt. W ten sposób Pencroff sporząǳił kilka mocnych łuków. Brakowało eszcze tylko
strzał. Łatwo dało się e wystrugać z prostych i sztywnych gałązek bez sęków, lecz dużo
trudnie było uzbroić e w groty, to znaczy znaleźć materiał, który mógłby zastąpić żelazo.
Pencroff ednak powieǳiał sobie, że skoro on zrobił swo e, reszty dokona przypadek.

Koloniści przybyli na mie sce poznane uż poprzedniego dnia. Gleba składała się z tłu-
ste gliny, takie ak używane na cegły i dachówki, a zatem nada ące się do tego, co chcieli
wykonać. Sama praca nie sprawiała na mnie szych trudności. Trzeba było tylko odtłuścić
glinę za pomocą piasku, uformować z nie cegły i powypalać e w ogniu.

Zazwycza cegły wyrabia się w przeznaczonych do tego formach, inżynier ednak po-
stanowił, że wykona ą e ręcznie. Na te pracy upłynął im cały ten ǳień i następny. Glina,
na pierw zmoczona wodą, potem mieszana nogami i rękami robotników, ǳielona by-
ła następnie na kostki ednakowe wielkości. Jeden wprawny robotnik est w stanie bez
maszyny uformować w ten sposób do ǳiesięciu tysięcy cegieł w ciągu dwunastu go-
ǳin. Jednak pięciu ceglarzy z Wyspy Lincolna zdołało przez te dwa dni ulepić zaledwie
trzy tysiące sztuk. Poukładali e rzędami, edną przy drugie , i pozostawili, żeby całkiem
wyschły i nadawały się do wypalania, na co potrzeba było trzech do czterech dni.

Dnia  kwietnia Cyrus za ął się ustaleniem położenia wyspy.
ǲień wcześnie odnotował dokładnie goǳinę, o które słońce zaszło za horyzont,

uwzględnia ąc przy tym reakc ę¹⁰². Tego ranka równie dokładnie odnotował goǳinę,
w które znów się po awiło. Pomięǳy tym zachodem a wschodem słońca upłynęło do-
kładnie dwanaście goǳin i dwaǳieścia cztery minuty¹⁰³. A zatem tego dnia w sześć
goǳin i dwanaście minut po wschoǳie słońce powinno przechoǳić dokładnie przez
południk wyspy, a punkt nieba, w którym bęǳie się wówczas zna dowało, wyznaczy
północ.

O wyznaczone goǳinie Cyrus ustalił ten punkt i oznacza ąc na edne linii ze słońcem
dwa drzewa, które miały mu służyć za znaki orientacy ne, uzyskał stałą linię południka do
dalszych obliczeń.

Dwa dni, które poprzeǳały wypalanie cegieł, spożytkowano na zgromaǳenie opału.
Ścinali gałęzie z drzew rosnących wokół polany i zbierali suche, spadłe na ziemię. Pracę
przeplatali polowaniem w okolicznych lasach, zwłaszcza że Pencroff miał uż teraz kil-
ka tuzinów strzał o ostrych końcach. Groty zawǳięczali Topowi, który pewnego razu
przyniósł eżozwierza¹⁰⁴. Jeżozwierz niezbyt nadawał się na pieczyste, lecz miał dla nich
nieocenioną wartość z powodu kolców, którymi był pokryty. Kolce te zostały mocno
przytwierǳone na ednym końcu strzał, a kierunek lotu utrzymywały osaǳone na dru-
gim końcu pióra kakadu. Reporter i Harbert w krótkim czasie wyćwiczyli się na barǳo
celnych łuczników. Toteż nie brakowało nigdy w Kominach zwierzyny i ptactwa: kapibar,
gołębi, aguti, głuszców i innych. Większość tych zwierząt upolowali w lesie położonym
na lewym brzegu Rzeki ǲiękczynienia, który nazwali Lasem Złotopióra, na pamiątkę
ptaka, za którym uganiali się Pencroff z Harbertem na swe pierwsze wyprawie łowiec-
kie .

Zwierzynę edli na świeżo, przechowywali tylko szynki z kapibary, uwęǳone na wol-
nym ogniu z wilgotnego drzewa i przyprawione wonnymi ziołami. Jednak eǳenie, cho-

¹⁰¹Hibiscus heterophyllus (biol.) — eden z gatunków ketmii (hibiskusa), występu ący wyłącznie w Australii.
[przypis edytorski]

¹⁰²refrakcja — tu: reakc a astronomiczna, z awisko ugięcia promieni świetlnych w atmosferze ziemskie
spowodowane znaczącymi różnicami gęstości powietrza na różne wysokości od powierzchni Ziemi; reak-
c a atmosferyczna zmienia pozorne położenie obiektów na niebie, przesuwa ąc e w stronę zenitu. [przypis
edytorski]

¹⁰³Pomięǳy tym zachodem a wschodem słońca upłynęło dokładnie dwanaście goǳin i dwaǳieścia cztery minuty
— rzeczywiście o te porze roku i na te szerokości słońce wschoǳiło o goǳ. : rano, a zachoǳiło o goǳ.
:. [przypis autorski]

¹⁰⁴jeżozwierz (biol.) — kolczasty ssak z rzędu gryzoni, zamieszku ący płd. Europę, Aykę i Az ę od Indii po
Borneo; niekiedy potocznie nazwą eżozwierz określa się podobne z wyglądu, ży ące w Ameryce Płn. ursony.
[przypis edytorski]
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ciaż barǳo posilne, składało się ciągle tylko z pieczystego i koloniści tęsknili z całe duszy
za słodką muzyką szumiącego garnka z rosołem i sztuką mięsa. Lecz na to trzeba było
czekać, aż zostaną wyprodukowane garnki, a zatem aż zostanie postawiony piec.

Podczas wypraw, pode mowanych tylko w na bliższe okolice cegielni, myśliwi na-
potykali nieraz świeże ślady wielkich zwierząt uzbro onych w potężne pazury, których
gatunku nie mogli rozpoznać. Cyrus Smith zalecał im więc ak na większą ostrożność,
gdyż prawdopodobnie las skrywał niebezpieczne drapieżniki.

Cyrus miał słuszność. Pewnego dnia Gedeon Spilett z Harbertem zobaczyli zwierzę
barǳo podobne do aguara. Drapieżnik ednak na szczęście zostawił ich w spoko u, gdyż
w przeciwnym razie prawdopodobnie nie wyszliby z walki bez poważnych ran. Gedeon
Spilett obiecał sobie, że gdy tylko będą mieli lepszą broń, to znaczy przyna mnie edną
taką strzelbę, akie domagał się Pencroff, wyda zaciętą wo nę wszystkim drapieżnikom
i oczyści z nich całą wyspę.

Przez tych kilka dni nie za mowano się wcale wygodnie szym urząǳeniem Kominów,
gdyż inżynier zamierzał znaleźć lub w razie potrzeby zbudować lepsze chronienie. Poprze-
stano więc tylko na tym, że wyścielono korytarze świeżą podściółką z mchu i suchych
liści i na tym nieco prymitywnym posłaniu zmordowani całoǳienną pracą robotnicy
zasypiali twardo i smacznie.

Obliczyli także dokładnie dni spęǳone na Wyspie Lincolna, od chwili gdy po raz
pierwszy na nie wylądowali, i odtąd regularnie e notowali. W środę  kwietnia upływało
dwanaście dni od chwili, gdy huragan wyrzucił rozbitków na to wybrzeże.

 kwietnia o świcie inżynier i ego towarzysze zebrali się na polanie, gǳie się miało
odbywać wypalanie cegieł. Operac a ta miała oczywiście dokonać się pod wolnym niebem,
a nie w piecu, albo racze cały ten stos cegieł miał tworzyć eden olbrzymi piec, który miał
się sam wypalić. Rozłożyli na ziemi opał w postaci wiązek chrustu i otoczyli go kilkoma
rzędami wysuszonych cegieł, które utworzyły wielki sześcian z prowaǳącymi na zewnątrz
otworami dla przewiewu. Praca trwała cały ǳień i dopiero wieczorem podłożyli ogień pod
wiązki drewna.

Te nocy żaden nie kładł się spać, wszyscy czuwali pilnie nad tym, aby ogień nie
przygasł.

Operac a trwała czterǳieści osiem goǳin i powiodła się doskonale. Następnie trze-
ba było zaczekać, aż dymiąca masa nieco ostygnie. Tymczasem zaś Nab i Pencroff pod
kierunkiem Cyrusa Smitha naznosili na splecionych z gałęzi noszach bryły węglanu wap-
nia¹⁰⁵, pospolitego kamienia, który w wielkich ilościach występował na północ od eziora.
Bryły te, ulega ące rozkładowi pod wpływem ciepła, zmieniały się w barǳo tłuste wapno
niegaszone, silnie pęcznie ące podczas gaszenia, a do tego tak czyste, ak gdyby powstało
z prażenia kredy lub marmuru. Po zmieszaniu z piaskiem, ǳięki któremu masa mnie się
kurczy podczas twardnienia, z wapna otrzymano doskonałą zaprawę.

ǲięki tym różnym zabiegom  kwietnia inżynier miał do dyspozyc i pewną ilość
gotowego wapna i kilka tysięcy cegieł.

Nie tracąc czasu, przystąpili natychmiast do stawiania pieca, ma ącego służyć do wy-
palania rozmaitych naczyń niezbędnych do domowego użytku. Przedsięwzięcie to po-
wiodło się bez większych trudności. Pięć dni późnie napełnili piec węglem kamiennym,
którego odkryte pokłady inżynier odkrył u u ścia Czerwonego Potoku, i z wysokiego na
dwaǳieścia stóp komina wzbił się pierwszy dym. Polana przekształciła się w wytwórnię,
a Pencroff był bliski przekonania, że z tego pieca wy dą wszystkie wyroby nowoczesnego
przemysłu.

Na razie ednak koloniści wyprodukowali tylko zwykłe wyroby ceramiczne, barǳo
przydatne do gotowania eǳenia. Surowcem była ta sama glina, do które Cyrus Smith
dodał trochę wapna i kwarcu. Masa ta nie była niczym innym ak tylko prawǳiwą gli-
ną fa kową¹⁰⁶. Zrobili z nie garnki, kubki, uformowane na kamieniach odpowiedniego
kształtu, dale talerze, duże ǳbany i kaǳie na wodę i inne. Wprawǳie były koślawe, lecz

¹⁰⁵węglan wapnia (chem.) — sól kwasu węglowego i wapnia, podstawowy składnik wielu minerałów i nie-
których skał; tu zamiast: wapień, skała zbudowana głównie z węglanu wapnia. [przypis edytorski]

¹⁰⁶glina fajkowa — dawna potoczna nazwa plastyczne gliny wypala ące się na biało, używane do produkc i
fa ansu, statuetek, cegieł ogniotrwałych itp. [przypis edytorski]
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ich wypaleniu w wysokie temperaturze stały się wyposażeniem kuchni w Kominach
równie cennym, ak gdyby do ich wyrobu użyto na lepszego kaolinu¹⁰⁷.

Trzeba dodać, że Pencroff, chcąc się przekonać, czy spreparowana w ten sposób glina
zasługu e na nazwę gliny fa kowe , ulepił z nie sobie kilka niezgrabnych fa ek. Wprawǳie
uznał e za urocze, lecz niestety brakowało do nich tytoniu. Ten brak marynarz odczuwał
barǳo dotkliwie.

— Ale bęǳie i tytoń, tak ak wszystko! — powtarzał w przypływach bezgraniczne
ufności.

Prace te trwały aż do  kwietnia i nietrudno się domyślić, że czas ten został spo-
żytkowany sumiennie. Koloniści, którzy przemienili się w garncarzy, nie za mowali się
niczym innym niż garncarstwem. Gdy Cyrus Smith zechce z nich zrobić kowali, bę-
dą kowalami. Ale ponieważ naza utrz przypadała nieǳiela i to Nieǳiela Wielkanocna,
postanowili ednogłośnie uświęcić ten ǳień odpoczynkiem. Amerykanie ci byli ludźmi
religĳnymi i skrupulatnie przestrzegali przepisów Biblii, a sytuac a, w akie się znaleźli,
eszcze barǳie rozwinęła w nich uczucie ufności ku Stwórcy wszechrzeczy.

Tego wieczora więc, dnia  kwietnia, wrócili do Kominów. Zabrali ze sobą resztę
naczyń, a piec wygasili do czasu ego nowego przeznaczenia. Podczas powrotu zdarzył się
pomyślny przypadek: inżynier odkrył pewną substanc ę mogącą zastąpić hubkę. Jak wia-
domo, ten gąbczasty, miękki materiał pochoǳi z pewnego gatunku pasożytniczych grzy-
bów nadrzewnych. Odpowiednio spreparowany sta e się barǳo łatwo zapalny, zwłaszcza
gdy się go uprzednio przesyci prochem armatnim lub wygotu e w roztworze azotanu
lub chlorku potasu. Dotychczas ednak nie znaleźli takiego grzyba ani nawet żadnego
ze smarǳów¹⁰⁸, które mogą go zastąpić. Otóż tego dnia inżynier spostrzegł pewną ro-
ślinę należącą do bylic¹⁰⁹, których głównymi gatunkami są piołun, trawa cytrynowa¹¹⁰,
estragon i inne. Uszczknął z nie kilka kępek i wskazu ąc e marynarzowi, powieǳiał:

— Niech pan spo rzy, Pencroffie, to pana z pewnością ucieszy.
Pencroff przypatrzył się uważnie roślinie porośnięte długimi, edwabistymi włoskami,

z listkami pokrytymi puszkiem podobnym do bawełny, i po chwili zapytał:
— Cóż to takiego, panie Cyrusie? Na miłość boską! Czy to tytoń?…
— Nie — odparł Cyrus Smith — to artemiz a, dla uczonych to bylica chińska¹¹¹,

a dla nas bęǳie to hubka.
Rzeczywiście bylica, wysuszona ak należy, dała substanc ę łatwo zapalną, zwłaszcza

gdy późnie inżynier przesycił ą azotanem potasu, którego kilka pokładów zna dowało się
na wyspie, a który est niczym innym ak po prostu saletrą.

Tego wieczora koloniści, zgromaǳeni w środkowym poko u Kominów, z edli przy-
zwoitą kolac ę. Nab przygotował rosół z aguti, szynkę z kapibary przyprawioną wonnymi
ziołami, do które dodał gotowane bulwy rośliny zwane Caladium macrophizum¹¹², z ro-
ǳiny obrazkowatych¹¹³, która pod niebem południowym występu e w postaci krzewu.
Kłącza te miały doskonały smak, były barǳo pożywne, przypominały przyprawę znaną
w Anglii pod nazwą portlanǳkiego sago¹¹⁴ i mogły nawet do pewnego stopnia zastąpić
chleb, którego brakowało eszcze mieszkańcom Wyspy Lincolna.

Po kolac i, przed nocnym spoczynkiem, Cyrus Smith wyszedł ze swoimi towarzy-
szami na brzeg morza odetchnąć świeżym powietrzem. Była wówczas ósma wieczorem.

¹⁰⁷kaolin — ilasta skała osadowa, składa ąca się głównie z kaolinitu, używana ako surowiec do produkc i
szlachetne ceramiki (stąd potocznie: glinka porcelanowa). [przypis edytorski]

¹⁰⁸smarǳ — roǳa grzybów, których kapelusz ma formę duże , pomarszczone główki. [przypis edytorski]
¹⁰⁹bylica, Artemisia (biol.) — roǳa roślin z roǳiny astrowatych, liczący  gatunków, na ogół aromatycz-

nych. [przypis edytorski]
¹¹⁰trawa cytrynowa, Cymbopogon nardus (biol.) — aromatyczna trawa pochoǳąca z Az i, używana w kuchni

oraz w przemyśle perfumery nym. [przypis edytorski]
¹¹¹bylica chińska — właśc. bylica roczna (Artemisia annua), pochoǳąca z Az i, zawleczona przez człowieka do

innych części świata. [przypis edytorski]
¹¹²Caladium macrophizum — eden z gatunków roǳa u Caladium (obraźnica), wieloletnich roślin zielnych,

którym daw. nadawano rozmaite nazwy; macrophizum oznacza „o dużych kłączach”. [przypis edytorski]
¹¹³obrazkowate, Araceae (biol.) — roǳina roślin zielnych, rzaǳie krzewów, występu ących gł. w lasach tro-

pikalnych. [przypis edytorski]
¹¹⁴portlanǳkie sago — pieczone bulwiaste kłącza rośliny Arum maculatum, z których dawnie wyrabiano

mączkę skrobiową, używane też do wyrobu salepu, popularnego napo u przed upowszechnieniem się kawy
i herbaty. [przypis edytorski]
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Noc roztoczyła wszystkie swe czary. Przed pięcioma dniami była pełnia, tego dnia księ-
życ eszcze nie wzeszedł, lecz uż cały widnokrąg srebrzył się od łagodne , blade asności,
którą można by nazwać księżycowym świtem. Na południowym zenicie aśniały konste-
lac e podbiegunowe, a spomięǳy wszystkich na barǳie Krzyż Południa, który kilka dni
wcześnie inżynier powitał ze szczytu Góry Franklina.

Cyrus Smith przypatrywał się czas akiś te wspaniałe konstelac i, która na wierz-
chołku i u podstawy ma po dwie gwiazdy pierwsze wielkości¹¹⁵, na prawym ramieniu
edną drugie wielkości, zaś na lewym edną gwiazdę trzecie wielkości.

Po czym zamyśliwszy się chwilę, zapytał, zwraca ąc się do Harberta:
— Słucha Harbercie, czy nie mamy ǳiś przypadkiem  kwietnia?
— Tak est, panie Cyrusie — odparł chłopak.
— Więc, eśli się nie mylę, utro przypada eden z tych czterech dni w roku, w któ-

rych czas prawǳiwy pokrywa się z czasem średnim¹¹⁶, to znaczy, mó chłopcze, że utro,
z dokładnością do kilku sekund, słońce prze ǳie przez południk dokładnie wtedy, kiedy
na zegarkach bęǳie południe. Jeśli więc bęǳie dobra pogoda, to mam naǳie ę oznaczyć
długość geograficzne nasze wyspy z dokładnością do kilku stopni.

— Jak to, bez instrumentów, bez sekstantu¹¹⁷? — zapytał Gedeon Spilett.
— Tak est — odparł inżynier. — A ponieważ noc taka pogodna, spróbu ę więc esz-

cze ǳiś wieczorem ustalić naszą szerokość geograficzną, wyznacza ąc wysokość Krzyża
Południa, a tym samym i bieguna południowego, nad horyzontem. Rozumiecie przecież
dobrze, przy aciele, że zanim rozpoczniemy poważne prace nad osiedleniem się tuta , nie
wystarczy stwierǳić, że ta ziemia est wyspą, potrzeba eszcze w miarę możności przeko-
nać się, ak daleko zna du e się od kontynentu amerykańskiego bądź od australĳskiego,
bądź też od głównych archipelagów Pacyfiku.

— Rzeczywiście — odezwał się reporter. — Może zamiast budować dom, wypadnie
nam wybudować statek, eśli przypadkiem od lądów zamieszkałych przez luǳi odǳiela
nas tylko sto mil.

— Dlatego właśnie — ciągnął dale Cyrus — spróbu ę ǳiś wieczorem ustalić szero-
kość geograficzną Wyspy Lincolna, a utro w południe spróbu ę obliczyć długość.

Gdyby inżynier posiadał sekstant, przyrząd za pomocą którego da się z dużą do-
kładnością obliczyć odległość kątową obiektów ǳięki odbiciom w zwierciadłach, pomiar
nie sprawiałby na mnie sze trudności. Tego wieczoru z wysokości bieguna, a naza utrz
z prze ścia słońca przez południk otrzymałby obie współrzędne wyspy. Lecz nie ma ąc
takiego przyrządu, trzeba go było czymś zastąpić.

Cyrus Smith powrócił więc do Kominów. Tam przy świetle ogniska wystrugał dwie
płaskie linĳki i połączył e ze sobą na ednym końcu, tak że tworzyły roǳa cyrkla, któ-
rego ramiona można było dowolnie rozsuwać i przybliżać ku sobie. Do połączenia użył
twardego kolca akac i, znalezionego w stosie suchego drewna na ognisko.

Sporząǳiwszy ten instrument, inżynier powrócił na plażę. Ponieważ ednak potrze-
bował zmierzyć wysokość bieguna ponad horyzontem asno i wyraźnie zarysowanym,
to znaczy ponad horyzontem morza, a Przylądek Szponu zasłaniał mu południową część
widnokręgu, musiał poszukać innego, odpowiednie szego stanowiska. Na lepsze było-
by bez wątpienia wybrzeże zwrócone wprost na południe, lecz aby się do niego dostać,
trzeba by było prze ść na drugą stronę Rzeki ǲiękczynienia, która o te porze była dość
głęboka, co powodowało pewne trudności.

¹¹⁵gwiazdy pierwszej wielkości — w astronomii używa się tzw. wielkości gwiazd, które odpowiada ą sile ich
blasku; od czasów Ptolemeusza na aśnie sze gwiazdy ma ą wielkość , zaś na słabsze widoczne gołym okiem
ma ą wielkość równą ; tradycy nie na aśnie sza gwiazda w danym gwiazdozbiorze oznaczana est małą grecką
literą alfa, kole na literą beta itd. [przypis edytorski]

¹¹⁶jeden z tych czterech dni w roku, w których czas prawǳiwy pokrywa się z czasem średnim — prawǳiwy czas
słoneczny, wynika ący bezpośrednio z pozyc i Słońca na niebie, est czasem płynącym nie ednosta nie, gdyż
Ziemia porusza się po elipsie w płaszczyźnie nachylone względem swo e osi obrotu. W zegarkach mechanicz-
nych i w życiu coǳiennym używa się ednosta nie płynącego czasu średniego. Różnica pomięǳy tymi dwoma
czasami wynosi do kilkunastu minut i est zerowa cztery razy w roku:  kwietnia,  czerwca,  września i 
grudnia. [przypis edytorski]

¹¹⁷sekstant — przyrząd nawigacy ny do pomiaru wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, używany także
do pomiaru kątów poziomych i pionowych pomięǳy obiektami widocznymi na Ziemi. [przypis edytorski]
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Cyrus Smith postanowił więc wykonać swo e obserwac e na Płaskowyżu Pięknego
Widoku, uwzględnia ąc przy tym ego wysokość nad poziomem morza, którą miał zamiar
obliczyć naza utrz prostym sposobem geometrycznym.

Koloniści, idąc lewym brzegiem Rzeki ǲiękczynienia, udali się się na płaskowyż
i za ęli stanowisko na ego skra u zorientowanym z północnego zachodu na południowy
wschód, to est wzdłuż linii fantazy nych urwisk, ciągnące się wzdłuż brzegów rzeki.

Ta część płaskowyżu wznosiła się na akieś pięćǳiesiąt stóp ponad prawym brzegiem
rzeki, którego eden stok sięgał aż do końca Przylądka Szponu, a drugi aż do południo-
wego wybrzeża wyspy. Żadna przeszkoda nie ograniczała pola wiǳenia, które ogarniało
połowę widnokręgu, począwszy przylądka aż po Cypel Jaszczurczy. Na południu hory-
zont, oświetlony pierwszymi promieniami księżyca, rysował się ostrą linią i był barǳo
dobrze widoczny.

W tym momencie Krzyż Południa prezentował się oczom obserwatorów w pozyc i
odwrócone , gwiazda alfa tworzyła ego podstawę na bliższą bieguna południowego.

Konstelac a ta nie leży tak blisko bieguna południowego, ak Gwiazda Polarna bieguna
północnego. Je gwiazda alfa odległa est od niego o blisko dwaǳieścia siedem stopni;
Cyrus Smith wieǳiał o tym i miał tę odległość uwzględnić w obliczeniach. Zamierzał też
obserwować ą w chwili, w które bęǳie przechoǳić przez południk poniże bieguna, co
upraszczało ǳiałania.

Cyrus Smith skierował więc edno ramię swego drewnianego cyrkla na horyzont mo-
rza, a drugie ramię na gwiazdę alfa, podobnie ak zrobiłby z lunetami przyrządu mierni-
czego, a rozwarcie ramion dało mu odległość kątową mięǳy gwiazdą alfa a horyzontem.
Ażeby utrwalić uzyskany w ten sposób kąt, obie linĳki przyrządu przymocował kolcami
do trzecie , umieszczone poprzecznie, tak że kąt rozwarcia ramion nie mógł się zmienić.

Potem pozostawało uż tylko obliczyć właściwy kąt, sprowaǳa ąc obserwac ę do po-
ziomu morza, tak aby uwzględnić obniżenie horyzontu, co oczywiście pociągało za sobą
konieczność pomiaru wysokości płaskowyżu. Wielkość tego kąta dałaby wówczas wy-
sokość gwiazdy alfa, a co za tym iǳie także wysokość bieguna nad horyzontem, czyli
szerokość geograficzną wyspy, gdyż szerokość geograficzna każdego punktu kuli ziem-
skie est zawsze równa wysokości bieguna nad horyzontem w tym punkcie.

Obliczenia odłożono do następnego dnia i o ǳiesiąte wszyscy uż pogrążeni byli
w głębokim śnie.
 

Pomiary granitowej ściany. — Zastosowanie twierǳenia o podobieństwie trójkątów. — Sze-
rokość geograficzna wyspy.—Wycieczka na północ.—Ławica ostryg.— Plany na przyszłość.
— Przejście słońca przez południk. — Współrzędne Wyspy Lincolna.

Naza utrz,  kwietnia — w nieǳielę wielkanocną — koloniści o świcie opuścili
Kominy i zabrali się do prania bielizny i czyszczenia ubrań. Inżynier zamierzał wypro-
dukować mydło, gdy tylko zdobęǳie niezbędne surowce, to znaczy sodę lub potaż¹¹⁸,
tłuszcz lub ole . We właściwym czasie mieli się też zastanowić nad równie ważną sprawą
odnowienia garderoby. W każdym razie ubrania, które mieli na sobie, mogły wystarczyć
eszcze na pół roku, były bowiem mocne i wytrzymałe na zużycie przy pracy fizyczne .
Wszystko ednak zależało od położenia wyspy w stosunku do zamieszkałych lądów. A tę
ważną kwestię mieli rozstrzygnąć eszcze tego samego dnia, eśli pogoda bęǳie sprzy ać.

Słońce, wschoǳące na czystym widnokręgu, zapowiadało wspaniały ǳień, eden
z tych pięknych dni esiennych, które są akby ostatnim pożegnaniem lata.

Wypadało teraz uzupełnić szczegóły wczora szych obserwac i i zmierzyć wysokość
Płaskowyżu Pięknego Widoku nad poziomem morza.

— Czy nie potrzebny panu instrument podobnego do tego, akiego użył pan wczora ?
— zapytał Harbert inżyniera.

¹¹⁸potaż — popiół drzewny złożony głównie z węglanu potasu, używany od starożytności do produkc i mydła,
szkła, ceramiki i nawozów. [przypis edytorski]

   Tajemnicza wyspa 



— Nie, mó chłopcze — odpowieǳiał inżynier. — Uży emy innego sposobu, ale
prawie tak samo dokładnego.

Harbert, który lubił się uczyć wszystkiego, udał się za inżynierem. Ten, oddala ąc się
od podnóża granitowe ściany, zatrzymał się prawie na samym końcu wybrzeża. Tymcza-
sem Pencroff, Nab i reporter za ęci byli innymi pracami.

Cyrus Smith zaopatrzył się w prostą żerdź, długą na akieś dwanaście stóp. Zmierzył ą
możliwie ak na dokładnie , używa ąc za miarę własnego wzrostu, który znał prawie co do
linii¹¹⁹. Harbert niósł powierzony mu przez Cyrusa pion, czyli zwykły kamień uwiązany
do giętkiego kawałka włókna.

Gdy znaleźli się o akieś dwaǳieścia kroków od brzegu morza i mnie więce o pięćset
od wznoszące się pionowo granitowe ściany, Cyrus wbił żerdź na dwie stopy w piasek
i starannie nakierowu ąc, za pomocą pionu ustawił ą prostopadle do płaszczyzny hory-
zontu.

Po ukończeniu tych przygotowań cofnął się tak daleko, aby położywszy się na piasku,
mieć na osi wzroku równocześnie koniec żerǳi i szczyt granitowe ściany. Następnie
oznaczył dokładnie to mie sce, wbĳa ąc w ziemię kołek. Potem zwraca ąc się do Harberta,
zapytał:

— Znasz podstawowe zasady geometrii?
— Tak, trochę, panie Cyrusie — odparł Harbert, nie chcąc się zanadto zapęǳać.
— Pamiętasz więc, akie są własności dwóch tró kątów podobnych?
— Pamiętam — odparł Harbert. — Ich odpowiednie boki są do siebie proporc o-

nalne.
— Otóż, mó chłopcze, zbudowałem tu właśnie dwa tró kąty podobne, oba prosto-

kątne: pierwszy, mnie szy, ma ako boki pionową żerdź i linię łączącą kołek z podstawą
żerǳi, a ako przeciwprostokątną — linię na osi mo ego wzroku, pociągniętą od kołka
do górnego końca żerǳi; drugi, większy, ma ako boki pionową ścianę, o które wyso-
kość nam choǳi, i linię łączącą kołek z podnóżem te ściany, a ako przeciwprostokątną
— także linię na osi mo ego wzroku, pociągniętą od kołka do szczytu ściany, która est
przedłużeniem przeciwprostokątne pierwszego tró kąta.

— Ach, rozumiem, panie Cyrusie! — zawołał Harbert. — Proporc a odległości kołka
od żerǳi do odległości kołka od podnóża ściany est taka sama ak proporc a wysokości
żerǳi do wysokości te ściany.

— Tak est, Harbercie — odparł inżynier. — A gdy zmierzymy te dwie pierwsze od-
ległości, to zna ąc wysokość żerǳi, bęǳiemy potrzebowali tylko rozwiązać prostą pro-
porc ę, by otrzymać wysokość ściany, co nam oszczęǳi kłopotów z bezpośrednim e
mierzeniem.

Obie odległości poziome zmierzono za pomocą te same żerǳi, które wysokość po-
wyże piasku wynosiła dokładnie ǳiesięć stóp.

Pierwsza odległość, mięǳy kołkiem a punktem, w którym osaǳona była żerdź, wy-
nosiła piętnaście stóp.

Druga odległość, mięǳy kołkiem a podnóżem ściany, wynosiła pięćset stóp.
Ukończywszy ten pomiar, Cyrus z Harbertem wrócili do Kominów.
Tam Cyrus wziął do ręki płaski kamień, który przyniósł z edne z poprzednich wy-

cieczek, roǳa łupka¹²⁰, na którym można było pisać ostrą muszlą, i zestawił następu ącą
proporc ę:
15 ∶ 500 = 10 ∶ 𝑥
500 × 10 = 5000
5000 ∶ 15 = 333, 33.

Stąd wynikało, że wysokość ściany granitowe wynosi trzysta trzyǳieści trzy stopy¹²¹.
Następnie Cyrus Smith wziął sporząǳony poprzedniego dnia instrument, którego

rozchylenie ramion wyznaczało odległość kątową gwiazdy alfa od horyzontu. Zmierzył

¹¹⁹linia — anglosaska ednostka miary długości równa / cala, czyli , milimetra. [przypis edytorski]
¹²⁰łupek — ogólne określenie skał o budowie warstwowe , powodu ące łatwość rozwarstwiania się ich na

cienkie płytki; dawnie tabliczki łupkowe służyły do pisania i rysowania. [przypis edytorski]
¹²¹trzysta trzyǳieści trzy stopy — są to stopy angielskie, z których edna wynosi  centymetrów. [przypis

autorski]
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dokładnie rozwarcie tego kąta na obwoǳie koła, który poǳielił na trzysta sześćǳiesiąt
równych części. Okazało się, że kąt ten, po dodaniu do niego dwuǳiestu siedmiu stop-
ni, odǳiela ących gwiazdę alfa od bieguna południowego, i po zredukowaniu wysokości
płaskowyżu, na którym prowaǳono obserwac ę, do poziomu morza, wynosił około pięć-
ǳiesiąt trzy stopnie. Po od ęciu tych pięćǳiesięciu trzech stopni od ǳiewięćǳiesięciu,
czyli odległości bieguna od równika, pozostawało trzyǳieści siedem stopni. Z tego Cy-
rus Smith wywnioskował, że Wyspa Lincolna położona est na trzyǳiestym siódmym
stopniu szerokości południowe , albo racze , biorąc pod uwagę niedokładności pomiarów
i przy mu ąc odchylenie w granicach pięciu stopni, że położona est pomięǳy trzyǳie-
stym piątym a czterǳiestym równoleżnikiem.

Pozostawało eszcze obliczyć długość geograficzną, aby otrzymać obie współrzędne
wyspy. Inżynier zamierzał zrobić to eszcze tego samego dnia w południe, to est w chwili,
kiedy słońce miało przechoǳić przez południk.

Tę nieǳielę postanowiono poświęcić na przechaǳkę, albo racze na zwieǳenie części
wyspy mięǳy północnym brzegiem eziora a Zatoką Rekinów, a nawet, gdyby czas na to
pozwolił, chcieli do ść aż do północnego krańca Południowego Przylądka Szczęki. Obiad
mieli z eść wśród wydm i dopiero wieczorem powrócić do domu.

O wpół do ǳiesiąte rano grupka ruszyła brzegiem cieśniny. Po e drugie stronie, na
Wysepce Wybawienia, z powagą przechaǳały się gromady ptaków. Były to ptaki nurku ą-
ce z roǳiny bezlotków¹²². Łatwo e poznać po nieprzy emnym głosie przypomina ącym
ryk osła. Pencroff, który patrzył na nie z punktu wiǳenia czysto kuchennego, przy-
ął z niemałym zadowoleniem wiadomość, że mięso ich, chociaż czarnawe, est całkiem
smaczne.

Widać było także pełza ące po piasku duże ziemnowodne zwierzęta, zapewne foki,
które, ak się zdawało, obrały sobie tę wysepkę za schronienie. Nie można było upatry-
wać w nich pożywienia, gdyż ich tłuste mięso est obrzydliwe; mimo to Cyrus Smith
przypatrywał się im z wielką uwagą i nie u awnia ąc swoich planów, zapowieǳiał tylko
towarzyszom, że wkrótce przy ǳie im odwieǳić wysepkę.

Brzeg, po którym szli koloniści, usiany był niezliczonymi muszlami, z których nie-
edne mogłyby wprawić w zachwyt miłośników malakologii¹²³. Mięǳy innymi były tam
pawiatki¹²⁴, przewiertki¹²⁵, trygonie¹²⁶ i inne. O wiele pożytecznie sze odkrycie zrobił
Nab. Wśród skał odkrytych przez odpływa ące właśnie morze znalazł ogromną ławicę
ostryg. Mie sce to było oddalone mnie więce o cztery mile od Kominów.

— Nab ma ǳiś szczęśliwy ǳień! — zawołał Pencroff, przypatru ąc się wielkie ławicy.
— To rzeczywiście barǳo szczęśliwe odkrycie — powieǳiał reporter. — Jeśli to

prawda, co powiada ą, że każda ostryga znosi rocznie pięćǳiesiąt do sześćǳiesięciu tysięcy
a , to bęǳiemy mieli niewyczerpane zapasy.

— Zda e mi się tylko, że ostrygi nie są barǳo pożywne — powieǳiał Harbert.
— Owszem — odparł Cyrus Smith. — Ostrygi zawiera ą barǳo mało białka i ktoś,

kto chciałby się żywić wyłącznie nimi, musiałby ich z adać co na mnie piętnaście do
szesnastu tuzinów ǳiennie.

— Doskonale! — odpowieǳiał Pencroff. — Możemy e połykać tuzinami tuzinów,
zanim wyczerpiemy ławicę. Gdybyśmy teraz zabrali ze sobą trochę na śniadanie?…

I nie czeka ąc na odpowiedź, z góry wieǳąc, że propozyc a spotka się z uznaniem,
marynarz razem z Nabem oderwali trochę tych mięczaków. Włożyli e do siatki uplecione
przez Naba z włókien ketmii¹²⁷, zawiera ące także inne zapasy żywności. Następnie grupa
ruszyła dale wzdłuż wybrzeża, mięǳy wydmami a morzem.

Cyrus Smith od czasu do czasu spoglądał na zegarek, aby być gotowym na czas do
obserwac i, którą należało przeprowaǳić dokładnie w południe.

¹²²bezlotki (biol.) — pingwiny. [przypis edytorski]
¹²³malakologia (z gr. malakós: miękki) — nauka o mięczakach. [przypis edytorski]
¹²⁴pawiatka (daw. biol.) — Phasianella, roǳa niewielkich ślimaków morskich o wzorzystych muszlach, wy-

stępu ących na zach. Pacyfiku oraz w pobliżu Australii. [przypis edytorski]
¹²⁵przewiertka (biol.) — tu: Terebratula, roǳa ramienionogów morskich, podobnych do małży. [przypis

edytorski]
¹²⁶trygonie, Trigonia — wymarły roǳa prehistorycznych słonowodnych małży. [przypis edytorski]
¹²⁷ketmia (biol.) — hibiskus, roǳa krzewów i roślin zielnych z roǳiny ślazowatych. [przypis edytorski]
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Cała ta część wyspy aż do punktu, gǳie się kończyła Zatoka Stanów Z ednoczonych,
nazwanego Południowym Przylądkiem Szczęki, była zupełnie ałowa. Nie widać było nic,
tylko piasek i muszle, zmieszane z okruchami lawy. Ten pustynny brzeg zamieszkiwały
tylko ptaki morskie: mewy, duże albatrosy i ǳikie kaczki, które wystawiały na ciężką
próbę łakomstwo Pencroffa. Próbował strzelać do nich z łuku, lecz bez skutku, gdyż
rzadko przysiadały na ziemi, a w locie nie mógł ich trafić.

To skłoniło marynarza do ponowienia wcześnie sze prośby:
— Wiǳi pan, panie Cyrusie — powieǳiał — dopóki nie bęǳiemy mieli przy-

na mnie edne lub dwóch strzelb, nasza kuchnia ciągle bęǳie pozostawiać sporo do
życzenia.

— Bez wątpienia, panie Pencroff — odparł reporter — ale to tylko od pana zależy!
Niech się pan wystara o żelazo na lu, stal na zamki, saletrę, węgiel i siarkę na proch, rtęć
i kwas azotowy na spłonki i wreszcie ołów na kule, a Cyrus zrobi nam pierwszorzędne
strzelby.

— Cóż, wszystkie te surowce — odparł inżynier — na pewno zna ǳiemy na wyspie,
ale broń palna to misterny przyrząd i wymaga precyzy nych narzęǳi. Zresztą, zobaczymy
późnie .

— Czemu — wołał Pencroff — czemu wyrzuciliśmy całą broń, aka była w koszu,
i wszystkie narzęǳia, nawet scyzoryki⁈

— Ale gdybyśmy ich nie wyrzucili — odparł Harbert — to balon wyrzuciłby nas do
morza.

— Nie ma co mówić, masz słuszność, chłopcze — powieǳiał marynarz.
A po chwili, przeskaku ąc na inny temat, dodał:
— Ale wyobrażam sobie, ak Jonathan Forster i ego koleǳy musieli zgłupieć, gdy

następnego dnia rano zobaczyli, że plac est pusty, a lata ąca machina poszła na cztery
wiatry!

— To mnie na mnie obchoǳi, co oni sobie pomyśleli — powieǳiał reporter.
— Trzeba przyznać, że miałem dobry pomysł — powieǳiał Pencroff z zadowoleniem.
— Świetny pomysł, Pencroffie — odparł Gedeon Spilett, śmie ąc się. — Właśnie

ǳięki niemu tu esteśmy.
— Wolę być tuta niż w rękach południowców! — zawołał marynarz. — Zwłaszcza

od kiedy pan Cyrus był łaskaw dołączyć do nas!
— I a także, na honor — odparł reporter. — Zresztą czego nam tu braku e? Niczego.
— Chyba że…. wszystkiego! — zawołał Pencroff, wybucha ąc śmiechem, aż mu się

trzęsły potężne barki. — Ale pewnego dnia zna ǳiemy sposób, żeby się stąd wydostać!
— Może nawet pręǳe niż się spoǳiewacie, przy aciele — odezwał się na to inżynier

— eżeli Wyspa Lincolna zna du e się w miarę blisko akiegoś zamieszkałego archipe-
lagu lub kontynentu. Przekonamy się o tym na dale za goǳinę. Nie mam przy sobie
mapy Pacyfiku, ale pamiętam dość dobrze, ak wygląda ego południowa część. Z wczo-
ra szego obliczenia szerokości geograficzne wynika, że na wprost Wyspy Lincolna leży
na zachoǳie Nowa Zelandia, a na wschoǳie — brzegi Chile. Lecz odległość pomięǳy
tymi dwoma kra ami wynosi co na mnie sześć tysięcy mil. Pozosta e nam więc eszcze
ustalić, w którym mie scu te olbrzymie przestrzeni zna du e się nasza wyspa, a o tym
przekonamy się niebawem, obliczywszy e długość geograficzną z dostateczną, ak się
spoǳiewam, dokładnością.

— Prawda, że na bliże nas pod względem szerokości geograficzne est archipelag
Paumotu? — zapytał Harbert.

— Tak est — odparł inżynier — ale ǳieli nas od niego odległość co na mnie tysiąca
dwustu mil.

— A tam? — zapytał Nab, który z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwał się roz-
mowie, wskazu ąc na południe.

— Tam nie ma nic — odparł Pencroff.
— Rzeczywiście, nic — dodał inżynier.
— No, a co bęǳie — zagadnął reporter — eżeli Wyspa Lincolna est tylko o akieś

dwieście czy trzysta mil od Nowe Zelandii lub od Chile?
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— W takim przypadku — odparł inżynier — zamiast budować dom, wybudu emy
statek, a pan Pencroff obe mie ego ster…

— Na honor, panie Cyrusie — zawołał marynarz — gotów estem zostać kapitanem…
eżeli pan wymyśli sposób zbudowania statku, który wytrzymałby na morzu!

— Zbudu emy go, eśli bęǳie potrzeba — odparł Cyrus Smith.
Podczas gdy tak gawęǳili ze sobą ci luǳie, którzy naprawdę w nic nie wątpili, zbli-

żała się goǳina przeznaczona na obserwac ę. Jak Cyrus, nie ma ąc żadnego instrumentu,
potrafi stwierǳić prze ście słońca przez południk wyspy? Tego Harbert w żaden sposób
nie mógł się domyśleć.

Koloniści zna dowali się wówczas w odległości sześciu mil od Kominów, niedaleko
wydm, w których znaleźli inżyniera po ego zagadkowym ocaleniu. Zatrzymali się więc
tuta , aby przyrząǳić posiłek, gdyż było uż wpół do dwunaste . Harbert pobiegł po słodką
wodę do pobliskiego strumyka i przyniósł ą w ǳbanku, który Nab wziął ze sobą.

W tym czasie Cyrus Smith rozpoczął przygotowania do obserwac i astronomiczne .
Wybrał na plaży czyste mie sce, które cofa ące się morze dokładnie wyrównało. Warstwa
drobniutkiego piasku była gładka ak lustro, zdawało się, iż żadne ziarenko nie wystawało
ponad drugie. Zresztą nie miało znaczenia, czy powierzchnia est całkiem pozioma, czy
nie, podobnie ak obo ętne było, czy długa na sześć stóp tyczka, którą osaǳił w piasku,
wznosiła się pionowo. Przeciwnie, inżynier pochylił ą trochę w kierunku południowym,
to znaczy w stronę przeciwną od słońca, nie zapomina my bowiem, że dla kolonistów
Wyspy Lincolna, położone na półkuli południowe , słońce opisywało swó łuk ǳienny
ponad widnokręgiem północnym, a nie południowym.

Dopiero wtedy Harbert zrozumiał, w aki sposób Cyrus zamierza ustalić punkt kul-
minacy ny słońca, czyli prze ście przez południk wyspy, inacze mówiąc: określić połu-
dnie. Chciał wykorzystać cień, który tyczka rzucała na piasek, co przy braku dokładnie -
szych instrumentów, dawałoby odpowiednie przybliżenie wyniku, o który choǳiło.

Otóż w chwili, w które cień osiągnie minimum swe długości, bęǳie dokładnie po-
łudnie, wystarczyło więc śleǳić uważnie koniec cienia, aby uchwycić moment, w którym
cień po ciągłym skracaniu się zacznie się na nowo wydłużać. Nachyla ąc tyczkę na połu-
dnie Cyrus Smith zwiększył długość cienia, ǳięki czemu łatwie było śleǳić ego zmiany.
Istotnie, im dłuższa est wskazówka na zegarze, tym łatwie śleǳić e poruszenia. Cień
tyczki był tym samym, co wskazówka na tarczy zegara.

Gdy Cyrus Smith uznał, że nadeszła stosowna chwila, ukląkł na piasku i za pomocą
patyczków, które wtykał w piasek, zaczął oznaczać stopniowe skracanie się cienia tycz-
ki. Dokoła niego zgromaǳili się towarzysze, przypatru ąc się z zainteresowaniem tym
czynnościom.

Reporter trzymał w pogotowiu swó chronometr, aby odnotować goǳinę, w któ-
re cień bęǳie na krótszy. Poza tym, ponieważ Cyrus Smith przeprowaǳał obserwac e
w dniu  kwietnia, czyli w dniu, kiedy czas prawǳiwy pokrywa się z czasem średnim,
goǳina podana przez Gedeona Spiletta byłaby ta sama, co goǳina według prawǳiwego
czasu w Waszyngtonie, co miało ułatwić obliczenia.

Tymczasem słońce powoli przesuwało się po niebie. Cień tyczki skracał się coraz bar-
ǳie , aż wreszcie w chwili, kiedy Cyrusowi Smithowi wydawało się, że zaczął znowu się
wydłużać, zapytał:

— Która goǳina?
— Piąta i edna minuta — odpowieǳiał natychmiast Gedeon Spilett.
Pozostało uż tylko wykonać obliczenia. Był to rachunek barǳo prosty. Różnica mię-

ǳy południkiem Waszyngtonu a południkiem wyspy wynosiła, ak wiǳimy, w zaokrą-
gleniu pięć goǳin, to znaczy, że na Wyspie Lincolna było południe wtedy, gdy w Wa-
szyngtonie była uż goǳina piąta wieczorem. Otóż słońce w swym pozornym ruchu wo-
kół ziemi przebiega eden stopień w ciągu czterech minut, czyli piętnaście stopni w ciągu
goǳiny. Piętnaście stopni pomnożone przez pięć goǳin da e siedemǳiesiąt pięć stopni.

Ponieważ zaś Waszyngton leży na °’’, czyli w przybliżeniu pod siedemǳiesią-
tym siódmym stopniem licząc od południka Greenwich — który Amerykanie wspólnie
z Anglikami przy mu ą za punkt, od którego rozpoczyna ą liczyć stopnie długości geo-
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graficzne ¹²⁸ — zatem wynikało z tego, że wyspa zna du e się o siedemǳiesiąt siedem
plus siedemǳiesiąt pięć stopni na zachód od południka Greenwich, to znaczy na sto
pięćǳiesiątym drugim stopniu długości zachodnie .

Cyrus Smith ozna mił rezultat obliczeń swoich towarzyszom, biorąc przy tym pod
uwagę, podobnie ak to uczynił przy obliczaniu stopnia szerokości, możliwe niedokład-
ności i usterki obserwac i. Na podstawie swoich obliczeń mógł więc twierǳić dość sta-
nowczo, że Wyspa Lincolna położona była mięǳy trzyǳiestym piątym a trzyǳiestym
siódmym równoleżnikiem oraz pomięǳy sto pięćǳiesiątym a sto pięćǳiesiątym piątym
południkiem na zachód od południka Greenwich.

Odchylenie wynika ące z niedokładności obserwac i mogło, ak wiǳimy, wynosić po
pięć stopni w obu kierunkach, co licząc po sześćǳiesiąt mil na stopień, dawało różnicę
do trzystu mil na szerokości lub długości. Jednak ten ewentualny błąd nie mógł w ża-
den sposób wpłynąć na zamiary kolonistów. Było oczywiste, że Wyspa Lincolna była tak
odległa od akiegokolwiek lądu czy archipelagu, że szaleństwem byłoby odważyć się na
pokonanie te przestrzeni w zwykłe , kruche łoǳi.

W istocie obliczenia inżyniera pokazały, że wyspa zna du e się co na mnie tysiąc
dwieście mil od Tahiti¹²⁹ i wysp archipelagu Paumotu, przeszło tysiąc osiemset mil od
Nowe Zelandii i około cztery tysiące pięćset mil od brzegów Ameryki.

Cyrus Smith pomimo wysiłków pamięci nie mógł sobie w żaden sposób przypomnieć,
by w te części Pacyfiku istniała akaś wyspa w mie scu, które według ego obliczeń miała
za mować Wyspa Lincolna.
 

Zapada decyzja przezimowania. — Hutnictwo. — Badanie Wysepki Wybawienia. — Po-
lowanie na foki. — Schwytanie kolczatki. — „Leniwiec”. — Tak zwana metoda katalońska.
— Produkcja żelaza. — Jak się otrzymuje stal.

Naza utrz,  kwietnia, pierwsze słowa, które marynarz skierował do Gedeona Spiletta,
były:

— Jak tam, proszę pana? Kim ǳiś bęǳiemy?
— Tym, kim Cyrus zechce — odparł reporter.
Dotychczas byli ceglarzami i garncarzami, teraz przypadło im z kolei zostać hutnikami.
Poprzedniego dnia po śniadaniu dotarli aż do samego końca cypla Przylądka Szczęk,

odległego o siedem mil od Kominów. Tam kończył się długi łańcuch wydm, a ziemia
nabierała wyglądu wulkanicznego. Nie było tam tak wysokich urwisk ak na Płaskowyżu
Pięknego Widoku, lecz ǳiwaczne, fantastyczne skały, które otaczały wąską zatokę u ętą
pomięǳy dwa przylądki, składa ące się z substanc i mineralnych wyrzuconych przez wul-
kan. Po dotarciu do tego mie sca koloniści tą samą drogą ruszyli z powrotem i o zmierzchu
przybyli do Kominów. Nie udali się ednak na spoczynek, zanim nie rozstrzygnęli osta-
tecznie kwestii, czy należało w ogóle zastanawiać się nad opuszczeniem Wyspy Lincolna.

Tysiąc dwieście mil odǳiela ących wyspę od archipelagu Paumotu stanowiło niema-
łą odległość. Łoǳią nie dałoby się przebyć te przestrzeni, zwłaszcza podczas zbliża ące
się pory burz. Pencroff oświadczył to stanowczo. Wybudowanie zwykłego czółna, nawet
gdy się miało pod ręką wszystkie potrzebne do tego narzęǳia, było trudnym zadaniem.
A koloniści nie mieli tych narzęǳi, trzeba więc było zaczynać od wyrobu młotów, siekier,
toporków, pił, świdrów, hebli i tak dale , co wymagało sporo czasu. Postanowili zatem
stanowczo przezimować na Wyspie Lincolna i poszukać sobie na zimę wygodnie szego
mieszkania niż Kominy.

Przede wszystkim należało wykorzystać rudę żelazną, które pokłady inżynier zauważył
w północno-zachodnie części wyspy, i przemienić ą bądź w żelazo, bądź też w stal.

¹²⁸od południka Greenwich, który Amerykanie wspólnie z Anglikami przyjmują za punkt, od którego rozpoczynają
liczyć stopnie długości geograficznej — dawnie we Franc i ako południka zerowego używano południka przecho-
ǳącego przez obserwatorium w Paryżu; południk przechoǳący przez bryty skie obserwatorium w Greenwich
przy ęto ako standard mięǳynarodowy na konferenc i w Waszyngtonie w ,  lat po napisaniu te powieści.
[przypis edytorski]

¹²⁹Tahiti— wulkaniczna wyspa w południowe części Oceanu Spoko nego, w archipelagu Wysp Towarzystwa;
na większa wśród wysp Polinez i Francuskie . [przypis edytorski]
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Ziemia zazwycza nie zawiera metali w stanie zupełnie czystym. Przeważnie występu ą
one w postaci związków z tlenem albo z siarką. Właśnie edna z próbek, które przyniósł
Cyrus Smith, była żelazem magnetycznym¹³⁰, bez domieszki węglanów, a druga pirytem,
czyli siarczanem żelaza. Pierwsza więc z nich była tlenkiem żelaza, który należało zredu-
kować za pomocą węgla, to znaczy uwolnić od tlenu, aby uzyskać czysty metal. Redukc ę
wykonu e się, podda ąc rudę ǳiałaniu barǳo wysokie temperatury w obecności węgla,
albo też za pomocą szybkie i łatwe metody katalońskie , ma ące tę zaletę, że przemienia
rudę bezpośrednio w żelazo, bądź też metodą wielkich pieców, w które rudę zmienia się
na pierw w surówkę żelaza, a potem dopiero tę surówkę w czyste żelazo, pozbawia ąc ą
w ten sposób trzech do czterech procent połączonego z nią węgla.

Czego potrzebował Cyrus Smith? Czystego żelaza, a nie surówki. Postanowił za-
tem zastosować szybszą metodę redukc i. Zresztą znaleziona przez niego ruda była sama
w sobie barǳo czysta i barǳo bogata. Należała do tego gatunku rudy tlenkowe , która
występu e w ciemnoszarych bryłach, da e czarny pył i tworzy kryształy w kształcie re-
gularnych ośmiościanów. Z te właśnie rudy pochoǳą naturalne magnesy i służy ona
w Europie do wyrobu na lepszego żelaza, z którego słyną Szwec a i Norwegia. Niedaleko
pokładów rudy zna dowały się złoża węgla kamiennego, z których koloniści uż korzystali.
To znacznie ułatwiało proces przetapiania rudy, gdyż potrzebne składniki zna dowały się
pod ręką. To właśnie ta okoliczność est powodem tak bogate eksploatac i rudy w Z ed-
noczonym Królestwie¹³¹, gǳie w tym samym czasie i w tym samym mie scu wydobywa
się rudę i węgiel potrzebne do produkc i metalu.

— A więc, panie Cyrusie — odezwał się Pencroff — zabierzemy się za przerabianie
rudy żelazne ?

— Tak est, przy acielu — odparł inżynier — i dlatego rozpoczniemy, co zapewne się
panu spodoba, od polowania na foki na wysepce.

— Od polowania na foki! — zawołał marynarz, zwraca ąc się do Gedeona Spiletta.
— Więc do produkc i żelaza potrzeba fok?

— Oczywiście, skoro Cyrus tak twierǳi — odparł reporter.
Tymczasem inżynier wyszedł uż z Kominów, a Pencroff przygotował się do polowania

na foki, nie otrzymawszy innego wy aśnienia.
Niebawem Cyrus Smith, Harbert, Gedeon Spilett, Nab i marynarz zgromaǳili się

nad brzegiem morza w mie scu, gǳie w czasie odpływu można było przebyć cieśninę
w bród. A że była to właśnie chwila na większego odpływu, więc myśliwi przeszli całą
cieśninę, mocząc się tylko do kolan.

Cyrus Smith po raz pierwszy postawił stopę na wysepce, a ego towarzysze po raz
drugi, gdyż ak wiemy, właśnie tam wyrzucił ich balon.

Gdy wyszli na brzeg, setki pingwinów przypatrywały się im spoko nie. Uzbro eni
w kĳe koloniści mogli z łatwością utłuc ich całe mnóstwo, lecz taka masakra nie przy-
niosłaby im żadne korzyści, tym barǳie że mogłoby to spłoszyć foki, leżące zapewne
na piasku kilkaset sążni dale . Oszczęǳili także nieszkodliwe bezlotki, których skrzydła,
zredukowane do kikutów, były spłaszczone ak płetwy i pokryte piórami podobnymi do
łusek.

Koloniści ostrożnie posuwali się w kierunku północnego krańca wysepki, idąc po
terenie usianym małymi rozpadlinami, w których gnieźǳiły się ptaki wodne. Na krańcu Polowanie
wysepki widać było duże czarne punkty pływa ące na powierzchni wody. Wyglądały ak
czubki porusza ących się skał.

Były to foki, cel ich łowów. Trzeba było zaczekać, aż wy dą na brzeg, gdyż ǳięki
wąskim miednicom, krótkie i gęste sierści oraz wrzecionowatemu kształtowi foki są
doskonałymi pływakami i barǳo trudno e schwytać w morzu, podczas gdy na ląǳie
z powodu swoich krótkich, płetwiastych nóg mogą zaledwie powoli pełzać.

¹³⁰żelazo magnetyczne — tu: magnetyt, minerał z gromady tlenków, zawiera ący ok. % żelaza, na bogatsza
i na lepsza dla przemysłu ruda żelaza. [przypis edytorski]

¹³¹Zjednoczone Królestwo — tu: Z ednoczone Królestwa Szwec i i Norwegii. Od  do  Szwec a i Nor-
wegia były połączone unią personalną, miały wspólnego monarchę i wspólną politykę zagraniczną. [przypis
edytorski]
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Pencroff znał ich zwycza e i raǳił czekać, aż wyciągną się na piasku, gǳie ogrzewane
promieniami słońca wkrótce głęboko zasną. Należy zatem odciąć im odwrót od morza
i uderzać e po nozdrzach.

Pochowali się więc za nadbrzeżnymi skałami, czeka ąc w milczeniu.
Minęła goǳina, zanim foki wyszły na piasek. Naliczyli ich pół tuzina. Wtedy Pencroff

z Harbertem odłączyli się od reszty drużyny, aby obe ść cypel wysepki, wziąć foki w dwa
ognie i odciąć im odwrót. Tymczasem Cyrus Smith, Gedeon Spilett i Nab, czołga ąc się
wzdłuż skał, podkradali się na mie sce walki.

Nagle zza skał wynurzyła się sążnista¹³² postać marynarza. Pencroff wydał głośny
okrzyk. Inżynier ze swymi dwoma towarzyszami rzucili się czym pręǳe pomięǳy mo-
rze a foki. Dwie sztuki padły martwe na piasku pod silnymi uderzeniami kĳa, lecz reszta
zdołała dotrzeć do morza i odpłynąć.

— Oto foki, których pan potrzebował! — odezwał się marynarz, podchoǳąc do
inżyniera.

— Dobrze — odparł Cyrus Smith. — Zrobimy z nich miechy kowalskie.
— Miechy! — zawołał Pencroff. — Miały szczęście te foki!
Istotnie, inżynier ze skóry fok zamierzał sporząǳić roǳa miechów niezbędnych przy

przeróbce rudy. Zwierzęta były średnie wielkości, gdyż ich długość nie przekraczała sze-
ściu stóp, a z pyska podobne były do psów.

Ponieważ nie było potrzeby dźwigać dwóch ciężkich zwierząt, Nab z Pencroffem po-
stanowili ściągnąć z nich skóry na mie scu. W tym czasie Cyrus Smith z reporterem mieli
oglądnąć resztę wysepki.

Marynarz i Murzyn zręcznie wywiązali się ze swego zadania i trzy goǳiny późnie
Cyrus Smith miał do dyspozyc i dwie surowe skóry focze, które zamierzał użyć w tym
stanie, bez garbowania¹³³.

Koloniści musieli zaczekać, aż morze znów opadnie, po czym, przeszedłszy w bród
przez cieśninę, powrócili do Kominów.

Kosztowało ich niemało pracy i trudu porozpinać te skóry na drewnianych ramach,
aby się rozciągnęły, a następnie pozszywać e włóknami, tak by móc e napełnić powie-
trzem i żeby się zbytnio nie ulatniało. Kilkakrotnie musieli rozpoczynać pracę od nowa.
Cyrus Smith miał do dyspozyc i tylko dwa kawałki zaostrzone stali zrobione z obroży
Topa, mimo to ednak posługiwał się nimi tak zręcznie, a ego towarzysze tak po ętnie
mu pomagali, że trzy dni późnie warsztat małe kolonii powiększył się o miech kowalski,
przeznaczony do wdmuchiwania powietrza w środek poddawane ǳiałaniu gorąca rudy,
co est niezbędnym warunkiem powoǳenia te operac i.

 kwietnia od rana rozpoczęła się „epoka metalurgiczna”, ak ą nazwał reporter
w swoich zapiskach. Inżynier postanowił, ak wiemy, produkować żelazo na mie scu,
tam, gǳie zna dowały się pokłady węgla i rudy. Według ego obserwac i złoża te leżały
u podnóża północno-wschodnich zboczy Góry Franklina, to est w odległości sześciu mil.
Nie można było nawet myśleć o tym, żeby co wieczór powracać do Kominów. Postano-
wiono więc koczować w szałasie uplecionym z gałęzi, tak żeby ta ważna praca trwała bez
ustanku ǳień i noc.

Po ustaleniu planu ǳiałania rankiem wyruszyli w drogę. Nab z Pencroffem na ple-
cionce z gałęzi nieśli miech oraz trochę zapasów roślinnych i zwierzęcych, które zamierzali
uzupełnić w droǳe.

Szli prosto przez Las Złotopióra, przecina ąc go ukośnie od południowego wscho-
du na północny zachód, przez na większą gęstwinę. Musieli utorować sobie drogę, która
potem miała stanowić na krótsze połączenie pomięǳy Płaskowyżem Pięknego Wido-
ku a Górą Franklina. Wokół rosły wspaniałe drzewa, należące od gatunków, które uż
poznali. Harbert odkrył kilka nowych, mięǳy innymi smokowce¹³⁴, które Pencroff na-

¹³²sążnisty— wysoki, długi; por. sążeń: daw. ednostka miary długości wynosząca ok.  m. [przypis edytorski]
¹³³garbowanie — proces poddawania surowych skór zwierzęcych ǳiałaniu garbników, w celu nadania im

miękkości, elastyczności i trwałości, stanowiący na ważnie szą część ǳiałań prowaǳących do otrzymania skóry
wyprawione . [przypis edytorski]

¹³⁴smokowiec — tu: potoczna nazwa drzew o charakterystyczne parasolowate koronie, należących do roǳa u
dracena, występu ących subtropikalnych i tropikalnych re onach Az i, Ayki oraz na Wyspach Kanary skich.
[przypis edytorski]
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zwał „pretens onalnym porami”, pomimo bowiem swe wielkości należały do te same
grupy liliowców¹³⁵, co cebula, czosnek, szalotka¹³⁶ czy szparagi. Drzewo to posiada ko-
rzonki, które po ugotowaniu ma ą doskonały smak, a gdy się im pozwoli przez akiś czas
fermentować, da ą barǳo przy emny trunek. Zrobili więc spory zapas tych korzeni.

Droga przez las była długa i uciążliwa. Trwała cały ǳień, ale za to można się było do-
kładnie przypatrzeć ego florze i faunie. Top, którego za mowała szczególnie fauna, biegał
wśród traw i zarośli i wystawiał¹³⁷ każdą bez różnicy zwierzynę. Harbert i Gedeon Spilett
ubili z łuków dwa kangury i edno zwierzątko barǳo podobne i do eża, i do mrówko a-
da. Do eża, gdyż zwĳało się w kulkę i na eżało kolcami, do mrówko ada zaś, gdyż miało
pazury takie ak do grzebania w ziemi, długi, wąski pyszczek, zakończony ak ptasi ǳiób,
i elastyczny ęzyk otoczony dokoła drobnymi kolcami, którymi przytrzymywało owady.

— A w garnku do czego bęǳie podobny? — zapytał oczywiście Pencroff.
— Do kawałka wspaniałe wołowiny — odparł Harbert.
— Niczego więce od niego nie wymagamy — powieǳiał marynarz.
Podczas wyprawy spostrzegli kilka ǳików, które ednak byna mnie nie myślały za-

czepiać grupki luǳi. Wydawało się więc, że nie napotka ą niebezpiecznych drapieżników,
gdy nagle w gęstwinie leśne reporter spostrzegł o kilka kroków od siebie, pomięǳy dol-
nymi gałęziami drzewa, zwierzę, które wziął za niedźwieǳia, i zaczął e spoko nie szki-
cować. Na szczęście dla Gedeona Spiletta nie należało ono do te groźne roǳiny stopo-
chodnych¹³⁸. Był to tylko koala¹³⁹, barǳie znany pod nazwą leniwca¹⁴⁰, wielkości dużego
psa, o na eżone , brudnoszare sierści i łapach uzbro onych w silne pazury, co ułatwiało
mu łażenie po drzewach i żywienie się liśćmi. Po rozpoznaniu gatunku zwierzęcia, nie
narusza ąc ego spoko u, Gedeon Spilett wykreślił z opisu rysunku słowo „niedźwiedź”,
napisał zamiast tego „koala”, po czym ruszyli dale .

O piąte po południu Cyrus Smith zarząǳił postó . Zna dowali się wówczas uż poza
obrębem lasu, u podnóża olbrzymich pasm bocznych, które od wschodu zdawały się pod-
pierać Górę Franklina. O kilkaset kroków dale płynął Czerwony Potok, więc niedaleko
była woda do picia.

Natychmiast urząǳono koczowisko. W niespełna goǳinę na skra u lasu pomięǳy
drzewami stanął szałas z gałęzi i wikliny, obrzuconych gliną, który dawał dostateczne
schronienie. Poszukiwania geologiczne odłożono do następnego dnia. Przygotowano ko-
lac ę, przed szałasem zapłonęło wielkie ognisko i zaczął się kręcić rożen. O ósme , podczas
gdy eden z nich czuwał, by podtrzymywać ogień na wypadek, gdyby w pobliżu wałęsały
się akieś niebezpieczne drapieżniki, pozostali spali uż głębokim snem.

Naza utrz,  kwietnia, Cyrus Smith udał się w towarzystwie Harberta na poszuki-
wanie terenu starych formac i geologicznych, gǳie wcześnie znalazł próbkę rudy. Zna-
leźli e pokłady na powierzchni ziemi, prawie przy samym źródle Czerwonego Potoku,
u podnóża ednego z północno-wschodnich poprzecznych pasm Góry Franklina. Boga-
ta w żelazo ruda, zawarta w łatwo topliwe skale płonne ¹⁴¹, doskonale nadawała się do
metody, którą inżynier zamierzał zastosować, mianowicie do metody katalońskie , tylko
nieco uproszczone , tak ak się e używa na Korsyce.

¹³⁵liliowce, Liliales (biol.) — rząd roślin ednoliściennych, obe mu ący gł. rośliny wieloletnie, wytwarza ące
zwykle ako organy przetrwalnikowe kłącza, bulwy lub cebule; w miarę rozwo u systematyki skład i poǳiał tego
rzędu znacznie się zmieniał. [przypis edytorski]

¹³⁶szalotka a. czosnek askaloński (biol.) — roślina z roǳiny czosnkowatych, używana ako warzywo. [przypis
edytorski]

¹³⁷wystawiać — tu o psie łowieckim: wskazywać myśliwemu nieruchomym ciałem mie sce, gǳie zna du e się
zwietrzona zwierzyna. [przypis edytorski]

¹³⁸stopochodne (biol.) — ssaki, które podczas poruszania się opiera ą się na całych powierzchniach stóp i dłoni.
[przypis edytorski]

¹³⁹koala (biol.) — nadrzewny torbacz ży ący we wsch. Australii, z wyglądu przypomina ący niewielkiego
niedźwiadka, spęǳa ący większość życia na gałęziach drzew eukaliptusowych, których liśćmi się odżywia; z po-
wodu zapewnia ące niewiele energii diety est ospały i większość doby przesypia. [przypis edytorski]

¹⁴⁰koala, barǳiej znany pod nazwą leniwca — leniwce należą do zupełnie inne grupy ssaków niż koale,
zamieszku ą inny region świata (Amerykę Śr. i Płd.), ale tak samo prowaǳą nadrzewny i roślinożerny tryb
życia i powoli się porusza ą. Opis podany przez autora pasu e do obu roǳa ów zwierząt. [przypis edytorski]

¹⁴¹skała płonna — skała, która przy wydobywaniu dane kopaliny est uważana za nieużyteczną. [przypis edy-
torski]
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Pełna metoda katalońska wymaga bowiem pieców i tygli, w których ruda, przekładana
kole no warstwami węgla, przetapia się i ulega redukc i. Jednak Cyrus Smith chciał się
obe ść bez tych urząǳeń, zamierzał po prostu ułożyć z rudy i węgla duży sześcienny stos
i w ego środek tłoczyć powietrze z miecha. Bez wątpienia metody te używał eszcze
Tubal-Kain¹⁴² i pierwsi metalurǳy świata. Otóż co się udało wnukom Adama, co wciąż
dawało pomyślne wyniki w okolicach obfitu ących w rudę i opał, musiało także udać się
kolonistom na Wyspie Lincolna.

Węgla, podobnie ak rudy, nazbierali bez trudu i blisko, z powierzchni ziemi. Na -
pierw rozbili rudę na drobne kawałki i oczyścili ręcznie powierzchowne zanieczyszcze-
nia. Następnie ułożyli na przemian rudę i węgiel warstwami w pryzmę, ak to się robi
z drewnem przy wypalaniu węgla drzewnego. Tym sposobem pod wpływem tłoczonego
miechem powietrza węgiel miał zamienić się w kwas węglowy¹⁴³, a następnie w tlenek
węgla, który ǳiała reduku ąco na tlenek żelaza, czyli uwalnia z niego tlen.

Tak też postępował inżynier. Miech uszyty z focze skóry, zaopatrzony na końcu
w rurkę z ogniotrwałe gliny, wypaloną wcześnie w piecu garncarskim, umieszczono
tuż przy pryzmie rudy. Wprowaǳany w ruch za pomocą mechanizmu składa ącego się
z drewnianego stelażu, sznurów z włókien oraz przeciwwagi, wprowaǳał w pryzmę masę
powietrza, które podnosząc temperaturę, brało ednocześnie uǳiał w reakc i chemiczne
ma ące dać czyste żelazo.

Było to trudne przedsięwzięcie i trzeba było całe cierpliwości i zręczności kolonistów,
aby e doprowaǳić do pożądanego skutku. W końcu ednak udało się, a namacalnym
rezultatem ego była bryła żelaza w stanie gąbczastym, którą trzeba było dopiero wykuć,
aby pozbawić ą innych składników skały płonne . Oczywiście naszym domorosłym ko-
walom brakowało pierwszego młota. W końcu byli w takie same sytuac i ak pierwszy
hutnik, postąpili więc tak samo, ak on musiał postąpić.

Pierwsza bryła, osaǳona w drewnianym trzonku, posłużyła za młot do wykucia na
granitowym kowadle drugie bryły. W ten sposób otrzymali wprawǳie pośledni, ale na-
da ący się do użytku metal.

Wreszcie po wielu wysiłkach i trudach udało im się  kwietnia wykuć kilka sztab
żelaza i przekształcić e w rozmaite narzęǳia ak obcęgi, kleszcze, kilo, motyki, które
Pencroff i Nab uważali za istne cacka.

Metal ten ednak na większy pożytek mógł przynieść kolonistom nie w postaci czy-
stego żelaza, lecz ako stal. Otóż stal est stopem żelaza i węgla, który otrzymu e się bądź
z surówki, pozbawia ąc ą nadmiaru węgla, bądź też z żelaza, przez dodanie braku ącego
węgla. Pierwsza metoda, przez odwęglanie surówki, da e stal naturalną, zaś druga, przez
nawęglanie żelaza, da e stal cementową.

Ten drugi sposób na barǳie odpowiadał Cyrusowi Smithowi, ponieważ posiadał że-
lazo w stanie czystym. Osiągnął swó cel, podgrzewa ąc żelazo wraz ze sproszkowanym
węglem w tyglu wykonanym z ogniotrwałe gliny.

Uzyskaną w ten sposób stal, da ącą się na zimno i na gorąco dowolnie giąć i kształto-
wać, obrobił porządnie młotem. Nab i Pencroff pod fachowym kierownictwem inżyniera
sporząǳili kilka ostrzy do siekier, które doskonale zahartowali, rozgrzewa ąc do czerwo-
ności, a potem szybko zanurza ąc w zimne woǳie.

Takim sposobem sporząǳili także inne narzęǳia, oczywiście o prostych kształtach,
ak ostrza do hebli, siekiery, toporki, stalowe klingi do wyrobu pił, dłuta ciesielskie,
metalowe części motyk, łopat, kilofów, młotów oraz gwoźǳie.

Wreszcie dnia  ma a zakończyła się pierwsza epoka metalurgiczna, a kowale powrócili
do Kominów. Wkrótce nowe prace miały ich pasować na wykonawców innych zawodów.
 

¹⁴²Tubal-Kain — biblĳny pierwszy kowal z czasów przedpotopowych (Rǳ , ). [przypis edytorski]
¹⁴³kwas węglowy — tu w znaczeniu używanym w dawne terminologii chemiczne : dwutlenek węgla. [przypis

edytorski]
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Powraca kwestia mieszkania. — Fantastyczne projekty Pencroffa. — Badanie północnych
brzegów jeziora. — Północny kraniec płaskowyżu. — Węże. — Brzegi jeziora. — Niepokój
Topa. — Top wskakuje do wody. — Walka podwodna. — Diugoń.

Był ǳień  ma a, który odpowiada dniowi  listopada na półkuli północne . Nie-
bo od kilku dni było zachmurzone, należało więc pomyśleć o sposobie przezimowania.
Co prawda temperatura nie obniżyła się eszcze barǳo znacznie i termometr Cels usza
przeniesiony na Wyspę Lincolna wskazywałby ǳiesięć do dwunastu stopni powyże ze-
ra. Ta temperatura nie powinna ǳiwić, gdyż Wyspa Lincolna, leżąca prawdopodobnie
mięǳy trzyǳiestym piątym a czterǳiestym równoleżnikiem, powinna na półkuli połu-
dniowe zna dować się w takich samych warunkach klimatycznych, ak Sycylia lub Grec a
na półkuli północne . Lecz podobnie ak Grec a lub Sycylia doświadcza ą silnych chło-
dów, sprowaǳa ących nieraz śnieg i zamarzanie wód, tak samo niewątpliwie i na Wyspie
Lincolna w pełni zimy mogła się znacznie obniżyć temperatura, przeciw czemu trzeba się
było z góry zabezpieczyć.

W każdym razie nawet eśli na razie nie zagrażało zimno, to zbliżała się pora deszczowa,
a na te samotne wyspie na środku Pacyfiku, wystawione na morskie wichry, burze
musiały być częste i straszne.

Należało więc poważnie rozważyć i niezwłocznie rozstrzygnąć kwestię znalezienia miesz-
kania odpowiednie szego niż Kominy.

Pencroff miał oczywiście pewną słabość dla schronienia, które sam wyszukał, mimo
to zgaǳał się, że trzeba poszukać innego. Już raz morze wtargnęło do Kominów, w pa-
miętnych okolicznościach, nie można więc było narażać się na powtórny taki wypadek.

— Zresztą — dodał Cyrus Smith, który tego dnia rozmawiał o tym z towarzyszami
— musimy przedsięwziąć pewne środki ostrożności.

— A to czemu? — zagadnął reporter. — Przecież wyspa nie est zamieszkana.
— Możliwe — odparł inżynier — chociaż nie zbadaliśmy e eszcze w całości. Ale

nawet eśli ma na nie innych luǳi, obawiałbym się ǳikich zwierząt. Musimy więc za-
bezpieczyć się przed możliwą napaścią, tak żeby co noc eden z nas nie musiał czuwać przy
rozpalonym ognisku. Poza tym, przy aciele, trzeba wszystko przewiǳieć. Zna du emy się
w te części Pacyfiku, którą często odwieǳa ą piraci mala scy.

— Jak to? — odezwał się Harbert. — Tak daleko od akiegokolwiek kawałka ziemi?
— Tak est, mó chłopcze — odparł inżynier. — Ci piraci są równie śmiałymi że-

glarzami, ak niebezpiecznymi złoczyńcami, więc musimy się pod ąć odpowiednie środki
ostrożności.

— Dobrze więc — odparł Pencroff — obwaru emy się tu przed ǳikimi czworo-
nogami i dwunogami. Ale czy nie byłoby dobrze, panie Cyrusie, zbadać na pierw całą
wyspę, zanim coś postanowimy?

— Tak byłoby lepie — dodał Gedeon Spilett. — Kto wie, czy na przeciwległym
wybrzeżu nie zna ǳiemy akieś askini, które daremnie szukaliśmy tuta ?

— To prawda — odpowieǳiał inżynier — lecz nie zapomina cie o tym, przy aciele,
że musimy zamieszkać w pobliżu słodkie wody i że patrząc z Góry Franklina, nie do-
strzegliśmy na zachoǳie żadnego strumienia ani rzeki. Tuta natomiast mamy po edne
stronie Rzekę ǲiękczynienia, a po drugie Jezioro Granta, co stanowi znaczną zaletę,
które nie należy lekceważyć. Co więce , ta część wybrzeża, zwrócona na wschód, est
mnie niż tamta wystawiona na pasaty¹⁴⁴ wie ące na te półkuli z północnego zachodu.

— A więc, panie Cyrusie — odezwał się marynarz — wybudu emy dom nad brze-
giem eziora. Nie braku e nam teraz ani cegieł, ani narzęǳi. Byliśmy uż ceglarzami,
garncarzami, hutnikami i kowalami, to, do licha, możemy też zostać murarzami!

— Owszem, przy acielu, ale zanim się na to zdecydu emy, trzeba się na pierw ro-
ze rzeć. Mieszkanie zbudowane przez samą naturę oszczęǳiłoby nam sporo pracy i nie-
wątpliwie byłoby znacznie bezpiecznie szym schronieniem, gdyż chroniłoby nas równie
skutecznie przed wrogami z wnętrza wyspy, ak i przed przybyszami z zewnątrz.

— Bez wątpienia, Cyrusie — odparł reporter — ale przeszukaliśmy uż cały ten gra-
nitowy masyw wybrzeża i nie znaleźliśmy nigǳie ani żadne ǳiury, ani nawet szczeliny.

¹⁴⁴pasat — ciepły, stały wiatr o umiarkowane sile, wie ący w strefie mięǳyzwrotnikowe ; na półkuli północne
pasaty wie ą z północnego wschodu, zaś na południowe z południowego wschodu. [przypis edytorski]
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— Ani edne ! — dodał Pencroff. — A gdybyśmy tak wykuli sobie mieszkanie w te
skale, na pewne wysokości, tak żeby nie było do niego znikąd dostępu… O, to by było
świetnie! Już e wiǳę, właśnie w te fasaǳie od strony morza, pięć lub sześć poko ów.

— Z oknami, które by e oświetlały! — zawołał, śmie ąc się, Harbert.
— I ze schodami, po których by się wchoǳiło! — dodał Nab.
— Z czego się śmie ecie⁈ — zawołał marynarz. — Co est w mo e propozyc i nie-

możliwego? Czyż nie mamy kilofów i motyk? Czy pan Cyrus nie potrafiłby zrobić prochu,
żeby wysaǳić skały? Prawda, panie Cyrusie, że sporząǳi pan proch, eśli bęǳie nam po-
trzebny?

Cyrus Smith przysłuchiwał się, ak Pencroff z entuz azmem rozwĳa swo e nieco fan-
tastyczne pro ekty. Rozsaǳić te masy granitowe, nawet za pomocą min prochowych,
byłoby pracą iście herkulesową¹⁴⁵ i doprawdy należało ubolewać, że sama przyroda nie
wykonała chociaż na uciążliwsze części. Inżynier ednak w odpowieǳi marynarzowi za-
proponował tylko, aby dokładnie zbadać granitowe urwisko, począwszy od u ścia rzeki
aż do północne krawęǳi.

Wyszli więc i pod ęli staranne poszukiwania na przestrzeni blisko dwóch mil. Ale
zbita i gładka ściana nie miała nigǳie na mnie szego wgłębienia. Gniazda skalnych gołębi
okrąża ących e szczyt były po prostu ǳiurami wyżłobionymi na samym e szczycie i na
nieregularnie poszarpane krawęǳi.

Była to niefortunna okoliczność, a o tym, by bądź to za pomocą kilofa, bądź też min
prochowych, uzyskać w masywie dostateczne wydrążenie, nie można było nawet myśleć.
Tylko przez przypadek Pencroff odkrył edyne w całe te części wybrzeża mie sce mogące
posłużyć za tymczasowe schronienie, a mie scem tym były Kominy, które teraz trzeba
było porzucić.

Ukończywszy poszukiwania, koloniści znaleźli się na północne krawęǳi granitowe
ściany, gǳie przechoǳiła ona w stoki stopniowo opada ące aż do piaszczystego wybrzeża.
Począwszy od tego mie sca aż po na dalszy zachodni kraniec ściana zmieniała się w roǳa
skarpy, utworzone z nagromaǳonych stosów kamieni, ziemi i piasku, porośnięte tu
i ówǳie krzewami, drzewkami i trawami, które nachylenie wynosiło tylko czterǳie-
ści pięć stopni. Mie scami przeświecał nagi granit, tworząc ostre występy. Grupy drzew
wznosiły się na stokach pokrytych dość gęstym kobiercem traw. Lecz tu kończyła się
wszelka roślinność i od podnóża skarpy zaczynała się długa piaszczysta równina, ciągnąca
się aż do samego brzegu morza.

Cyrus Smith sąǳił nie bez podstaw, że właśnie z te strony powinna zna dować się
kaskada, którą woda wypływa z eziora. Nadmiar wody napływa ące ustawicznie z Czer-
wonego Potoku musiał w którymś mie scu uchoǳić. Tymczasem inżynier nie mógł zna-
leźć tego odpływu na żadnym z odwieǳonych uż brzegów eziora, to est począwszy od
u ścia potoku na zachód aż do Płaskowyżu Pięknego Widoku.

Inżynier zaproponował zatem towarzyszom wspięcie się na szczyt te skarpy, które
się właśnie przypatrywali, i powrót e grzbietem do Kominów, przy czym po droǳe
zbadaliby północne i wschodnie brzegi eziora.

Propozyc a została przy ęta i w kilka minut późnie Harbert z Nabem stanęli na szczy-
cie skarpy, a za nimi statecznym krokiem zdążali Cyrus Smith, Gedeon Spilett i Pencroff.

O dwieście kroków stamtąd przez gałęzie drzew połyskiwała w słonecznych promie- Natura
niach wspaniała płaszczyzna wodna. Kra obraz w tym mie scu był cudowny. Pożółkłe
drzewa porozstawiane w malowniczych kępach zachwycały oko. Tu i ówǳie pnie sęǳi-
wych drzew powalonych pod ciosami wieków odcinały się czarną korą od świeże zie-
loności. Rozlegał się świergot hałaśliwych papużek kakadu, które ak barwne pryzmaty
skakały z gałęzi na gałąź. Wydawało się, że to promienie słońca, przeǳiera ąc się przez
listowie, rozprysnęły się we wszystkie barwy tęczy.

Zamiast udać się wprost ku północnym brzegom eziora koloniści obeszli dokoła skra
płaskowyżu, tak aby dostać się lewym brzegiem Czerwonego Potoku do ego u ścia. Tym
sposobem nadłożyli na wyże półtore mili drogi. Droga była łatwa, gdyż rzadko rosnące
drzewa pozostawiały wolne prze ście. Widocznie tuta kończyła się żyzna strefa, a roślin-

¹⁴⁵Herkules (mit. gr.) — bohater słynny z ogromne siły i wykonania  trudnych i niebezpiecznych zadań.
[przypis edytorski]
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ność była tu mnie obfita niż na całym obszarze pomięǳy Czerwonym Potokiem a Rzeką
ǲiękczynienia.

Cyrus Smith i ego towarzysze posuwali się ostrożnie po te nieznane sobie ziemi.
Całe ich uzbro enie stanowiły łuki, strzały i okute żelazem kĳe. Nie spotkali ednak żad-
nego ǳikiego zwierzęcia, widocznie wszystkie zamieszkiwały gęste lasy rozpościera ące
się na południu. Mieli niemiłą niespoǳiankę, gdy spostrzegli, że Top zatrzymał się przed
potężnym wężem, ma ącym czternaście do piętnastu stóp długości. Nab ednym ude-
rzeniem kĳa zabił go na mie scu. Cyrus Smith oglądnął gada i oświadczył, że nie est
adowity i że należy do gatunku węży diamentowych¹⁴⁶, którymi żywią się mieszkańcy
Nowe Południowe Walii¹⁴⁷. Jednak na wyspie mogły istnieć także inne gady, których
ukąszenie est śmiertelne, na przykład żmĳa głucha¹⁴⁸ z rozwidlonym ogonem, która na-
gle rozwĳa się pod nogami człowieka, lub wąż lata ący¹⁴⁹, ma ący parę akby nauszników,
które pozwala ą mu osiągnąć niezwykłą szybkość. Top, ochłonąwszy z pierwszego wra-
żenia, rozpoczął polowanie na gady z taką zaciekłością, że obawiali się o niego. Jego pan
nieustannie przywoływał go do nogi.

Niebawem dotarli do mie sca, gǳie Czerwony Potok wpadał do eziora. Na przeciw-
ległym brzegu koloniści poznali okolicę, którą uż odwieǳili, schoǳąc z Góry Frankli-
na. Cyrus Smith stwierǳił, że potokiem płynęły znaczne ilości wody, nie ulegało zatem
wątpliwości, że gǳieś musiało istnieć naturalne u ście, którym wypływał nadmiar wody
z eziora. Choǳiło o to, aby znaleźć ten odpływ, musiał on bowiem tworzyć wodospad,
którego siłę mechaniczną można by było spożytkować.

Koloniści, idąc wolno, lecz nie oddala ąc się zbytnio od siebie, zaczęli okrążać urwisty
brzeg eziora. Wyglądało na pełne ryb, a Pencroff obiecywał sobie sporząǳić akiś sprzęt
rybacki, aby móc e łowić do woli.

Przede wszystkim trzeba było obe ść stromą skałę na północnym wschoǳie. Można
się było spoǳiewać, że właśnie tu zna du e się odpływ, gdyż skra eziora sięgał prawie aż
do krańca płaskowyżu. Oczekiwania ednak zawiodły i koloniści podążyli dale brzegiem
eziora, który po łagodnym zakręcie ciągnął się równolegle do wybrzeża morskiego.

Z te strony brzegi eziora były mnie lesiste, lecz porozrzucane tu i ówǳie kępy drzew
dodawały kra obrazowi malowniczości. Jezioro Granta ukazywało się stąd w całe swo e
rozciągłości, a żaden podmuch wiatru nie marszczył gładkiego zwierciadła wody. Top,
buszu ąc w krzakach, płoszył chmary rozmaitego ptactwa, do których Gedeon Spilett
i Harbert wysłali strzały z łuków. Jeden z tych ptaków, raniony celną strzałą Harberta,
spadł w bagniste zarośla. Top rzucił się w tę stronę i przyniósł po chwili pięknego wodnego
ptaka, popielate barwy, o krótkim ǳiobie, silnie rozwinięte kości czołowe , o palcach
z szeroką festonową¹⁵⁰ obwódką i skrzydłach obwieǳionych białym obramowaniem. Była
to łyska, wielkości duże kuropatwy, należąca do grupy makrodaktyli¹⁵¹, stanowiące grupę
pośrednią mięǳy ptakami czaplowatymi a płetwonogimi. Nęǳna to zdobycz i e smak
pozostawia wiele do życzenia. Ponieważ ednak Top był mnie wybredny od swoich panów,
postanowiono uraczyć go tą łyską na kolac ę.

Następnie koloniści podążyli wschodnim brzegiem eziora i niebawem mieli do ść
do znanych sobie okolic. Inżynier był barǳo zǳiwiony, nie spotkawszy nigǳie żadnego
śladu zdraǳa ącego odpływ wody z eziora. Reporter i marynarz rozmawiali z nim o tym,
a on nie ukrywał przed nimi swego zdumienia.

W te chwili Top, dotąd całkiem spoko ny, zaczął okazywać akieś zaniepoko enie.
Mądre zwierzę biegało tam i z powrotem wzdłuż brzegu, zatrzymywało się nagle i wlepiało

¹⁴⁶wąż diamentowy, Morelia spilota (biol.) — średnie wielkości pyton z płd.-wsch. Australii, ma ący na
ciemnym ciele liczne żółtawe plamki, stąd nazwa. [przypis edytorski]

¹⁴⁷Nowa Południowa Walia — stan Australii położony w płd.-wsch. części kontynentu. [przypis edytorski]
¹⁴⁸żmĳa głucha z rozwidlonym ogonem — zapewne Acanthophis, roǳa niezwykle adowitych węży występu-

ących w Australii. [przypis edytorski]
¹⁴⁹wąż latający — wężolot (Chrysopelea ornata), gatunek węży z płd. Az i, które potrafią rzucić się z drzewa

i szybować lotem ślizgowym, szeroko rozszerza ąc żebra, ǳięki czemu powierzchnia brzucha sta e się wklęsła;
ad wężolotów est niegroźny dla luǳi. [przypis edytorski]

¹⁵⁰feston — roǳa wiszące dekorac i z roślin bądź z tkaniny. [przypis edytorski]
¹⁵¹makrodaktyle, Macrodactiles (daw. biol.) — dosł.: długopalce, rząd ptaków w dawne klasyfikac i . zoologa

Cuviera, charakteryzu ący się długimi palcami stóp niepołączonymi ze sobą lub złączonymi błoną w niewielkim
stopniu. [przypis edytorski]
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wzrok w powierzchnię wody, podniósłszy edną łapę do góry, ak gdyby wystawia ąc akąś
niewiǳialną zwierzynę. Pies to zapalczywie szczekał, ak gdyby był na akimś tropie, to
znowu nagle milknął.

Początkowo ani Cyrus Smith, ani ego towarzysze nie zwracali uwagi na zachowanie
się psa, lecz w końcu u adanie stało się tak zaciekłe, że zaniepokoiło inżyniera.

— Co się ǳie e, Top? — zapytał.
Pies w kilku susach powrócił do swo ego pana, zdraǳa ąc widoczne zaniepoko enie,

lecz wkrótce popęǳił znów nad brzeg eziora. Nagle rzucił się do wody.
— Top, do nogi! — zawołał Cyrus Smith, obawia ąc się puszczać psa do te pode rzane

wody.
— Co się tam ǳie e pod wodą? — zapytał Peacroff, patrząc na powierzchnię eziora.
— Pewnie Top zwietrzył akieś ziemnowodne zwierzę — odparł Harbert.
— Może aligatora? — powieǳiał reporter.
— Nie sąǳę — odparł Cyrus Smith. — Aligatory występu ą tylko w kra ach o niższe

szerokości geograficzne .
Top tymczasem zawrócił na głos swo ego pana i wylazł na brzeg, ale w żaden sposób

nie mógł się uspokoić. Skakał w wysokie trawie i sprawiał wrażenie, akby wieǳio-
ny instynktem gonił za akimś niewiǳialnym stworzeniem płynącym pod wodą wzdłuż
brzegów eziora. Powierzchnia wody ednak była całkiem gładka, bez żadne zmarszczki.
Koloniści kilkakrotnie zatrzymywali się nad brzegiem, przypatru ąc się uważnie woǳie.
Niczego nie zauważyli. Kryła się w tym akaś ta emnica.

Inżynier był mocno zaciekawiony.
— Doprowadźmy nasze poszukiwania do końca — powieǳiał do swoich kolegów.
W pół goǳiny późnie doszli do południowo-wschodniego krańca eziora i znaleźli się

na Płaskowyżu Pięknego Widoku. Tym samym badanie brzegów eziora należało uznać za
zakończone, a ednak inżynier nie zdołał w żaden sposób odkryć, którędy i w aki sposób
woda odpływa z eziora.

— A ednak ten przelew musi się gǳieś istnieć — powtarzał inżynier — a ponieważ
nie widać go z zewnątrz, to woda musiała go wyżłobić wewnątrz granitowego masywu
wybrzeża.

— Ale czy to dla pana takie ważne, drogi Cyrusie? — zapytał Gedeon Spilett.
— Barǳo ważne — odparł inżynier — gdyż eśli woda przewierciła sobie odpływ

przez granitowy masyw, to być może istnie e tam akaś pieczara, którą można by wyko-
rzystać na mieszkanie po skierowaniu biegu wody w inną stronę.

— Ale czy nie est też możliwe, panie Cyrusie — odezwał się Harbert — że woda
odpływa dnem eziora, uchoǳąc do morza przez akiś poǳiemny kanał?

— Być może tak est — odparł inżynier — a eśli tak, to bęǳiemy musieli sami
wybudować sobie dom, bo natura nie wykonała za nas wstępnych prac.

Koloniści zamierzali prze ść Płaskowyżem Pięknego Widoku, aby dostać się do Ko-
minów, gdyż była uż piąta po południu, gdy nagle Top zaczął znowu zaczął prze awiać
niepokó . Szczekał za adle i zanim ego pan zdołał powstrzymać, wskoczył po raz drugi
do eziora.

Wszyscy pobiegli na brzeg. Pies odpłynął uż tymczasem o akieś dwaǳieścia stóp,
a Cyrus przywoływał go ostro, gdy nagle olbrzymi łeb wynurzył się z wody, która w tym
mie scu nie wydawała się zbyt głęboka.

Harbert od razu poznał ziemnowodne zwierzę, do którego należał ten wydłużony łeb
z dużymi ślepiami, ozdobiony długimi, edwabistymi wąsami.

— To manat¹⁵²! — zawołał.
Nie był to manat, lecz zwierzę z gatunku należącego do tego samego rzędu waleni,

zwane diugoniem¹⁵³, ma ące nozdrza w górne części pyska.

¹⁵²manat — duży roślinożerny ssak wodny, ży ący w przybrzeżnych re onach Atlantyku w strefie tropikalne ;
w obecne klasyfikac i manaty razem z diugoniem tworzą odrębny rząd brzegowców (syren), dawnie uznawanych
za „roślinożerne walenie”. [przypis edytorski]

¹⁵³diugoń — duży roślinożerny ssak wodny zaliczany do rzędu brzegowców (syren), ży ący w lagunach, rze-
kach, zatokach i przybrzeżnych wodach mórz tropikalnych i subtropikalnych Oceanu Indy skiego i zach. części
Pacyfiku. [przypis edytorski]
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Olbrzymie zwierzę rzuciło się na psa, który na próżno usiłował uciec przed nim na
brzeg. Jego pan nie mógł mu w niczym dopomóc i zanim Spilettowi lub Harbertowi
przyszło na myśl, by chwycić za łuki, uż pochwycony przez diugonia Top zniknął pod
wodą.

Nab, trzyma ąc w ręku okutą żelazem włócznię, chciał rzucić się na ratunek psu,
gotów zaatakować groźne zwierzę w ego własnym żywiole.

— Nie, Nabie — powieǳiał inżynier, powstrzymu ąc śmiałka.
Tymczasem pod wodą toczyła się walka, walka niepo ęta, gdyż w tych warunkach

Top nie mógł przecież stawiać oporu. Walka musiała być straszliwa, co było widać po
spienione powierzchni wody, a nie mogła zakończyć się inacze ak tylko śmiercią psa!
Wtem wśród spienionych fal po awił się Top. Wyrzucony w powietrze akąś nieznaną siłą,
wzniósł się na ǳiesięć stóp ponad powierzchnię wody, wpadł w nią z powrotem i wkrótce
dopłynął do brzegu, bez żadnych cięższych obrażeń, ocalony doprawdy cudem.

Cyrus Smith i ego towarzysze patrzyli zdumieni, nie mogąc nic po ąć. W dodatku
ǳiało się coś eszcze ǳiwnie szego! Wyglądało na to, że pod wodą wciąż trwa walka.
Zapewne diugoń, napadnięty przez akieś inne potężne zwierzę, wypuścił psa i walczył
teraz o własne życie.

Nie trwało to ednak długo. Woda zabarwiła się krwią, a ciało diugonia, otoczone
rozszerza ącą się szkarłatną plamą, wynurzyło się na powierzchnię i niebawem zatrzymało
się na małe mieliźnie na południowym krańcu eziora.

Koloniści pobiegli w to mie sce. Diugoń nie żył. Było to olbrzymie zwierzę, długości
piętnastu do szesnastu stóp, ważące trzy do czterech tysięcy funtów¹⁵⁴. Na karku miał
szeroką ranę, zadaną akby ostrzem topora.

Co to mógł być za potwór, który tak strasznym ciosem powalił potężnego diugonia?
Nikt nie mógł tego odgadnąć i prze ęci tym zdarzeniem Cyrus Smith i ego towarzysze
powrócili do Kominów.
 

Wycieczka do jeziora.— Prąd wody przewodnikiem.— Projekty Cyrusa Smitha.— Tłuszcz
diugonia. — Użytek z łupków pirytowych. — Siarczan żelaza. — Jak się przyrząǳa gli-
cerynę. — Mydło. — Saletra. — Kwas siarkowy. — Kwas azotowy. — Nowy wodospad.

Naza utrz,  ma a, Cyrus Smith i Gedeon Spilett, zostawiwszy Naba za ętego goto-
waniem śniadania, wyszli na Płaskowyż Pięknego Widoku, podczas gdy Harbert z Pen-
croffem wyruszyli od u ścia rzeki w górę, aby uzupełnić zapas drewna.

Inżynier z reporterem przybyli niebawem do niewielkie plaży na południowym końcu
eziora, gǳie zostało wyrzucone olbrzymie cielsko. Gromady ptaków obsiadły uż tę górę
mięsa i trzeba e było odpęǳać kamieniami. Cyrus Smith bowiem chciał zachować tłuszcz
diugonia i wykorzystać go na potrzeby kolonii. Także i mięso zwierzęcia powinno być
wyśmienitym pożywieniem, gdyż w niektórych okolicach Mala ów¹⁵⁵ poda e się e tylko
do stołów mie scowych książąt. Ale to była sprawa Naba.

W te chwili Cyrusowi krążyły po głowie inne myśli. Zdarzenie poprzedniego dnia
utkwiło mu głęboko w pamięci i nie przestało go nurtować. Chciał przeniknąć ta emnicę
podwodne walki i przekonać się, co za krewniak mastodontów¹⁵⁶ czy innych morskich
potworów zadał diugoniowi tak straszliwą, a ǳiwną ranę.

Stał więc nad brzegiem eziora, obserwu ąc i przypatru ąc się uważnie, ale nic nie
dostrzegł pod powierzchnią wody, spoko ne i gładkie , połysku ące w porannych pro-
mieniach słońca.

Na mieliźnie, gǳie leżało ciało diugonia, woda była dość płytka, lecz od tego mie sca
dno eziora stopniowo się obniżało i prawdopodobnie na samym środku było barǳo głę-

¹⁵⁴funt — dawna angielska ednostka wagi równa ok. , kg;  funtów to ok.  kg, w rzeczywistości
diugonie osiąga ą maksymalnie połowę te wagi. [przypis edytorski]

¹⁵⁵Malaje — nazwa stosowana do dawnych posiadłości bryty skich na Półwyspie Mala skim, czyli w płd.
części Półwyspu Indochińskiego. [przypis edytorski]

¹⁵⁶mastodont amerykański — wymarły ssak z roǳiny słoniowatych. [przypis edytorski]
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bokie. Można e było uważać za roǳa olbrzymie niecki wypełnione wodą z Czerwonego
Potoku.

— Cóż, Cyrusie — zagadnął reporter — nie ma, zda e mi się, w te woǳie nic
pode rzanego?

— Owszem, drogi Spilett — odparł inżynier — i doprawdy nie wiem, ak sobie
wytłumaczyć wczora sze zdarzenie.

— Przyzna ę sam — ciągnął dale Gedeon Spilett — że rana zadana temu zwierzęciu
est co na mnie ǳiwna. Nie umiem też wytłumaczyć, ak to możliwe, że Top z taką siłą
wyleciał ponad wodę. Można by naprawdę uwierzyć, że to akaś potężna ręka wyrzuciła
go na powierzchnię i że ta sama ręka uzbro ona w sztylet uśmierciła następnie diugonia!

— Tak — odparł inżynier w zamyśleniu. — Jest w tym coś, czego w żaden sposób nie
mogę zrozumieć. Ale czy zrozumialsze est dla ciebie, drogi Spilett, w aki sposób a sam
zostałem ocalony, wydobyty z fal morskich i przeniesiony pomięǳy wydmy? Prawda,
że nie? Otóż i w tym wiǳę akąś ta emnicę, którą niewątpliwie kiedyś się odkry emy.
Zaostrzmy więc naszą czu ność, ale przy naszych towarzyszach nie wspomina my więce
o wczora szym zdarzeniu. Zachowa my swo e spostrzeżenia dla siebie i róbmy dale , co do
nas należy.

Jak wiemy, inżynierowi nie udało się eszcze odkryć, którędy uchoǳi nadmiar wody
z eziora, a ponieważ nigǳie nie było śladów, żeby kiedyś przelała się wierzchem, zatem
gǳieś musiał istnieć odpływ. Mocno się więc zǳiwił, zauważywszy w tym mie scu dość
wyraźny prąd. Wrzucił do wody kilka drobnych kawałków drzewa i stwierǳił, że popły-
nęły w stronę południowego rogu. Idąc brzegiem, podążył za tym prądem i doszedł do
południowego krańca eziora.

Tuta powierzchnia eziora zdraǳała pewną wklęsłość, ak gdyby woda wpadała nagle
przez szczelinę w ziemi.

Cyrus Smith, przyłożywszy ucho do ziemi, usłyszał wyraźnie akby szum poǳiemne
kaskady.

— To tuta — powieǳiał, wpatru ąc się. — To właśnie tu uchoǳi woda, tędy od-
pływa do morza poǳiemnym kanałem wyżłobionym w granicie, przez akieś wydrążenia,
które moglibyśmy zużytkować na naszą korzyść! Zresztą, przekonamy się zaraz!

Inżynier wyciął długą gałąź, ogołocił ą z liści i zanurzywszy ą w wodę w samym rogu
kąta mięǳy obydwoma brzegami, natrafił na szeroki otwór, położony zaledwie o stopę
pod powierzchnią wody. Był to otwór tego odpływu, którego dotąd na próżno szukał,
a prąd wody był tak silny, że wydarł gałąź z rąk Cyrusa i pochłonął ą w swych nurtach.

— Teraz nie ma uż żadne wątpliwości — powtórzył Cyrus Smith. — W tym mie scu
est odpływ wody, a ego otwór muszę odsłonić.

— W aki sposób? — zapytał Gedeon Spilett.
— Obniża ąc poziom wody w eziorze o trzy stopy.
— Ale ak pan to zrobi?
— Da ąc woǳie inne u ście, szersze od tego.
— W którym mie scu, Cyrusie?
— W części brzegu położone na bliże morza.
— Ale tam est brzeg granitowy! — zauważył reporter.
— No cóż, więc wysaǳę ten granit — odparł Cyrus Smith — a woda w eziorze

opadnie i odsłoni ten otwór…
— A spada ąc na plażę, utworzy wodospad — dodał reporter.
— Którego siłę wykorzystamy! — odparł Cyrus. — A teraz chodźmy, chodźmy!
Tymi słowami porwał za sobą swego towarzysza, który obdarzał go takim zaufaniem,

że nie wątpił w powoǳenie ego zamiarów. A ednak ak zrobić otwór w ścianie z granitu,
ak rozbić skały, bez prochu i ma ąc tylko prymitywne narzęǳia? Czy przedsięwzięcie,
którego postanowił dokonać inżynier, nie przekraczało ego siły?

Cyrus Smith i reporter, powróciwszy do Kominów, zastali Harberta i Pencroffa za-
ętych wyładowywaniem przywiezionego drzewa.

— Drwale uż skończyli robotę, panie Cyrusie — powieǳiał, śmie ąc się, marynarz
— a eżeli potrzeba panu bęǳie murarzy….

— Murarzy nie, ale chemików — odparł inżynier.
— Tak — dodał reporter. — Zamierzamy wysaǳić wyspę w powietrze….
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— Wysaǳić wyspę! — zawołał Pencroff.
— Przyna mnie część — odparł Gedeon Spilett.
— Posłucha cie, przy aciele — powieǳiał inżynier.
Po czym zapoznał ich z wynikami swoich obserwac i. Według ego przypuszczenia

w granitowe skale dźwiga ące Płaskowyż Pięknego Widoku musiało istnieć mnie sze lub
większe wydrążenie, do którego zamierzał dotrzeć. W tym celu należało przede wszystkim
odsłonić otwór, którym odpływała woda, i w tym celu obniżyć e poziom w eziorze, da ąc
e szersze u ście. Wynikało stąd, że trzeba sporząǳić materiał wybuchowy, mogący zrobić
duży wyłom w innym punkcie brzegu eziora. Tego zaś Cyrus Smith zamierzał dokonać
za pomocą bogactw naturalnych, których mu dostarczała sama przyroda.

Nie trzeba dodawać, z akim entuz azmem wszyscy, a szczególnie Pencroff, przy ęli
ten pro ekt. Używać potężnych środków, rozsaǳać granity, tworzyć wodospady — mary-
narzowi było w to gra ! Ponieważ inżynier potrzebował chemików, więc gotów był zostać
chemikiem, tak ak gotów był zostać szewcem czy murarzem. Chętnie byłby wszystkim,
czym tylko zechcą, nawet, ak się wyraził do Naba, „nauczycielem tańca i salonowych
manier”, gdyby tego było potrzeba.

Nab z Pencroffem otrzymali przede wszystkim polecenie wydobycia tłuszczu z diu-
gonia i zabezpieczenia mięsa przeznaczonego na pożywienie. Niezwłocznie udali się do
swe pracy, nie pyta ąc o dalsze wy aśnienia. Mieli do inżyniera bezgraniczne zaufanie.

Wkrótce po nich Cyrus Smith, Harbert i Gedeon Spilett, zabrawszy ze sobą nosze
z gałęzi, wyruszyli brzegiem rzeki w stronę pokładów węgla, gǳie zna dowała się wielka
ilość łupków pirytowych, które spotyka się w na młodszych formac ach prze ściowych¹⁵⁷
i których próbkę Cyrus Smith znalazł wcześnie .

Cały ǳień minął na znoszeniu pirytu do Kominów. Pod wieczór mieli uż kilka ton.
Naza utrz,  ma a, inżynier rozpoczął swo e zabiegi. Łupki pirytowe składa ą się głów-

nie z węgla, krzemu, glinu i dużych ilości siarczku żelaza. Choǳiło o to, aby odǳielić
siarczek żelaza i ak na pręǳe przekształcić go w siarczan. Z uzyskanego siarczanu można
było wydobyć kwas siarkowy.

To był cel całego przedsięwzięcia. Kwas siarkowy est ednym z na częście używanych
surowców i ego zużyciem można mierzyć przemysłowe znaczenie narodu. Ten kwas miał
się późnie przydać kolonistom do wyrobu świec, do garbowania skór i tym podobnych
celów, obecnie ednak inżynier potrzebował go do czego innego.

Cyrus Smith wybrał za Kominami stosowne mie sce, które starannie wyrównano.
Tu ułożył stos z gałęzi i porąbanego drewna, a na nim poukładał kawałki łupku piry-
towego, edne na drugich, następnie po wierzchu przysypał e cienką warstwą pirytów
potłuczonych na kawałki wielkości orzecha.

Po tych przygotowaniach podpalono drzewo. Żar przeniósł się na łupki, które zawie-
ra ąc węgiel i siarkę, roztliły się płomieniem. Wtedy narzucono nowe warstwy potłuczo-
nego pirytu, a z wierzchu przykryto cały ten wielki stos ziemią i trawą, pozostawiwszy
tylko kilka otworów dla przewiewu, podobnie ak się postępu e przy wypalaniu węgla
drzewnego.

Następnie zostawiono wszystko w spoko u do czasu, aż dokona się reakc a chemiczna,
gdyż potrzeba było nie mnie niż ǳiesięć do dwunastu dni na to, by siarczek żelaza prze-
mienił się w siarczan żelaza, zaś glin w siarczan glinu; obydwa te związki są rozpuszczalne,
w przeciwieństwie do reszty, czyli do krzemu, wypalonego węgla i popiołu.

W czasie gdy dokonywał się ten proces chemiczny, Cyrus zarząǳił inne prace. Zabrali
się do nich uż nie z gorliwością, ale wręcz z zaciekłością.

Nab i Pencroff zebrali tłuszcz z diugonia i włożyli w duże kaǳie z wypalone gliny.
Teraz z tłuszczu trzeba było przez zmydlenie wyǳielić eden ze składników, mianowicie
glicerynę. Chcąc osiągnąć ten rezultat, wystarczyło potraktować go sodą¹⁵⁸ lub wapnem.
Obie te substanc e, ǳiała ąc na tłuszcz, tworzą z niego mydło, wytrąca ąc równocze-
śnie glicerynę, które właśnie potrzeba było inżynierowi. Wapna, ak wiemy, miał pod

¹⁵⁷formacje przejściowe a. pośrednie (daw. geol.) — warstwy geologiczne z okresu pomięǳy „pierwotnymi”
skałami ery archaiku a „drugorzędowymi” skałami z mezozoiku. [przypis edytorski]

¹⁵⁸soda — zwycza owa nazwa różnych substanc i chemicznych zawiera ących węglan, wodorowęglan lub wo-
dorotlenek sodu; tu: soda kalcynowana, czyli węglan sodu, Na₂CO₃. [przypis edytorski]
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dostatkiem; lecz używa ąc do tego procesu wapna, otrzymałby mydło wapienne, nieroz-
puszczalne, a tym samym bezużyteczne, podczas gdy stosu ąc sodę, otrzymu e się mydło
rozpuszczalne, którego można używać w gospodarstwie domowym. Jako człowiek prak-
tyczny Cyrus Smith powinien postarać się racze o sodę. Czy to było trudne? Byna mnie ,
gdyż wybrzeże obfitowało w rośliny morskie, solirody¹⁵⁹, przypołudnikowate¹⁶⁰ i rozma-
ite wodorosty. Nagromaǳili więc wielką ilość tych roślin, wysuszyli e, a następnie spalili
w dołach na otwartym powietrzu. Ogień podtrzymywali przez kilka dni, aby żar osiągnął
temperaturę potrzebną do stopienia popiołów. Rezultatem tego spalania była popielata,
spoista masa znana od dawna pod nazwą naturalne sody.

Po otrzymaniu sody inżynier dodał ą do tłuszczu, skutkiem czego otrzymał zarówno
rozpuszczalne mydło, ak i substanc ę obo ętną, glicerynę.

Ale to nie wszystko. Ze względu na swo e przyszłe plany Cyrus Smith potrzebował
eszcze inne substanc i, mianowicie azotanu potasu, znanego barǳie pod nazwą saletry
potasowe , czy po prostu saletry.

Cyrus Smith mógłby otrzymać tę substanc ę, podda ąc węglan potasu, da ący się ła-
two uzyskać z popiołu roślinnego, chemicznemu ǳiałaniu kwasu azotowego. Ale nie
miał kwasu azotowego i choǳiło mu koniec końców o uzyskanie właśnie tego kwasu.
Powstało zatem błędne koło, z którego nigdy by nie wyszedł. Na szczęście sama przyroda
przyszła mu z pomocą, dostarcza ąc mu gotowe saletry, tak że wystarczyło po nią sięgnąć
i nazbierać. Harbert odkrył e pokłady na północy wyspy, u stóp Góry Franklina; trzeba
było tylko ą oczyścić.

Te różnorodne prace trwały około tygodnia. Uwinęli się więc z nimi, zanim eszcze
dokonała się przemiana siarczku w siarczan żelaza. Resztę czasu koloniści poświęcili na
wyprodukowanie z miękkie gliny ogniotrwałych naczyń i na postawienie z cegieł spec al-
nego pieca, ma ącego służyć do późnie sze destylac i siarczanu żelaza. Wszystkie te prace
zostały zakończone  ma a, mnie więce w tym samym czasie, kiedy skończyła się prze-
miana chemiczna. Pod umie ętnym kierownictwem inżyniera Gedeon Spilett, Harbert,
Nab i Pencroff stali się na zręcznie szymi robotnikami na świecie. Zresztą konieczność
bywa na lepszą nauczycielką.

Gdy uż pryzma pirytu należycie się wypaliła, wówczas cały przetwór chemiczny, skła-
da ący się z siarczanu żelaza, siarczanu glinu, krzemu, osadu węglowego i popiołu, zsypano
do duże kaǳi napełnione wodą. Po czym należycie wymieszano, a gdy się ustał, prze-
ceǳono i otrzymano prze rzysty płyn, zawiera ący roztwór siarczanu żelaza i siarczanu
glinu; inne składniki, ako nierozpuszczalne, pozostały w stanie stałym. Gdy płyn czę-
ściowo odparował, osaǳiły się kryształki siarczanu żelaza, a macierzysty roztwór, czyli
nieodparowany płyn, zawiera ący siarczan glinu, wylano.

Cyrus Smith miał teraz do swo e dyspozyc i znaczną ilość siarczanu żelaza w stanie
skrystalizowanym, choǳiło więc tylko o to, aby wyciągnąć z niego kwas siarkowy.

W praktyce przemysłowe produkc a kwasu siarkowego wymaga kosztownych urzą-
ǳeń. Potrzebne są duże fabryki, spec alne narzęǳia, aparaty z platyny, ołowiane, kwaso-
odporne komory, w których zachoǳi reakc a chemiczna i tak dale . Inżynier nie miał do
dyspozyc i takiego sprzętu, wieǳiał ednak, że zwłaszcza w Czechach fabryku e się kwas
siarkowy w sposób dużo prostszy i z tą dodatkową korzyścią, że otrzymu e go się w więk-
szym stężeniu. Tak wytwarza się kwas zwany pod nazwą kwasu nordhauseńskiego¹⁶¹.

Do otrzymania kwasu siarkowego Cyrus potrzebował eszcze tylko ednego zabiegu,
a mianowicie należało prażyć kryształki siarczanu żelaza w zamkniętym naczyniu, tak by
kwas siarkowy zamienił się w parę, z które następnie przez kondensac ę powstanie płynny
kwas.

¹⁵⁹soliród, Salicornia (biol.) — roǳa roślin rosnących na zalewanych okresowo słoną wodą wybrzeżach mórz,
na zasolonych moczarach itp.; popioły z salirodów przez długi czas wykorzystywano ako źródło sody do pro-
dukc i mydła i szkła. [przypis edytorski]

¹⁶⁰przypołudnikowate — roǳina sukulentów liściowych, rosnących w strefie tropikalne i subtropikalne
w mie scach suchych i silnie nasłonecznionych, często zasolonych, na pustyniach i wybrzeżach morskich. [przy-
pis edytorski]

¹⁶¹nordhauseński kwas — kwas siarkowy dymiący, zwany także oleum, roztwór tlenku siarki (SO₃) w bez-
wodnym kwasie siarkowym, uzyskiwany zwykle w trakcie produkc i kwasu siarkowego; dawnie na większa
produkc a oleum pochoǳiła z zakładów w Nordhausen, w Turyngii, w środkowych Niemczech. [przypis edy-
torski]
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Do te właśnie czynności miały służyć ogniotrwałe naczynia, w których umieszczono
kryształki, oraz piec, którego żar miał spowodować parowanie kwasu siarczanego.

Prace przeprowaǳono perfekcy nie i  ma a, po dwunastu dniach od rozpoczęciu
ǳieła, inżynier stał się posiadaczem składnika, z którego zamierzał w przyszłości skorzy-
stać na na rozmaitsze sposoby.

Do czego więc potrzebował tego składnika? Po prostu do wytworzenia kwasu azo-
towego, co mu przyszło z łatwością, gdyż saletra pod wpływem kwasu siarkowego da e
drogą destylac i właśnie kwas azotowy.

Ale koniec końców co czego chciał użyć tego kwasu azotowego? To dla ego towarzyszy
było ta emnicą, inżynier bowiem nie wy awił im ostatecznego celu swe pracy.

Cyrus tymczasem osiągnął swó cel, a ostatni proces dał mu wreszcie substanc ę, która
wymagała tylu zabiegów.

Połączywszy kwas azotowy z gliceryną, zagęszczoną uprzednio przez odparowanie
w łaźni wodne ¹⁶², otrzymał, nawet bez użycia mieszaniny oziębia ące , kilka kwart ole-
istego żółtawego płynu.

Ostatnie operac i Cyrus dokonał sam, na uboczu, z dala od Kominów, gdyż grozi-
ła ona eksploz ą. A przyniósłszy ze sobą butelkę płynu, powieǳiał swoim przy aciołom
z prostotą:

— Oto mamy nitroglicerynę!
Był to istotnie ów straszliwy produkt, którego siła wybuchowa est ǳiesięć razy więk-

sza od zwykłego prochu i który spowodował uż tyle wypadków. Zresztą od kiedy wy-
naleziono sposób przekształcenia nitrogliceryny w dynamit, czyli połączenia e z innym
ciałem stałym, glinką lub cukrem, dość porowatym, aby ą wchłonąć, można było bez-
piecznie używać tego groźnego płynu. Ale w owym czasie, kiedy koloniści zna dowali się
na Wyspie Lincolna, nie znano eszcze dynamitu.

— Więc to ten płyn ma porozsaǳać skały? — zapytał Pencroff niedowierza ąco.
— Tak est, mó przy acielu — odparł inżynier — a ǳiałanie nitrogliceryny bęǳie

tym potężnie sze, że granit est naǳwycza twardy i bęǳie stawiał większy opór sile wy-
buchu.

— A kiedy to zobaczymy, panie Cyrusie?
— Jutro, gdy tylko wydrążymy otwór do założenia miny — odparł inżynier.
Naza utrz,  ma a, minierzy udali się skoro świt na wschodni brzeg Jeziora Gran-

ta, który tworzył róg oddalony tylko o pięćset kroków od wybrzeża. W tym mie scu
płaskowyż schoǳił poniże poziomu wody w eziorze, którą więziła w nim tylko wąska
granitowa grobla. Było zatem oczywiste, że po rozbiciu tego obramowania, woda ucieknie
przez wyrwę, wartkim potokiem popłynie przez pochyłość płaskowyżu, a potem runie na
plażę. Wskutek tego obniży się powierzchnia wody w całym eziorze i odsłoni się otwór
odpływowy — co było ostatecznym celem całego przedsięwzięcia.

Choǳiło więc o to, aby rozsaǳić to granitowe obramowanie. Pencroff pod kierow-
nictwem inżyniera, uzbro ony w kilof, którym władał równie zręcznie ak ǳielnie, zabrał
się do granitu od zewnętrzne strony grobli. ǲiura, którą zamierzał wydrążyć, rozpo-
czynała się na poziome krawęǳi zbocza i miała biec ukośnie w głąb, tak aby e koniec
leżał znacznie poniże poziomu wody w eziorze. W ten sposób siła wybuchu, rozsaǳiw-
szy skały, pozwoliłaby woǳie wylać się szerokim potokiem na zewnątrz, a wskutek tego
znacznie obniżyłby się poziom wody w eziorze.

Praca trwała długo, gdyż inżynier, chcąc wywołać potężny efekt, zamierzał poświęcić
na ten cel na mnie ǳiesięć litrów nitrogliceryny. Ale Pencroff z Nabem pracowali na
przemian tak ǳielnie, że około goǳiny czwarte po południu otwór na minę był gotowy.

Pozostawała tylko do rozwiązania kwestia zapalenia substanc i wybuchowe . Zazwycza
nitroglicerynę zapala się za pomocą zapalników z piorunianu¹⁶³, których wybuch pociąga

¹⁶²łaźnia wodna— sprzęt laboratory ny w postaci naczynia, za pośrednictwem którego ogrzewa się lub oziębia
zanurzone w nim naczynia laboratory ne wraz z ich zawartością; zaletą stosowania łaźni zamiast bezpośredniego
podgrzewania naczynia z substanc ą chemiczną est równomierne doprowaǳanie ciepła i lepsza kontrola nad
temperaturą podgrzewania. [przypis edytorski]

¹⁶³piorunian rtęci (chem.) — sól kwasu piorunowego i rtęci, Hg(CNO)₂, na wcześnie poznany inic u ący
materiał wybuchowy, stosowany od lat . XIX w. w detonatorach i spłonkach różnego roǳa u amunic i
pistoletowe i karabinowe . [przypis edytorski]
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za sobą główną eksploz ę. Do wywołania eksploz i potrzebny est bowiem silny wstrząs,
gdyż zapalona nitrogliceryna wprawǳie bęǳie się palić, lecz nie wybuchnie.

Cyrus Smith z pewnością mógłby zrobić taki zapalnik. Nie ma ąc piorunianu rtęci,
mógł z łatwością, posiada ąc kwas azotowy, otrzymać substanc ę zbliżoną do bawełny
strzelnicze ¹⁶⁴. Z takie substanc i można by zrobić nabó , wsunąć go w otwór napełniony
nitrogliceryną, zapalić lontem i w ten sposób wywołać eksploz ę.

Cyrus Smith wieǳiał ednak, że do wybuchu nitrogliceryny wystarczy wstrząs. Po-
stanowił więc skorzystać z te właściwości, gotów zresztą użyć innego sposobu, gdyby ten
zawiódł.

Rzeczywiście do wywołania eksploz i wystarczy uderzyć młotem w kilka kropel nitro-
gliceryny rozlane na twardym kamieniu. Lecz ten, który by się pod ął takiego uderzenia,
musiałby sam paść ofiarą wybuchu. Cyrus Smith wymyślił zatem inny sposób. Na lin-
ce ze splecionych włókien roślinnych postanowił zawiesić ponad wydrążonym otworem
bryłę żelaza, ważącą kilka funtów. Druga podobna, choć znacznie dłuższa linka z włókien,
przesycona siarką, miała być ednym końcem przywiązana pośrodku pierwsze , podczas
gdy e drugi koniec miał zostać odprowaǳony po ziemi na odległość kilkunastu stóp
od otworu miny. Gdy zapali się tę linkę, bęǳie się palić, aż ogień sięgnie do połącze-
nia z pierwszą, która z kolei zapali się i przerwie, wskutek czego bryła żelaza spadnie na
krople nitrogliceryny.

Gdy wszystko przygotowano, inżynier, odesławszy swoich towarzyszy, napełnił otwór
nitrogliceryną tak, że sięgała aż po same brzegi, i wylał kilka kropel na skałę, tuż pod
zawieszoną nad nią bryłą żelaza.

Następnie Cyrus Smith chwycił koniec nasycone siarką linki, zapalił go i powrócił
do swych towarzyszy oczeku ących go w Kominach.

Linka miała się palić przez dwaǳieścia pięć minut i rzeczywiście po dwuǳiestu pięcia
minutach nastąpił wybuch, którego nie sposób opisać. Zdawało się, że cała wyspa zadrżała
w posadach. W powietrze wystrzelił stos kamieni, ak gdyby wyrzucony przez wulkan.
Podmuch powietrza spowodowany wybuchem był tak silny, że skały Kominów zachwiały
się. Kolonistów powaliło na ziemię, chociaż zna dowali się o ponad dwie mile od mie sca
wybuchu.

Podnieśli się, wspięli na płaskowyż i pobiegli do mie sca, gǳie brzeg eziora miał być
rozsaǳony przez eksploz ę…

Potró ne „hurra” wydarło się z ich piersi! W granitowe grobli ziała szeroka wyrwa.
Woda buchała wartkim potokiem, pieniąc się, pęǳiła płaskowyżem, docierała do krawęǳi
i kaskadą spadała z wysokości trzystu stóp na plażę.
 

Pencroff przestaje wątpić. — Dawny odpływ jeziora. — Wyprawa w głąb ziemi. — Droga
przez granit. — Top znika. — Środkowa pieczara. — Poǳiemna studnia. — Tajemnica.
— Przewiercenie granitowej ściany. — Powrót.

Pro ekt Cyrusa Smitha powiódł się całkowicie, lecz sam ego twórca według swego
zwycza u nie okazywał na mnie szego zadowolenia i z zaciśniętymi ustami, z bystro wy-
tężonym wzrokiem stał nieruchomy. Harbert wpadł w zachwyt, Nab skakał z radości,
Pencroff kiwał swą dużą głową to w edną, to w drugą stronę i mruczał pod nosem.

— Chwat z naszego inżyniera!
Istotnie skutki wybuchu nitrogliceryny były potężne. Powstała wyrwa była tak wiel-

ka, że wypływało przez nią co na mnie trzy razy więce wody niż przez dawny odpływ.
Należało się spoǳiewać, że wkrótce poziom wody w eziorze obniży się co na mnie o dwie
stopy.

Koloniści pospieszyli do Kominów po kilo, okute żelazem oszczepy, liny z włókien,
krzesiwo i hubkę, po czym powrócili znów na płaskowyż. Towarzyszył im Top.

¹⁶⁴bawełna strzelnicza — roǳa nitrocelulozy o wysokie zawartości azotu, stosowane do produkc i materia-
łów wybuchowych; odkryta w , otrzymywana przez ǳiałanie mieszanki kwasu siarkowego i azotowego na
włókna bawełny. [przypis edytorski]
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Po droǳe marynarz nie mógł się dłuże powstrzymać i odezwał się do inżyniera.
— A wie pan, panie Cyrusie, że tą prześliczną miksturą, którą pan sfabrykował, można

by wysaǳić w powietrze całą naszą wyspę?
— Bez wątpienia — odparł Cyrus Smith — i wyspę, i wszystkie lądy, i nawet całą

kulę ziemską. To tylko kwestia ilości.
— A czy nie można by użyć te nitrogliceryny do nabĳania broni palne ? — zagadnął

marynarz.
— Nie, Pencroffie, est to substanc a zbyt gwałtowna. Moglibyśmy ednak z łatwością

wytworzyć bawełnę strzelniczą, a nawet proch, gdyż mamy kwas azotowy, saletrę, siarkę
i węgiel. Ale niestety nie mamy broni — w tym sęk.

— O, panie Cyrusie — odparł marynarz — przy odrobinie dobre woli!…
Nie ulegało wątpliwości, że marynarz wykreślił całkiem słowo „niemożliwe” ze słow-

nika używanego na Wyspie Lincolna.
Przybywszy na Płaskowyż Pięknego Widoku, koloniści niezwłocznie udali się na cypel

eziora, gǳie zna dował się otwór dawnego odpływu, który teraz powinien być odsłonięty.
Ponieważ woda uż tamtędy nie spływała, można by było zapewne we ść do środka kanału
odpływowego i zbadać ego wewnętrzną konstrukc ę.

Po kilku minutach koloniści dotarli do dolnego końca eziora i eden rzut oka prze-
konał ich, że cel został osiągnięty.

Istotnie ukazał się im w granitowym brzegu eziora wysta ący teraz ponad powierzch-
nię wody, tak gorąco poszukiwany otwór. Dostęp do niego ułatwiał kawał skały, który
odsłoniła opada ąca woda. Wlot miał około dwuǳiestu stóp szerokości, ale tylko dwie
stopy wysokości. Podobny był do otworów ściekowych umieszczanych wzdłuż chodni-
ków. Niełatwo byłoby więc wcisnąć się do niego. Ale Nab z Pencroffem chwycili za kilo
i w niespełna goǳinę rozszerzyli go do należytych rozmiarów.

Wtedy inżynier, zbliżywszy się do otworu, przekonał się, że nachylenie ścian kanału
odpływowego, przyna mnie w ego górne części, nie wynosi więce niż trzyǳieści do
trzyǳiestu pięciu stopni. Można było zatem ze ść i byle nachylenie potem nie wzrastało,
dotrzeć kanałem aż do samego poziomu morza. Jeśli zaś, co było barǳo prawdopodob-
ne, wewnątrz masywu granitowego istnie e akaś obszernie sza pieczara, może da się ą
wykorzystać.

— A zatem, panie Cyrusie, na co czekamy? — odezwał się marynarz, który pragnął
ak na pręǳe zapuścić się w wąski korytarz. — Wiǳi pan, Top uż nas wyprzeǳił!

— Dobrze — odparł inżynier. — Ale nie możemy iść po omacku. Nabie, pobiegnĳ
wyciąć kilka smolnych gałęzi.

Nab z Harbertem pobiegli nad brzeg eziora, który ocieniały sosny i inne zielone
drzewa, i wkrótce powrócili z gałęziami powiązanymi w roǳa pochodni. Zapalono e za
pomocą krzesiwa i koloniści z Cyrusem na czele zapuścili się w ciemne czeluście, które
eszcze niedawno wypełniała woda.

Wbrew wszelkim przypuszczeniom średnica poǳiemnego kanału rozszerzała się coraz
barǳie , tak że koloniści, zstępu ąc na dół, niebawem mogli się wyprostować. Granito-
we ściany, od wieków podmywane wodą, były barǳo śliskie i trzeba było uważać, by
nie upaść. Toteż koloniści poprzywiązywali się eden do drugiego linką, tak ak to robią
alpiniści wspina ący się w górach. Na szczęście powyżłabiane w granicie występy skalne
tworzyły roǳa schodów, ǳięki czemu schoǳenie było mnie niebezpieczne. Kropelki
wody, zwisa ące eszcze na skałach, połyskiwały tysiącem barw przy blaskach pochodni.
Zdawało się, że ściany pokryte są nieprzeliczoną ilością stalaktytów¹⁶⁵. Inżynier przy rzał
się uważnie czarnemu granitowi. Nie było w nim widać żadnego uwarstwienia ani żad-
nych rys. Skała była zbita, spoista i drobnoziarnista. A zatem kanał istniał od samego
początku wyspy. To nie woda wydrążyła go z wolna i stopniowo. Nie Neptun¹⁶⁶, lecz
Pluton¹⁶⁷ wykuł go swą dłonią i widać było na ścianach ślady ego poǳiemne roboty,
wciąż eszcze nie całkiem zatarte, pomimo tak długiego ǳiałania wody.

Koloniści schoǳili barǳo wolno. Trudno zaprzeczyć, że doznawali wszyscy pewnego
wzruszenia, zapuszcza ąc się w głąb masywu, gǳie nigdy eszcze nie postała stopa luǳka.

¹⁶⁵stalaktyt — naciek wapienny w postaci sopla zwisa ącego ze stropu askini. [przypis edytorski]
¹⁶⁶Neptun (mit. rzym.) — bóg wód. [przypis edytorski]
¹⁶⁷Pluton (mit. rzym.) — bóg świata poǳiemnego. [przypis edytorski]
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Milczeli i rozmyślali, i nie ednemu z nich przyszło na myśl, że być może w wewnętrznych
pieczarach, ma ących połączenie z morzem, mieszka akaś ośmiornica lub inny gigan-
tyczny głowonóg. Należało więc posuwać się z pewną ostrożnością.

Zresztą na czele grupki biegł Top, więc można było polegać na zmyślnym psie, który
w razie akiegoś niebezpieczeństwa bez wątpienia zaalarmowałby wszystkich.

Po ze ściu stu stóp dość krętym korytarzem idący na przeǳie Cyrus Smith zatrzymał
się, a towarzysze dołączyli do niego. Mie sce, w którym się zatrzymali, tworzyło roǳa
średnie wielkości pieczary. Ze sklepienia spadały krople wody, niepochoǳące ednak
z przesiąkania przez granit. Były to po prostu ostatnie ślady potoku, który tak długo
huczał w te pieczarze, a powietrze, lekko wilgotne, nie zawierało żadnych cuchnących
wyziewów.

— No cóż, drogi Cyrusie? — odezwał się Gedeon Spilett. — Oto mamy schro-
nienie nikomu nieznane, głęboko ukryte w skale, ale krótko mówiąc nie nada e się do
zamieszkania.

— Dlaczego nie nada e się? — zapytał marynarz.
— Bo est za małe i za ciemne.
— Czyż nie możemy go powiększyć, wydrążyć, porobić w nim otworów, którymi by

docierało powietrze i słońce? — odparł Pencroff, który teraz w nic uż nie powątpiewał.
— Idźmy dale — odezwał się Cyrus Smith. — Może gǳieś niże przyroda oszczęǳi

nam te pracy.
— Jesteśmy dopiero na edne trzecie wysokości — zauważył Harbert.
— Mnie więce na edne trzecie — odparł Cyrus Smith — gdyż zeszliśmy na głę-

bokość akichś stu stóp od wylotu, więc barǳo możliwe, że sto stóp poniże …
— Gǳie Top? — zapytał Nab, przerywa ąc swo emu panu.
Przeszukano pieczarę. Psa nie było.
— Zapewne pobiegł naprzód — powieǳiał Pencroff.
— Chodźmy za nim — odparł Cyrus Smith.
Ruszyli więc dale w głąb. Inżynier przypatrywał się uważnie wszystkim zakrętom

i pomimo że było ich dużo, zapamiętał z łatwością ogólny kierunek, którym kanał zmierzał
w stronę morza.

Koloniści zeszli eszcze akieś o pięćǳiesiąt stóp niże , gdy ich uwagę zwróciły dalekie
odgłosy, dochoǳące z głębi poǳiemia. Zatrzymali się więc, wytęża ąc słuch. Dźwięki te,
wychoǳąc z korytarza niby z tuby akustyczne ¹⁶⁸, docierały wyraźnie do ich uszu.

— To szczekanie Topa! — zawołał Harbert.
— Tak — odparł Pencroff — i to zaciekle u ada nasz poczciwy pies.
— Mamy przy sobie okute oszczepy — powieǳiał Cyrus Smith. — Mie my się na

baczności i naprzód!
— To sta e się coraz ciekawsze — szepnął Gedeon Spilett do ucha marynarzowi,

który kiwnął potaku ąco głową.
Cyrus Smith i ego towarzysze pobiegli więc na pomoc psu. Szczekanie Topa stawało

się coraz wyraźnie sze. W ego urywanym głosie brzmiała akaś niezwycza na wściekłość.
Może walczył z akimś zwierzęciem, które wypłoszył z kry ówki? Kolonistów opanowała
niepohamowana ciekawość, tak że zapomnieli zupełnie o niebezpieczeństwie, na akie się
narażali. Już nie schoǳili, lecz wręcz ześlizgiwali się wzdłuż pochyłości kanału, i w kilka
minut późnie , o sześćǳiesiąt stóp niże dotarli do mie sca, gǳie zna dował się Top.

Tu korytarz rozszerzał się nagle i tworzył obszerną, wspaniałą pieczarę. Po nie wzdłuż
i wszerz biegał Top, za adle szczeka ąc. Pencroff i Nab, macha ąc pochodniami, oświe-
tlali chropowate ściany granitowe szerokimi strugami światła, podczas gdy Cyrus Smith,
Gedeon Spilett i Harbert stali w pogotowiu z na eżonymi oszczepami.

Olbrzymia pieczara była ednak całkiem pusta. Koloniści przeszukali ą starannie
wzdłuż i wszerz. Nie było w nie nic, ani żadnego zwierzęcia, ani żadne inne żywe istoty!
A ednak Top nie przestawał szczekać i ani prośby, ani groźby nie zdołały go uciszyć.

— Musi tu być gǳieś szczelina lub otwór, przez który woda odpływała do morza —
powieǳiał inżynier.

¹⁶⁸tuba akustyczna a. głosowa — urząǳenie złożone z dwóch stożków połączonych rurą powietrzną, przez
które mowę można przenosić pomięǳy pomieszczeniami; w XIX w. używane do komunikac i wewnętrzne na
statkach i w biurach; wyparte przez telefon. [przypis edytorski]
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— Rzeczywiście — odparł Pencroff — uważa my, żeby do niego nie wpaść.
— Szuka , Top, szuka ! — zawołał Cyrus Smith.
Pies, zachęcony słowami swego pana, pobiegł na sam koniec pieczary i tam zaczął

szczekać ze zdwo oną zapalczywością.
Poszli za nim i tu, w świetle pochodni, zobaczyli otwór studni ciemnie ący w granicie.

Tędy właśnie woda odpływała do morza; lecz nie był to uż ukośny korytarz, którym by
można było iść, ale studnia o pionowych ścianach, po których nie dało się ze ść.

Nachylono pochodnie nad otworem. Nic nie było widać. Cyrus Smith odłamał palącą
się gałązkę i rzucił ą w przepaść. Płonąca żywica wskutek szybkiego lotu buchnęła eszcze
aśnie szym płomieniem i oświetliła wnętrze studni. Mimo to nadal nie było nic widać.
Potem płomień zgasł z lekkim sykiem, co świadczyło o tym, że gałąź wpadła do wody,
czyli dosięgła poziomu morza.

Inżynier obliczył czas spadania i oszacował głębokość studni na ǳiewięćǳiesiąt stóp.
Z tego wynikało, że dno pieczary, w które się zna dowali, zna dowało się ǳiewięć-

ǳiesiąt stóp ponad poziomem morza.
— Oto nasze mieszkanie — powieǳiał Cyrus Smith.
— Ale przedtem zamieszkiwało e akieś stworzenie — odparł Gedeon Spilet, który

eszcze nie zaspokoił swo e ciekawości.
— Jakiekolwiek to było stworzenie — odparł inżynier — dość że umknęło tym

otworem i ustąpiło nam mie sca.
— Bądź co bądź — dodał marynarz — chciałbym kwadrans temu być w skórze Topa,

bo na pewno nie szczekał bez powodu!
Cyrus Smith spoglądał na psa i gdyby w te chwili któryś z ego towarzyszy stał bliże

niego, usłyszałby, ak mruknął pod nosem:
— Wierzę, że Top nie edną rzecz lepie wie od nas!
Marzenia kolonistów zostały zatem w znaczne części spełnione. Przysłużył im się

szczęśliwy traf, któremu przyszła z pomocą niezwykła mądrość ich przywódcy. Mieli te-
raz do dyspozyc i obszerną pieczarę, które wielkości nie byli eszcze w stanie ocenić przy
słabym świetle pochodni, ale z pewnością nietrudno byłoby poǳielić ą ściankami z ce-
gieł na poko e i dostosować eśli uż nie na porządny dom, to przyna mnie na obszerne
mieszkanie. Woda opuściła ą i nie mogła powrócić. Mie sce zatem było wolne.

Pozostawały do usunięcia dwie trudności: po pierwsze, oświetlenie pieczary wydrążo-
ne w litym masywie granitowym, po drugie zaś ułatwienie dostępu do nie . Nie sposób
było myśleć o oświetleniu e z góry, gdyż granitowe sklepienie miało ogromną grubość,
ale być może dałoby się przebić przednią ścianę zwróconą w stronę morza. Cyrus Smith
który podczas schoǳenia obliczył w przybliżeniu nachylenie, a stąd i długość kanału,
miał podstawy, by sąǳić, że przednia część ściany nie powinna być zbyt gruba. Gdyby
dało się oświetlić pieczarę od te strony, rozwiązałaby się także sprawa dostępu, bo równie
łatwo można przebić drzwi, ak i okna, i postawić na zewnątrz drabinę.

Cyrus Smith poǳielił się swoim pomysłem z towarzyszami.
— A zatem do ǳieła, panie Cyrusie! — zawołał Pencroff. — Mam swó kilof i spró-

bu ę przebić tę ścianę. Gǳie trzeba walić?
— Tu — odparł inżynier, wskazu ąc ǳielnemu marynarzowi dość znaczne zagłębienie

w ścianie, które powinno zmnie szać e grubość w tym mie scu.
Pencroff przypuścił atak na skałę i przez pół goǳiny pracował przy świetle pochodni

tak, że odłamki granitu latały dokoła. Skała pod ciosami kilofa sypała iskry. Potem zastąpił
go Nab, a po nim Gedeon Spilett.

Praca trwała uż dwie goǳiny i zaczynali się uż obawiać, czy grubość skały w tym
mie scu nie przewyższa długości kilofa, gdy wtem, przy ostatnim uderzeniu wymierzonym
przez Gedeona Spiletta, kilof przebił ścianę na wylot i wypadł na zewnątrz.

— Hurra! Hurra! — zawołał Pencroff.
Ściana miała w tym mie scu tylko trzy stopy grubości.
Cyrus Smith przyłożył oko do otworu zna du ącego się ǳiewięćǳiesiąt stóp ponad

ziemią. Przed nim rozpościerał się brzeg morski, wysepka, a dale za nią nieskończony
ocean.

Przez ten dość szeroki otwór, gdyż skała znacznie się rozpadła, wpłynęła struga świa-
tła i oblewa ąc wspaniałą pieczarę, wywołała magiczny efekt. Po lewe stronie pieczara
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miała nie więce ak trzyǳieści stóp wysokości, tyle samo szerokości i sto stóp długości,
natomiast po prawe stronie była olbrzymia, a e zaokrąglone sklepienie wznosiło się na
wysokości osiemǳiesięciu stóp. Tu i ówǳie nieregularnie sto ące filary podtrzymywały
łuki sklepienia ak w nawie katedry. Sklepienie, wsparte na tych podporach, tu obniża ąc
się łagodnie, ówǳie strzela ąc w górę gałęziami arkad, to znów gubiąc się w ciemnych
krużgankach, których fantastycznie wygięte łuki ma aczyły w cieniu, ozdobione licznymi
występami tworzącymi wiszące ornamenty, stanowiło malowniczą mieszaninę wszyst-
kich stylów architektury bizanty skie , romańskie i gotyckie , akie kiedykolwiek stwo-
rzyła ręka luǳka. A ednak było to tylko ǳieło natury. To ona wykuła w granitowych
masach tę czaroǳie ską Alhambrę¹⁶⁹!

Koloniści zamarli z zachwytu. Tam, gǳie spoǳiewali się zastać ciasną amę, znaleźli
cudowny pałac. Nab odkrył głowę, ak gdyby znalazł się nagle w świątyni.

Ze wszystkich ust wydarły się okrzyki zachwytu. Kilkakrotne „hurra” zagrzmiało
i rozprysłszy się w echach, stopniowo zamarło w głębi mrocznych naw.

— Przy aciele! — zawołał Cyrus Smith. — Kiedy oświetlimy dostatecznie wnętrze
tego masywu i poǳielimy lewą część na poko e mieszkalne, składy i spichrze, pozostanie
nam eszcze ta wspaniała grota, którą przeznaczymy na salę naukową i muzeum.

— A ak ą nazwiemy? — zapytał Harbert.
— Nazwiemy ą Granitowym Pałacem — odparł Cyrus Smith, a ego towarzysze

powitali tę nazwę nowymi okrzykami radości.
Pochodnie dopalały się, a ponieważ, aby wrócić na płaskowyż, trzeba było prze ść

z powrotem ciemnym korytarzem, postanowili odłożyć pracę nad urząǳaniem nowego
mieszkania do następnego dnia.

Na odchodnym Cyrus Smith eszcze raz nachylił się nad otworem ciemne studni,
biegnące prostopadle do poziomu morza. Przysłuchiwał się z wielką uwagą. Nie usłyszał
ednak żadnego dźwięku, nawet szmeru fal, które wzburzone morze musiało rozkołysać
czasem w tych głębinach. Wrzucił eszcze edną zapaloną gałązkę. Ściany studni oświe-
tliły się na chwilę, ale tak ak za pierwszym razem nie dostrzegł nic pode rzanego. Jeśli
akiś potwór morski został tu zaskoczony przez nagły odpływ wody, musiał uż zapewne
schronić się do morza poǳiemnym korytarzem ciągnącym się pod wybrzeżem, to znaczy
kanałem, którym odpływała woda z eziora, zanim została skierowana do nowego u ścia.

Inżynier stał nieruchomo, wytęża ąc słuch, ze wzrokiem wlepionym w otchłań, nie
mówiąc ani słowa.

Marynarz zbliżył się do niego i dotyka ąc ego ramienia, powieǳiał:
— Panie Smith!
— Czego sobie życzysz, przy acielu? — odparł inżynier, akby zbuǳony ze snu.
— Pochodnie niebawem zgasną.
— A więc w drogę! — odparł Cyrus Smith.
Grupka kolonistów opuściła pieczarę i zaczęła wspinać się pod górę ciemnym koryta-

rzem. Top zamykał pochód, warcząc eszcze od czasu do czasu. Droga była dość uciążliwa.
Zatrzymali się chwilkę w górne grocie, która tworzyła roǳa półpiętra w połowie długich
granitowych schodów. Potem ruszyli dale .

Wkrótce owiało ich świeże powietrze. Kropelki wody zdążyły wyparować i nie po-
łyskiwały uż na ścianach. Pełga ące światło pochodni bladło coraz barǳie . Pochodnia
Naba całkiem zgasła i trzeba się było spieszyć, żeby nie błąǳić w zupełnych ciemnościach.

Tak też zrobili i nieco przed czwartą, w chwili gdy z kolei zgasła pochodnia marynarza,
Cyrus Smith i ego towarzysze dotarli do otworu odpływowego.
 

Plan Cyrusa Smitha. — Fasada Granitowego Pałacu. — Drabina sznurowa. —Marzenia
Pencroffa. — Aromatyczne zioła. — Naturalna królikarnia. — Doprowaǳenie wody na
potrzeby nowego mieszkania. — Widok z okien Granitowego Pałacu.

¹⁶⁹Alhambra (od arab. al hamra: czerwona) — obronny zespół pałacowy, zbudowany ako sieǳiba emirów
w XIII–XIV w. na wzgórzu nad Grenadą; arcyǳieło architektury muzułmańskie w Hiszpanii. [przypis edy-
torski]
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Naza utrz,  ma a, rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowego mieszkania. Kolo-
nistom spieszno było zamienić niewygodne schronienie w Kominach na obszerne i zdro-
we mieszkanie, wydrążone głęboko w skale, osłonięte zarówno od wody morskie , ak i od
deszczu. Jednak Kominów nie zamierzali całkiem porzucić, lecz zgodnie z planem inży-
niera przeznaczyć e na warsztaty do większych prac.

Pierwszą troską inżyniera było przekonać się, w którym dokładnie mie scu zna dowała
się fasada Granitowego Pałacu. Udał się więc na wybrzeże, do samego podnóża granito-
we ściany, a ponieważ kilof, wymknąwszy się reporterowi z ręki, musiał spaść pionowo,
wystarczyło go tylko odszukać, aby zarazem znaleźć mie sce, gǳie została wybita ǳiura
w granicie.

Kilof znaleźli z łatwością. I rzeczywiście o osiemǳiesiąt stóp w linii pionowe ponad
mie scem, gǳie ugrzązł w piasku, czerniał otwór. Kilka gołębi skalnych właziło i wyłaziło
przez ciasną ǳiurę, ak gdyby Granitowy Pałac został odkryty właśnie dla nich.

Inżyniera plan był taki, aby prawą część pieczary poǳielić na kilka izb z przedsion-
kiem i oświetlić e pięcioma oknami i drzwiami wybitymi w fasaǳie. Pencroff ze swe
strony zgaǳał się na okna, lecz nie rozumiał, po co potrzebne są drzwi, skoro dawny
kanał odpływowy tworzył naturalne schody, którymi zawsze łatwo bęǳie dostać się do
Granitowego Pałacu.

— Przy acielu — odparł na to Cyrus Smith — skoro nam łatwo dostać się tym
korytarzem do mieszkania, to równie łatwe bęǳie to dla innych. Mam zamiar zawalić
ten wylot kawałkami skał, zatkać go szczelnie, a nawet, gdyby trzeba było, zupełnie go
zasłonić, podnosząc za pomocą tamy poziom wody w eziorze.

— A ak bęǳiemy wchoǳić? — zapytał marynarz.
— Po zewnętrzne drabinie — odparł Cyrus Smith. — Po drabince sznurowe , którą

bęǳiemy mogli w każde chwili wciągnąć do góry, odcina ąc dostęp do naszego miesz-
kania.

— Po co taka ostrożność? — odpowieǳiał Pencroff. — Dotychczas zwierzęta nie
wyglądały zbyt groźnie. A co do luǳi, to na nasze wyspie ich nie ma.

— Czy est pan tego pewny, Pencroffie? — zapytał inżynier, mierząc marynarza wzro-
kiem.

— Nie bęǳiemy oczywiście pewni, dopóki nie zbadamy wszystkich części wyspy —
odparł Pencroff.

— Tak est — powieǳiał Cyrus Smith — a dotychczas znamy tylko niewielką e
cząstkę. W każdym razie nawet eśli nie mamy nieprzy aciół wewnątrz wyspy, mogą nad-
ciągnąć z zewnątrz, a ta część Pacyfiku nie est bezpieczna. Przygotu my się więc na
wszelki wypadek.

Cyrus Smith mówił mądrze, więc Pencroff, nie spiera ąc się dłuże , gotów był odtąd
na wszelkie ego rozkazy.

W fasaǳie Granitowego Pałacu postanowiono zatem zrobić drzwi oraz pięć okien
oświetla ących część mieszkalną, podczas gdy do wspaniałe nawy przeznaczone na salę
zamierzali wpuścić światło przez eden przestronny otwór i kilka okrągłych okienek. Fa-
sada, wznosząca się osiemǳiesiąt stóp ponad ziemią, skierowana była na wschód, tak że
padały na nią pierwsze poranne promienie słońca. Zna dowała się w granitowym murze
pomięǳy występem skalnym przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia a linią biegnącą pionowo
od zwalisk skał tworzących Kominy. W ten sposób nieznośne wichry północno-wschod-
nie uderzały w nią tylko z ukosa, gdyż zasłaniał ą od te strony występ skalny. Zresz-
tą, dopóki nie będą gotowe futryny okien, inżynier zamierzał zasłonić otwory grubymi
okiennicami, które nie przepuszczałyby ani wiatru, ani deszczu i które w razie potrzeby
można by było przymykać.

Pierwszym zadaniem było przebicie otworów. Kucie kilofem w te twarde skale za ę-
łoby zbyt wiele czasu, a Cyrus Smith, ak wiemy, był miłośnikiem radykalnych środków.
Posiadał eszcze trochę nitrogliceryny i zrobił z nie odpowiedni użytek. Substanc ę wy-
buchową umieszczono gǳie należy i granit rozpękł się w mie scach wyznaczonych przez
inżyniera. Następnie za pomocą kilofów i oskardów nadali ostrołukowe kształty pięciu
oknom, wykończono szeroką niszę nawy, okrągłe okienka i drzwi, z grubsza wyciosali
ramy o ǳiwacznie poszarpanym profilu i w kilka dni późnie Granitowy Pałac został ob-
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ficie oświetlony promieniami wschoǳącego słońca, które zakradły się do na skrytszych
zakamarków pieczary.

Według planu Cyrusa Smitha mieszkanie miało zostać poǳielone na pięć pomiesz-
czeń z widokiem na morze: na prawo przedpokó z drzwiami, przy których miała być
przymocowana drabinka sznurowe, za nim pierwsza izba — szeroka na trzyǳieści stóp
kuchnia, pokó adalny szerokości czterǳiestu stóp, sypialnia te same szerokości, a na
końcu, na żądanie Pencroffa, pokó bawialny przylega ący do duże sali.

Poko e te, albo racze szereg poko ów stanowiących część mieszkalną Granitowego
Pałacu, nie miały za mować całe szerokości pieczary. W tyle za nimi, odǳielony kory-
tarzem, miał ciągnąć się długi magazyn, w którym będą mieściły się narzęǳia i zapasy
żywności. Wszystkie produkty zebrane na wyspie, tak roślinne, ak i zwierzęce, mo-
gły tam być przechowywane w doskonałych warunkach, zabezpieczone przed wilgocią.
Przestrzeni nie brakowało i każda rzecz mogła leżeć w odpowiednim mie scu. Zresztą ko-
loniści mieli eszcze do dyspozyc i małą grotę, położoną powyże główne pieczary, która
mogła w nowym mieszkaniu spełniać rolę strychu.

Po nakreśleniu planu pozostawało tylko wprowaǳić go w życie. Koloniści z minerów
przeǳierzgnęli się w celgarzy; następnie poznosili cegły i ułożyli e u podnóża Granitowego
Pałacu.

Dotychczas Cyrus Smith i ego towarzysze mieli dostęp do pieczary tylko przez dawny
kanał odpływowy. Wskutek tego zmuszeni byli za każdym razem wspinać się Płaskowyż
Pięknego Widoku, iść dokoła brzegiem rzeki, schoǳić dwieście stóp w głąb poǳiemnym
korytarzem, a potem przebywać tę samą trasę, aby powrócić na płaskowyż. Powodowało
to stratę czasu i wymagało sporo trudu. Cyrus Smith postanowił zatem niezwłocznie
przystąpić do sporząǳenia mocne drabinki sznurowe , po usunięciu które Granitowy
Pałac stawałby się całkowicie niedostępny.

Drabinka sporząǳona została z wielką starannością, a e sznury, splecione z włókien
ketmii za pomocą kołowrotka, były mocne ak grube liny. Materiału na szczeble dostar-
czył roǳa czerwonego cedru o lekkich i mocnych gałęziach, a Pencroff po mistrzowsku
wykonał całą drabinę.

Przygotowano więce takich sznurów z włókien roślinnych, a przy drzwiach Grani-
towego Pałacu zamontowano coś w roǳa u prymitywnego kołowrotu. Za pomocą te-
go urząǳenia z łatwością wyciągano cegły do góry aż do samych drzwi Pałacu. Trans-
port materiałów został przez to znacznie uproszczony, toteż natychmiast przystąpiono do
urząǳenia wnętrza Pałacu. Wapna nie brakło, a przy tym mieli także kilka tysięcy go-
towych cegieł. Z łatwością wzniesiono drewniany szkielet przepierzenia, zresztą barǳo
prymitywny, i w krótkim czasie całe mieszkanie zostało poǳielone na poko e i magazyn,
zgodnie z planem.

Pod kierunkiem inżyniera, który własnoręcznie ǳierżył młot i kielnię, praca postę-
powała barǳo szybko. Żaden roǳa rzemiosła nie był obcy Cyrusowi, który dawał przy-
kład zdolnym i gorliwym pracownikom. Pracowali z zapałem, a nawet wesoło. Pencroff
w każdym charakterze, czy to cieśli, czy powroźnika, czy też murarza, zawsze miał żart
na ustach, a ego dobry humor uǳielał się pozostałym. Jego zaufanie do inżyniera by-
ło bezgraniczne. Nic nie było w stanie go zachwiać. Wierzył, że est zdolny pod ąć się
wszystkiego i że wszystko mu się uda. Sprawa ubrania i obuwia — niewątpliwie po-
ważna, sprawa oświetlenia podczas długich zimowych nocy, wykorzystania uroǳa nych
części wyspy, przeobrażenia ǳikie roślinności w uprawną, wszystko to wydawało mu się
łatwe i wierzył, że przy pomocy Cyrusa zostanie wykonane we właściwym czasie. Marzył
uż o spławnych rzekach, ułatwia ących transport bogactw naturalnych, o eksploatac i
kamieniołomów i kopalń, o maszynach do rozmaitych wyrobów przemysłowych, ba,
o kole ach żelaznych, tak est, o kole ach, które gęstą siecią miały kiedyś pokryć wyspę
Lincolna.

Inżynier nie przeszkaǳał mu w tych marzeniach, nie burzył napowietrznych zamków,
akie budowała fantaz a ǳielnego marynarza. Wieǳiał, ak łatwo ego zaufanie uǳiela
się pozostałym. Uśmiechał się więc tylko, nie zdraǳa ąc ani słowem niepoko u, który
czasem wzbuǳała w nim myśl o przyszłości. W te części Pacyfiku, z dala od szlaków
uczęszczanych przez statki, słusznie można się było obawiać, że nigdy nie zostaną urato-
wani. Mogli zatem liczyć tylko na siebie i na własne siły, gdyż odległość Wyspy Lincolna
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od na bliższego lądu była tak wielka, że zaryzykowanie pokonania e stateczkiem o słabe
z konieczności konstrukc i byłoby sprawą poważną i niebezpieczną.

— A ednak — mówił marynarz — przewyższamy o niebo dawnie szych Robinso-
nów, dla których wszystko ǳiało się cudem.

Rzeczywiście, oni mieli wieǳę, a człowiek, który wie, da sobie radę tam, gǳie inny Wieǳa
musi wegetować i zginie bez ratunku.

Harbert wyróżniał się w pracy. Był inteligentny i aktywny, szybko wszystko po mował
i dobrze wykonywał, a Cyrus Smith coraz barǳie przywiązywał się do chłopca. Harbert
żywił dla inżyniera serdeczne i pełne szacunku uczucie. Pencroff zauważył sympatię, aka
zawiązała się mięǳy tymi dwoma, ale nie był o to wcale zazdrosny.

Nab był Nabem. Był tym, kim miał pozostać zawsze: uosobieniem odwagi, gorliwości,
oddania i samozaparcia. Miał do swego pana takie samo zaufanie ak Pencroff, lecz ob awiał
e w sposób mnie hałaśliwy. Gdy marynarz był pełen entuz azmu, Nab miał zawsze minę
taką, ak gdyby chciał powieǳieć: „Przecież to całkiem naturalne”. Barǳo się polubili
z Pencroffem i wkrótce mówili sobie po imieniu.

Gedeon Spilett wziął uǳiał we wspólne pracy i raǳił sobie wcale nie mnie zręcznie
od innych, co ciągle trochę ǳiwiło marynarza. ǲiennikarz, który nie tylko wszystko
rozumie, ale i wszystko umie wykonać!

Drabina została ostatecznie założona  ma a. Na długości osiemǳiesięciu stóp liczyła
ponad sto szczebli. Na szczęście Cyrus Smith mógł poǳielić ą na dwie części, korzysta-
ąc z występu skalnego, sterczącego na wysokości czterǳiestu stóp ponad ziemią. Wy-
stęp, starannie wyrównany kilofem, utworzył roǳa podestu, do którego przytwierǳono
pierwszą drabinę, ǳięki czemu e wychylenia zmnie szyły się o połowę; za pomocą sznura
można ą było podciągnąć do poziomu Granitowego Pałacu. Drugą drabinę przymoco-
wano zarówno za dolny koniec, spoczywa ący na występie, ak i za górny, przy drzwiach.
W ten sposób wchoǳenie stało się znacznie łatwie sze. Zresztą Cyrus Smith zamierzał
zainstalować późnie windę hydrauliczną, która mieszkańcom Granitowego Pałacu zaosz-
częǳiłaby zmęczenia i straty czasu.

Koloniści szybko przyzwyczaili się do korzystania z drabiny. Byli zwinni i zręczni,
a Pencroff, ako marynarz przyzwycza ony do biegania po wyblinkach want¹⁷⁰, uǳielał
im lekc i. Trzeba było nauczyć wspinaczki także i Topa. Biedne psisko ze swymi czterema
łapami nie było stworzone do tego roǳa u akrobac i. Pencroff ednak był tak gorliwym
nauczycielem, że pies w końcu opanował sztukę wspinaczki i właził po drabinie równie
biegle, ak ego bracia w cyrkach. Trudno powieǳieć, czy marynarz był zadowolony ze
swego ucznia. To tylko pewne, że nieraz dźwigał go na górę na plecach, na co zresztą Top
nigdy się nie uskarżał.

Podczas tych robót, prowaǳonych z wielkim pośpiechem, gdyż zbliżała się uż pora
deszczowa, nie zapomniano też o zaopatrzeniu w żywność. Coǳiennie reporter i Har-
bert, którzy stali się dostawcami kolonii, spęǳali kilka goǳin na polowaniu. Dotychczas
polowali tylko w Lesie Złotopióra, po lewe stronie rzeki, gdyż z powodu braku mostu,
nie ma ąc łoǳi, nie mogli przeprawić się na drugą stronę Rzeki ǲiękczynienia. Ca-
ły ten olbrzymi obszar leśny, nazwany przez nich Lasami Dalekiego Zachodu, pozostał
niezbadany. Tę ważną wyprawę odłożyli do pierwszych dni wiosny. Ale i Las Złotopióra
obfitował w zwierzynę, pełno w nim było kangurów i ǳików, a okute żelazem oszczepy,
łuki i strzały myśliwych dokonywały cudów. W dodatku Harbert odkrył w pobliżu po-
łudniowo-zachodniego rogu eziora naturalną królikarnię, roǳa lekko wilgotne łączki,
porośnięte wierzbami i aromatycznymi ziołami, których woń rozchoǳiła się w powie-
trzu; rósł tam tymianek, macierzanka, bazylia, cząber i rozmaite wonne gatunki z roǳiny
roślin wargowych¹⁷¹, na które króliki są niezmiernie łakome.

Reporter zauważył, że skoro stół nakryty dla królików, byłoby ǳiwne, gdyby nie
było w pobliżu królików. Oba myśliwi zaczęli uważnie rozglądać się po łące. Rosło na

¹⁷⁰wyblinki want — wanty to stalowe liny stabilizu ące maszt na żaglowcu, zaś wyblinki to krótkie, pozio-
me linki łączące sąsiednie wanty, tworzące szczeble drabiny przeznaczone do wspinania się na maszt. [przypis
edytorski]

¹⁷¹wargowe a. jasnotowate (biol.) — roǳina roślin zielnych licząca ponad  gatunków, występu ących na
całym świecie; wiele z nich zawiera ole ki eteryczne i znalazły zastosowanie w medycynie, kosmetyce oraz ako
przyprawy. [przypis edytorski]
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nie wiele pożytecznych roślin i przyrodnik miałby okaz ę poznać nie eden ciekawy okaz
świata roślinnego. Harbert nazbierał sporo bazylii, rozmarynów, melisy, bukwicy i in-
nych roślin o rozmaitych własnościach leczniczych: były wśród nich zioła na płuca, inne
ǳiała ące ściąga ąco, przeciwgorączkowo, przeciwskurczowo lub przeciwreumatycznie.
A kiedy późnie Pencroff zapytał go, na co się przyda ten zbiór ziół, odpowieǳiał:

— Bęǳiemy się nimi leczyć w razie choroby.
— Dlaczego mielibyśmy chorować, skoro na wyspie nie ma żadnych lekarzy? —

odparł barǳo poważnie Pencroff.
Na to nie było co odpowieǳieć, lecz mimo to Harbert nie przestał zbierać ziół, co

zostało barǳo życzliwie przy ęte w Granitowym Pałacu. Tym barǳie że oprócz ziół lecz-
niczych przyniósł ze sobą także znaczną ilość monardy dwoiste ¹⁷², znane w Ameryce
Północne pod nazwą herbaty Oswega, z które można sporząǳać doskonały napó .

Wreszcie, po uważnych poszukiwaniach, pewnego dnia trafili na prawǳiwą króli-
karnię. Ziemia była w tym mie scu poǳiurawiona ak durszlak.

— To nory! — zawołał Harbert.
— Tak — odparł reporter — wiǳę e.
— Ale czy zamieszkane?
— To est właśnie pytanie.
Pytanie zostało natychmiast rozstrzygnięte. W te same bowiem chwili setki zwie-

rzątek podobnych do królików pierzchło w różne strony, i to z taką szybkością, że nawet
Top nie zdołałby ich dopęǳić. Na próżno myśliwi i pies uganiali się za nimi — gryzonie
wymykały się im z łatwością. Jednak reporter postanowił nie ruszyć się z tego mie sca,
dopóki nie schwyta przyna mnie z pół tuzina zwierzątek. Chciał nimi na początek zaopa-
trzyć spiżarnię, a następnym razem nałapać trochę do hodowli. Gdyby rozpostrzeć kilka
sieci nad we ściami do nor, połów byłby łatwy. W te chwili ednak ani nie mieli sieci,
ani też nie było ich z czego zrobić. Trzeba więc było poprzestać na rozkopywaniu kĳem
po edynczych nor i cierpliwością starać się dopiąć tego, czego nie można było w inny
sposób.

Wreszcie po goǳinie kopania schwytali cztery gryzonie. Były to króliki dość podobne
do swych europe skich współplemieńców, znane pod nazwą królików amerykańskich¹⁷³.

Zdobycz zanieśli do Granitowego Pałacu, gǳie posłużyła za kolac ę. Okazało, się że
była to zwierzyna nie do pogarǳenia, wręcz wyśmienita. W ten sposób koloniści zyskali
cenne i ak się zdawało niewyczerpane źródło żywności.

 ma a przegrody były gotowe. Pozostało tylko umeblować poko e, czym mieli się
za ąć podczas długich zimowych dni. W pierwszym pomieszczeniu, służącym za kuchnię,
postawiono komin. Trochę kłopotu sprawiło domorosłym zdunom wykonanie przewodu,
przez który dym miał ulatywać na zewnątrz. Cyrus Smith zdecydował, że na łatwie bęǳie
sporząǳić rurę z wypalone gliny. Ponieważ nie dało się e wyprowaǳić przez sklepienie,
wykuto w kuchni otwór nad oknem i przeciągnięto do niego ukośnie rurę od komina, ak
od żelaznego piecyka. Bez wątpienia przy silnym wietrze wschodnim, wie ącym wprost
na fasadę, komin bęǳie dymił, ale takie wiatry były rzadkie, a zresztą kuchmistrz Nab
nie zwracał uwagi na takie drobiazgi.

Gdy zakończono urząǳanie wnętrza Granitowego Pałacu, inżynier zabrał się do zawa-
lenia otworu dawnego kanału odpływowego, by uniemożliwić dostęp z te strony. Przyto-
czono więc do otworu olbrzymie bryły skalne i mocno e pospa ano. Cyrus Smith na razie
nie wykonał eszcze swo ego pro ektu zatopienia otworu przez budowę tamy i podnie-
sienie wody w eziorze do pierwotnego poziomu. Zadowolił się zamaskowaniem mie sca,
gǳie był dawny otwór, w szparach pomięǳy głazami zasaǳa ąc trawę i niewielkie krze-
wy, które na wiosnę powinny się bu nie porozrastać.

Dawny odpływ inżynier wykorzystał na doprowaǳenie do nowego mieszkania stru-
mienia słodkie wody z eziora. Zadanie to spełniał malutki rowek wyżłobiony poniże
poziomu wody w eziorze, a czyste i niewyczerpane źródło wody dostarczało dwaǳie-

¹⁷²monarda dwoista a. pysznogłówka szkarłatna, Monarda didyma (biol.) — roślina z roǳiny asnotowatych,
z które liści sporząǳa się napó o cierpkim cytrynowym aromacie. [przypis edytorski]

¹⁷³królik amerykański, właśc. królak, Sylvilagus (biol.) — roǳa ssaków z roǳiny za ącowatych, występu ących
w Ameryce Północne , Środkowe i Południowe . [przypis edytorski]
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ścia pięć do trzyǳiestu galonów¹⁷⁴ ǳiennie. A zatem wody w Granitowym Pałacu nie
powinno nigdy zabraknąć.

Wreszcie wszystko było gotowe i to w sam czas, gdyż pora deszczowa była tuż za pa-
sem. Na razie, dopóki inżynier nie wyproduku e szyb, do zamykania okien służyły mocne
okiennice.

Gedeon Spilett barǳo artystycznie poustawiał na występach skalnych dookoła okien
rozmaite rośliny i długie, wĳące się trawy; okolone malowniczą zielenią otwory okien
wyglądały wprost uroczo.

Mieszkańcy solidnego, zdrowego i bezpiecznego mieszkania mogli więc być dumni ze
swo ego ǳieła. ǲięki oknom mogli swobodnie sięgać wzrokiem aż po widnokrąg, który
od północy zamykał Przylądek Obu Szczęk, a od południa Przylądek Szponu. Zatoka
Stanów Z ednoczonych rozpościerała się przed nimi w całe swe okazałości. Doprawdy
ǳielni koloniści mieli prawo do zadowolenia, a Pencroff nie szczęǳił pochwał temu, ak
go żartobliwie nazywał, „apartamentowi na piątym piętrze nad antresolą¹⁷⁵”.
 

Pora deszczowa. — Sprawa ubrania. — Polowanie na foki. — Wyrób świec. — Prace
wewnątrz Granitowego Pałacu. — Dwa mostki. — Wyprawa po ostrygi. — Co Harbert
znalazł w kieszeni.

Zima rozpoczęła się na dobre w czerwcu, który odpowiada grudniowi na półkuli
północne . Rozpoczęła się od ciągłych ulew i wichur, następu ących po sobie bez chwili
przerwy. Mieszkańcy Granitowego Pałacu mogli teraz ocenić korzyści mieszkania chro-
niącego od burz i słoty. Kominy nie byłyby wystarcza ącym schronieniem przed srogością
zimy, a poza tym obawiali się ponownego zalania wnętrza przez wzburzone wichrami fale
przypływu. Cyrus Smith przedsięwziął nawet pewne środki ostrożności, aby, o ile się da,
zabezpieczyć urząǳoną w Kominach kuźnię i piece.

Cały czerwiec upłynął na rozmaitego roǳa u pracach, nie wyłącza ąc polowania ani
rybołówstwa, tak że spiżarnia była zawsze obficie zaopatrzona. Pencroff zamierzał w wol-
nym czasie sporząǳić pułapki, po których wiele sobie obiecywał. Porobił sidła z włókien
drzewnych i nie było dnia, żeby królikarnia nie dostarczyła do kuchni pewne ilości gry-
zoni. Nab prawie cały czas spęǳał na soleniu i na węǳeniu mięsa, ǳięki czemu doskonale
się konserwowało.

Teraz zaczęli poważnie zastanawiać się nad sprawą oǳieży. Koloniści mieli tylko te
ubrania, w których balon wyrzucił ich na wysepkę. Były ciepłe i solidne, dbali o nie
i o bieliznę z na większą troskliwością, utrzymywali we wzorowe czystości, mimo to ed-
nak należało się spoǳiewać, że wkrótce trzeba e bęǳie wymienić. W dodatku, gdyby
trafiła się ostra zima, musieliby cierpieć z powodu zimna.

W te sprawie pomysłowość Cyrusa Smitha zawiodła. Musiał myśleć o na pilnie szych
potrzebach, stworzeniu mieszkania, zaopatrzeniu się w żywność; toteż mrozy mogłyby ich
zaskoczyć przed załatwieniem sprawy oǳieży. Trzeba się więc akoś wytrzymać i spęǳić
tę pierwszą zimę bez zbytniego narzekania. Z nade ściem wiosny mieli urząǳić wielkie
polowanie na muflony, które zauważyli podczas wyprawy na Górę Franklina, a gdy się
nagromaǳi dość wełny, inżynier na pewno da sobie radę, żeby sporząǳić z nie ciepłe
i mocne tkaniny… W aki sposób? O tym eszcze pomyśli.

— No cóż, na wyże bęǳiemy opiekać sobie łydki przy ogniu w Granitowym Pała-
cu! — powieǳiał Pencroff. — Opału mamy pod dostatkiem, nie ma powodu, żeby go
oszczęǳać.

— Zresztą — odparł Gedeon Spilett — Wyspa Lincolna nie leży na zbyt duże szero-
kości geograficzne , więc i zimy prawdopodobnie nie są tu zanadto ostre. Czy nie mówił
nam pan, Cyrusie, że trzyǳiesty piąty równoleżnik odpowiada mnie więce szerokości
geograficzne Hiszpanii na nasze półkuli?

¹⁷⁴galon — anglosaska miara ob ętości płynów i ciał sypkich; galon amerykański to ok.  litry. [przypis
edytorski]

¹⁷⁵antresola — półpiętro lub mięǳypiętro, zwłaszcza mięǳy parterem a pierwszym piętrem. [przypis edy-
torski]
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— Bez wątpienia — odparł inżynier — ednak i w Hiszpanii bywa ą czasem ostre
zimy. Nie brak tam wtedy śniegu ani lodu, więc i Wyspa Lincolna może być równie
dotkliwie doświadczana. Jednak ponieważ est to wyspa, więc sąǳę, że temperatura bęǳie
barǳie umiarkowana.

— A to dlaczego, panie Cyrusie? — zapytał Harbert.
— Ponieważ morze, mó chłopcze, można uważać za roǳa olbrzymiego zbiornika

przechowu ącego w sobie ciepło nagromaǳone w okresie letnim. W zimie odda e e
z siebie, wskutek czego w okolicach nadmorskich panu e zawsze barǳie umiarkowana
temperatura, niezbyt wysoka w lecie, lecz za to niezbyt niska w zimie.

— Zobaczymy — odparł Pencroff. — Na razie nie martwmy się, czy bęǳie zimno,
czy ciepło. Jedno est pewne: dni są uż krótkie, a wieczory długie. Dlatego warto się
zastanowić nad sprawą oświetlenia.

— Nic łatwie szego — odparł Cyrus Smith.
— Niż zastanowić się nad nią? — zapytał marynarz.
— Niż ą załatwić.
— A kiedy się za to zabierzemy?
— Jutro, a zaczniemy od polowania na foki.
— Żeby zrobić ło ówki¹⁷⁶?
— Ależ skąd, Pencroffie! Świece!
Taki był rzeczywiście pro ekt inżyniera, pro ekt wykonalny, gdyż mieli uż wapno

i kwas siarkowy, a foki miały im tłuszczu dostarczyć potrzebnego do wytworzenia świec.
Był to  czerwca, zarazem nieǳiela Zielonych Świątek, postanowili zatem ednogło-

śnie uroczyście obchoǳić święto. Zawiesili więc wszystkie prace, a modlitwy kolonistów
wzniosły się ku niebu. Ale teraz były to modlitwy ǳiękczynne. Koloniści Wyspy Lin-
colna uż nie byli nęǳnymi rozbitkami, wyrzuconymi na odludną wysepkę. Nie prosili
uż o nic, lecz ǳiękowali.

Naza utrz,  czerwca, w dość niepewną pogodę wyruszyli na wysepkę. Trzeba było ko-
rzystać z odpływu, żeby prze ść kanał w bród. Przy te okaz i postanowili zbudować akąś
łódź, która ułatwiałaby im komunikac ę i którą mogliby popłynąć w górę Rzeki ǲięk-
czynienia podczas wielkie wyprawy badawcze na południowy zachód, którą zamierzali
przedsięwziąć w pierwszych dniach wiosny.

Fok było mnóstwo i myśliwi, uzbro eni w okute żelazem oszczepy, ubili ich z łatwością
z pół tuzina. Nab z Pencroffem odarli e na mie scu ze skór i zabrali do Granitowego Pałacu
tylko tłuszcz i skóry, które im miały posłużyć na obuwie.

Owocem polowania było około trzystu funtów tłuszczu, który w całości miał posłużyć
do wyrobu świec.

Proces ten był całkiem prosty, a chociaż powstałe produkty nie były doskonałe, to
w każdym razie nadawały się do użytku. Gdyby Cyrus Smith dysponował edynie kwa-
sem siarkowym, to miesza ąc go z obo ętnym tłuszczem, na przykład z tłuszczem fok,
i ogrzewa ąc mieszaninę, mógłby wyodrębnić glicerynę¹⁷⁷, a następnie za pomocą wrząt-
ku odǳielić oleinę, margarynę i stearynę¹⁷⁸. Jednak dla uproszczenia tego procesu wolał
zmydlić tłuszcz za pomocą wapna. W ten sposób otrzymał mydło wapienne, łatwe do
rozłożenia pod wpływem kwasu siarkowego, który wytrąca wapno w postaci siarczanu
i uwalnia kwasy tłuszczowe.

Z tych trzech kwasów: oleinowego, margarynowego i stearynowego, pierwszy, bę-
dący cieczą, usunięto przez odpowiednie wyciskanie, dwa pozostałe zaś stanowiły sub-
stanc ę, z które miało się formować świece. Cała ta praca trwała niecałą dobę. Po kilku
próbach udało się zrobić knoty z włókien roślinnych. Po zatopieniu ich w roztopione

¹⁷⁶łojówka (pot.) — świeca z ło u. [przypis edytorski]
¹⁷⁷gliceryna (chem.) — organiczna, bezbarwna ciecz, tłusta w dotyku, produkowana z tłuszczy roślinnych

i zwierzęcych; ze względu na barǳo wysoką skłonność do łączenia się z wodą stosowana przy produkc i kremów
i in. produktów kosmetycznych; wykorzystywana także do produkc i płynów hamulcowych i chłodniczych.
[przypis edytorski]

¹⁷⁸oleina, margaryna i stearyna — dawnie uważano w nauce, że tłuszcze zwierzęce są mieszaninami trzech
kwasów tłuszczowych: oleinowego, margarynowego i stearynowego. W  odkryto, że kwas margarynowy
stanowi mieszaninę kwasu stearynowego oraz nieznanego wcześnie kwasu palmitynowego. Obecnie słowo
margaryna oznacza tłuszcz spożywczy produkowany od XIX w. ako zamiennik masła, początkowo z ło u wo-
łowego (oleomargaryna), od XX w. z utwarǳanych ole ów roślinnych. [przypis edytorski]
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substanc i otrzymano prawǳiwe świece stearynowe, formowane ręcznie; brakowało im
tylko wybielenia i wypolerowania. Oczywiście ich knoty nie miały tych zalet co knoty
nasycone kwasem bornym, które roztapia ą się w miarę palenia i wypala ą się doszczętnie,
ale Cyrus Smith sporząǳił parę pięknych szczypiec do obcinania knotów i świece dobrze
służyły kolonistom podczas długich wieczorów w Granitowym Pałacu.

Przez cały miesiąc nie brakowało również pracy w nowym mieszkaniu. Cieśle mieli
pełne ręce roboty. Udoskonalono prymitywne narzęǳia i uzupełniono ich zestaw o nowe.

Mięǳy innymi wykonano nożyczki, którymi koloniści mogli wreszcie obciąć sobie
włosy, a brody, eżeli nie ogolić, to przyna mnie przystrzyc według upodobania. Harbert
nie miał wcale zarostu, zaś Nab niewielki, lecz ich towarzysze tak obrośli, że zrobienie
nożyczek było zupełnie uzasadnione.

Sporząǳenie małe , ręczne piły kosztowało ich wiele trudu, ostatecznie ednak otrzy-
mali narzęǳie, którym pracu ąc w pocie czoła, można było piłować drewno na deski.
Korzysta ąc z niego, porobili stoły, krzesła i sza, którymi umeblowali główne poko e,
wreszcie ramy łóżek, na których położyli materace z trawy morskie . Kuchnia z półkami,
gǳie stały naczynia z wypalone gliny, z paleniskiem z cegieł i wyszorowaną kamienną
podłogą robiła doskonałe wrażenie, a Nab urzędował w nie z taką powagą, akby było to
laboratorium chemiczne.

Wkrótce ednak stolarzy z powrotem musieli zastąpić cieśle. Nowy odpływ wody z e-
ziora, utworzony przez wysaǳenie skały, stworzył konieczność zrobienia dwóch most-
ków: ednego na Płaskowyżu Pięknego Widoku, a drugiego na samym wybrzeżu. Teraz
bowiem tak płaskowyż, ak i wybrzeże przecinał potok, który trzeba było przebyć, chcąc
się dostać do północne części wyspy. Aby go ominąć, koloniści musieliby znacznie zba-
czać z drogi i obchoǳić go od zachodu daleko za źródłem Czerwonego Potoku. Na pro-
ście zatem było postawić na płaskowyżu i na wybrzeżu dwa mostki, ma ące dwuǳiestu
do dwuǳiestu pięciu stóp długości, wykonane z kilku drzew z grubsza ociosanych siekie-
rą. Cała ta praca za ęła tylko parę dni. Nab i Pencroffem od razu skorzystali z mostków,
by udać się do ławicy ostryg, którą odkryli wcześnie na wprost wydm. Zabrali ze so-
bą coś w roǳa u prymitywnego wózka, który miał zastąpić dawne, niewygodne nosze.
Przyciągnęli na nim kilka tysięcy ostryg, które barǳo prędko zaaklimatyzowały się wśród
skał tworzących akby naturalne parki przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia. Mięczaki były
wspaniałe i koloniści raczyli się nimi prawie coǳiennie.

Jak wiǳimy, Wyspa Lincolna, mimo że mieszkańcy zbadali tylko niewielką e część,
zaspoka ała prawie wszystkie ich potrzeby. A przecież możliwe, że po zbadaniu na skryt-
szych zakątków, zna du ących się na tym zalesionym obszarze ciągnącym się pomięǳy
Rzeką ǲiękczynienia a Cyplem Jaszczurczym, odkry ą nowe skarby.

Jednego tylko produktu brakowało kolonistom. Mieli pod dostatkiem żywności bo-
gate w białko oraz produktów roślinnych, które równoważyły ego nadmiar. Drzewiaste
korzenie smokowca, poddane fermentac i, dostarczały im kwaskowatego napo u, cze-
goś w roǳa u piwa, dużo lepszego od czyste wody. Udało im się nawet wyprodukować
cukier, i to bez trzciny cukrowe i bez buraków — zbierali w naczynia sok wyǳielany
przez Acer saccharinum¹⁷⁹, roǳa klonu rosnącego we wszystkich strefach umiarkowa-
nych, którego także na wyspie było pod dostatkiem. Z monardy zebrane w królikarni
parzyli smaczną herbatę. Mieli wreszcie pod dostatkiem soli, która est edynym produk-
tem mineralnym wchoǳącym w skład pożywienia… Ale brakowało im chleba.

Być może późnie koloniści potrafiliby zastąpić chleb akimś zbliżonym produktem,
na przykład z mąki z sagowca lub z drzewa chlebowego, i barǳo możliwe, że te cenne
drzewa rosły gǳieś w lasach południowe części wyspy, ale dotychczas ich nie napotkali.

Tym razem Opatrzność bezpośrednio przyszła im z pomocą, co prawda w nieskończe-
nie małym stopniu, ale bądź co bądź Cyrus Smith pomimo całe swo e mądrości i pomy-
słowości nie zdołałby był nigdy wytworzyć tego, co pewnego dnia Harbert przypadkiem
znalazł w podszewce kamizelki, którą właśnie reperował.

Tego dnia deszcz lał strumieniami, koloniści sieǳieli w duże sali Granitowego Pałacu,
gdy nagle Harbert zawołał:

¹⁷⁹Acer saccharinum (biol.) — klon cukrowy, drzewo występu ące we wsch. części Ameryki Północne ; sok
wypływa ący wiosną z ego naciętych pni zawiera kilka procent cukru, służy do wyrobu syropu klonowego.
[przypis edytorski]
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— Niech pan spo rzy, panie Cyrusie! Ziarnko zboża!
I pokazał towarzyszom ziarnko, edno edyne ziarnko, które przez ǳiurawą kieszeń

kamizelki wpadło pod podszewkę.
Podczas pobytu w Richmond Harbert karmił zbożem parę gołębi grzywaczy otrzy-

manych w prezencie od Pencroffa. Stąd w kieszeni znalazło się ziarnko.
— Ziarnko zboża? — zapytał z ożywieniem inżynier.
— Tak, panie Cyrusie, ale tylko edno, edyne!
— Ech, mó chłopcze — zawołał, śmie ąc się, Pencroff — barǳo ważne, na honor!

Co mielibyśmy zrobić z ednym ziarnkiem zboża?
— Zrobimy chleb — odparł inżynier.
— Chleb? Może ciastka, a może i torty! — zaśmiał się marynarz. — No, no! Żebyśmy

się nie pochorowali z prze eǳenia się chlebem z tego ziarnka!
Harbert, nie przywiązu ąc wielkie wagi do swo ego odkrycia, chciał uż wyrzucić

ziarnko, gdy Cyrus Smith wziął e do ręki, przypatrzył mu się dokładnie, a przekonawszy
się, że est w dobrym stanie, utkwił wzrok w marynarza i odezwał się spoko nie:

— Czy wie pan, Pencroffie, ile kłosów może wyrosnąć z ednego ziarnka?
— Przypuszczam, że eden — odparł marynarz, zaskoczony pytaniem.
— ǲiesięć kłosów. A wie pan, ile ziarnek est w kłosie?
— Na honor, nie.
— Przeciętnie osiemǳiesiąt — powieǳiał Cyrus Smith. — Otóż eśli zasaǳimy to

ziarnko, to pierwszy plon z niego da nam osiemset ziaren, drugi plon, z zasaǳenia tych
ziaren, wyniesie sześćset czterǳieści tysięcy ziaren, trzeci — pięćset dwanaście milionów,
a czwarty plon — ponad czterysta miliardów ziaren. Taka est proporc a.

Towarzysze Cyrusa słuchali go w milczeniu. Liczby zdumiewały ich, a przecież były
dokładne.

— Tak, przy aciele — ciągnął dale inżynier. — Tak wygląda postęp arytmetyczny¹⁸⁰
w płodności natury. A czymże est to rozmnażanie się ziarnka zboża, którego kłosy da ą
zaledwie osiemset ziaren, w porównaniu z makówką, zawiera ącą trzyǳieści dwa tysiące
ziaren, lub z tytoniem, który da e ich trzysta sześćǳiesiąt tysięcy? Gdyby nie liczne przy-
czyny, które e niszczą i ogranicza ą ich rozrost, te rośliny w ciągu kilku lat opanowałyby
całą ziemię.

Ale inżynier nie zakończył eszcze swo ego wypytywania.
— A teraz niech mi pan powie, Pencroffie — ciągnął dale — czy wie pan, ile bęǳie

to buszli¹⁸¹ z tych czterystu miliardów ziaren zboża?
— Nie wiem — odparł marynarz — wiem tylko, że estem osioł!
— Otóż przeszło trzy miliony, licząc sto trzyǳieści tysięcy ziaren na eden buszel.
— Trzy miliony buszli! — zawołał Pencroff.
— Trzy miliony.
— W cztery lata?
— W cztery lata — odparł Cyrus Smith — a może nawet tylko w dwa, eśli, ak

sąǳę po szerokości geograficzne nasze wyspy, bęǳiemy mieli żniwa dwa razy w roku.
Usłyszawszy to, Pencroff swoim zwycza em odpowieǳiał głośnym „hurra!”.
— Tak więc, Harbercie, znalazłeś ǳiś coś, co ma dla nas wy ątkowe znaczenie —

dodał inżynier. — Wszystko, przy aciele, w nasze sytuac i wszystko może się przydać.
Barǳo proszę, nie zapomina cie o tym.

— Nie, panie Cyrusie, na pewno nie zapomnimy — odparł Pencroff — i eśli kie-
dykolwiek zna dę ziarnko tego tytoniu, co to się mnoży trzysta sześćǳiesiąt tysięcy razy,
to może pan być całkiem pewny, że go nie wyrzucę! A teraz co mamy robić?

— Zasaǳić to ziarnko — odparł Harbert.
— Tak est — dodał Gedeon Spilett — i to z całą pieczołowitością, na aką zasługu e,

gdyż ukrywa w sobie nasze przyszłe żniwo.
— Oby tylko wzeszło! — zawołał marynarz.

¹⁸⁰postęp arytmetyczny — według terminologii matematyczne liczba ziaren rośnie w postępie geometrycznym
(w którym występu e stały mnożnik), a nie w arytmetycznym (w którym występu e przyrost o stałą wielkość).
[przypis edytorski]

¹⁸¹buszel — anglosaska ednostka ob ętości produktów sypkich (ziarna, mąki itp.), równa ok.  litrów.
[przypis edytorski]
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— Wze ǳie — odparł Cyrus Smith.
Było to  czerwca, a więc w porze odpowiednie do zasiania tego ednego, drogo-

cennego ziarnka. Początkowo chcieli e wsaǳić do doniczki, ale po namyśle postanowili
zaufać przyroǳie i powierzyć e ziemi. Zrobili to eszcze tego samego dnia, a zbyteczne
byłoby dodawać, że nie zaniedbano niczego, co mogłoby zapewnić pomyślny wzrost.

Kiedy się nieco prze aśniło, koloniści weszli na szczyt Granitowego Pałacu. Tu wy-
brali mie sce zasłonięte przed wiatrem i wystawione na ǳiałanie południowych promieni
słońca. Oczyścili grunt, starannie wyplewili chwasty, a nawet przetrząsnęli glebę, aby wy-
płoszyć owady i robaki, położyli na wierzchu warstwę żyzne ziemi zmieszane z odrobiną
wapna, ogroǳili mie sce, po czym wetknęli ziarenko w wilgotną glebę.

Wyglądało to tak, akby koloniści kładli kamień węgielny pod budowę akiegoś gma-
chu. Przypomniało to Pencroffowi ǳień, kiedy zapalał edyną zapałkę, aką mieli, i ostroż-
ność, z aką to robił. Jednak tym razem sprawa była poważnie sza. Istotnie, koloniści
w taki czy inny sposób uzyskaliby ogień, ale żadna luǳka siła nie zdołałaby odtworzyć
ziarnka zboża, gdyby nieszczęśliwym trafem miało zmarnieć.
 

Kilka stopni poniżej zera. — Badania bagnistej południowo-wschodniej części wyspy. — Kol-
peo. — Widok morza. — Rozmowa o przyszłości Pacyfiku. — Nieustająca praca polipów.
— Co się stanie z kulą ziemską. — Polowanie. — Bagno Kazarek.

Od te chwili było dnia, żeby Pencroff nie szedł odwieǳić mie sca, które całkiem
poważnie nazywał swoim „polem zboża”. Biada owadom, które się tam zapęǳiły! Nie
było dla nich miłosierǳia.

Pod koniec czerwca, po niekończących się deszczach, powietrze wyraźnie się oziębiło
i  czerwca termometr Fahrenheita niewątpliwie wskazałby uż tylko dwaǳieścia stopni
powyże zera (około sześciu stopni Cels usza poniże zera).

Naza utrz,  czerwca, który odpowiada  grudnia na półkuli północne , przypadał
piątek. Nab zauważył, że stary rok kończy się pechowym dniem, ale Pencroff odpowieǳiał
mu, że za to naturalnie nowy rok zaczyna się od pomyślnego — co est ważnie sze.

W każdym razie rok rozpoczął się od ostrego mrozu. Przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia
nagromaǳiła się kra, a wkrótce całe ezioro zamarzło.

Musieli kilkakrotnie odnawiać zapas opału. Pencroff nie czekał, aż rzeka zamarznie,
tylko pospieszył się z dostarczeniem wielkich tratw drzewa. Prąd rzeki był niestruǳoną
siłą napędową, toteż korzystali z niego przy spławianiu drewna aż do chwili, gdy lód skuł
rzekę. Do tego opału, tak obficie dostarczanego przez las, dodali eszcze kilka wózków
węgla, po który trzeba było choǳić aż do podnóża Góry Franklina. Wielką siłę cieplną
węgla mogli w pełni ocenić, kiedy  lipca temperatura spadła do ośmiu stopni Fahrenheita
(trzynaście stopni Cels usza poniże zera). W adalni postawiono drugi kominek i wszyscy
pracowali tam razem.

Podczas tych mrozów Cyrus Smith mógł sobie pogratulować, że doprowaǳił do Gra-
nitowego Pałacu strumyczek wody z Jeziora Granta. Woda, u ęta pod lodową pokrywą
i doprowaǳona dawnym poǳiemnym kanałem, utrzymywała się w stanie ciekłym i do-
pływała do wewnętrznego zbiornika, wykutego w rogu magazynu; e nadmiar spływał
przez studnię do morza.

W tym czasie, korzysta ąc z wy ątkowo suchego powietrza, koloniści, ubrani moż-
liwie ak na cieple , postanowili poświęcić ǳień na zbadanie obszaru na południowym
wschoǳie, pomięǳy Rzeką ǲiękczynienia a Przylądkiem Szponu. Była to rozległa, ba-
gnista przestrzeń, na które można było liczyć na udane polowanie, gdyż musiało się tam
roić od ptactwa wodnego.

Trzeba było przebyć w edną stronę osiem do ǳiewięciu mil i tyle samo z powrotem,
więc wyprawa trwałaby cały ǳień. Ponieważ choǳiło także o zbadanie nieznane części
wyspy, w wyprawie miała wziąć uǳiał cała kolonia. Dlatego też  lipca, o szóste rano, gdy
ledwie zaczęło świtać, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Nab i Pencroff, uzbro eni
w oszczepy, sidła, łuki i strzały oraz zaopatrzeni w zapas żywności, opuścili Granitowy
Pałac, poprzeǳani przez Topa, podskaku ącego przed nimi wesoło.
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Wybrano na krótszą drogę, aką było prze ście przez Rzekę ǲiękczynienia po sku-
wa ącym ą loǳie.

— Jednak — zauważył słusznie reporter — to nie może zastąpić porządnego mostu!
W ten sposób do listy przyszłych prac zostało dopisane zbudowanie „porządnego”

mostu.
Po raz pierwszy noga kolonistów stanęła na prawym brzegu Rzeki ǲiękczynienia.

Zapuścili się pomięǳy olbrzymie, piękne drzewa iglaste, pokryte teraz śniegiem.
Nie przeszli nawet mili, gdy nagle z gęstych zarośli, wypłoszona u adaniem Topa,

wyskoczyła cała roǳina akichś czworonogów, które widocznie tam mieszkały.
— Ach, wygląda ą ak lisy! — zawołał Harbert, wiǳąc umyka ącą co tchu gromadę.
Były to rzeczywiście lisy, ale barǳo duże, wyda ące odgłosy podobne do szczekania,

co Topa wprawiło w takie zǳiwienie, że zatrzymał się w pogoni, co dało im czas uciec
i zniknąć. Pies miał prawo się zǳiwić, gdyż nie znał nauk przyrodniczych. Właśnie tym
szczekaniem lisy te, o szaroburych futrach i czarnych ogonach zakończonych białą kit-
ką, zdraǳały swo e pochoǳenie. Harbert bez wahania wymienił ich właściwą nazwę:
kolpeo¹⁸², czyli lisy andy skie. Spotyka się e często w Chile, na Malwinach¹⁸³ oraz we
wszystkich kra ach Ameryki pomięǳy trzyǳiestym a czterǳiestym równoleżnikiem.
Harbert barǳo żałował, że Top nie złapał żadnego z tych drapieżników.

— A da ą się one eść? — zapytał Pencroff, zawsze ocenia ący przedstawicieli fauny
tylko z tego szczególnego punktu wiǳenia.

— Nie — odpowieǳiał Harbert — ale zoologowie nie ustalili eszcze, czy ma ą wzrok
ǳienny, czy nocny, i czy w związku z tym nie należałoby ich zaliczyć do kategorii psów
właściwych.

Cyrus Smith nie mógł się powstrzymać od uśmiechu, słysząc tę uwagę, dowoǳącą
poważnego umysłu chłopca. Co zaś do marynarza, to od chwili, kiedy dowieǳiał się, że
lisów nie można zaliczyć do kategorii rzeczy adalnych, nic go nie obchoǳiły. Zauważył
tylko, że kiedy w Granitowym Pałacu założą hodowlę ptactwa, trzeba bęǳie zabezpieczyć
się przeciwko odwieǳinom tych czworonożnych rabusiów. Nikt temu nie zaprzeczył.

Gdy koloniści obeszli cypel, u rzeli przed sobą długi pas wybrzeża oblewanego fala-
mi rozległego oceanu. Była ósma rano. Niebo było barǳo czyste, ak to się zdarza przy
silnych i długotrwałych mrozach, ale rozgrzani marszem Cyrus Smith i ego towarzysze
nie odczuwali zbyt dotkliwie uszczypnięć ostrego powietrza. Zresztą pogoda była bez-
wietrzna, co pomagało znosić niską temperaturę. Świecące, ale nie ogrzewa ące słońce
wynurzało się właśnie z oceanu i ego olbrzymi krąg płynął nad horyzontem. Powierzch-
nia morza była spoko na, a e błękit przypominał wody śróǳiemnomorskie zatoki pod
asnym niebem. Na południowym wschoǳie, w odległości około czterech mil, rysował
się wyraźnie Przylądek Szponu, zakrzywiony ak atagan¹⁸⁴. Na lewo skra bagien raptow-
nie kończył się niewielkim cyplem, który promienie słoneczne stroiły w te chwili właśnie
ognistą smugą. Z pewnością w te części Zatoki Stanów Z ednoczonych, gǳie nie by-
ło żadne osłony od strony morza, nawet ławicy piasku, smagane wschodnimi wichrami
statki nie znalazłyby schronienia. Spoko na powierzchnia morza, którego wód nie mąciła
żadna mielizna, ednolita barwa wody, nigǳie niewpada ące w odcień żółtawy, wresz-
cie brak skał podwodnych — wszystko to wskazywało, że brzeg musiał tu być urwisty
i że ocean kry e w tym mie scu głębokie otchłanie. W oddali na zachoǳie, w odległości
czterech mil, rysowały się pierwsze szeregi drzew Lasów Dalekiego Zachodu. Miało się
wrażenie, że się est na akimś niegościnnym wybrzeżu wyspy z okolic podbiegunowych,
otoczonym lodami. Rozpalono ognisko z gałązek i wyschniętych wodorostów, a Nab
przygotował posiłek z zimnego mięsa oraz herbaty Oswega.

¹⁸²kolpeo, nibylis a. lis andyjski, Lycalopex culpaeus — gatunek drapieżnego ssaka z roǳiny psowatych, zamiesz-
ku ący tereny zach. i płd. części Ameryki Południowe . Jego mięǳynarodowa nazwa roǳa owa Lycalopex est
połączeniem dwóch greckich słów oznacza ących wilka i lisa; w systematyce taksonomiczne nie est zalicza-
ny do lisów, ale do psów właściwych, a swoim zachowaniem i wyglądem przypomina barǳie ko oty i wilki.
[przypis edytorski]

¹⁸³Malwiny a. Falklandy — wyspy na płd.-zach. Atlantyku, ok.  km na wsch. od wybrzeży Argentyny.
[przypis edytorski]

¹⁸⁴jatagan — broń sieczna o zakrzywionym ostrzu, używana od XVI w. przez Turków, Arabów i Persów.
[przypis edytorski]
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Jeǳąc, rozglądali się wkoło. Ta część Wyspy Lincolna była naprawdę nieuroǳa na
i kontrastowała z całym e zachodnim regionem. Reporter zauważył, że gdyby los rzucił ich
na pierw na to wybrzeże, mieliby ak na gorsze wyobrażenie o swo e przyszłe sieǳibie.

— Zda e mi się, że tędy w ogóle nie dotarlibyśmy na wyspę — powieǳiał inżynier
— gdyż morze est tu głębokie i nie ma żadne skały, które można by się chwycić. Przed
Granitowym Pałacem są przyna mnie ławice piasku i wysepka, które zwiększa ą szanse
uratowania się. Tuta — tylko otchłań.

— To dość ciekawe — zauważył Gedeon Spilett — że tak stosunkowo niewielka wy-
spa posiada tak urozmaicone tereny. Logicznie rzecz biorąc, taka różnorodność zwykle
est cechą lądów stałych, ma ących znaczną powierzchnię. Można by sąǳić, że część za-
chodnią Wyspy Lincolna, tak bogatą i żyzną, opływa ciepły prąd z Zatoki Meksykańskie ,
a wybrzeża północne i południowo-wschodnie są na akimś Morzu Arktycznym.

— Ma pan słuszność, drogi panie Spilett — odpowieǳiał Cyrus Smith — a też to
zauważyłem. Ta wyspa wyda e mi się ǳiwna i co do kształtu, i co do przyrody. Wygląda,
akby przeplatały się tu wszelkie tereny występu ące na kontynencie, i nie zǳiwiłbym się,
gdyby się okazało, że była kiedyś częścią kontynentu…

— Co takiego? Kontynent na środku Pacyfiku⁈ — wykrzyknął Pencroff.
— Dlaczegóżby nie? — odparł Cyrus Smith. — Dlaczego Australia, Nowa Irlan-

dia¹⁸⁵, to wszystko, co angielscy geografowie nazywa ą Australaz ą, nie miałoby łącznie
z archipelagami Pacyfiku tworzyć niegdyś szóste części świata, równie wielkie ak Eu-
ropa lub Az a, ak Ayka czy obie Ameryki? Mó umysł byna mnie nie broni się przez
hipotezą, że wszystkie wyspy wynurza ące się z tego rozległego oceanu są tylko wierzchoł-
kami zatopionego lądu, który w epokach przedhistorycznych wznosił się nad wodami.

— Takiego, ak niegdyś Atlantyda — wtrącił Harbert.
— Tak est, mó chłopcze… eżeli rzeczywiście istniała.
— I Wyspa Lincolna miałaby stanowić część tego kontynentu? — spytał Pencroff.
— Być może — odparł Cyrus Smith — to wy aśniałoby różnorodność płodów natury

na e powierzchni.
— I wielką ilość zamieszku ących ą okazów fauny — dodał Harbert.
— Tak est, mó chłopcze — odpowieǳiał inżynier — dostarczasz mi kole nego ar-

gumentu na poparcie mo ego przypuszczenia. Sąǳąc po tym, co wiǳieliśmy, z pewnością
na wyspie est wiele zwierząt, a co eszcze ǳiwnie sze, barǳo różnorodnych gatunków.
Musi to mieć akąś przyczynę i według mnie wynika to stąd, że Wyspa Lincolna stanowiła
część akiegoś obszernego kontynentu, który stopniowo zanurzył się w Pacyfiku.

— A więc pewnego pięknego dnia — zapytał Pencroff, który nie wydawał się eszcze
zupełnie przekonany — to, co pozostało z dawnego kontynentu, może także zniknąć pod
wodą i nic uż nie zostanie pomięǳy Ameryką i Az ą?

— Owszem — odparł Cyrus Smith — będą nowe lądy stałe, nad których wzniesie-
niem pracu ą teraz miliardy miliardów ży ątek.

— A co to za budowniczowie? — zapytał Pencroff.
— Polipy¹⁸⁶ koralowe — odpowieǳiał Cyrus Smith. — To właśnie one nieustanną

pracą utworzyły wyspę Clermont-Tonnerre¹⁸⁷, atole i niezliczone wyspy koralowe roz-
rzucone po Pacyfiku. Na eden gran¹⁸⁸ wagi potrzeba czterǳiestu siedmiu milionów tych
polipów, a ednak z soli morskich i stałych składników wody, które wchłania ą, te ży ątka
wytwarza ą wapień, który z kolei tworzy ogromne podwodne budowle, twarde i trwa-
łe ak granit. Niegdyś, w pierwszych epokach stworzenia, przyroda do dźwigania lądów
w górę używała ognia, obecnie zaś mikroskopĳne zwierzątka zastępu ą ogień, którego si-
ła dynamiczna wewnątrz globu widocznie osłabła, o czym świadczy duża ilość wygasłych
wulkanów na powierzchni ziemi. Sąǳę, że po wielu, wielu wiekach, po setkach pokoleń

¹⁸⁵Nowa Irlandia — duża wyspa w Archipelagu Bismarcka, na zach. od Nowe Gwinei; na północ i wschód
od nie rozciąga się otwarty ocean. [przypis edytorski]

¹⁸⁶polipy — osiadła forma życiowa parzydełkowców. Morskie, skałotwórcze polipy koralowe ży ą zwykle ko-
lonĳnie, na niewielkich głębokościach, przytwierǳone do dna; wiele gatunków wytwarza wapienne szkieleciki,
z których powsta ą ra i wyspy koralowe. [przypis edytorski]

¹⁸⁷Clermont-Tonnerre — daw. nazwa atolu Reao (Natupe) w należącym do Polinez i Francuskie archipelagu
Tuamotu na Oceanie Spoko nym. [przypis edytorski]

¹⁸⁸gran (z ang. grain: ziarno) — niewielka ednostka masy używana w kra ach anglosaskich, równa /
funta, t . ok. / grama. [przypis edytorski]
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polipów Pacyfik może kiedyś zamienić się w rozległy kontynent, na którym zamieszka ą
nowe pokolenia luǳkie i będą tam z kolei krzewić cywilizac ę.

— O, długo to potrwa! — powieǳiał Pencroff.
— Przyroda ma czas — odparł inżynier.
— Ale aki byłby pożytek z nowych lądów? — spytał Harbert. — Zda e mi się, że

obecna powierzchnia zamieszkiwanych obszarów wystarczy luǳkości. A przecież przyroda
nie robi nic bezużytecznego.

— Istotnie, nic bezużytecznego — odpowieǳiał inżynier. — Ale można wytłumaczyć
potrzebę powstania w przyszłości nowych lądów, i to właśnie w strefie tropikalne , gǳie
zna du ą się wyspy koralowe. Przyna mnie takie wy aśnienie mnie przekonu e.

— Słuchamy pana, panie Cyrusie — powieǳiał Harbert.
— Oto mo a myśl: Uczeni zgodnie uzna ą, że pewnego dnia nasza kula ziemska skoń-

czy się, a właściwie, że skończy się na nie życie zwierzęce i roślinne, stanie się niemożliwe
wskutek znacznego oziębienia, akiemu ulegnie planeta. Nie zgaǳa ą się tylko co do przy-
czyny tego oziębienia. Jedni sąǳą, że nastąpi z powodu obniżenia się po milionach lat
temperatury Słońca; inni, że wskutek stopniowego wygaśnięcia wewnętrznego żaru Zie-
mi, który wywiera dużo większy wpływ na nasz glob, niż się powszechnie uważa. Co do
mnie, estem za tą ostatnią hipotezą, przy czym opieram się na fakcie, że Księżyc est
w rzeczywistości wystygłym i uż niezamieszkanym ciałem niebieskim, choć Słońce nie
przesta e posyłać na ego powierzchnię te same ilości ciepła. Jeżeli więc Księżyc wy-
stygł, to dlatego, że całkowicie wygasły ego ognie wewnętrzne, którym, podobnie ak
wszystkie inne ciała niebieskie, zawǳięcza swo e powstanie. Zresztą niezależnie od te-
go, co bęǳie przyczyną, kiedyś nasza kula ziemska ostygnie, ale ostygnięcie to bęǳie
się odbywało stopniowo. Co się wówczas stanie? Otóż stre umiarkowane w mnie lub
barǳie odległe przyszłości przestaną się nadawać do zamieszkania, tak ak obecnie oko-
lice podbiegunowe. A wtedy luǳie, ak i zwierzęta gromadnie powędru ą na szerokości
geograficzne barǳie poddane wpływowi słonecznemu. Nastąpi wielka migrac a. Europa,
Az a Środkowa i Ameryka Północna zostaną opuszczone, tak samo ak Australia i po-
łudniowe obszary Ameryki Południowe . Za wędrówką luǳi bęǳie podążać roślinność.
Flora cofnie się na równik razem z fauną. Głównymi zamieszkałymi lądami staną się środ-
kowe części Ameryki Południowe i Ayki. Lapończycy¹⁸⁹ i Samo eǳi¹⁹⁰ na wybrzeżach
Morza Śróǳiemnego zna dą warunki klimatyczne znad Morza Lodowatego. Kto nam
zaręczy, że w te epoce regiony równikowe nie okażą się zbyt małe, by pomieścić i wy-
żywić całą ludność Ziemi? Dlaczegóż by więc przewidu ąca przyroda, chcąc przygotować
schronienie dla całe te emigrac i roślinne i zwierzęce , nie miałaby uż teraz zakładać pod
równikiem fundamentów nowego kontynentu i dlaczego nie miałaby powierzyć polipom
ego budowy? Często rozmyślałem nad tymi sprawami, przy aciele, i wierzę, że wygląd
zewnętrzny nasze kuli ziemskie zupełnie się kiedyś zmieni, że wskutek wyniesienia się
nowych kontynentów morza pokry ą stare i że w przyszłych wiekach Kolumbowie od-
kry ą wyspy Chimborazo¹⁹¹, Himala e czy Bont Blanc¹⁹² — szczątki Ameryki, Az i czy
Europy, pochłoniętych przez fale morskie. W końcu z kolei i te nowe lądy staną się nie-
zdatne do zamieszkania; ciepło z nich ucieknie, ak ciepło ciała, które opuściła dusza,
i życie zniknie z naszego globu, eżeli nie ostatecznie, to co na mnie na akiś czas. I mo-
że wtedy nasza kula ziemska odpocznie, może przeistoczy się podczas śmiertelnego snu,
aby kiedyś odżyć w lepszych warunkach… Ale to wszystko, przy aciele, est ta emnicą
Stwórcy wszechrzeczy, a z powodu pracy polipów posunąłem się być może zbyt daleko
w rozpatrywaniu sekretów przyszłości.

— Mó drogi Cyrusie — odpowieǳiał Gedeon Spilett — te teorie są dla mnie pro-
roctwami, które niewątpliwie kiedyś się spełnią.

— To ta emnica Boga — powieǳiał inżynier.

¹⁸⁹Lapończycy — lud zamieszku ący Laponię, krainę historyczno- geograficzną w Europie Północne obe -
mu ącą północne krańce Norwegii, Szwec i, Finlandii oraz Ros i (Płw. Kolski). [przypis edytorski]

¹⁹⁰Samojeǳi — grupa ludów zamieszku ących płn.-zach. Syberię. [przypis edytorski]
¹⁹¹Chimborazo— na wyższy szczyt Ekwadoru, o wys.  m n.p.m.; położony w płn. Andach, barǳo blisko

równika, uznawany za szczyt na barǳie odległy od środka Ziemi. [przypis edytorski]
¹⁹²Bont Blanc — na wyższy szczyt Europy, o wys.  m; położony w Alpach. [przypis edytorski]
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— Wszystko to ładnie, pięknie — odezwał się Pencroff, słucha ący dotąd uważnie
— ale czy może mi pan powieǳieć, panie Cyrusie, czy Wyspę Lincolna także zbudowały
pańskie polipy?

— Nie — odpowieǳiał Cyrus Smith — ona ma pochoǳenie czysto wulkaniczne.
— A więc pewnego dnia zniknie?
— Barǳo możliwe.
— Mam naǳie ę, że nas uż tu wtedy nie bęǳie.
— Nie, niech pan się nie martwi, Pencroffie, nas uż tu nie bęǳie, bo nie mamy

na mnie sze ochoty tu umrzeć i zna ǳiemy w końcu akiś sposób wydostania się z wyspy.
— A tymczasem — wtrącił Gedeon Spilett — urząǳa my się ak na wieczność. Nie

należy nigdy niczego robić połowicznie.
Na tym skończyła się rozmowa, a ednocześnie z nią i śniadanie. Koloniście zabrali

się na nowo do badania okolicy i wkrótce doszli do mie sca, od którego rozpoczynały się
bagna.

Było to prawǳiwe bagnisko, rozciąga ące się aż do zaokrąglonego brzegu na połu-
dniowym wschoǳie wyspy, na powierzchni dwuǳiestu mil kwadratowych. Utworzone
było z mułu gliniasto-krzemiennego, pomieszanego z mnóstwem szczątków roślinnych.
Pokrywały e glony, trzciny, turzyce, sitowie, tu i ówǳie kępy traw, gęste ak gruby
kobierzec. Gǳieniegǳie lśniły zamarznięte ba orka, odbĳa ąc promienie słońca. Tych
rezerw wodnych nie mogły utworzyć ani deszcze, ani żadna wezbrana nagłym napływem
wód rzeka. Należało więc wnioskować, że bagnisko zasila woda sącząca się z ziemi, i tak
też było istotnie. Można było obawiać się, czy w czasie upałów w powietrzu nie unosiły
się miazmaty¹⁹³ wywołu ące gorączkę bagienną¹⁹⁴.

Ponad trawami wodnym, rosnącymi na powierzchni sto ące wody, uwały się chma-
ry ptactwa. Myśliwy nie zmarnowałby tu ani ednego strzału. ǲikie kaczki, rożeńce,
cyranki, bekasy żyły tu gromadnie i nie zdraǳa ąc na mnie sze obawy, pozwalały się
z łatwością pode ść.

Jednym strzałem ze śrutówki¹⁹⁵ można by położyć parę tuzinów tych ptaków, tak
były stłoczone. Trzeba ednak było poprzestać na strzelaniu do nich z łuku. Oczywiście,
wyniki były gorsze, ale cicho lecąca strzała miała tę przewagę, że nie płoszyła ptactwa,
które na odgłos wystrzału rozproszyłyby się po wszystkich zakątkach bagniska. Myśliwi
zadowolili się tym razem tuzinem kaczek o białym upierzeniu z cynamonowymi paskami,
zielonym łebku, czarnych, białych i rudych skrzydłach oraz spłaszczonym ǳiobie. Har-
bert rozpoznał w nich kazarki¹⁹⁶. Top zręcznie pomagał wyławiać ptaki, których imieniem
nazwano tę bagnistą część wyspy. Koloniści znaleźli tuta wielkie rezerwy wodnego ptac-
twa. Gdy nade ǳie czas, trzeba bęǳie odpowiednio z nich korzystać, a przy tym niektóre
gatunki prawdopodobnie dałoby się eżeli nie oswoić, to przyna mnie zaaklimatyzować
w okolicach eziora, gǳie mieliby e pod ręką.

Około piąte po południu Cyrus Smith i ego towarzysze udali się w drogę powrotną
do domu, przechoǳąc przez Bagno Kazarek i przekracza ąc Rzekę ǲiękczynienia po
lodowym moście.

O ósme wieczorem byli uż w Granitowym Pałacu.
 

Wilcze doły. — Lisy. — Pekari. — Zmiana wiatru na północno-zachodni. — Śnieżna
zawieja. — Koszykarstwo. — Najsilniejsze mrozy. — Krystalizacja cukru klonowego. —
Tajemnicza studnia. — Zamierzone badania. — Ziarnko śrutu.

¹⁹³miazmaty (z gr.) — szkodliwe wyziewy, niezdrowe powietrze. [przypis edytorski]
¹⁹⁴gorączka bagienna — malaria, tropikalna choroba pasożytnicza przenoszona przez komary, ob awia ąca się

nawraca ącą gorączką i silnymi dreszczami. Dawnie uważano, że e przyczyną są szkodliwe wyziewy bagienne;
przypuszczenie, że powodu e ą zakażenie pierwotniakami przenoszonymi przez komary, po awiło się dopiero
w latach . XIX w. i zostało potwierǳone odkryciem przez Ronalda Rossa cyklu rozwo owego zarodźca malarii
(nagroda Nobla w ). [przypis edytorski]

¹⁹⁵śrutówka — strzelba myśliwska, z które strzela się śrutem. [przypis edytorski]
¹⁹⁶kazarki (biol.) — roǳa ptaków z podroǳiny kaczek, obe mu ący kilka gatunków zamieszku ących Aykę,

Euraz ę i Australię. [przypis edytorski]
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Silne mrozy trwały aż do  sierpnia, nie przekracza ąc ednak dotychczasowego mini-
mum. Przy bezwietrznym powietrzu łatwie było znieść niską temperaturę, ale gdy wiatr
się rozhulał, zimno dawało się we znaki luǳiom niema ącym odpowiedniego oǳienia.
Pencroff żałował, że na Wyspie Lincolna nie znalazło schronienia kilka roǳin niedźwieǳi
zamiast lisów i fok, których futra pozostawiały wiele do życzenia.

— Niedźwieǳie — mówił — są zwykle dobrze oǳiane i z chęcią pożyczyłbym od
nich na zimę ciepłą kapotę, którą noszą na grzbiecie.

— Ba! — odpowiadał na to Nab. — Ale może one wcale by się zgoǳiłyby, Pencroffie,
na odstąpienie kapoty. Te bestie nie są świętym Marcinem¹⁹⁷!

— No, toby się e zmusiło, Nabie, zmusiłoby się — odcinał się Pencroff tonem nie
dopuszcza ącym sprzeciwu.

Ale tych groźnych drapieżników na wyspie nie było, a przyna mnie dotychczas się
nie pokazały.

Na wszelki ednak wypadek Harbert, Pencroff i reporter za ęli się urząǳeniem wil-
czych dołów na Płaskowyżu Pięknego Widoku i w pobliżu lasu. Zdaniem marynarza
każde zwierzę było pożądaną zdobyczą, a gryzonie czy drapieżniki, które wpadną w nowe
pułapki, zostaną dobrze przy ęte w Granitowym Pałacu.

Konstrukc a pułapek była naǳwycza prosta: wykopane doły w ziemi, przykryte z wierz-
chu gałęziami i trawą, masku ącymi otwór, wewnątrz przynęta, które zapach miał zwabić
zwierzynę — i to wszystko. Należy wspomnieć, że dołów nie kopali na chybił trafił, ale
w upatrzonych mie scach, tam gǳie liczne ślady wskazywały na częste przechoǳenie
zwierząt. Zasaǳki coǳiennie sprawǳano i w pierwszych dniach trzykrotnie znaleziono
w nich okazy lisów napotkanych wcześnie na prawym brzegu Rzeki ǲiękczynienia.

— Ach, do kroćset! W tym kra u są tylko lisy! — wykrzyknął Pencroff, gdy po
raz trzeci wyciągał z dołu edno z tych zwierząt, sieǳące tam z zakłopotaną miną. —
Zwierzaki nic nie warte!

— Ale ednak — odpowieǳiał mu Gedeon Spilett — na coś się przydaǳą.
— Ciekawe na co?
— Na przynętę dla innych zwierząt.
Reporter miał rac ę i odtąd ako przynętę kłaǳiono do dołów zabite lisy.
Marynarz sporząǳił także sidła z włókien trzcinowych i było z nich więce pożytku

niż z dołów. Rzadko kiedy minął ǳień, by nie złapał się w nie akiś królik. Co prawda
stale były to króliki, ale Nab wieǳiał, ak przyrząǳać e w przeróżnych sosach, tak że
kolonistom ani na myśl nie przyszło się uskarżać.

Jednakże raz czy dwa razy, w drugim tygodniu sierpnia, doły dostarczyły myśliwym
inne zwierzyny, i to barǳie przydatne niż lisy. Były to mianowicie ǳiki, które zauwa-
żyli uż kiedyś na północnym brzegu eziora. Tym razem Pencroff nie musiał pytać, czy
te zwierzęta są adalne. Można to było poznać od razu po ich podobieństwie do świń
amerykańskich i europe skich.

— Ale uprzeǳam cię, Penkroffie, że to nie są świnie — powieǳiał do niego Harbert.
— Mó chłopcze — odpowieǳiał marynarz, pochyla ąc się nad dołem i wyciąga-

ąc stamtąd za maleńki ogonek ednego z przedstawicieli roǳiny świniokształtnych —
pozwól mi wierzyć, że to świnie!

— Dlaczego?
— Bo mi to sprawia przy emność!
— Lubisz więc świnie?
— Barǳo lubię świnie — odparł Pencroff — zwłaszcza za ich nóżki, i lubiłbym e

eszcze barǳie , gdyby miały po osiem nóg zamiast czterech!

¹⁹⁷Marcin z Tours ( lub –) — pustelnik, założyciel pierwszych wspólnot zakonnych w Kościele
zachodnim, biskup Tours, święty chrześcĳański, patron Franc i. W ego żywocie opisano, że kiedy w młodości
służył w Galii ako kawalerzysta armii rzymskie , zimą pod murami miasta napotkał półnagiego żebraka, któremu
oddał połowę swo e żołnierskie opończy, rozcina ąc ą mieczem. W nocy po tym zdarzeniu we śnie zobaczył
Chrystusa oǳianego w tę samą połówkę płaszcza i mówiącego aniołom, że Marcin go nią okrył. Według edne
z opowieści usłyszał też, że podarowana część należy do niego, a kiedy się zbuǳił, ego opończa znów była cała.
[przypis edytorski]
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Zwierzętami, które wpadły do dołu, były pekari¹⁹⁸, należące do ednego z czterech
roǳa ów, które liczy ta roǳina, a mianowicie do gatunku Tayassu¹⁹⁹, który rozpoznać
można po ciemnie sze sierści i braku długich kłów, sterczących z pyska u reszty kuzynów.
Pekari ży ą zwykle stadami i prawdopodobnie w zalesionych częściach wyspy było ich
wiele. W każdym razie adalne były od stóp do głów, a Pencroff niczego więce od nich
nie wymagał.

Około  sierpnia pogoda nagle się zmieniła z powodu północno–zachodniego wiatru.
Temperatura podniosła się o kilka stopni i niebawem opary nagromaǳone w powietrzu
spadły w postaci śniegu. Cała wyspa pokryła się białym całunem i ukazała się mieszkańcom
pod inną postacią. Śnieg sypał obficie przez kilka dni i wkrótce grubość ego pokrywy
osiągnęła dwie stopy.

Zaczął wiać gwałtowny wiatr, a z wysokości Granitowego Pałacu słychać było, ak
morze huczy, rozbĳa ąc się o ra. W niektórych załamaniach skał tworzyły się wiry po-
wietrzne, a śnieg kręcił się tam w wysokich słupach, podobnych do trąb wodnych, które
okręty muszą rozbĳać strzałami z armat. Na szczęście huragan idący od północnego za-
chodu uderzał na wyspę z drugie strony, co ratowało Granitowy Pałac od bezpośredniego
naporu. Podczas te śnieżycy, tak straszne , ak gdyby to było gǳieś w okolicach pod-
biegunowych, ani Cyrus Smith, ani ego towarzysze nie mogli pomimo szczerych chęci
wy ść na zewnątrz i przez pięć dni, od  do  sierpnia, pozostali w zamknięciu. Słychać
było, ak burza szale e w Lesie Złotopióra, gǳie musiała wyrząǳić wiele szkód. Mnóstwo
drzew wicher z pewnością wyrwał z korzeniami, ale Pencroff pocieszał się myślą, że to
mu oszczęǳi trudu ścinania pni.

— Wicher został drwalem, nie przeszkaǳa my mu — powtarzał.
Zresztą nie było żadnego sposobu, żeby mu przeszkoǳić.
Jakież to ǳięki Niebu składali mieszkańcy Granitowego Pałacu za obdarowanie ich

tym solidnym, niewzruszonym schronieniem! Część poǳiękowań należała się słusznie
Cyrusowi Smithowi, ale koniec końców to przyroda utworzyła tę ogromną pieczarę, a on
tylko ą odkrył. Tuta wszyscy byli bezpieczni i ciosy burzy nie mogły ich dosięgnąć.
Gdyby zbudowali na Płaskowyżu Pięknego Widoku dom z cegieł i drewna, na pewno nie
oparłby się teraz wściekłości huraganu. Co do Kominów, to wystarczyło przysłuchać się
łoskotowi fal dobiega ącemu z niezmierną siłą od ich strony, aby po ąć, że w te chwili
musiały zupełnie nie nadawać się do zamieszkania, gdyż morze, przewaliwszy się przez
wysepkę, wściekle o nie uderzało. Tymczasem tuta , w Granitowym Pałacu, w środku
masywu skalnego, gǳie nie miała dostępu ani woda, ani wicher — nie było na mnie sze
obawy.

Podczas tych kilku dni przymusowego zamknięcia koloniści nie sieǳieli bezczynnie.
W magazynie nie brakowało drewna pociętego na deski, więc pomału uzupełniano ume-
blowanie, robiąc stoły i krzesła, barǳo solidne, bo nie oszczęǳano materiału. Sprzęty
te, trochę przyciężkie, trudno byłoby nazwać ruchomościami, gdyż nie dawały się łatwo
przenosić z mie sca na mie sce, mimo to stanowiły przedmiot dumy Naba i Pencroffa,
którzy nie zamieniliby ich na cacka wyrobu Boule’a²⁰⁰.

Następnie koloniści ze stolarzy zamienili się w koszykarzy i wcale nieźle raǳili sobie
w tym nowym rzemiośle. W pobliżu wysuniętego na północ krańca eziora odkryli ob-
fite zarośla wikliny, gǳie rosło mnóstwo wierzby purpurowe ²⁰¹. Przed nade ściem pory
deszczowe Harbert i Pencroff zebrali sporo pożytecznych krzewów i obecnie ich gałęzie,
dobrze przez ten czas przygotowane, mogły być z powoǳeniem wykorzystane. Pierwsze
próby wypadły niezdarne, ale ǳięki zręczności i po ętności robotników, służących sobie
wza emnie radami, przypomina ących sobie wiǳiane wzory, współzawodniczących z so-
bą, wkrótce na rozmaitszych rozmiarów kosze i koszyki powiększyły inwentarz kolonii.

¹⁹⁸pekari (biol.) — wszystkożerne zwierzę podobne do ǳika, ży ące stadnie w lasach Ameryki Południowe ,
Środkowe i płd.-zach. części Ameryki Północne , spokrewnione ze świniowatymi. [przypis edytorski]

¹⁹⁹Tayassu pecari (biol.) — pekari białobrody, edyny przedstawiciel roǳa u Tayassu, ednego z czterech ro-
ǳa ów, na akie ǳieli się roǳina pekariowców (Tayassuidae). [przypis edytorski]

²⁰⁰Boule, André Charles (–) — na słynnie szy ancuski pro ektant i wytwórca artystycznych mebli;
pracował na dworze Ludwika XIV. [przypis edytorski]

²⁰¹wierzba purpurowa, Salix purpurea — wiklina, gatunek krzewu z roǳiny wierzbowatych, tworzący zarośla
nad brzegami rzek i potoków, występu ący w Europie, Az i i Ayce Północne . [przypis edytorski]
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Zaopatrzono w nie magazyn, a oprócz tego Nab poumieszczał w spec alnych koszykach
swo e zbiory kłączy, orzeszków pinii i korzeni smokowca.

W ostatnim tygodniu sierpnia pogoda znowu się zmieniła. Temperatura nieco spadła,
a burza ucichła. Koloniści wyszli na zewnątrz. Na plaży leżały na pewno ze dwie stopy
śniegu, ale po ego stwardniałe powierzchni można było iść bez większego trudu. Cyrus
Smith i ego towarzysze wpięli się na Płaskowyż Pięknego Widoku.

Co za zmiana! Lasy, które zostawili w zieleni, zwłaszcza w na bliższe części, gǳie
przeważały drzewa iglaste, zniknęły obecnie pod ednobarwną okrywą. Wszystko było
teraz białe, od szczytu Góry Franklina aż do wybrzeża: lasy, łąki, ezioro, rzeka. Fale Rzeki
ǲiękczynienia płynęły pod sklepieniem z lodu, które przy każdym przypływie i odpływie
pękało i łamało się z trzaskiem. Gromady ptactwa uwały nad zmarzniętą powierzchnią
eziora: kaczki i bekasy, rożeńce i nużyki. Były ich tysiące. Skały, pomięǳy którymi płynął
wodospad na skra u płaskowyżu, były na eżone lodem. Wyglądało to, akby woda umykała
przed paszczą potwornego gargulca²⁰², wyrzeźbioną z całą fantaz ą renesansowego artysty.
Szkód wyrząǳonych w lesie przez huragan nie można było eszcze ocenić. Trzeba było
czekać, aż stopnie ą śniegi.

Gedeon Spilett, Pencroff i Harbert nie omieszkali skorzystać z okaz i, żeby odwieǳić
swo e wilcze doły. Z trudnością e odnaleźli pod grubą warstwą śniegu. Musieli uważać,
ażeby nie wpaść do któregoś z nich, gdyż byłoby to i niebezpieczne, i zarazem upoka-
rza ące: wpaść we własną pułapkę! Uniknęli szczęśliwie te przykrości i odnaleźli doły
zupełnie nienaruszone. Nie wpadło w nie żadne zwierzę, a ednak wokół widniało mnó-
stwo tropów, mięǳy innymi wyraźnie zarysowane ślady pazurów. Harbert bez wahania
stwierǳił, że przeszły tędy akieś drapieżniki z roǳiny kotów, co potwierǳało zdanie
inżyniera o istnieniu na Wyspie Lincolna niebezpiecznych ǳikich zwierząt. Niewątpli-
wie zazwycza mieszkały w gęstych Lasach Dalekiego Zachodu, ale przyciśnięte głodem
zapęǳiły się aż na Płaskowyż Pięknego Widoku. Kto wie, może zwęszyły mieszkańców
Granitowego Pałacu?

— No, ale co to za zwierzęta? — zapytał Pencroff.
— Jaguary — odpowieǳiał Harbert.
— Myślałem, że ży ą tylko w ciepłych kra ach.
— Na nowym kontynencie²⁰³ — odpowieǳiał młody chłopiec — spotkać e można

od Meksyku do pampasów²⁰⁴ koło Buenos Aires. A ponieważ Wyspa Lincolna leży na
prawie te same szerokości, co krainy La Platy²⁰⁵, nic ǳiwnego, że i tu trafia ą się aguary.

— Dobrze, bęǳiemy się mieć na baczności — powieǳiał Pencroff.
Tymczasem ociepliło się i śnieg zaczął ta ać. Rozpadał się deszcz, rozpuścił śnieg i biała

okrywa zniknęła bez śladu. Pomimo brzydkie pogody koloniści uzupełnili zapasy żyw-
ności, zarówno roślinne , ak i zwierzęce . Nazbierali orzeszków piniowych, korzeni smo-
kowca, kłączy, soku klonowego. Przynieśli króliki, aguti i kangury. Wymagało to kilku
wycieczek do lasu i stwierǳili przy okaz i, że huragan powalił wiele drzew. Marynarz
i Nab dotarli nawet z wózkiem aż do pokładów węgla i przyciągnęli kilka ton opału.
Po droǳe spostrzegli, że komin pieca garncarskiego został poważnie uszkoǳony przez
wichurę i ścięty o prawie sześć stóp.

Równocześnie z węglem uzupełnili także zapasy drewna, korzysta ąc z uwolnionego
od lodów prądu Rzeki ǲiękczynienia, którą spławili do Granitowego Pałacu kilka tratw.
Nie wiadomo było, czy pora mrozów na pewno się uż skończyła.

Odwieǳili również Kominy i u rzawszy e, mogli sobie tylko pogratulować, że nie
było ich tu w czasie burzy. Morze pozostawiło po sobie niezaprzeczalne ślady spustosze-
nia. Pęǳone gwałtownym wiatrem fale, przewaliwszy się przez wysepkę, zalały korytarze,
które były teraz do połowy zasypane piaskiem; skały pokrywała gruba warstwa wodoro-
stów. Podczas gdy Nab, Harbert i Pencroff polowali lub odnawiali zapasy opału, Cyrus

²⁰²gargulec — rzygacz, ozdobne zakończenie rynny w kształcie głowy zwierzęce bądź luǳkie . [przypis edy-
torski]

²⁰³nowy kontynent — odkryta przez Kolumba Ameryka, w odróżnieniu od znanych Europe czykom od sta-
rożytności lądów Europy, Az i i Ayki. [przypis edytorski]

²⁰⁴pampasy — południowoamerykańskie stepy. [przypis edytorski]
²⁰⁵La Plata — wielkie wspólne le kowate u ście końcowych odcinków rzek Parany i Urugwa do Oceanu

Atlantyckiego. [przypis edytorski]
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Smith i Gedeon Spilett za ęli się uprzątnięciem Kominów. Kuźnia oraz piece okazały się
prawie nienaruszone, gdyż chroniła e warstwa naniesionego piasku.

Wkrótce okazało się, że koloniści dobrze zrobili, uzupełnia ąc zapasy opału. Mrozy
byna mnie się nie skończyły i znowu dały im się we znaki. Jak wiadomo, że na półkuli
północne luty oǳnacza się zwykle dużym spadkiem temperatury. Tak samo est na pół-
kuli południowe i pod koniec sierpnia, który odpowiada lutemu w Ameryce Północne ,
wystąpiła tuta ta sama prawidłowość klimatyczna.

Około  sierpnia, po nowych śniegach i deszczach, wiatr zmienił kierunek na połu-
dniowo-wschodni i nagle zrobiło się barǳo zimno. Według szacunków inżyniera słupek
rtęci termometru Fahrenheita wskazywałby co na mnie osiem stopni poniże zera (około
dwuǳiestu dwu stopni Cels usza poniże zera). Mrozy, które z powodu przenikliwego
wiatru były eszcze dokuczliwsze, trwały przez kilka dni. Koloniści musieli znowu za-
mknąć się w Granitowym Pałacu, a ponieważ trzeba było szczelnie pozatykać wszystkie
otwory ontowe, pozostawia ąc tylko maleńkie szczeliny dla dopływu świeżego powie-
trza, zużycie świec było wielkie. Aby ich zaoszczęǳić, koloniści poprzestawiali często na
oświetlaniu wnętrza płomieniami ogniska, któremu nie żałowano opału. Parę razy ten
czy ów schoǳił na wybrzeże, pomięǳy bryły lodu nanoszone tam przez przypływ, ale
powracali natychmiast do Granitowego Pałacu, z trudem i bólem trzyma ąc się szczebli
drabiny. W czasie silnych mrozów szczeble parzyły im palce.

Należało akoś zagospodarować wolny czas, którym dysponowali wskutek przymuso-
wego zamknięcia w Granitowym Pałacu. Cyrus Smith przystąpił do pracy, którą można
było wykonywać w pomieszczeniu.

Jak wiadomo, koloniści nie mieli innego cukru oprócz soku klonowego, który po-
zyskiwali, robiąc na drzewie głębokie nacięcia. Płyn ten zbierali do naczyń i używali go
w te postaci do rozmaitych celów kulinarnych, tym łatwie , że z czasem stawał się bielszy
i nabierał konsystenc i syropu.

Ale można było zrobić z niego coś lepszego i pewnego dnia Cyrus Smith ozna mił
swoim towarzyszom, że za mą się teraz rafinac ą cukru.

— Rafinac ą! — odpowieǳiał Pencroff. — To chyba gorące za ęcie?
— Nawet barǳo — odpowieǳiał Cyrus.
— A więc przychoǳi w samą porę! — zawołał marynarz.
Słowo „rafinac a” nie powinno przywoływać obrazu fabryki ze skomplikowanymi ma-

szynami i mnóstwem robotników. Skądże! Żeby skrystalizować sok klonowy, wystarczy-
ło oczyścić go za pomocą barǳo prostego ǳiałania. Sok postawiono na ogniu w wielkich
glinianych naczyniach, poddano po prostu parowaniu i wkrótce na ego powierzchni po-
awiła się piana. Kiedy tylko płyn zaczął gęstnieć, Nab ostrożnie mieszał go drewnianą
łopatką, żeby przyspieszyć parowanie i zabezpieczyć go przed smakiem spalenizny.

Po kilku goǳinach wrzenia na dużym ogniu, którego ǳiałanie było tak samo poży-
teczne dla pracowników, ak dla substanc i, nad którą pracowali, sok klonowy zamienił
się w gęsty syrop. Syrop zlano do glinianych form różnego kształtu, wypalonych uprzed-
nio w piecu kuchennym. Naza utrz syrop zastygł w postaci głów²⁰⁶ i tabliczek. Był to
cukier, trochę czerwonawy, ale prawie przezroczysty i barǳo smaczny.

Zimno nie ustawało aż do połowy września i eńcy Granitowego Pałacu zaczęli uż
narzekać na długość swo e niewoli. Prawie coǳiennie próbowali wycieczek na zewnątrz,
ale tylko na chwilę. Poza tym bez ustanku pracowali nad urząǳeniem i zaopatrzeniem
we wszystko swego mieszkania. Przy pracy toczyła się pogawędka. Cyrus Smith oświe-
cał swoich towarzyszy w przeróżnych zagadnieniach i w pierwszym rzęǳie ob aśniał im
praktyczne zastosowania nauki. Koloniści nie mieli do dyspozyc i biblioteki, ale inżynier
był zawsze gotową księgą, zawsze otwartą na potrzebne stronicy, księgą, która rozstrzy-
gała wszystkie ich wątpliwości i którą często przeglądali. Tak mĳał czas, nie przynosząc
tym ǳielnym luǳiom na mnie szego lęku o przyszłość.

Była uż ednak pora, żeby to zamknięcie wreszcie się skończyło. Wszyscy pragnęli,
eżeli uż nie piękne pogody, to przyna mnie ustania tego nieznośnego zimna. Gdybyż

²⁰⁶głowa cukru — forma, aką do pocz. XX w. nadawano cukrowi rafinowanemu na potrzeby handlu: stoż-
kowata bryła z zaokrąglonym wierzchołkiem, o średnicy podstawy od kilkuǳiesięciu centymetrów do metra
i zróżnicowane waǳe; taką głowę cukru należało następnie rozdrobnić (rozłupać na kawałki, utrzeć w moź-
ǳierzu), aby móc używać cukru do celów spożywczych. [przypis edytorski]
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przyna mnie mieli odpowiednią oǳież, ile by zrobili wypraw czy to na wydmy, czy też
do Bagna Kazarek! Zwierzynę można było teraz łatwo pode ść i polowanie na pewno
byłoby owocne. Ale Cyrusowi choǳiło o to, aby nikt nie narażał zdrowia, bo potrzebował
wszystkich rąk do pracy — i ego rady usłuchano.

Na niecierpliwszy ze wszystkich, rozumie się po Pencroffie, był Top. Wiernemu psisku
było nazbyt ciasno w Granitowym Pałacu. Choǳił z ednego poko u do drugiego i na swó
sposób okazywał niezadowolenie z tak długie niewoli.

Cyrus Smith zauważył, że gdy Top zbliżał się do ciemne studni łączące się z morzem,
które otwór zna dował się w głębi magazynu, to zawsze akoś ǳiwnie warczał. Nieraz
znowu biegał wokół te ǳiury zasłonięte drewnianą pokrywą. Niekiedy nawet próbował
wcisnąć łapy pod pokrywę, ak gdyby chciał ą podnieść. Poszczekiwał wówczas w pewien
szczególny sposób, wyraża ący zarazem gniew i niepokó .

Inżynier parokrotnie zaobserwował te manewry Topa. Co mogło być w te przepa-
ści, co tak niepokoiło to po ętne zwierzę? Studnia dochoǳiła do aż morza — to było
pewne. Czyżby rozgałęziała się wąskimi kanałami przebiega ącymi pod całą wyspą? Może
łączyła się z innymi pieczarami? Może od czasu do czasu akiś morski potwór przypły-
wał, żeby zaczerpnąć powietrza na dnie studni? Inżynier nie wieǳiał, co o tym myśleć
i nie mógł się powstrzymać od snucia różnych ǳiwacznych wy aśnień. Przyzwycza ony
do stąpania po twardym gruncie rzeczywistości naukowe , nie mógł sobie wybaczyć, że
da e się wciągnąć w ǳieǳinę rzeczy ǳiwnych, prawie nadprzyroǳonych. Ale ak można
było wytłumaczyć, że Top, eden z tych rozsądnych psów, które nigdy nie marnowały
czasu, szczeka ąc na księżyc, tak uporczywie węchem i słuchem badał tę studnię, gdyby
się w nie nie ǳiało coś dla niego niepoko ącego? Zachowanie Topa intrygowało Cyrusa
Smitha barǳie , niż się do tego przyznawał sam przed sobą.

W każdym razie swoimi spostrzeżeniami poǳielił się tylko z Gedeonem Spilettem,
uważa ąc za zbyteczne wta emniczać towarzyszy w mimowolne refleks e, wywołane być
może tylko zwykłą psią fantaz ą Topa.

Wreszcie zimna ustały. Zaczęły się deszcze, ulewy ze śniegiem, ulewy z gradem, wiatry
gwałtowne — ale wszystko to trwało niedługo.

Lody ustąpiły, śniegi stopniały — plaża, płaskowyż, brzegi Rzeki ǲiękczynienia i las
stały się znowu dostępne. Powrót wiosny zachwycił mieszkańców Granitowego Pałacu
i wkrótce spęǳali w nim tylko goǳiny przeznaczone na sen i posiłki.

W drugie połowie września rozpoczęły się częste polowania, co skłoniło Pencroffa
do ponownego dopominania się o broń palną, którą, ak twierǳił, Cyrus Smith obiecał.
Inżynier, wieǳąc dobrze, że bez spec alnych narzęǳi wykonanie nada ące się do użytku
strzelby est prawie niemożliwe, ciągle się wymawiał i odkładał to na późnie . Zwracał
uwagę Pencroffowi, że przecież Harbert i Gedeon Spilett stali się biegłymi łucznikami
i że od ich strzał pada ą na rozmaitsze wyśmienite zwierzęta: kangury, aguti, kapibary,
gołębie, dropie²⁰⁷, ǳikie kaczki, bekasy, krótko mówiąc, wszelka opierzona i pokryta
sierścią zwierzyna. Można więc było poczekać na doskonalszą broń. Ale uparty marynarz
nie dał się niczym przekonać i wciąż niepokoił inżyniera, popierany w tym zresztą przez
Gedeona Spiletta.

— Jeżeli na wyspie — mówił reporter — mieszka ą, ak można pode rzewać, drapież-
ne zwierzęta, to powinniśmy pomyśleć zawczasu o walce z nimi i ich wytępieniu. Może
nade ść taka chwila, że bęǳie to na pilnie szą sprawą.

W tym ednak czasie Cyrusa Smitha za mowała nie tyle sprawa broni palne , co pro-
blem oǳieży. Dotychczasowe ubrania kolonistów wytrzymały tę zimę, ale do przyszłe
nie mogły dotrwać. Trzeba było za wszelką cenę zdobyć skórę mięsożerców lub wełnę
przeżuwaczy, a ponieważ muflonów nie brakowało, należało pomyśleć o sposobie utwo-
rzenia z nich stada, które można by hodować na potrzeby kolonii. Zagroda dla zwierząt
domowych, kurnik dla ptactwa, ednym słowem założenie fermy hodowlane w akie ś
części wyspy — oto były dwa na ważnie sze zadania do wykonania w czasie pory ciepłe .

Dlatego też, ze względu na to przyszłe gospodarstwo, pilną sprawą stało się zbadanie
nieznane dotąd części Wyspy Lincolna, to znaczy wysokich lasów, rozciąga ących się na

²⁰⁷dropie (biol.) — roǳina dużych ptaków, do które zalicza ą się na większe obecnie ży ące ptaki lata ące;
dropie zamieszku ą Europę, Az ę, Aykę, a eden z gatunków także Australię; europe ski drop zwycza ny est
obecnie gatunkiem zagrożonym wyginięciem, na terenie Polski wymarłym. [przypis edytorski]
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prawym brzegu Rzeki ǲiękczynienia, od e u ścia aż do krańca Półwyspu Wężowego,
a także całego wybrzeża zachodniego. Na to potrzeba było stałe pogody, a więc należało
poczekać eszcze z miesiąc z pod ęciem takie wyprawy.

Oczekiwali więc z niecierpliwością na tę chwilę, gdy nagle zdarzył się wypadek, który
ponownie wzmógł w nich pragnienie zbadania całe ich posiadłości.

Było to  paźǳiernika. Tego dnia Pencroff wybrał się obe rzeć doły, które zawsze
utrzymywał w dobrym stanie, zaopatrzone w przynętę. W edne z nich znalazł trzy zwie-
rzaki, niewątpliwie barǳo pożądane w kuchni. Była to samica pekari z dwoma młodymi.

Pencroff powrócił do Granitowego Pałacu zachwycony swo ą zdobyczą i po przybyciu,
ak zwykle, zaczął się nią głośno chwalić.

— No, bęǳiemy wreszcie mieli wyborny obiad, panie Cyrusie! — zawołał. — I pan,
panie Spilett, skosztu e tego…

— Czemużby nie — powieǳiał reporter — ale co to bęǳie za przysmak?
— Prosiątko!
— Tylko prosiątko, panie Pencroffie? Słucha ąc pana, sąǳiłem, że przyniósł pan co

na mnie kuropatwę z truflami.
— Jak to⁈ — wykrzyknął Pencroff. — Czyżby pan miał przypadkiem pogarǳić

młodym prosięciem?
— Nie — odpowieǳiał Gedeon Spilett, nie okazu ąc żadnego entuz azmu. — Ow-

szem, byleby się go nie nadużyło….
— No, no, dobrze uż, dobrze, panie ǳiennikarzu — odciął się marynarz, rozdrażnio-

ny takim lekceważeniem swo e zdobyczy. — Uda e pan wybrednisia? A siedem miesięcy
temu, gdyśmy wylądowali na te wyspie, nie posiadałby się pan z radości, napotkawszy
taką zwierzynę…

— Otóż to — odpowieǳiał reporter. — Człowiek nigdy nie est ani doskonały, ani
zadowolony.

— No, co tam — ciągnął dale Pencroff — tego estem przyna mnie pewny, że Nab
się ǳiś popisze. Popatrzcie. Ta parka pekari ma zaledwie trzy miesiące. Będą delikatne
ak przepiórki… Chodź, Nabie, chodź! Ja sam dopilnu ę ich upieczenia.

Marynarz, prowaǳąc za sobą Naba, poszedł do kuchni i pogrążył się w pracy nad
przyrząǳaniem ulubione zwierzyny.

Zostawiono mu pełną swobodę. Oba z Nabem przygotowali wspaniałą ucztę złożoną
z dwóch pekari, zupy z kangura, węǳone szynki, orzeszków pinii, napo u z korzenia
smokowca, herbaty Oswego — słowem ze wszystkiego, co mieli na lepszego. Ale wśród
wszystkich potraw w pierwszym rzęǳie figurować miały smakowite, duszone pekari.

O piąte podano obiad w duże sali Granitowego Pałacu. Zupa z kangura parowała na
stole. Uznano ą za wyborną.

Po zupie przyszły pekari. Pencroff chciał sam e pokroić i poobǳielał współbiesiad-
ników olbrzymimi porc ami.

Prosiaki były rzeczywiście wspaniałe i Pencroff pochłaniał swo ą część z wielkim ape-
tytem, gdy naraz krzyknął i zaklął.

— Co się stało? — spytał Cyrus Smith.
— Stało się… stało się… że sobie złamałem sobie ząb! — odpowieǳiał marynarz.
— Ech, czyżby w pańskich pekari były kamyki? — zapytał Gedeon Spilett.
— Widocznie tak — odpowieǳiał Pencroff, wy mu ąc z ust przedmiot, który go

przyprawił o utratę zęba.
Nie był to byna mnie kamień…. Było to ziarnko śrutu…

Tajemnicza wyspa
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CZĘŚĆ DRUGA. PORZUCONY
 

Z powodu ziarnka śrutu.—Budowa czółna.—Polowanie.—Na wierzchołku kauri.—Nic
nie świadczy o obecności człowieka.—WyprawaNaba z Harbertem na ryby.—Przewrócony
żółw. — Zniknięcie żółwia. — Wyjaśnienie Cyrusa Smitha.

Minęło siedem miesięcy od dnia, gdy pasażerowie balonu zostali wyrzuceni na Wyspę
Lincolna. Przez cały ten czas, mimo tylu poszukiwań, nie napotkali istoty luǳkie . Na -
mnie szy obłoczek dymu nie zdraǳił obecności człowieka na powierzchni wyspy, żaden
ślad pracy rąk luǳkich, dawny ani świeży, nie wskazywał na to, że ktoś tu kiedykolwiek
przebywał. Wyglądało na to, że Wyspa Lincolna nie tylko obecnie była niezamieszkana,
ale sąǳić należało, że zawsze była bezludna. A oto naraz całe to rusztowanie rozumowań
rozsypało się przez małe ziarnko metalu znalezione w ciele niewinnego prosiaka!

Nie ulegało bowiem wątpliwości, że śrut pochoǳił z broni palne , a kto inny niż
człowiek mógł używać te broni?

Gdy Pencroff położył na stole ziarnko śrutu, ego towarzysze popatrzyli na nie z głę-
bokim zdumieniem. W ich umysłach po awiły się naraz wszystkie możliwe następstwa
tego na pozór drobnego, a tak doniosłego zdarzenia. Nagłe po awienie się akie ś istoty
nadprzyroǳone nie wywarłoby na nich większego wrażenia.

Cyrus Smith pierwszy, nie waha ąc się, poǳielił się przypuszczeniami, akie nasunę-
ły mu się w związku z tym równie zaǳiwia ącym, ak niespoǳiewanym faktem. Wziął
ziarnko śrutu do ręki, poobracał e na wszystkie strony, trzyma ąc pomięǳy palcem wska-
zu ącym a kciukiem, wreszcie zapytał, zwraca ąc się do Pencroffa:

— Czy może pan z pewnością twierǳić, że raniony tym ziarnkiem śrutu pekari miał
nie więce niż trzy miesiące?

— Tak est, panie Cyrusie, nie więce — odpowieǳiał Pencroff. — Ssał eszcze matkę,
gdy go znalazłem w dole.

— Dowoǳi to więc — powieǳiał inżynier — że w ciągu ostatnich trzech miesięcy
na Wyspie Lincolna ktoś strzelał z broni palne .

— I że edno ziarnko śrutu — dodał Gedeon Spilett — trafiło, choć nie śmiertelnie,
to małe zwierzątko.

— Tak, to nie ulega wątpliwości — ciągnął dale Cyrus Smith — a wnioski, akie
należy wysnuć z tego faktu, są następu ące: albo wyspa ta była zamieszkana przed naszym
przybyciem, albo też acyś luǳie wylądowali na nie w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Czy znaleźli się tuta dobrowolnie, czy też wbrew swo e woli, wskutek zwykłego wylą-
dowania, czy rozbicia się statku? Tę kwestię bęǳie można rozstrzygnąć dopiero późnie .
Nie mamy podstaw do zgadywania, czy to byli Europe czycy, czy Mala owie, wrogowie
czy przy aciele nasze rasy, nie wiemy też, czy ży ą nadal na wyspie, czy też uż ą opuścili.
A wszystkie te pytania ma ą dla nas zbyt wielkie znaczenie, abyśmy mogli pozostać dłuże
w wątpliwości.

— Nie, po stokroć nie! Po tysiąckroć nie! — wykrzyknął marynarz, zrywa ąc się od
stołu. — Oprócz nas na Wyspie Lincolna nie ma innych luǳi! Cóż u diabła! Wyspa nie
est przecież tak wielka i gdyby była zamieszkana, musielibyśmy uż zobaczyć któregoś
z mieszkańców!

— Istotnie, inacze byłoby to barǳo ǳiwne — powieǳiał Harbert.
— Ale byłoby eszcze ǳiwnie sze, ak mi się zda e — zauważył reporter — gdyby ten

mały pekari uroǳił się z ziarnkiem śrutu w ciele.
— Chyba że — odezwał się poważnie Nab — chyba że Pencroff miał uż…
— Co⁈ — przerwał mu Pencroff. — No patrzcie, więc a miałbym nosić od akichś

pięciu czy sześciu miesięcy ziarnko śrutu w szczęce, nawet się tego nie zauważa ąc? A gǳież
by ono sieǳiało? — dodał otwiera ąc szeroko usta, by pokazać trzyǳieści dwa wspaniałe
zęby. — Przy rzy no się dobrze, Nabie, a eżeli zna ǳiesz boda eden spróchniały ząb,
to pozwolę ci wyrwać mi pół tuzina!
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— Hipoteza Naba est rzeczywiście nie do przy ęcia — odpowieǳiał Cyrus Smith,
mimo całe powagi za mu ących go myśli nie mogąc się powstrzymać od uśmiechu. —
Jest rzeczą pewną, że na dale trzy miesiące temu na wyspie padł strzał z broni palne .
Jestem skłonny sąǳić, że osoby, które wylądowały na wyspie, albo są na nie od barǳo
niedawna, albo też tylko ą odwieǳały; gdyby bowiem luǳie zna dowali się tuta w czasie,
gdyśmy oglądali Wyspę Lincolna ze szczytu Góry Franklina, to musielibyśmy ich zobaczyć
lub oni by nas zobaczyli. Prawdopodobnie więc rozbitkowie zostali wyrzuceni przez burzę
gǳieś na nasz brzeg dopiero kilka tygodni temu. Tak czy owak, musimy uzyskać pewność
pod tym względem.

— Sąǳę, że trzeba bęǳie ǳiałać ostrożnie — powieǳiał reporter.
— I a tak myślę — odpowieǳiał Cyrus Smith — ponieważ niestety należy się oba-

wiać, że tymi przybyszami mogą być piraci mala scy.
— Panie Cyrusie — spytał marynarz — czy nie byłoby wskazane, zanim wyruszymy

na poszukiwania, zbudować łódź, którą moglibyśmy popłynąć w górę rzeki lub opłynąć
wybrzeże? Nie powinniśmy dać się zaskoczyć.

— Pański pomysł est barǳo dobry, Pencroffie — odpowieǳiał inżynier — ale nie
możemy czekać. A tymczasem na zbudowanie łoǳi potrzeba co na mnie miesiąca…

— Prawǳiwe łoǳi, niewątpliwie — odparł marynarz — ale nam nie potrzeba łoǳi,
która by wytrzymała podróż morską, a zaś zobowiązu ę się na dale w ciągu pięciu dni
zbudować czółno wystarcza ące do żeglugi po Rzece ǲiękczynienia.

— W ciągu pięciu dni — wykrzyknął Nab — zbudować łódź⁈
— Tak, Nabie, łódź na sposób indiański.
— Z drzewa? — spytał Nab z wyrazem powątpiewania na twarzy.
— Z drzewa — odpowieǳiał Pencroff — a racze z kory. Powtarzam panu, panie

Cyrusie, że w pięć dni z taką robotą można się uwinąć.
— W pięć dni, zgoda! — odpowieǳiał inżynier.
— Ale do tego czasu dobrze bęǳie zachować wielką czu ność — powieǳiał Harbert.
— Jak na większą, przy aciele — odpowieǳiał Cyrus Smith — i dlatego będę was

prosił, abyście ograniczyli swo e wycieczki myśliwskie do okolic Granitowego Pałacu.
Obiad skończył się mnie wesoło, niż Pencroff się spoǳiewał.
Tak więc wyspa miała obecnie lub w przeszłości innych mieszkańców oprócz kolo-

nistów. Od czasu przypadku z ziarnkiem śrutu był to fakt niezaprzeczalny, a odkrycie to
wzbuǳiło w umysłach kolonistów żywy niepokó . Przed udaniem się na spoczynek Cyrus
Smith i Gedeon Spilett długo o tym rozmawiali. Zastanawiali się, czy przypadkiem to
zdarzenie nie ma akiegoś związku z niewy aśnionymi okolicznościami ocalenia inżyniera
i z innymi ǳiwnymi szczegółami, które uż kilkakrotnie ich zdumiewały. Wreszcie Cyrus
po rozważeniu wszystkich za i przeciw powieǳiał:

— Krótko mówiąc, czy chce pan poznać mo ą opinię, drogi panie Spilett?
— Tak, Cyrusie.
— Otóż uważam, że mimo na skrupulatnie szych przeszukiwań wyspy niczego nie

zna ǳiemy.
Zaraz następnego dnia Pencroff zabrał się do pracy. Nie choǳiło o zbudowanie praw-

ǳiwe łoǳi z kompletnym szkieletem i burtami, ale o proste, płaskodenne czółno uno-
szące się na woǳie, odpowiednie do żeglugi po Rzece ǲiękczynienia, szczególnie w po-
bliżu e źródeł, gǳie woda była barǳo płytka. Kawałki kory, zszyte razem, wystarczały
do utworzenia takie lekkie łódki, ma ące eszcze i tę zaletę, że gdyby w razie akichś
przeszkód naturalnych trzeba było ą przenieść, niewielki ciężar i rozmiar znacznie to
ułatwiały. Pencroff postanowił zszyć pasy kawałki kory zanitowanymi gwoźǳiami i do-
brze e dopasowu ąc, zapewnić łódce szczelność.

Choǳiło więc o wyszukanie drzew, których elastyczna i mocna kora nadawałaby się
do tego celu. Szczęśliwie ostatni huragan powalił pewną ilość daglez i, szczególnie przy-
datnych do tego typu konstrukc i. Kilka z nich leżało na ziemi, wystarczyło tylko ściągnąć
z nich korę, ale to właśnie było na trudnie sze ze względu na niedoskonałość narzęǳi,
akie mieli koloniści. W końcu ednak się z tym uporali.

Podczas gdy marynarz wraz z inżynierem bez przerwy za mowali się pracą przy budo-
wie łoǳi, Gedeon Spilett i Harbert także nie próżnowali. Za mowali się dostarczaniem
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żywności dla kolonii. Reporter nie przestawał zachwycać się chłopcem, który nabył nie-
zwykłe zręczności w posługiwaniu się łukiem i oszczepem. Harbert również wykazywał
się wielką odwagą połączoną z zimną krwią, którą można by słusznie nazwać rozważnym
męstwem. Ci dwa towarzysze łowów, stosu ąc się zresztą do zalecenia Cyrusa Smitha,
nie wychoǳili poza teren o promieniu dwóch mil wokół Granitowego Pałacu; to ednak
wystarczało, gdyż brzegi lasu dawały dostateczną ilość aguti, kapibar, kangurów i pekari,
a chociaż od czasu ustania mrozów zdobyczy w wilczych dołach było barǳo niewiele, to
przyna mnie królikarnia nie przestała dostarczać swe zwykłe daniny mięsiwa, wystar-
cza ące do wyżywienia całe kolonii na Wyspie Lincolna.

Często w czasie polowań Harbert rozmawiał z Gedeonem Spilettem o ziarnku śrutu
i o wnioskach, akie z tego zdarzenia wyciągnął inżynier, i pewnego dnia — było to 
paźǳiernika — powieǳiał:

— Jednakże, panie Spilett, czy nie wyda e się panu naǳwycza ǳiwne, że rozbit-
kowie, eżeli acyś wylądowali na nasze wyspie, nie pokazali się dotychczas w okolicach
Granitowego Pałacu?

— Istotnie, to barǳo ǳiwne — odparł reporter — eżeli nadal są na wyspie, ale nic
w tym ǳiwnego, eżeli uż ich nie ma.

— A więc sąǳi pan, że ci luǳie opuścili uż wyspę? — spytał Harbert.
— To więce niż prawdopodobne, mó chłopcze, gdyby bowiem przebywali tu przez

dłuższy czas, a zwłaszcza gdyby tu byli teraz, akiś przypadek musiałby zdraǳić ich obec-
ność.

— Ale eżeli mogli się stąd oddalić — zauważył chłopiec — to nie byli rozbitkami?
— Nie, Harbercie, albo przyna mnie byli to, że się tak wyrażę, rozbitkowie chwilowi.

Barǳo możliwe, że burza wyrzuciła ich na wyspę, ale nie zniszczyła im statku i gdy ustała,
wypłynęli znowu na morze.

— Przyznać potrzeba edno — powieǳiał Harbert — że pan Smith zawsze racze
obawiał się, niż pragnął obecności akichś luǳi na nasze wyspie.

— Istotnie — odparł reporter — gdyż uważa, że po tych morzach mogą się kręcić
tylko Mala owie, a ci dżentelmeni to nicponie, których lepie unikać.

— A czy nie est możliwe, panie Spilett — ciągnął dale Harbert — że pewnego dnia
natrafimy na ślady lądowania tych luǳi i wówczas zyskamy pewność?

— Niewykluczone, mó chłopcze. Opuszczone obozowisko czy wygasłe ognisko może
nas naprowaǳić na ślad i właśnie takich znaków bęǳiemy szukać w czasie na bliższe
wyprawy.

W dniu, w którym dwa myśliwi prowaǳili tę rozmowę, zna dowali się w lasach
przylega ących do Rzeki ǲiękczynienia, gǳie rosły niezwykle piękne drzewa. Mięǳy
innymi wznosiły się tuta na wysokość prawie dwustu stóp wspaniałe drzewa iglaste, które
mieszkańcy Nowe Zelandii nazywa ą kauri²⁰⁸.

— Mam pomysł, panie Spilett — powieǳiał Harbert. — Gdybym wszedł na wierz-
chołek ednego z tych kauri, może mógłbym roze rzeć się po okolicy na znaczne prze-
strzeni?

— Dobry pomysł — odpowieǳiał reporter — ale czy dasz radę wdrapać się na sam
wierzchołek któregoś z tych olbrzymów?

— Spróbu ę w każdym razie — odparł Harbert.
Zwinny i zręczny chłopiec wskoczył na dolne gałęzie, których układ ułatwiał wdra-

panie się na drzewo, i ciągu w kilku minut dostał się na sam wierzchołek góru ący nad
ogromną równiną zieleni, którą tworzyły zaokrąglone korony drzew.

Z tego wysokiego punktu można było ob ąć wzrokiem całą południową część wyspy,
od Przylądka Szponu na południowym wschoǳie aż do Jaszczurczego Cypla na połu-
dniowym zachoǳie. Na północnym zachoǳie wznosiła się Góra Franklina zasłania ąca
znaczną część widnokręgu.

Harbert z wysokości swo ego punktu obserwacy nego mógł roze rzeć się dokładnie
po niezbadane dotychczas części wyspy, gǳie być może chronili się obcy, których obec-
ność pode rzewano.

²⁰⁸kauri a. agatis nowozelanǳki, Agathis australis (biol.) — drzewo z roǳiny araukariowatych występu ące na
Wyspie Północne w Nowe Zelandii, wysokie do  m, cenione ze względu na swo e drewno i żywicę. [przypis
edytorski]
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Chłopiec rozglądał się z na większą uwagą. Na morzu nic nie było widać. Żadnego
żagla, ani na widnokręgu, ani w mie scach dogodnych do wylądowania na wyspie. Ponie-
waż ednak część wybrzeża zasłaniała gęstwina drzew, możliwe, że akiś statek, zwłaszcza
statek pozbawiony ożaglowania, stał blisko lądu i nie był widoczny dla Harberta.

W Lesie Dalekiego Zachodu też nic nie było widać. Puszcza tworzyła nieprzeniknione
dla oka sklepienie, mierzące kilka mil kwadratowych, bez edne polanki, bez na mnie -
szego przerzeǳenia. Nie dało się nawet śleǳić biegu Rzeki ǲiękczynienia ani dostrzec
mie sca w górach, skąd brała początek. Możliwe, że na zachód płynęły eszcze akieś inne
rzeki, ale nie sposób było tego stwierǳić.

Jeżeli nawet ednak Harbert nie mógł dostrzec żadnego obozowiska, to czy nie zauwa-
żyłby dymu, zdraǳa ącego obecność człowieka? Powietrze była prze rzyste i na mnie szy
dymek odcinałby się wyraźnie na tle nieba.

Przez chwilę Harbertowi zdawało się, że dostrzega leciutki dymek unoszący się na
zachoǳie, ale kiedy przy rzał się uważnie , przekonał się, że się mylił. Wytężył swó bystry
wzrok. Nie, stanowczo nic tam nie było.

Zszedł więc z drzewa i oba myśliwi powrócili do Granitowego Pałacu. Cyrus Smith
wysłuchał opowiadania chłopca, pokręcił głową, ale nic nie powieǳiał. Było asne, że
sprawę można bęǳie rozstrzygnąć tylko po dokładnym zbadaniu wyspy.

W dwa dni późnie ,  paźǳiernika, zaszło inne zdarzenie, które trudno było wy aśnić.
Harbert i Nab, błąka ąc się po wybrzeżu o dwie mile od Granitowego Pałacu, szczę-

śliwie natrafili na przepyszną zdobycz. Był okaz wielkiego żółwia morskiego z gatunku
Chelonia mydas²⁰⁹, o pięknym, zielonkawym pancerzu.

Harbert zauważył go w chwili, gdy żółw pełzł mięǳy głazami w stronę morza.
— Do mnie, Nabie, do mnie! — zawołał.
Nab przybiegł.
— Co za piękny okaz! — powieǳiał. — Ale ak sobie z nim poraǳić?
— Nic łatwie szego, Nabie — odpowieǳiał Harbert. — Przewrócimy go na grzbiet,

to nie bęǳie mógł uciec. Weź no oszczep i pomóż mi.
Gad, czu ąc niebezpieczeństwo, schował się pod pancerz. Nie było widać uż ani głowy,

ani nóg, leżał nieruchomy ak głaz.
Tymczasem Harbert i Nab podłożyli okute oszczepy pod mostek zwierzęcia i wspól-

nymi siłami nie bez trudu przewrócili e na grzbiet. Żółw, długi na trzy stopy, musiał
ważyć co na mnie czterysta funtów.

— Świetnie! — zawołał Nab. — To się dopiero mó przy aciel Pencroff ucieszy!
Rzeczywiście Pencroff na pewno byłby zachwycony, gdyż mięso tych żółwi, żywią-

cych się trawą morską, est wy ątkowo smaczne. W te chwili spod pancerza było widać
tylko małą, spłaszczoną głowę, rozszerza ącą się za wielkimi zagłębieniami skroniowymi,
ukrytymi pod sklepieniem kostnym.

— Co teraz zrobimy z naszą zdobyczą? — powieǳiał Nab. — Przecież nie zdołamy
zaciągnąć e aż do Granitowego Pałacu.

— Zostawimy tuta — odparł Harbert. — Żółw nie ucieknie, bo nie może się obrócić,
a my wrócimy po niego z wózkiem.

— Tak bęǳie na lepie .
Zanim ednak odeszli, dla większe pewności Harbert podparł żółwia dużymi ka-

mieniami, co Nabowi wydało się zbyteczne. Następnie obydwa myśliwi powrócili do
Granitowego Pałacu plażą, którą właśnie szeroko odsłoniło morze w odpływie. Harbert,
chcąc sprawić Pencroffowi niespoǳiankę, nic mu nie wspomniał o wspaniałym okazie
zostawionym na piasku. Dwie goǳiny późnie myśliwi wrócili z wózkiem na mie sce,
gǳie zostawili żółwia. Niestety, uż go tam nie było!

Nab z Harbertem spo rzeli po sobie, a potem dookoła siebie. Przecież to tu, a nie gǳie
inǳie zostawili żółwia. Chłopiec znalazł nawet kamienie, którymi go podparł, więc był
pewny, że się nie myli.

— Coś takiego! Więc te zwierzęta umie ą się same odwrócić? — powieǳiał Nab.
²⁰⁹Chelonia mydas (biol.) — żółw zielony (żółw adalny), gatunek dużego żółwia morskiego o spłaszczonym

pancerzu i kończynach przypomina ących szerokie, płaskie wiosła; waży przeciętnie – kg, obecnie za-
grożony wyginięciem; ego nazwa pochoǳi od koloru tkanki tłuszczowe , skorupa ma kolor oliwkowy lub
brunatny. [przypis edytorski]
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— Na to wygląda — odpowieǳiał Harbert, który nic z tego nie rozumiał i wpatrywał
się w kamienie rozrzucone na piasku.

— No, to pan Pencroff nie bęǳie się miał z czego cieszyć!
„A pan Smith bęǳie w niemałym kłopocie, ak wytłumaczyć to zniknięcie!” — po-

myślał Harbert.
— No cóż — odezwał się Nab, który chciał ukryć tę niemiłą przygodę — nie wspo-

mina my o tym.
— Przeciwnie, Nabie, wspomnimy, i to szczegółowo — odpowieǳiał Harbert.
Po czym oba zawrócili do Granitowego Pałacu, ciągnąc za sobą wzięty niepotrzebnie

wózek.
Po przybyciu do warsztatu szkutniczego, gǳie pracowali marynarz i inżynier, Harbert

opowieǳiał całe zdarzenie.
— Ach! Niezdary! — zawołał marynarz. — Wypuścić z rąk co na mnie pięćǳiesiąt

porc i zupy!
— Ależ Pencroffie — tłumaczył się Nab — to nie nasza wina, że zwierzę uciekło.

Mówię ci przecież, że przewróciliśmy e na grzbiet!
— To widocznie niewystarcza ąco przewróciliście — zażartował nieda ący się ubłagać

marynarz.
— Jak to „niewystarcza ąco”? — zaprotestował Harbert.
I opowieǳiał, ak zadbał nawet o to, żeby podeprzeć żółwia kamieniami.
— Więc to chyba cud! — zawołał Pencroff.
— Zdawało mi się, panie Cyrusie — powieǳiał Harbert — że żółwie, kiedy się e

przewróci na wznak, nie mogą o własnych siłach stanąć na nogi, zwłaszcza eśli są tak
duże.

— I słusznie ci się zdawało, mó chłopcze — odpowieǳiał Cyrus Smith.
— A więc ak to się mogło stać?….
— W akie odległości od morza zostawiliście tego żółwia? — spytał inżynier, który

przerwawszy pracę, zastanawiał się nad tym wydarzeniem.
— Na wyże o akieś piętnaście stóp — odpowieǳiał Harbert.
— I było to w czasie odpływu?
— Tak est, panie Cyrusie.
— No więc, czego żółw nie mógł dokonać na piasku, prawdopodobnie dokonał w wo-

ǳie. Odwrócił się, gdy podczas przypływu uniosła go woda, i spoko nie popłynął na pełne
morze.

— Ach, akie z nas niezdary! — zawołał Nab.
— Miałem zaszczyt uż wam to powieǳieć — powieǳiał Pencroff.
Cyrus Smith uǳielił wy aśnienia, które niewątpliwie wyglądało na prawdopodobne.

Ale czy sam był naprawdę przekonany o ego słuszności? Nie można było za to ręczyć.
 

Pierwsza próba czółna. — Szczątki na brzegu. — Holowanie. — Cypel Znaleziska. —
Zawartość skrzyni: narzęǳia, broń, przyrządy, oǳież, książki, sprzęty. — Czego brakuje
Pencroffowi. — Ewangelia. — Werset z Pisma Świętego.

 paźǳiernika czółno z kory było gotowe. Pencroff dotrzymał słowa. W ciągu pięciu
dni zbudował łódź, które kadłub miał żebra z giętkich gałęzi drzewa cre imba. Jedna
ławka z tyłu, druga w pośrodku, dla utrzymania stałego rozchylenia burt, trzecia ławka
z przodu, listwy nadburcia do przymocowania dulek²¹⁰ na dwa wiosła oraz wiosło sterowe
tworzyły całe wyposażenie łódki, które długość wynosiła dwanaście stóp, a ciężar nie
przekraczał dwustu funtów. Spuszczenie łoǳi na wodę odbyło się barǳo prosto. Lekkie
czółno zaniesiono nad sam brzeg morza i postawiono e na piasku, a przypływ wody
pochwycił e i uniósł. Pencroff wskoczył do niego natychmiast i zaczął sterować, po czym
stwierǳił, że doskonale nada e się do celów, do których miało służyć.

²¹⁰dulka — element łoǳi wiosłowe w postaci ruchomego pierścienia lub widełek przymocowanych do burty,
służący do utrzymywania wiosła w odpowiednie pozyc i. [przypis edytorski]
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— Hurra! — krzyknął, nie waha ąc się uczcić swo ego ǳieła. — Tą łódką możemy
opłynąć dokoła…

— Cały świat? — zapytał Gedeon Spilett.
— Nie, wyspę. Kilka kamieni na dno ako balast, na przoǳie maszt i kawałek żagla,

który pan Smith kiedyś nam zrobi, a za eǳiemy daleko! No cóż, panie Cyrusie, panie
Spilett, i ty Harbercie, i ty Nabie, nie macie ochoty wypróbować nowego statku? Tam
do diabła, trzeba się przekonać, czy uniesie nas wszystkich!

Rzeczywiście, należało się o tym przekonać. Pencroff ednym ruchem steru dopro-
waǳił czółno do brzegu przez wąski przesmyk pomięǳy skałami. Postanowiono eszcze
tego samego dnia przeprowaǳić próbę z czółnem, płynąc wzdłuż brzegów morza aż do
pierwszego cypla, gǳie się kończył łańcuch skał na południu.

W chwili gdy wsiadali do czółna, Nab zawołał:
— Ale ten twó statek przecieka, Pencroffie!
— To nic, Nabie — odparł marynarz. — Drewno musi nasiąknąć i napęcznieć. Za

dwa dni nic nie bęǳie przeciekać, a w brzuchu naszego czółna nie zna ǳie się więce
wody niż w żołądku pĳaka. Wsiada cie!

Wsiedli więc wszyscy i Pencroff odepchnął łódź od brzegu. Pogoda była wspaniała,
morze tak spoko ne, akby ego wody u ęte były w ciasne brzegi eziora, i czółno mogło
pruć fale tak bezpiecznie, akby to były spoko ne wody Rzeki ǲiękczynienia.

Nab chwycił za edno wiosło, Harbert za drugie, a Pencroff pozostał na tyle czółna
przy sterze.

Marynarz na pierw przepłynął cieśninę, a potem wziął kurs na południowy kraniec
wysepki. Z południa wiał lekki wietrzyk. Bałwanów nie było ani w cieśninie, ani na
pełnym morzu. Jedynie długie fale regularnie wzdymały powierzchnię morza, ale cięż-
ko obładowana łódź ledwie to odczuwała. Odpłynęli o akieś pół mili od brzegu, żeby
zobaczyć Górę Franklina w całe okazałości.

Potem Pencroff zawrócił czółno i popłynął z powrotem w stronę u ścia rzeki. Od-
tąd posuwali się wzdłuż brzegu, który zaokrąglał się aż do cypla, zasłania ąc całe Bagno
Kazarek.

Cypel, do którego odległość powiększała krzywizna brzegu, leżał o mnie więce trzy
mile od Rzeki ǲiękczynienia. Koloniści postanowili dotrzeć aż do cypla i wysunąć się
poza niego tylko tyle, ażeby móc rzucić okiem na wybrzeże ciągnące się do Przylądka
Szponu.

Czółno posuwało się zatem wzdłuż brzegów w odległości na wyże dwóch kabli²¹¹,
omĳa ąc liczne w te części morza ra, które przypływ zaczął uż zakrywać falami. Ściana
skalna obniżała się począwszy od u ścia rzeki aż do cypla. Tworzyły ą zwały granitów,
bezładnie porozrzucane, zupełnie różne od ścian urwiska Płaskowyżu Pięknego Widoku
i nada ące okolicy ǳiki wygląd. Zdawało się, akby w tym mie scu ktoś opróżnił olbrzymi
wóz wyładowany głazami. Na tym ostrym cyplu, rozciąga ącym się na dwie mile przed
skra em lasu, nie było żadne roślinności; wyglądał ak ramię olbrzyma wysuwa ące się
z rękawa zieleni.

Pchane dwoma wiosłami czółno posuwało się lekko po powierzchni wody. Gedeon
Spilett, z ołówkiem w edne ręce, z notatnikiem w drugie , szkicował kontury brzegu.
Nab, Pencroff i Harbert rozmawiali, przypatru ąc się nieznane im okolicy. W miarę ak
łódź płynęła na południe, obydwa Przylądki Szczęki zdawały się zwierać i zaciskać wokół
Zatoki Stanów Z ednoczonych.

Cyrus Smith milczał i po prostu patrzył, a ego nieufne spo rzenie zdraǳało, że ob-
serwu e nieznaną i obcą krainę.

Po trzech kwadransach żeglugi łódź dotarła prawie do samego cypla, a Pencroff przy-
gotowywał się, żeby go okrążyć, gdy Harbert, podniósłszy się w łoǳi, wskazał akąś czarną
plamę i powieǳiał:

— Co tam leży na brzegu?
Oczy wszystkich zwróciły się we wskazanym kierunku.

²¹¹kabel — ednostka odległości stosowana w nawigac i; tu: kabel amerykański równy ok.  m. [przypis
edytorski]
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— Rzeczywiście — odezwał się reporter — coś est. Wygląda ak szczątki rozbitego
statku zagrzebane do połowy w piasku.

— Ach! — zawołał Pencroff. — Już wiem, co to est!
— Co takiego? — zapytał Nab.
— Beczułki, i to beczułki może nawet pełne! — odparł marynarz.
— Niech pan przybĳe do brzegu, Pencroffie — powieǳiał Cyrus Smith.
Po kilku uderzeniach wioseł czółno przybiło do małe zatoczki, a pasażerowie wysko-

czyli na brzeg.
Pencroff nie mylił się. Były to dwie beczułki, zagrzebane do połowy w piasku, ale nadal

mocno przywiązane do duże skrzyni. Skrzynia, utrzymywana na powierzchni wody przez
beczułki, pływała po morzu, dopóki nie została wyrzucona na brzeg.

— Więc akiś statek musiał się rozbić w pobliżu wyspy? — zapytał Harbert.
— Oczywiście — odparł Gedeon Spilett.
— Ale co tam być może w te skrzyni⁈ — zawołał Pencroff z łatwą do zrozumienia

niecierpliwością. — Co est w skrzyni? Zamknięta, a nie ma czym odbić wieka! Aha,
spróbu ę kamieniem…

Marynarz podniósł z ziemi ciężki głaz i uż chciał nim roztrzaskać eden ze boków
skrzyni, gdy inżynier, powstrzymu ąc go, powieǳiał:

— Czy mógłby pan, Pencroffie, chociaż na goǳinę pohamować swo ą niecierpliwość?
— Ale niech pan tylko pomyśli, panie Cyrusie! Może w te skrzyni zna du e się

wszystko, czego nam braku e!
— Przekonamy się o tym, Pencroffie — odpowieǳiał inżynier — ale proszę mi zaufać

i nie rozbĳać skrzyni, która może nam się przydać. Zabierzmy ą do Granitowego Pałacu,
gǳie otworzymy ą łatwie i bez uszkoǳenia. Skrzynia est przygotowana do podróży,
a skoro dopłynęła tuta , to dopłynie i do u ścia rzeki.

— Ma pan słuszność, panie Cyrusie, myliłem się — odparł marynarz — ale człowiek
nie zawsze panu e nad sobą.

Rada inżyniera była rozsądna. Rzeczywiście łódź zapewne nie pomieściłaby przed-
miotów ze skrzyni, która musiała być ciężka, skoro do utrzymywania e na woǳie użyto
aż dwóch pustych beczułek. Lepie więc było odholować ą do podnóża Granitowego
Pałacu.

Skąd się ednak wzięła ta skrzynia? To było ważne pytanie. Cyrus Smith i ego towa-
rzysze roze rzeli się uważnie dookoła i przeszli kilkaset kroków wzdłuż brzegu morza. Nie
zauważyli żadnych innych szczątków. Równie uważnie sprawǳili morze. Harbert z Na-
bem wdrapali się na wysoką skałę, ale horyzont był pusty. Nie dostrzegli niczego, ani
pływa ących szczątków, ani statku pod żaglami.

A ednak nie było na mnie sze wątpliwości, że w pobliżu musiał się rozbić akiś sta-
tek. Może ten wypadek miał akiś związek ze znalezionym ziarnkiem śrutu? Może acyś
przybysze wylądowali w inne części wyspy? Może eszcze tam są? Kolonistom nasunęła
się oczywista myśl, że przybysze nie mogli być piratami mala skimi, gdyż skrzynia była
niewątpliwie pochoǳenia amerykańskiego lub europe skiego.

Wszyscy zgromaǳili się dookoła skrzyni, które długość wynosiła pięć stóp, a sze-
rokość trzy. Wykonana została z drewna dębowego, starannie zbita i obciągnięta grubą
skórą przytwierǳoną mosiężnymi gwoźǳiami. Dwie brzuchate beczułki, hermetycznie
zamknięte, ale sąǳąc po dźwięku, puste, przyczepione były do e boków za pomocą
mocnych lin zawiązanych w węzły, które Pencroff z łatwością rozpoznał ako węzły mary-
narskie. Skrzynia była w całkiem dobrym stanie, co można było wytłumaczyć faktem, że
została wyrzucona na piaszczysty brzeg, a nie na skały. Po bliższym zbadaniu można było
nawet stwierǳić, że nie przebywała długo w woǳie i osiadła na piasku niedawno. Praw-
dopodobnie woda nie przeniknęła do wnętrza i zawarte w nie przedmioty były zupełnie
nietknięte.

Było oczywiste, że skrzynię wyrzucono za burtę akiegoś uszkoǳonego statku pęǳą-
cego w stronę wyspy i że podróżni w naǳiei, że dotrze ona szczęśliwie do brzegu, gǳie
ą późnie odszuka ą, zatroszczyli się o to, by ǳięki pustym baryłkom utrzymała się na
powierzchni wody.
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— Przyholu emy tę skrzynię do Granitowego Pałacu — powieǳiał inżynier — i spi-
szemy e zawartość. Jeśli zna ǳiemy na wyspie akichś rozbitków z te przypuszczalne
katastro, oddamy ą tym, do których należała. Jeśli zaś nie zna ǳiemy nikogo…

— Wtedy zatrzymamy ą dla siebie! — zawołał Pencroff. — Ale na Boga, co w nie
może być?

Tymczasem fale zaczęły uż dosięgać skrzyni i pełny przypływ pewnością uniósłby ą
na morze. Koloniści częściowo rozwiązali edną z lin mocu ących beczułki i posłużyli się
nią ako liną holowniczą, przywiązu ąc nią baryłki do łoǳi. Potem Pencroff z Nabem
rozkopali wiosłami piasek dookoła, żeby łatwie było ruszyć skrzynię z mie sca, i wkrótce
łódź, ciągnąc za sobą skrzynię, zaczęła okrążać cypel, który nazwano Cyplem Znaleziska.
Ładunek był ciężki i beczułki z trudnością utrzymywały skrzynię na woǳie, dlatego ma-
rynarz obawiał się, że w każde chwili może się urwać i pó ść na dno. Na szczęście ego
obawy się nie ziściły i półtore goǳiny późnie — tyle bowiem czasu potrzeba było na
przebycie tych trzech mil — łódź przybiła do brzegu przed Granitowym Pałacem.

Wówczas łódź i skrzynię wyciągnęli na piasek, a ponieważ właśnie zaczął się odpływ,
wkrótce znalazły się na suchym ląǳie. Nab pobiegł po narzęǳia, aby otworzyć skrzy-
nię tak, by ą ak na mnie uszkoǳić. Przygotowano się do wy mowania i spisywania
zawartości. Pencroff nie ukrywał swo ego poruszenia.

Marynarz rozpoczął od odwiązania beczułek, które były w barǳo dobrym stanie i mo-
gły oczywiście się przydać. Następnie obcęgami podważył zamki i wieko odskoczyło.

Wnętrze skrzyni wypełniało pudło z blachy cynkowe , na widocznie po to, żeby za-
bezpieczyć zna du ące się w środku przedmioty przed wilgocią.

— Ach! — zawołał Nab. — Czyżby tam były konserwy?
— Mam naǳie ę, że nie — odparł reporter.
— A gdyby to był… — mruknął półgłosem marynarz.
— Co takiego? — zapytał Nab, posłyszawszy słowa marynarza.
— Nic!
Pokrywę cynkową rozcięto wzdłuż, odgięto na boki, po czym zaczęto wy mować roz-

maite przedmioty i składać e na piasku. Przy każdym Pencroff krzyczał na całe gardło
„hurra”, Harbert klaskał w dłonie, a Nab tańczył dookoła. Były tam mięǳy innymi książ-
ki, na widok których Harbert omal nie oszalał z radości, i sprzęty kuchenne, które Nab
chętnie okryłby pocałunkami.

Zresztą wszyscy mieli wszelki powód do zadowolenia, gdyż skrzynia zawierała roz-
maite narzęǳia, broń, instrumenty, oǳież i książki. A oto dokładny spis, sporząǳony
w notatniku Gedeona Spiletta:

Narzęǳia
 noże o kilku ostrzach
 topory do rąbania drzewa
 siekiery ciesielskie
 heble
 toporki
 dłutko obosieczne
 par nożyc
 pilniki
 młotki
 świdry
 wiertła
 woreczków gwoźǳi i śrubek
 piły rozmaite wielkości
 pudełka igieł

Broń
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 strzelby skałkowe²¹²
 strzelby kapiszonowe²¹³
 karabiny iglicowe²¹⁴
 kordelasów²¹⁵
 szable marynarskie
 baryłki prochu po dwaǳieścia pięć funtów
 pudełek pistonów²¹⁶

Instrumenty
 sekstans²¹⁷
 lornetka
 luneta
 pudełko z kompasem
 busola²¹⁸ kieszonkowa
 termometr Fahrenheita
 barometr aneroidowy²¹⁹
 pudełko zawiera ące komplet fotograficzny: aparat, obiektywy, płyty²²⁰,
chemikalia itp.

Oǳież
 tuziny koszul z nieznane tkaniny podobne do wełny, ale wyraźnie utkane
z włókien roślinnych
 tuziny pończoch z te same tkaniny

Naczynia
 ǳbanek żelazny
 rondli z mieǳi ocynowane
 talerze żelazne
 nakryć aluminiowych
 kociołki
 przenośna kuchenka
 noży stołowych

²¹²strzelba skałkowa — długa broń palna z zamkiem skałkowym, ładowana od strony lu, używana od XVII
w. do połowy XIX w.; po naciśnięciu spustu broni kurek ze skałką (kawałkiem krzemienia) opadał na metalową
płytkę, krzesząc iskry, które padały na panewkę z prochem, zapala ąc go. [przypis edytorski]

²¹³strzelba kapiszonowa — długa broń palna z zamkiem kapiszonowym, w które odpalenie następu e przy
użyciu kapiszona, mieǳiane miseczki zawiera ące piorunian rtęci; wynaleziona w , wyparła broń skałkową,
również ładowaną od strony wylotu lu, po czym w drugie połowie XIX w. została z kolei wyparta przez broń
odtylcową na nabo e zespolone. [przypis edytorski]

²¹⁴karabin iglicowy — odtylcowa broń palna z zamkiem iglicowym, w którym napinana sprężyną długa iglica
po naciśnięciu spustu przechoǳi przez umieszczony w papierowe osłonie ładunek prochowy do spłonki przy
podstawie pocisku, powodu ąc wystrzał; skonstruowany w , zapoczątkował rozwó nowoczesne broni pal-
ne , z powodu duże szybkostrzelności i wygodnego ładowania szybko wszedł na wyposażenie armii. [przypis
edytorski]

²¹⁵kordelas — długi nóż myśliwski, służący do oprawiania upolowane zwierzyny; niegdyś również element
uzbro enia. [przypis edytorski]

²¹⁶piston— kapiszon, mieǳiana a. mosiężna spłonka używana od XIX w. w odprzodowe broni palne , ma ąca
formę miseczki zawiera ące piorunian rtęci, wybucha ący po uderzeniu przez kurek, co powodowało zapalenie
prochu w lufie i oddanie strzału. [przypis edytorski]

²¹⁷sekstant — przyrząd stosowany w żeglarstwie i astronomii, służący do mierzenia wysokości (kąta wzniesie-
nia) ciał niebieskich nad horyzontem, a także kątów poziomych i pionowych pomięǳy obiektami widocznymi
na powierzchni ziemi. [przypis edytorski]

²¹⁸busola — przyrząd do wyznaczania kursu; podobnie ak kompas est pudełkiem z igłą magnetyczną i po-
ǳiałką, ale dodatkowo posiada przyrząd celowniczy pomaga ący w wyznaczeniu azymutu, czyli kąta pomięǳy
wybranym kierunkiem (np. marszu) a północą. [przypis edytorski]

²¹⁹barometr aneroidowy a. barometr sprężynowy — wynaleziony w  roku przez . uczonego L. Vidiego
przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, którego zasadniczą częścią est szczelnie zamknięta próżniowa
puszka membranowa, która przy zmianie ciśnienia nieznacznie się odkształca, a przekładnie przenoszą wzmoc-
niony ruch na wskazówkę skali. W przeciwieństwie do wcześnie szych barometrów cieczowych ten typ przy-
rządu nie est wrażliwy na odchylenie od pozyc i pionowe ani na zmiany temperatury otoczenia (powodu ące
zmianę gęstości cieczy). [przypis edytorski]

²²⁰płyty fotograficzne — w drugie połowie XIX w. zd ęcia wykonywano na cienkich szklanych płytkach po-
wleczonych warstwą światłoczułą. [przypis edytorski]
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Książki
 Biblia zawiera ąca Stary i Nowy Testament
 atlas geograficzny
 słownik narzeczy polinezy skich
 słownik przyrodniczy w sześciu tomach
 ryzy białego papieru
 niezapisane księgi re estrowe

— Trzeba przyznać — powieǳiał reporter, gdy ukończono spis rzeczy — że właściciel
te skrzyni był człowiekiem praktycznym. Narzęǳia, broń, instrumenty, oǳież, naczynia,
książki — niczego w nie nie braku e. Wyda e się, że z góry miał zamiar zostać rozbitkiem
i przygotował się z wyprzeǳeniem.

— Rzeczywiście, nie brak niczego — mruknął Cyrus Smith zatopiony w myślach.
— I na pewno — dodał Harbert — statek, który wiózł tę skrzynię i e właściciela,

nie należał do piratów mala skich.
— Chyba że ten właściciel dostał się do niewoli piratów… — powieǳiał Pencroff.
— To mało prawdopodobne — odparł reporter. — Pręǳe akiś statek amerykański

czy europe ski został zapęǳony w te okolice, a podróżni, chcąc uratować przyna mnie
niezbędne przedmioty, załadowali e do skrzyni i wrzucili do morza.

— Czy pan też est tego zdania, panie Cyrusie? — zapytał Harbert.
— Tak, mó chłopcze — odparł inżynier — mogło tak być. Możliwe, że przewidu ąc

rozbicie się statku, zgromaǳono w te skrzyni na potrzebnie sze przedmioty, w naǳiei
odnalezienia e późnie w akimś punkcie wybrzeża…

— Nawet aparat fotograficzny! — zauważył z niedowierzaniem marynarz.
— Co do tego aparatu — odparł Cyrus Smith — to nie barǳo rozumiem, do czego

byłby potrzebny. Barǳie by nam się przydał, ak wszystkim innych rozbitkom, pełnie szy
asortyment oǳieży lub większy zapas amunic i.

— Ale czy nie ma na tych instrumentach, narzęǳiach czy książkach akiegoś zna-
ku lub napisu, po którym moglibyśmy rozpoznać ich pochoǳenie? — zapytał Gedeon
Spilett.

O tym należało się przekonać. Obe rzano więc uważnie każdy przedmiot z osobna,
a zwłaszcza książki, instrumenty i broń. Ani broń, ani instrumenty, wbrew przy ętemu
zwycza owi, nie miały znaków fabrycznych. Były zresztą w doskonałym stanie i wyglądały
na nieużywane. To samo dotyczyło narzęǳi i naczyń. Każda sztuka była całkiem nowa,
co świadczyło o tym, że nie wrzucano ich do skrzyni na chybił trafił, lecz przeciwnie,
dobrze obmyślono dobór przedmiotów i starannie e uporządkowano. Wskazywała na to
również druga powłoka metalowa, zabezpiecza ąca e przed wilgocią, które nie sposób
było zlutować naprędce.

Zarówno słownik przyrodniczy, ak i słownik narzeczy polinezy skich były w ęzyku
angielskim, lecz nie było na nich ani nazwiska wydawcy, ani daty wydania.

Podobnie rzecz się miała z Biblią. Było to wydanie angielskie, formatu in quarto²²¹,
godne uwagi ako piękny okaz sztuki drukarskie i na wyraźnie często przeglądane.

Nazwy geograficzne w atlasie były natomiast ancuskie. To wspaniałe ǳieło, zawiera-
ące mapy całego świata i kilka planisfer²²² wykreślonych w odwzorowaniu Merkatora²²³,
również nie posiadało ani daty wydania, ani nazwiska wydawcy.

Na żadnym z tych rozmaitych przedmiotów nie było znaku, który by wskazywał ich
pochoǳenie, a zatem niczego, po czym można by się było domyślać narodowości statku,
który niedawno mĳał te strony. Jednak bez względu na to, skąd pochoǳiła skrzynia, ǳię-
ki nie koloniści Wyspy Lincolna stali się bogaczami. Dotychczas, przerabia ąc bogactwa

²²¹in quarto — określenie formatu książki wielkości / arkusza, odpowiada ącego mnie więce rozmiarom
ǳisie szego A. [przypis edytorski]

²²²planisfera — mapa przedstawia ąca całość globu ziemskiego w rzucie płaskim, bez poǳiału na półkule.
[przypis edytorski]

²²³odwzorowanie Merkatora — odwzorowanie walcowe równokątne, edno z na starszych odwzorowań kar-
tograficznych, wynalezione w czasach wielkich odkryć geograficznych przez flamanǳkiego kartografa Gerarda
Merkatora; ze względu na swo ą wiernokątność powszechnie stosowane w mapach nawigacy nych. [przypis
edytorski]
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naturalne, sami, własnymi siłami wytwarzali wszystko i ǳięki swe inteligenc i potrafili
dać sobie radę. Ale czy to nie wyglądało tak, akby Opatrzność chciała im to wynagroǳić,
zsyła ąc im te różnorodne wytwory luǳkiego przemysłu? Dlatego też skierowali wspólne
ǳiękczynne modły ku niebu.

Mimo to eden z nich nie był zupełnie zadowolony, mianowicie Pencroff. Na wy-
raźnie skrzynia nie zawierała czegoś, co miało dla niego wielką wartość, bo w miarę ak
wydobywano z nie różne przedmioty, ego „hurra” stawało się coraz słabsze, a gdy uż
nic nie zostało, mruknął pod nosem:

— Wszystko to ładnie, pięknie, ale dla mnie w tym pudle nic nie ma!
To skłoniło Naba do zapytania:
— A czegóż to, przy acielu Pencroffie, się spoǳiewałeś?
— Pół funta tytoniu! — odparł poważnie Pencroff. — Wtedy by mi niczego więce

do szczęścia nie brakowało!
Na tę uwagę marynarza ego towarzysze nie mogli powstrzymać uśmiechu.
Ze znalezienia skrzyni wynikało, że teraz koniecznie należy dokładnie zbadać całą wy-

spę. Postanowiono zatem naza utrz skoro świt wyruszyć w drogę, w górę Rzeki ǲięk-
czynienia, tak by dotrzeć do zachodniego wybrzeża. Jeżeli acyś rozbitkowie wylądowali
w te części wyspy, to zachoǳiła obawa, że byli pozbawieni wszelkich środków do życia,
a w takim razie należało niezwłocznie przy ść im z pomocą.

Cały ǳień upłynął na znoszeniu znalezionych przedmiotów do Granitowego Pałacu
i ich przemyślanym układaniu w wielkie sali.

Tego dnia,  paźǳiernika, była akurat nieǳiela i Harbert przed udaniem się na spo-
czynek zagadnął inżyniera, czy nie zechciałby przeczytać im akiegoś ustępu z Ewangelii.

— Chętnie — odparł Cyrus Smith.
Wziął do rąk świętą księgę i uż chciał ą otworzyć, gdy Pencroff powstrzymał go,

mówiąc:
— Panie Cyrusie, estem zabobonny. Niech pan otworzy na chybił trafił i odczyta

nam pierwszy werset, który wpadnie panu w oko. Zobaczymy, czy da się zastosować do
naszego położenia.

Cyrus Smith uśmiechnął się i spełnia ąc życzenie marynarza, otworzył Ewangelię do-
kładnie w mie scu, w którym tkwiła zakładka.

I nagle ego wzrok zatrzymał się na czerwonym krzyżyku, nakreślonym ołówkiem
przed ósmym wersem trzeciego rozǳiału Ewangelii św. Mateusza.

Przeczytał werset, który brzmiał:

Proście, a bęǳie wam dane, szukajcie, a znajǳiecie.

 

Odjazd. — Przypływ. — Wiązy i wiązowce. — Rozmaite rośliny. — Złotopiór. — Widok
lasu. — Olbrzymie eukaliptusy. — Dlaczego są nazywane „drzewami gorączkowymi”. —
Gromady małp. — Wodospad. — Nocleg.

Naza utrz,  paźǳiernika, wszystko było gotowe do wyprawy, która z powodu ostat-
nich wydarzeń stała się pilna. Sprawy przybrały teraz taki obrót, że koloniści Wyspy
Lincolna słusznie mogli uważać, że teraz uż nie potrzebu ą pomocy, ale mogą ą nieść
innym.

Postanowiono zatem płynąć tak daleko w górę korytem Rzeki ǲiękczynienia, ak to
bęǳie możliwe. W ten sposób mogli przebyć znaczną część drogi bez zmęczenia, a zapasy
żywności i broń przenieśliby w mie sce barǳie wysunięte na zachód.

Należało pamiętać nie tylko o przedmiotach, które zabrano ze sobą, ale także i o tych,
które być może wypadnie sprowaǳić do Granitowego Pałacu. Jeżeli bowiem, ak się zda-
wało, rzeczywiście w pobliżu wyspy rozbił się akiś statek, to można się było spoǳiewać
znalezienia wielu innych przedmiotów i szczątków wyrzuconych przez morze na brzeg.
W takim przypadku niewątpliwie wózek byłby przydatnie szy od wątłego czółna, ale był
ciężki i niezgrabny, i w dodatku trzeba go było ciągnąć, co sprawiało, że był mnie wygod-
ny. Skłoniło to Pencroffa do wyrażenia ubolewania, że w znalezione przez nich skrzyni
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oprócz „pół funta tytoniu” brakowało eszcze pary silnych koni z New Jersey, które barǳo
by się przydały kolonii.

Zapasy żywności, które Nab spakował do czółna, składały się z zakonserwowanego
mięsa oraz kilku galonów piwa i sfermentowanego soku, co powinno wystarczyć na trzy
dni — na dłuższy termin, aki Cyrus Smith przeznaczył na wyprawę. Zresztą w razie
potrzeby zamierzali odnowić zapasy po droǳe, a Nab nie zapomniał wziąć ze sobą małe
przenośne kuchenki.

Z narzęǳi koloniści wzięli dwie siekiery do rąbania drzewa, które miały służyć do
torowania sobie drogi leśnych w gąszczach, a z instrumentów lunetę i kieszonkową busolę.

Jako broń wybrano dwie strzelby skałkowe, przydatnie sze na wyspie, gdyż do nich
potrzebne były tylko krzemienie, które łatwo było zastąpić nowymi, podczas gdy broń
nowszego typu wymagała pistonów zapłonowych, których zapas przy częstym użyciu
szybko by się wyczerpał. Mimo to wzięli ze sobą także eden karabin i kilka nabo ów.
Trzeba było zabrać również trochę prochu strzelniczego. W baryłkach było go około
pięćǳiesięciu funtów, ale inżynier miał naǳie ę, że uda mu się wyprodukować substan-
c ę wybuchową, która pozwoli na zaoszczęǳenie prochu. Prócz broni palne wzięto także
pięć kordelasów w skórzanych pochwach. Tak zaopatrzeni i uzbro eni mogli się zapuścić
w głąb nieprze rzanych borów z pewną otuchą, że w każdych kłopotach daǳą sobie radę.

Nie trzeba dodawać, że tak uzbro eni Pencroff, Harbert i Nab byli u szczytu szczęścia,
chociaż Cyrus Smith wymógł na nich obietnicę, że nie oddaǳą bez potrzeby ani ednego
strzału.

O szóste rano zepchnięto czółno na morze. Wsiedli do niego wszyscy z Topem włącz-
nie i popłynęli ku u ściu Rzeki ǲiękczynienia.

Przypływ zaczął się dopiero przed pół goǳiną. Mieli zatem przed sobą eszcze kilka
goǳin sprzy a ącego prądu, z czego należało skorzystać, późnie bowiem, podczas odpły-
wu, musieliby płynąć przeciw prądowi, co znacznie utrudniałoby podróż w górę rzeki.
Przypływ był uż dość silny, gdyż za trzy dni przypadała pełnia księżyca, więc czółno, które
wystarczyło tylko utrzymywać na prąǳie rzeki, posuwało się szybko pomięǳy wysokimi
brzegami, a podróżnicy nie potrzebowali zwiększać ego prędkości za pomocą wioseł.

Po kilku minutach dotarli do ostrego zakrętu Rzeki ǲiękczynienia, gǳie Pencroff
siedem miesięcy wcześnie zbudował pierwszą tratwę.

Od tego mie sca rzeka skręcała w kierunku południowo-zachodnim, a e wody płynęły
w cieniu olbrzymich, wiecznie zielonych drzew iglastych.

Brzegi Rzeki ǲiękczynienia wyglądały przepięknie. Cyrus Smith i ego towarzysze
mogli poǳiwiać te wspaniałe efekty, akie przyroda tak łatwo osiąga za pomocą wody
i drzew. W miarę ak płynęli coraz dale , zmieniały się roǳa e leśnych drzew. Na pra-
wym brzegu rzeki wznosiły się wspaniałe okazy z roǳiny Ulmacae²²⁴, bezcenne wiązy, tak
barǳo poszukiwane przez budowniczych statków ze względu na to, że mogą bez szko-
dy długo utrzymywać się w woǳie. Dale liczne grupy drzew należących do te same
roǳiny, mięǳy innymi wiązowce²²⁵ roǳące orzeszki, z których wytłacza się barǳo uży-
teczny ole . Dale Harbert zauważył kilka pnączy z roǳiny Lardizabalaceae²²⁶, których
giętkie gałęzie wymoczone w woǳie nada ą się na doskonałe liny, a także parę drzew
hebanowych²²⁷ o pięknych czarnych pniach, fantazy nie żyłkowanych.

Od czasu do czasu czółno zatrzymywało się w mie scach, gǳie łatwie było wylądować.
Wówczas Gedeon Spilett, Harbert i Pencroff ze strzelbami w rękach, poprzeǳani przez
Topa, wyskakiwali na brzeg. Oprócz zwierzyny mogli natknąć się na akieś użyteczne
rośliny, a młody przyrodnik był uszczęśliwiony, znalazł bowiem ǳiki szpinak z roǳiny

²²⁴Ulmacae (biol.) — wiązowate, roǳina roślin drzewiastych występu ących na półkuli północne . [przypis
edytorski]

²²⁵wiązowce, a. obrostnice, Celtis (biol.) — roǳa drzew liściastych, zaliczany dawnie do roǳiny wiązowatych,
obecnie do blisko spokrewnionych z nimi konopiowatych. [przypis edytorski]

²²⁶Lardizabalaceae (biol.) — krępieniowate, roǳina roślin drzewiastych, obe mu ąca  gatunków pnączy
występu ących we wschodnie Az i i w Chile. [przypis edytorski]

²²⁷drzewo hebanowe — pot. nazwa różnych drzew tropikalnych dostarcza ących heban, czyli czarne, twarde
i ciężkie drewno, wykorzystywane m.in. do wyrobu mebli artystycznych i instrumentów muzycznych. [przypis
edytorski]
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Chenopodiaceae²²⁸ i liczne okazy z roǳa u krzyżowych, czyli kapustowatych²²⁹, da ące się
łatwo uszlachetnić przez przesaǳenie. Były tam rzeżucha, rzodkiew, rzepa, wreszcie akieś
cienkie, pokryte meszkiem, rozgałęzione łodygi metrowe wysokości, wyda ące ciemne,
prawie brunatne nasiona.

— Czy wiesz, co to za roślina? — zapytał Harbert marynarza.
— Tytoń! — zawołał Pencroff, który na wyraźnie swo ą ulubioną roślinę widywał

tylko w fa ce.
— Nie, Pencroffie — odparł Harbert — to nie tytoń, to gorczyca.
— Niech bęǳie i gorczyca — odpowieǳiał marynarz. — Ale gdybyś przypadkiem

znalazł gǳieś źdźbło tytoniu, mó chłopcze, to proszę, żebyś nim nie pogarǳił.
— Zna ǳiemy go kiedyś — powieǳiał Gedeon Spilett.
— Naprawdę⁈ — zawołał Pencroff. — Wtedy, dalibóg²³⁰, niczego uż nam nie bęǳie

brakowało na wyspie!
Rośliny ostrożnie wykopano z korzeniami i zaniesiono do łódki, które nie opuszczał

pogrążony rozmyślaniach Cyrus Smith.
Reporter, Harbert i Pencroff lądowali w ten sposób kilkakrotnie, to na prawym, to na

lewym brzegu Rzeki ǲiękczynienia. Lewy brzeg był mnie stromy, za to prawy barǳie
lesisty. Za pomocą busoli inżynier stwierǳił, że od pierwszego zakrętu rzeka kierowała się
z południowego zachodu na północny wschód i na przestrzeni blisko trzech mil płynęła
prawie w linii proste . Należało ednak przypuszczać, że dale ten kierunek się zmieni
i Rzeka ǲiękczynienia skręci na północny wschód, w kierunku zboczy Góry Franklina,
skąd bierze początek.

Podczas edne z takich wycieczek Gedeonowi Spilettowi udało się schwytać żyw-
cem dwie pary ǳikich kur. Były to ptaki o długich cienkich ǳiobach, smukłych szy ach,
krótkich skrzydłach i bez śladu ogona. Harbert słusznie nazwał e kusaczami²³¹ i posta-
nowiono, że zostaną pierwszymi mieszkańcami przyszłe ptaszarni.

Dotychczas strzelby eszcze nie się odezwały, a pierwszy wystrzał, aki rozległ się w Le-
sie Dalekiego Zachodu, był spowodowany ukazaniem się pięknego ptaka, podobnego
z wyglądu do zimorodka.

— Pozna ę go! — zawołał Pencroff i wystrzelił akby mimo woli.
— Co pan pozna e? — zapytał reporter.
— Ptaka, który uciekł nam w czasie pierwsze wyprawy i którego imieniem nazwa-

liśmy tę część lasu.
— Złotopiór! — zawołał Harbert.
Był to istotnie złotopiór, piękny ptak o dość szorstkim upierzeniu z metalicznym

połyskiem. Kilka ziarnek śrutu ściągnęło go na ziemię, a Top przyniósł go do czółna
razem z pół tuzinem turaków²³², ptaków łażących wielkości gołębia, o zielonym upierze-
niu, skrzydłach gǳieniegǳie karmazynowych i z sterczącym na głowie czubem z białą
obwódką. Zaszczyt ustrzelenia tych ptaków przypadł Harbertowi i był z tego barǳo dum-
ny. Turaki stanowiły lepszą zdobycz niż złotopiór, którego mięso est trochę łykowate,
ale Pencroffa trudno było przekonać, że nie ustrzelił króla adalnych ptaków.

Około ǳiesiąte rano czółno dopłynęło do drugiego zakrętu Rzeki ǲiękczynienia,
oddalonego mnie więce pięć mil od e u ścia. Zatrzymano się w tym mie scu na śnia-
danie, a postó pod rozłożystymi, pięknymi drzewami trwał pół goǳiny.

²²⁸Chenopodiaceae (hist. biol.) — komosowate, roǳina roślin zielnych wyróżniana w dawnych systemach
taksonomicznych, obe mu ąca m.in. komosę, buraka i szpinak. Młode liście występu ące w Euraz i komosy
białe (Chenopodium album), czyli lebiody, dawnie adano ako arzynę, tak ak szpinak. [przypis edytorski]

²²⁹kapustowate a. krzyżowe (biol.) — roǳina roślin zielnych, rzaǳie drzew i krzewów, do które należą m.in.
kapusta, rukiew, chrzan, rzodkiew. [przypis edytorski]

²³⁰dalibóg (daw.) — doprawdy, słowo da ę; wykrzyknienie podkreśla ące prawǳiwość wypowieǳi. [przypis
edytorski]

²³¹kusacze, Tinamidae (biol.) — rząd ptaków naziemnych o krępe budowie ciała, małe głowie i krótkim
ogonie, zamieszku ących Amerykę Środkową i Południową. [przypis edytorski]

²³²turak a. turako, Tauraco — roǳa roślinożernych ptaków aykańskich z czubem na głowie, należących
do roǳiny turakowatych (Musophagidae). W oryginale: touracos-loris, dale ako loris, ednak to drugie słowo
w ęz. ancuskim oznacza lory (Loriinae), papugi występu ące w płd.-wsch. Az i, Indonez i i Australii. Do
zamieszania zapewne przyczynił się fakt, że w płd. Ayce wszystkie turakowate nazywa się lourie lub loerie.
[przypis edytorski]
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Szerokość rzeki wynosiła tu sześćǳiesiąt do siedemǳiesięciu stóp, a głębokość ło-
żyska pięć do sześciu stóp. Inżynier zauważył, że do rzeki wpadało wiele dopływów, ale
były to tylko zwykłe strumyki, żaden nie był spławny. Jak okiem sięgnąć, rozciągały Lasy
Złotopióra i Dalekiego Zachodu. Nigǳie, ani w głębinach puszczy, ani wśród drzewach
rosnących wzdłuż brzegów Rzeki ǲiękczynienia nie było widać śladów obecności czło-
wieka. Podróżnicy nie znaleźli żadnego pode rzanego tropu i było asne, że nigdy siekiera
drwala nie tknęła tych drzew, nigdy nóż pioniera nie przecinał tych splotów lian wi-
ących się od ednego pnia do drugiego wśród gęstych krzaków i wysokie trawy. Jeśli
rzeczywiście acyś rozbitkowie wylądowali na wyspie, to nie opuścili eszcze wybrzeża
i z pewnością nie pod gęstym sklepieniem puszczy należało szukać ocalałych.

Dlatego inżynier spieszył się z dotarciem do zachodnich wybrzeży Wyspy Lincolna,
oddalonych według ego szacunków eszcze o co na mnie pięć mil. Popłynęli dale i po-
mimo że Rzeka ǲiękczynienia zdawała się zmierzać nie do wybrzeża, lecz racze w stronę
Góry Franklina, postanowili nie opuszczać czółna, dopóki bęǳie pod nim dość wody, by
mogło płynąć. W ten sposób zaoszczęǳali zarówno trudów, ak i czasu, gdyż inacze
trzeba by było siekierą torować sobie drogę przez gąszcze.

Wkrótce ednak unoszący ich prąd wody ustał, czy to dlatego, że zaczął się odpływ,
który o te właśnie porze powinien się rozpocząć, czy też dlatego, że przypływ morza
w te odległości od u ścia Rzeki ǲiękczynienia nie dawał się uż odczuć. Trzeba więc
było chwycić za wiosła. Nab z Harbertem za ęli mie sca na ławkach, Pencroff zasiadł przy
sterze i popłynęli dale .

Wyglądało na to, że las od strony Dalekiego Zachodu zaczął się z wolna przerzeǳać.
Drzewa nie rosły uż tak gęsto, a często nawet stały odosobnione. Ale właśnie dlatego, że
miały więce przestrzeni wokół siebie, tym pełnie korzystały ze świeżego powietrza i tym
wspanialsze rosły.

Co za cudowne okazy flory występowały na te szerokości geograficzne ! Sama ich
obecność z pewnością wystarczyłaby botanikowi, żeby bez wahania określić równoleżnik
przechoǳący przez Wyspę Lincolna.

— Eukaliptusy! — zawołał nagle Harbert.
Były to istotnie te wspaniałe drzewa, ostatnie olbrzymy stre poǳwrotnikowe , po-

krewne eukaliptusom rosnącym w Australii i w Nowe Zelandii, położonym na te same
szerokości geograficzne szerokości, co Wyspa Lincolna. Niektóre z nich wznosiły się
na wysokość dwustu stóp. Ich pnie miały u podstawy dwaǳieścia stóp w obwoǳie,
a kora, pobrużdżona pasmami spływa ące wonne żywicy, miała do pięciu cali grubości.
Nic cudownie szego, lecz zarazem nic ǳiwnie szego niż te olbrzymie okazy z roǳiny
mirtowatych, których liście skierowane są bokiem do światła i przepuszcza ą promienie
słoneczne aż do same ziemi.

U stóp eukaliptusów ziemię pokrywała soczysta trawa, z które zrywały się gromady
małych ptaszków połysku ących w słońcu ak skrzydlate kle noty.

— To mi drzewa! — zawołał Nab — Ale czy est z nich akiś pożytek?
— Ba! — odparł na to Pencroff. — Tak ak mamy olbrzymów wśród luǳi, tak samo

muszą być i olbrzymy roślinne. Nie przyda ą się na nic, chyba tylko do pokazywania na
armarkach.

— Zda e mi się, że się pan myli, Pencroffie — odparł Gedeon Spilett. — Drzewo
eukaliptusowe zaczyna być z wielkim pożytkiem wykorzystywane w stolarstwie artystycz-
nym.

— A a dodam — odezwał się Harbert — że te eukaliptusy należą do roǳiny, któ-
ra ma wielu pożytecznych członków, mianowicie: gu awa²³³, roǳąca owoce o te same
nazwie; goźǳikowiec²³⁴, roǳący goźǳiki; drzewo granatowe roǳące granaty; Eugenia

²³³gujawa, guawa a. gruszla (biol.) — roǳa niewielkich drzew z roǳiny mirtowatych występu ących w Ame-
ryce Środkowe , roǳących adalne, czerwone lub żółtawe owoce o gruszkowatych kształcie. [przypis edytorski]

²³⁴goźǳikowiec korzenny (biol.) — gatunek rośliny z roǳiny mirtowatych pochoǳący z Indonez i; z ego
wysuszonych pączków uzysku e się przyprawę zwaną goźǳikami (goźǳiki korzenne). [przypis edytorski]
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cauliflora²³⁵, które owoce służą do wyrobu niezłego wina; mirt ugni²³⁶ da ący sok do wy-
robu wyśmienitych alkoholi; mirt caryophyllus²³⁷, którego kora da e tak ceniony cyna-
mon; Eugenia pimenta²³⁸, da ący pieprz angielski; mirt właściwy, którego agody zastąpić
mogą pieprz; Eucalyptus robusta²³⁹, da ący roǳa doskonałe manny; Eucalyptus gunni²⁴⁰,
którego sok drogą fermentac i przekształca się w piwo; wreszcie wszystkie te drzewa zna-
ne pod nazwą „drzew życioda nych” czy też „drzew żelaznych” także należące do roǳiny
mirtowatych, która liczy czterǳieści sześć roǳa ów i tysiąc trzysta gatunków²⁴¹.

Nie przerywano chłopcu, który z wielkim zapałem wygłaszał swo ą lekc ę botaniki.
Cyrus Smith, słucha ąc, uśmiechał się, a Pencroff słuchał z nieda ącym się opisać wyrazem
dumy.

— Dobrze więc, Harbercie — powieǳiał Pencroff — ale przysiągłbym, że wszystkie
te pożyteczne drzewa, które wyliczyłeś, nie są takimi olbrzymami ak te.

— Rzeczywiście, Pencroffie.
— To potwierǳa to, co powieǳiałem — odparł marynarz — że z tych olbrzymów

nie ma żadnego pożytku.
— Otóż w tym się pan myli, Pencroffie — odezwał się na to inżynier — i właśnie te

olbrzymie eukaliptusy, pod którymi teraz sieǳimy, do czegoś się ednak przyda ą.
— Do czego mianowicie?
— Do poprawiania warunków zdrowotnych w kra ach, w których rosną. Czy pan

wie, ak e nazywa ą w Australii i na Nowe Zelandii?
— Nie wiem, panie Cyrusie.
— Nazywa ą e drzewami gorączkowymi.
— Dlatego, że powodu ą gorączkę?
— Nie, dlatego, że przed nią chronią!
— Dobrze, zanotu ę to sobie — powieǳiał reporter.
— Zanotu to, drogi Spilett, gdyż wyda e się udowodnione, że obecność eukalip-

tusów wystarcza do zneutralizowania wpływu miazmatów febry bagienne ²⁴². Próbowa-
no tego naturalnego środka zapobiega ącego w niektórych kra ach południowe Europy
i północne Ayki, gǳie tereny były barǳo niezdrowe, i zauważono, że stan zdrowia
mieszkańców stopniowo się poprawił. W okolicach, gǳie zasaǳono lasy eukaliptusów,
nie występu e uż febra. Obecnie fakt ten nie ulega żadne wątpliwości i dla nas, miesz-
kańców Wyspy Lincolna, est to okoliczność barǳo pomyślna.

— Ach, cóż to za wyspa! Co za błogosławiona wyspa! — zawołał Pencroff. — Mówię
wam, że nie brak tu niczego… z wy ątkiem…

— Bęǳie i to, Pencroffie, zna ǳie się i to — odparł inżynier — ale teraz rusza my
dale i stara my się dopłynąć tak daleko, ak tylko rzeka bęǳie mogła unieść nasze czółno.

²³⁵Eugenia cauliflora, ob.: Plinia cauliflora (biol.) — drzewo z roǳiny mirtowatych, rosnące w Brazylii,
o białych kwiatach i czarnofioletowych, smacznych owocach ( abuticaba), z powodu nietrwałości często prze-
rabianych na dżemy, galaretki, soki lub wina. [przypis edytorski]

²³⁶Myrtus ugni, ob. Ugni molinae (biol.) — wiecznie zielony krzew z roǳiny mirtowatych rosnący w Chile
i płd. Argentynie, roǳący czerwone agody o truskawkowym aromacie, wykorzystywane do wyrobu galaretek
i likierów. [przypis edytorski]

²³⁷mirt caryophyllus, którego kora daje tak ceniony cynamon — Myrtus caryophyllus to daw. nazwa botaniczna
goźǳikowca, więc zapewne mowa racze o Cinnamomum caryophyllus, ednym z licznych gatunków roślin z ro-
ǳa u cynamonowców. Jednak z drugie strony głównym źródłem cynamonu są cynamonowiec ce loński (C.
zeylanicum) i cynamonowiec wonny (C. cassia), toteż niewykluczone, że choǳi o Dicypellium caryophyllatum,
rosnący w Brazylii krzew, którego używana w lecznictwie wysuszona kora, zwana cynamonem goźǳikowym,
zapachem przypomina cynamon i goźǳiki. [przypis edytorski]

²³⁸Eugenia pimenta, ob. Pimenta dioica (biol.) — korzennik lekarski, gatunek drzewa z roǳiny mirtowatych
występu ącego w tropikalnych re onach Ameryki Środkowe oraz płn. re onach Ameryki Płd; ego owoce to
przyprawa znana pod nazwą ziela angielskiego. [przypis edytorski]

²³⁹Eucalyptus robusta (biol.) — drzewo z roǳiny mirtowatych pochoǳące z wybrzeży wsch. Australii, upra-
wiane w wielu kra ach na świecie ako drzewo przydrożne i opałowe. Roǳa manny, białą substanc ę o przy-
emnym, słodkim smaku wyǳiela inny gatunek eukaliptusa, Eucalyptus viminalis. [przypis edytorski]

²⁴⁰Eucalyptus gunni (biol.) — eukaliptus Gunna (a. górski), drzewo z roǳiny mirtowatych pochoǳące z Ta-
smanii; ego słodki sok po sfermentowaniu przypomina cydr ( abłecznik, napó alkoholowy z soku abłkowego).
[przypis edytorski]

²⁴¹roǳiny mirtowatych, która liczy czterǳieści sześć roǳajów i tysiąc trzysta gatunków — obecnie do mirto-
watych zalicza się ok.  roǳa ów skupia ących ok. - gatunków. [przypis edytorski]

²⁴²febra a. gorączka bagienna (daw.) — malaria, tropikalna choroba pasożytnicza przenoszona przez komary,
ob awia ąca się nawraca ącą gorączką i silnymi dreszczami. [przypis edytorski]
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Popłynęli więc dale , co na mnie dwie mile, przez okolicę porośniętą eukaliptusami
góru ącymi nad wszystkimi drzewami rosnącymi w te części wyspy. Eukaliptusy pokry-
wały nieprze rzaną przestrzeń po obu brzegach Rzeki ǲiękczynienia, które kręte koryto
wiło się wśród wysokich, zazielenionych brzegów. Często bieg rzeki hamowały wysokie
krzewy, a nawet ostre głazy, co znacznie utrudniało żeglugę. Przeszkaǳały w posługiwa-
niu się wiosłami i Pencroff musiał odpychać czółno żerǳią. Wyczuwało się też, że dno
rzeki stopniowo się podnosi, woda sta e się coraz płytsza i wkrótce czółno bęǳie musiało
się zatrzymać. Słońce chyliło się uż ku zachodowi, a na ziemię kładły się długie cienie
drzew. Cyrus Smith, wiǳąc, że nie zdoła ą tego dnia dotrzeć do zachodniego brzegu
wyspy, postanowił rozbić obóz w mie scu, w którym płytka woda uniemożliwi dalszą że-
glugę. Według ego szacunków od wybrzeża ǳieliło ich eszcze akieś pięć do sześć mil,
zatem odległość zbyt duża, żeby odważyć się na przebycie e w nocy przez te nieznane
lasy.

Czółno, nieustannie popychane przez kolonistów, mknęło przez las, który z wolna
gęstniał znowu i robił wrażenie barǳie zamieszkanego, gdyż marynarzowi wydawało się,
że dostrzegł gromady małp skaczących wśród drzew. Od czasu do czasu dwie lub trzy
małpy zatrzymywały się w pewne odległości od czółna i przyglądały się kolonistom bez
okazywania na mnie szego strachu, ak gdyby wiǳiały luǳi po raz pierwszy i eszcze nie
nauczyły się ich obawiać. Można e było z łatwością ustrzelić, ale Cyrus Smith sprzeciwił
się niepotrzebne rzezi, która dla Pencroffa była niemałą pokusą. Odraǳał ą zresztą sam
rozsądek, gdyż silne i niezwykle zręczne małpy mogły być niebezpieczne i lepie było nie
prowokować ich zupełnie zbędną napaścią.

Co prawda marynarz oceniał małpy z czysto kulinarnego punktu wiǳenia, gdyż rze-
czywiście te roślinożerne zwierzęta stanowią doskonałą ǳiczyznę, ale ponieważ zapasów
mieli pod dostatkiem, więc nie warto było bez potrzeby trwonić amunic i.

Około czwarte żeglowanie po Rzece ǲiękczynienia stało się barǳo trudne, gdyż co-
raz częście na przeszkoǳie stawały rośliny wodne i głazy. Brzegi stawały się coraz wyższe,
a rzeka torowała sobie teraz drogę wśród pierwszych pasm Góry Franklina. Je źródła mu-
siałby być uż niedaleko, gdyż zasilały e wody spływa ące z południowych stoków góry.

— Na dale za kwadrans — powieǳiał marynarz — bęǳiemy się musieli zatrzymać,
panie Cyrusie.

— No to się zatrzymamy, Pencroffie, i rozbĳemy obóz na noc.
— Jak daleko może być stąd do Granitowego Pałacu? — zapytał Harbert.
— Mnie więce siedem mil — odparł inżynier — wlicza ąc w to wszystkie zygzaki

i zakręty rzeki, które zaprowaǳiły nas na północny zachód.
— Czy popłyniemy dale ? — zapytał reporter.
— Jak daleko się tylko da — odparł Cyrus Smith. — Jutro skoro świt porzucimy

czółno i w ciągu dwóch goǳin, ak sąǳę, przebęǳiemy przestrzeń ǳielącą nas od morza.
W ten sposób zostanie nam prawie cały ǳień na badanie wybrzeża.

— A więc naprzód! — odpowieǳiał Pencroff.
Niebawem łódź zaczęła ocierać się o kamieniste dno rzeki, które szerokość w tym

mie scu nie przekraczała dwuǳiestu stóp. Nad wodą wznosiło się gęste zielone sklepienie
i pogrążało rzekę w półmroku. Słychać było wyraźnie szmer wodospadu świadczący o tym,
że kilkaset kroków dale zna du e się naturalna przeszkoda.

Faktycznie, gdy minęli ostatni zakręt rzeki, u rzeli mięǳy drzewami szumiący wodo-
spad. Czółno dotknęło dna i w kilka minut późnie przywiązano e do pnia przy prawym
brzegu rzeki.

Dochoǳiła goǳina piąta. Ostatnie promienie słońca przeǳierały się przez gąszcz
i padały ukośnie na wodospad, którego rozpylone kropelki połyskiwały tęczowymi bar-
wami. Dale łożysko rzeki ginęło wśród zarośli, podsycane zapewne przez akieś ukryte
źródło. Wpada ące do nie po droǳe liczne strumyki czyniły z nie poniże prawǳiwą
rzekę, lecz w tym mie scu była tylko prze rzystym, płytkim potoczkiem.

W te piękne okolicy rozbito obóz. Koloniści po wy ściu na brzeg rozpalili ogień pod
kępą rozłożystych wiązowców, w których gałęziach w razie potrzeby Cyrus Smith i ego
towarzysze znaleźliby schronienie na noc.

Wszyscy byli wygłodniali, więc kolac ę z edli z wilczym apetytem i pozostało tylko
udać się na spoczynek. Ponieważ z zapadnięciem zmierzchu dały się słyszeć akieś pode -
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rzane ryki, dołożono drew do ognia na noc, aby ego migoczące płomienie ochraniały
śpiących. Nab z Pencroffem czuwali przy nim kole no, nie szczęǳąc opału. Być może
wzrok ich nie mylił, gdy wydawało im się, że dostrzega ą cienie zwierząt krążących do-
koła obozowiska, to wśród zarośli, to pomięǳy gałęziami drzew. Noc ednak minęła bez
żadnego wydarzenia i naza utrz,  paźǳiernika, o piąte rano wszyscy uż byli na nogach,
gotowi do dalsze podróży.
 

Wdroǳe na wybrzeże. — Znowu gromady małp. —Nowy potok. —Dlaczego nie wyczuwa
się pływu morza? — Nadbrzeżny las. — Jaszczurczy Cypel. — Gedeon Spilett wzbuǳa
zazdrość Harberta. — Bambusowe petardy.

O szóste rano, po śniadaniu, koloniści ruszyli dale z zamiarem dotarcia ak na krótszą
drogą do zachodniego wybrzeża wyspy. Ile czasu mogło im to za ąć? Cyrus Smith uważał,
że dwie goǳiny, ale to oczywiście bęǳie zależało od roǳa u przeszkód, akie napotka ą.
Ta część Lasu Dalekiego Zachodu okazała się olbrzymim gąszczem na różnorodnie sze
roślinności. Wynikała więc z tego prawdopodobnie konieczność torowania sobie drogi
przez wysokie trawy, krzaki i liany, przeǳierania się z siekierą w ręku, a przy tym i ze
strzelbą, zważywszy na ryki ǳikich zwierząt słyszane w nocy.

Pozyc ę obozowiska można było dokładnie ustalić według położenia Góry Franklina,
a ponieważ wulkan wznosił się w odległości niespełna trzech mil na północy, trzeba było
iść prosto na południowy zachód, aby dotrzeć do zachodniego wybrzeża.

Po silnie szym przywiązaniu czółna do drzewa wyruszyli w drogę. Pencroff z Nabem
zabrali zapasy mogące wyżywić drużynę przez co na mnie dwa dni. O polowaniu nie było
uż mowy, a inżynier zalecił nawet swoim towarzyszom unikanie wszelkich niepotrzeb-
nych wystrzałów, żeby nie zdraǳać swo e obecności w okolicy wybrzeża.

Pierwsze uderzenia siekiery rozległy się w zaroślach mięǳy drzewami mastyksowy-
mi²⁴³, nieco powyże wodospadu, po czym Cyrus Smith z busolą w dłoni wskazał dalszy
kierunek drogi.

Las składał się tuta z drzew, których większość koloniści rozpoznali uż w pobliżu
eziora i Płaskowyżu Pięknego Widoku. Były to cedry himala skie, daglez e, kazuary-
ny, gumowce, eukaliptusy, smokowce, ketmie, cedry i inne drzewa, przeważnie średnie
wielkości, gdyż gąszcz utrudniał ich rozwó . Koloniści posuwali się naprzód powoli, wy-
rąbu ąc sobie drogę w kierunku, który zdaniem inżyniera powinien prowaǳić w okolice
Czerwonego Potoku.

Od chwili wyruszenia koloniści schoǳili niskimi zboczami tworzącymi system oro-
graficzny wyspy. Gleba pod ich stopami była barǳo sucha, ale bu na roślinność wskazy-
wała na istnienie bądź to sieci wód poǳiemnych, bądź też akiegoś pobliskiego potoku.
Mimo to Cyrus Smith nie przypominał sobie, aby podczas swo e wyprawy do krateru
zauważył na wyspie akiś inną rzeczkę poza Czerwonym Potokiem i Rzeką ǲiękczynie-
nia.

W pierwszych goǳinach drogi spotykano gromady małp okazu ących wielkie zdu-
mienie na widok luǳi, którzy byli dla nich zupełną nowością. Gedeon Spilett zapytał
żartobliwie, czy aby te zwinne i silne czwororękie stworzenia nie uważa ą ego i ego to-
warzyszy za swoich zdegenerowanych braci. Prawdę mówiąc, nasi piechurzy, na każdym
kroku powstrzymywani przez zarośla, zmaga ący się z przeszkodami i zaporami w postaci
lian i pni drzew, nie wypadali zbyt dobrze przy tych zwinnych stworzeniach, skaczących
swobodnie z gałęzi na gałąź. Małp było dużo, na szczęście ednak nie zdraǳały żadnych
nieprzy aznych zamiarów.

Zauważyli także kilka ǳików, aguti, kangurów i innych gryzoni, a także dwa lub trzy
koale, które Pencroff z ochotą poczęstowałby ładunkiem ołowiu.

— Cóż, kiedy polowanie wzbronione! — powtarzał. — Skaczcie więc, przy aciele,
biega cie i lata cie sobie w poko u! W droǳe powrotne zamienimy z sobą słóweczko!

²⁴³drzewo mastyksowe a. pistacja kleista (biol.) — drzewo występu ące w basenie M. Śróǳiemnego, wyǳiela ące
pachnącą żywicę zwaną mastyksem, używaną gł. w malarstwie do sporząǳania werniksów, wykorzystywaną
również w farmac i, w dentystyce oraz do zaprawiania likierów. [przypis edytorski]
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O wpół do ǳiesiąte drogę, którą postępowali prosto na południowy zachód, nagle
zagroǳił im akiś nieznany strumień szerokości trzyǳiestu do czterǳiestu stóp, który
płynąc wartko spaǳistym korytem i obĳa ąc się o niezliczone skały, pęǳił z głuchym
łoskotem. Był głęboki i prze rzysty, ale zupełnie nie nadawał się do żeglugi.

— Mamy odciętą drogę! — zawołał Nab.
— Byna mnie — odparł Harbert. — Przecież to niewielki strumień, możemy go

przebyć wpław.
— Nie trzeba — odpowieǳiał Cyrus Smith. — To oczywiste, że ten strumień płynie

do morza. Idźmy więc, trzyma ąc się ego brzegu, a będę barǳo zǳiwiony, eśli wkrótce
nie zaprowaǳi nas na wybrzeże. Dale , w drogę!

— Chwileczkę — odezwał się reporter. — A ak nazwiemy ten potok, przy aciele?
Nie pozostawia my w nasze geografii żadnych luk.

— Słusznie! — powieǳiał Pencroff.
— Nazwĳ ty go, mó chłopcze — powieǳiał inżynier, zwraca ąc się do Harberta.
— Może lepie byłoby wstrzymać się, dopóki go nie poznamy aż do samego u ścia?

— zauważył Harbert.
— Niech i tak bęǳie — odparł Cyrus Smith. — Idźmy więc za nim, nie zatrzymu ąc

się.
— Jeszcze chwileczkę! — odezwał się Pencroff.
— Co takiego? — zapytał reporter.
— Chociaż polowanie est zabronione, ale łowienie ryb, ak sąǳę, est dozwolone —

powieǳiał marynarz.
— Nie mamy czasu do stracenia — odparł inżynier.
— O, tylko pięć minut! — powieǳiał Pencroff. — Proszę tylko o pięć minut dla

dobra naszego posiłku.
Pencroff położył się na brzegu, zanurzył ręce w bystry prąd wody i wyciągnął wkrótce

kilka tuzinów pięknych raków, od których mrowiło się pomięǳy głazami.
— Wspaniałe! — zawołał Nab, przychoǳąc z pomocą marynarzowi.
— Przecież mówię, że oprócz tytoniu na te wyspie est wszystko — mruknął Pencroff

z westchnieniem.
Cały ten obfity połów nie za ął nawet pięciu minut, gdyż raków było w potoku co nie-

miara. Napełniono worek skorupiakami o kobaltowoniebieskich pancerzykach, uzbro o-
nych w kolec czołowy, po czym koloniści ruszyli w dalszą drogę.

Droga wzdłuż brzegu nowego potoku była łatwie sza, toteż koloniści posuwali się
szybcie . Na brzegach nie było widać żadnych śladów człowieka. Od czasu do czasu na-
potykali tylko tropy akichś dużych zwierząt, które przychoǳiły do strumienia ugasić
pragnienie, ale nic poza tym. To na pewno nie w te części Lasu Dalekiego Zachodu
pekari został postrzelony ziarnkiem śrutu, które Pencroffa kosztowało ząb trzonowy.

Widok tego wartkiego strumienia pęǳącego w stronę morza nasunął Cyrusowi Smi-
thowi przypuszczenie, że zna dowali się znacznie dale od zachodniego wybrzeża, niż są-
ǳili. O te porze morze przybierało i powinno cofnąć bieg potoku, gdyby do ego u ścia
było na wyże kilka mil. Otóż takie z awisko nie występowało, a potok płynął naturalnym
pochyleniem koryta. Inżynier był barǳo zǳiwiony i często spoglądał na busolę, żeby się
upewnić, czy przypadkiem akiś zakręt rzeki nie zaprowaǳi ich z powrotem w głąb Lasów
Dalekiego Zachodu.

Tymczasem potok stopniowo rozszerzał się, a ego nurt stawał się coraz spoko nie szy.
Zarówno na prawym, ak i na lewym brzegu ciągnął się gęsty las i nie dało się sięgnąć dale
wzrokiem. Gęstwiny te były zapewne niezamieszkane, gdyż Top nie szczekał, a przecież
mądre zwierzę bez wątpienia zasygnalizowałoby obecność obcych luǳi w pobliżu.

O wpół do edenaste ku wielkiemu zdumieniu Cyrusa Smitha Harbert, który nieco
wyprzeǳił swoich towarzyszy, zatrzymał się nagle i zawołał:

— Morze!
W kilka minut późnie koloniści dotarli na skra lasu i u rzeli rozpościera ące się przed

ich oczyma zachodnie wybrzeże wyspy.
Cóż za kontrast pomięǳy tym wybrzeżem a wschodnim, na które rzucił ich los! Żad-

ne granitowe ściany, żadnych raf na morzu, nigǳie nawet ławicy piasku. Całe wybrzeże
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pokrywał las, a drzewa rosnące na samym skra u, uderzane przez fale morskie, pochyla-
ły się nad wodą. Nie było to wybrzeże morskie, akie zazwycza tworzy natura, bądź to
rozpościera ąc wielkie dywany z piasku, bądź też gromaǳąc skały, lecz wspaniałe pasmo
na pięknie szych na świecie drzew. Brzeg był wysoki, tak że nie dosięgały go fale na-
wet na wyższych przypływów, a w żyzne glebie na granitowym podłożu okazałe drzewa
zdawały się zakorzenione równie mocno, ak w lasach w głębi wyspy.

Koloniści znaleźli się nad małą zatoczką, niema ącą znaczenia ako przystań, gdyż nie
zmieściłyby się w nie nawet dwie czy trzy łoǳie rybackie. Stanowiła ona akby garǳiel
nowo odkrytego potoku, ale, co ciekawe, wody potoku zamiast wpływać do morza łagod-
nie pochylonym u ściem, spadały z wysokości przeszło czterǳiestu stóp, co wy aśniało,
dlaczego przypływ morza zupełnie nie odǳiaływał na bieg potoku. Fale Pacyfiku nawet
podczas na wyższego przypływu nie były w stanie osiągnąć poziomu rzeki, które dno
tworzyło akby naturalną, wysoką śluzę, i musiałyby upłynąć eszcze miliony lat, zanim
woda zdołałaby przegryźć te granitowe pokłady i wyżłobić sobie wygodnie sze u ście.
Dlatego też ednomyślnie nazwano nowo odkryty potok Rzeką Wodospadu (Falls-river).

W kierunku północnym leśny pas wybrzeża ciągnął się na przestrzeni około dwóch
mil, potem drzewa stawały się coraz rzadsze, a za nimi w oddali rysowały się malownicze
wzgórza, biegnące prawie w linii proste z północy na południe. Natomiast wzdłuż części
wybrzeża pomięǳy Rzeką Wodospadu a Jaszczurczym Cyplem ciągnął się gąszcz wspa-
niałych drzew, ednych wznoszących się prosto, innych pochylonych, których korzenie
podmywały fale morskie. Dalsze poszukiwania wypadało pod ąć właśnie w te okolicy,
to znaczy na całym Półwyspie Wężowym, gdyż ta część wybrzeża oferowała naturalne
schronienie, akiego rozbitkowie na pewno nie znaleźliby po przeciwne stronie, ałowe
i ǳikie .

Pogoda była piękna, niebo czyste, a ze szczytu urwiska, gǳie Nab z Pencroffem przy-
gotowali posiłek, rozpościerał się rozległy widok. Widnokrąg był całkiem pusty, na mo-
rzu nie było widać żadnego żagla. Na całym wybrzeżu, ak okiem sięgnąć, nie dostrzegli
ani statku, ani nawet szczątków. Jednak inżynier uważał, że nie można mieć całkowi-
te pewności, dopóki nie zbada ą całego wybrzeża aż do na dalszego krańca Półwyspu
Wężowego.

W pośpiechu spożyli posiłek i o wpół do dwunaste Cyrus Smith dał znak do wyru-
szenia w drogę. Zamiast iść grzbietem akiegoś pagórka czy też piaszczystą plażą koloniści
postanowili podążać wśród szpalerów drzew, wzdłuż brzegu morza.

Odległość ǳieląca u ście Rzeki Wodospadu od Jaszczurczego Cypla wynosiła mnie
więce dwanaście mil. Na otwarte przestrzeni, nie spiesząc się, koloniści mogliby przebyć
ten dystans w ciągu czterech goǳin, teraz ednak wymagało to dwa razy więce czasu,
gdyż co chwilę wstrzymywały ich drzewa, które trzeba było omĳać, krzaki, które trzeba
było wycinać, liany, przez które trzeba się było przeǳierać.

Dotychczas nie zauważyli niczego, co by świadczyło o niedawnym rozbiciu się statku
na tym wybrzeżu. Jednak, ak słusznie zauważył Gedeon Spilett, morze mogło unieść ze
sobą wszystkie szczątki, więc brak śladów nie uprawniał eszcze do wnioskowania, że w te
części Wyspy Lincolna żaden statek nie został wyrzucony na brzeg.

Rozumowanie reportera było poprawne, zresztą zdarzenie z ziarnkiem śrutu świad-
czyło niezbicie, że nie dale ak trzy miesiące temu na wyspie padł strzał.

Była uż piąta, a koloniści mieli eszcze dwie mile do krańca Półwyspu Wężowego.
Było pewne, że po dotarciu do Jaszczurczego Cypla Cyrus Smith i ego towarzysze nie
zdążą uż wrócić przed zachodem słońca do obozowiska rozłożonego w pobliżu źródeł
Rzeki ǲiękczynienia. Wynikła stąd konieczność nocowania na cyplu. Na szczęście mieli
ze sobą dość żywności, gdyż na skra u lasu nie pokazywała się żadna czworonożna zwie-
rzyna. Za to ptactwa było co niemiara: złotopióry, kuruku, tragopany, preriokury, turaki,
papugi, kakadu, bażanty, gołębie i wiele innych. Nie było drzewa, na którym nie byłoby
gniazda, nie było gniazda, z którego by się nie rozlegało trzepotanie skrzydeł.

Około siódme wieczorem koloniści, znużeni trudną drogą, dotarli do Jaszczurczego
Cypla, wygląda ącego ak ǳiwaczna woluta²⁴⁴ wykro ona na morzu. Tu kończył się nad-
brzeżny las półwyspu, a cała południowa część wybrzeża miała uż zwykły wygląd brzegu

²⁴⁴woluta — ornament architektoniczny w formie zwo u lub spirali. [przypis edytorski]
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morskiego ze skałami, rafami i piaskami. Możliwe, że akiś miotany burzą statek wylą-
dował w te części wyspy, ale noc uż zapadała i trzeba było odłożyć dalsze poszukiwania
do następnego dnia.

Pencroff z Harbertem natychmiast zaczęli szukać mie sca dogodnego na nocleg. Na
cyplu rosły ostatnie drzewa Lasu Dalekiego Zachodu, a pomięǳy nimi Harbert rozpoznał
gęste kępy bambusów.

— Brawo! — zawołał. — Co za cenne odkrycie!
— Cenne? — zapytał Pencroff.
— Oczywiście — odparł Harbert. — Nie muszę ci mówić, Pencroffie, że kora bam-

busa pocięta w giętkie pasy służy do wyplatania koszy i koszyków; że ta sama kora wy-
moczona i roztarta na papkę służy do wyrobu papieru chińskiego; że z łodyg, zależnie od
grubości, wyrabia się laski, cybuchy do fa ek i rury do prowaǳenia wody; że duże bam-
busy są świetnym materiałem budowlanym, lekkim i trwałym, którego nigdy nie ataku ą
robaki. Nie będę także dodawał, że eśli utnie się część łodygi pomięǳy dwoma kolanka-
mi i uży e tworzące kolanko poprzeczne przegródki ako denka, można otrzymać trwałe
i wygodne naczynia, często używane w Chinach. Nie, to wszystko by cię nie zadowoliło.
Ale…

— Ale?…
— Ale powiem ci, eśli eszcze tego nie wiesz, że w Indiach eǳą bambusy zamiast

szparagów.
— Szparagi o długości trzyǳiestu stóp! — zawołał marynarz. — I one są dobre?
— Wyśmienite! — odparł Harbert. — Z tym, że nie e się tych wysokich łodyg, lecz

edynie młode pędy bambusa.
— Doskonale, mó chłopcze, doskonale! — odparł Pencroff.
— Dodam eszcze, że rǳeń tych młodych pędów, zamarynowany w occie, stanowi

ceniony dodatek do potraw.
— Coraz lepie , Harbercie.
— I wreszcie, że bambusy wyǳiela ą pomięǳy kolankami słodki sok, z którego moż-

na przyrząǳić barǳo smaczny napó .
— I to wszystko? — zapytał marynarz.
— Wszystko.
— A czy przypadkiem nie można ich palić ak tytoniu?
— Nie, nie można, mó biedny Pencroffie.
Harbert z marynarzem nie musieli długo szukać dogodnego mie sca na nocleg. W nad-

brzeżnych skałach, poszarpanych od uderzeń fal morskich gnanych przez południowo-
-zachodnie wichry, pełno było wydrążeń mogących posłużyć za nocne schronienie przed
niepogodą. Jednak w chwili gdy zamierzali we ść do edne z tych askiń, powstrzymał
ich straszliwy ryk wydobywa ący się z wnętrza.

— W tył zwrot! — zawołał Pencroff. — Mamy strzelby nabite tylko śrutem, a bestie,
co tak pięknie ryczą, tyle by sobie z niego robiły, co z ziarnka soli!

I marynarz, chwyciwszy Harberta za ramię, pociągnął go za sobą za skałę; w te same
chwili u wylotu askini ukazało się potężne zwierzę.

Był to aguar, co na mnie tak wielki, ak ego współplemieńcy z Az i²⁴⁵, to znaczy, że
od końca głowy do nasady ogona mierzył przeszło pięć stóp. Płową sierść zdobiło kilka
rzędów regularnie rozmieszczonych, czarnych plam, odcina ących się wyraźnie od białego
futra na brzuchu. Harbert natychmiast rozpoznał tego okrutnego rywala tygrysa, znacznie
barǳie niebezpiecznego niż kuguar²⁴⁶, który może się rywalizować tylko z wilkiem.

Jaguar postąpił naprzód i spoglądał dokoła z na eżoną sierścią, z płonącymi oczami,
ak gdyby nie po raz pierwszy przyszło mu spotkać się z człowiekiem.

W te chwili zza wysokich skał ukazał się reporter, a Harbert, sąǳąc, że nie zauważył
aguara, uż miał biec do niego, gdy Gedeon Spilett dał mu znak ręką i szedł naprzód.
Nie pierwszy raz miał do czynienia z tygrysem, toteż zbliżywszy się na ǳiesięć kroków do

²⁴⁵jaguar (…) wielki, jak jego współplemieńcy z Azji — aguar to duży amerykański ssak drapieżny o rudożół-
tym futrze w czarne cętki; trzeci co do wielkości, po ży ącym w Ayce lwie i zamieszku ącym Az ę tygrysie,
przedstawiciel roǳiny kotowatych. [przypis edytorski]

²⁴⁶kuguar a. puma — drapieżny ssak z roǳiny kotowatych zamieszku ący obie Ameryki; lew górski. [przypis
edytorski]
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drapieżnika, stanął nieruchomo z karabinem przyłożonym do ramienia i ani eden mięsień
mu nie drgnął.

Jaguar, sprężywszy się, rzucił się na myśliwego, ale w chwili skoku kula trafiła go
mięǳy oczy i padł martwy.

Harbert z Pencroffem podskoczyli do aguara. Z drugie strony nadbiegli Nab z Cy-
rusem Smithem i przez kilka chwil stali pełni poǳiwu, przypatru ąc się rozciągniętemu
na ziemi zwierzęciu, którego wspaniała skóra miała niebawem posłużyć za ozdobę wielkie
sali w Granitowym Pałacu.

— Ach, panie Spilett! Jak a pana poǳiwiam, ak a panu zazdroszczę! — zawołał
Harbert w przypływie barǳo naturalnego entuz azmu.

— Cóż, mó chłopcze — odparł reporter — i ty zrobił byś to samo.
— Ja? Ja bym się zdobył na tyle zimne krwi?…
— Wyobraź sobie, Harbercie, że aguar est za ącem, a zastrzelisz go na spoko nie

w świecie.
— Ot, i wszystko! Całkiem proste! — odparł Pencroff.
— A teraz — powieǳiał Gedeon Spilett — ponieważ aguar opuścił swo ą kry ówkę,

nie wiǳę powodu, przy aciele, żebyśmy e nie za ęli na tę noc.
— Mogą przy ść inne aguary — powieǳiał Pencroff.
— Wystarczy rozpalić ogień przy we ściu do askini — powieǳiał reporter — a pew-

nie żaden nie odważy się przestąpić progu.
— A zatem, do mieszkania aguara! — odparł marynarz, ciągnąc za sobą ciało zwie-

rzęcia.
Koloniści udali się do opuszczone askini i tam, podczas gdy Nab ściągał skórę z agu-

ara, reszta ego towarzyszy gromaǳiła przy we ściu stosy suchego drzewa, którego obficie
dostarczał las.

Cyrus Smith zauważył niedaleko kępę bambusów, naciął ich trochę i dorzucił do reszty
opału.

Potem rozgościli się w askini, która cała zasłana była kośćmi, i nabili broń na wypadek
nagłe napaści. Z edli kolac ę, a gdy przyszedł czas na spoczynek, podłożyli ogień pod stos
drewna ułożony u we ścia askini.

Wkrótce rozległ się w powietrzu trzask i urywany huk. To bambusy, ogarnięte pło-
mieniami, strzelały ak fa erwerki. Już sam ten hałas wystarczyłby, żeby odstraszyć na -
zuchwalsze bestie.

Ten sposób wywoływania głośnych wybuchów nie był wcale wynalazkiem inżyniera,
gdyż ak twierǳi Marco Polo²⁴⁷, Tatarzy uż przed wiekami używali go z powoǳeniem
do odstraszania od swych obozowisk groźnych drapieżników zamieszku ących Środkową
Az ę²⁴⁸.
 

Projekt powrotu południowym wybrzeżem. — Ukształtowanie wybrzeża. — Poszukiwania
domniemanych rozbitków. — Szczątki w powietrzu. — Odkrycie małej naturalnej przystani.
— O północy nad brzegami Rzeki ǲiękczynienia. — Płynące czółno.

Cyrus Smith i ego towarzysze spali ak susły w askini, którą aguar tak uprze mie
im ustąpił.

O wschoǳie słońca wszyscy byli uż nad brzegiem morza, na samym skra u cypla,
a ich wzrok znów wybiegał na krańce horyzontu, widocznego w dwóch trzecich obwodu.
Po raz ostatni inżynier stwierǳił, że na morzu nie ma żadnego żagla ani wraku statku,
i nawet przez lunetę nie mógł dostrzec niczego pode rzanego.

²⁴⁷Polo, Marco (–) — wenecki podróżnik i kupiec; podróżu ąc Jedwabnym Szlakiem, przemierzył
całą Środkową Az ę i dotarł do Chin, po powrocie podyktował swo e spostrzeżenia w formie pamiętników;
uważany za na wybitnie szego podróżnika europe skiego w średniowieczu. [przypis edytorski]

²⁴⁸jak twierǳi Marco Polo, Tatarzy (…) używali go (…) do odstraszania od swych obozowisk groźnych dra-
pieżników zamieszkujących Środkową Azję — w swoim Opisaniu świata (II, ) Marco Polo stwierǳa, że w ten
sposób odstrasza ą ǳikie zwierzęta podróżnicy i kupcy w Tybecie. [przypis edytorski]
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Na wybrzeżu także nic nie było widać, przyna mnie w te części, która ciągnąc się
w linii proste , tworzyła południowy brzeg cypla na długości trzech mil; dale bowiem
liczne urwiska i załomy zasłaniały resztę wybrzeża, tak że nawet z samego końca Półwyspu
Wężowego nie można było dostrzec Przylądka Szponu, zasłoniętego przez wysokie skały.

Pozostawało im zatem zbadać eszcze południowe wybrzeże wyspy. Czy należało przy-
stąpić do tego natychmiast i poświęcić badaniom cały ten ǳień,  listopada?

To nie wchoǳiło w zakres ich pierwotnego planu. Zostawia ąc czółno u źródeł Rzeki
ǲiękczynienia, koloniści postanowili, że po zbadaniu zachodniego wybrzeża powrócą do
czółna i rzeką popłyną z powrotem do Granitowego Pałacu. Cyrus Smith sąǳił wówczas,
że na zachodnim wybrzeżu zna ǳie się przystań zdolna posłużyć czy to za schronienie dla
statku uszkoǳonego burzą, czy też za mie sce posto u dla statku odbywa ącego regularny
kurs. Od chwili ednak, kiedy przekonali się, że nie było tu nigǳie mie sca odpowied-
niego do wylądowania, trzeba było na południu wyspy szukać tego, czego nie znaleźli na
zachoǳie.

Gedeon Spilett zaproponował dalsze poszukiwania, żeby ostatecznie rozstrzygnąć spra-
wę domniemanego rozbicia się statku, i zapytał, w akie odległości mógł się zna dować
Przylądek Szponu od końca półwyspu.

— Około trzyǳiestu mil — odparł inżynier — biorąc pod uwagę wszystkie zakręty
i załomy wybrzeża.

— Trzyǳieści mil! — ciągnął dale Gedeon Spilett. — To dobry ǳień drogi. Mi-
mo to sąǳę, że idąc cały czas wzdłuż południowego wybrzeża, powinniśmy wrócić do
Granitowego Pałacu.

— Ależ od Przylądka Szponu do Granitowego Pałacu trzeba liczyć eszcze co na mnie
ǳiesięć mil — zauważył Harbert.

— Przypuśćmy zatem, że ogółem czterǳieści mil — odparł reporter — i nie cofa my
się przed nimi. Przyna mnie obe rzymy nieznane wybrzeże i nie trzeba bęǳie powtarzać
tego po raz drugi.

— Barǳo słusznie — powieǳiał na to Pencroff. — Ale co bęǳie z czółnem?
— Skoro czółno zostało samo u źródeł Rzeki ǲiękczynienia na eden ǳień, to może

pozostać i przez dwa dni. Jak dotąd nie możemy się uskarżać, żeby wyspę niepokoili
złoǳie e.

— A ednak — powieǳiał marynarz — kiedy przypomnę sobie historię z żółwiem,
to nie mam uż takie pewności.

— Żółw! Żółw! — odparł reporter. — Czy pan nie wie, że to morze postawiło go na
nogi?

— Kto wie? — mruknął inżynier.
— Ale… — odezwał się Nab.
Nab miał widocznie coś do powieǳenia, bo otworzył usta, ale zamilkł.
— Co chciałeś powieǳieć, Nabie? — zapytał go inżynier.
— Jeśli wrócimy brzegiem aż do Przylądka Szponu — odparł Nab — to po obe ściu

tego przylądka przetnie nam drogę…
— Rzeka ǲiękczynienia! Rzeczywiście — odparł Harbert. — I nie bęǳiemy mieli

ani mostu, ani łoǳi, żeby przedostać się na drugą stronę.
— Cóż, panie Cyrusie — odparł Pencroff. — Kilka pływa ących pni i damy akoś

radę przepłynąć rzekę!
— Mimo to — powieǳiał Gedeon Spilett — eśli chcemy mieć łatwy dostęp do

Lasu Dalekiego Zachodu, warto byłoby zbudować most.
— Most! — zawołał Pencroff. — No cóż, przecież pan Smith est inżynierem z zawo-

du. Kiedy zechcemy mostu, to nam zbudu e most! A eśli choǳi o to, żeby przeprawić
was na drugi brzeg Rzeki ǲiękczynienia, i to bez zamoczenia choćby edne nitki, to
biorę to na siebie. Mamy eszcze żywności na eden ǳień, więce nam niczego nie trzeba,
a zresztą, może ǳiś nie zabraknie nam zwierzyny tak ak wczora . W drogę!

Wniosek reportera, tak żywo poparty przez marynarza, uzyskał ogólną aprobatę, każ-
demu bowiem zależało na tym, aby rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości, a powrót przez
Przylądek Szponu zakończyłby poszukiwania na wyspie. Nie było czasu do stracenia, bo
czterǳieści mil to spory kawałek drogi i nie było co liczyć na dotarcie do Granitowego
Pałacu przed zmrokiem.

   Tajemnicza wyspa 



O szóste rano drużyna ruszyła w drogę. Na wypadek akiegoś spotkania z dwu- lub
czworonożnymi zwierzętami ponabĳano strzelby kulami, a Top, który miał biec na czele
pochodu, otrzymał rozkaz przeszukiwania zarośli na skra u lasu.

Począwszy od na dalszego krańca cypla, tworzącego akby ogon półwyspu, brzeg na
długości pięciu mil zaokrąglał się. Odległość tę przebyto szybko, ednak pomimo na skru-
pulatnie szych poszukiwań nigǳie nie odkryto na mnie szych śladów ani dawnie szego,
ani nowszego lądowania, żadnych szczątków ani pozostałości obozowiska, ani popiołu
z wygasłego ogniska, ani odcisku luǳkie stopy.

Doszedłszy do mie sca, gǳie kończyło się zaokrąglenie i brzeg ciągnął się dale w kie-
runku północno-wschodnim, tworząc Zatokę Waszyngtona, koloniści mogli ogarnąć
wzrokiem południowe wybrzeże wyspy w całe okazałości. W odległości dwuǳiestu pię-
ciu mil brzeg kończył się Przylądkiem Szponu, który ledwie ma aczył w poranne mgle.
Wskutek z awiska mirażu wydawał się akby zawieszony pomięǳy niebem a ziemią. Od
mie sca, w którym zna dowali się koloniści, aż do środka łuku wielkie zatoki ciągnęła się
szeroka, płaska i równa plaża, obwieǳiona w dalszym planie drzewami. Dale brzeg sta-
wał się coraz barǳie nieregularny i wybiegał w morze tysiącem spiczastych ęzyków, a za
nimi piętrzyły się w malowniczym niełaǳie czarniawe skały na samym końcu Przylądka
Szponu.

Tak wyglądała ta część wyspy, którą koloniści wiǳieli po raz pierwszy. Zatrzymali się
na chwilę i obrzucili ą wzrokiem wzdłuż i wszerz.

— Statek, który by tu wpłynął — odezwał się Pencroff — byłby niechybnie zgubiony.
Ławice piasku ciągnące się daleko w morze, a dale ra podwodne! Niebezpieczna okolica!

— Ale w każdym razie coś by z takiego statku pozostało — zauważył reporter.
— Na rafach zostałyby z niego drzazgi, a na piaskach nic — odparł marynarz.
— A to czemu?
— Ponieważ piaski są barǳie niebezpieczne od skał, pochłania ą wszystko, co w nie

wpadnie. Wystarczy kilka dni, aby statek ma ący kilkaset ton wyporności zapadł się w nich
bez śladu.

— A zatem, Pencroffie — zapytał inżynier — gdyby akiś statek zapęǳił się w te
piaski, nie byłoby ǳiwne, eśliby nic po nim nie pozostało?

— Ani trochę, panie Smith, zwłaszcza przy niepogoǳie i burzach. Jednak i wówczas
byłoby ǳiwne, gdyby szczątki masztów i lin nie zostały wyrzucone na brzeg, poza zasięg
fal.

— Szuka my więc dale — odparł Cyrus Smith.
O pierwsze po południu koloniści dotarli do środkowego punktu Zatoki Waszyng-

tona, ma ąc za sobą dwaǳieścia mil przebyte drogi.
Zatrzymali się na posiłek.
Od tego mie sca zaczynał się nieregularny, ǳiwacznie poszarpany brzeg, gǳie zamiast

ławic piasku ciągnęła się długa linia raf, których wierzchołki zaczynał odsłaniać odpływ.
Fale morskie łamały się na tych skałach i rozpryskiwały się w długie ęǳle śnieżyste
piany. Dale , aż do samego Przylądka Szponu, piaszczysty brzeg był wąski, ściśnięty po-
mięǳy szeregiem raf a krawęǳią lasu.

Posuwanie się naprzód stało się odtąd uciążliwsze, gdyż wybrzeże tarasowały liczne
rumowiska głazów. Granitowa ściana rosła coraz wyże , tak że z drzew, które rosły w tyle
na e szczytach, widać było zaledwie zielenie ące wierzchołki, nieporuszane na mnie szym
powiewem wiatru.

Po półgoǳinnym spoczynku koloniści ruszyli w dalszą drogę, nie omĳa ąc wzrokiem
żadnego punktu, ani wśród skał, ani na plaży. Pencroff z Nabem zapęǳali się nawet po-
mięǳy ra za każdym razem, gdy coś zwróciło ich uwagę. Nie zna dowali ednak nic
oprócz ǳiwacznie ukształtowanych głazów, które zwoǳiły wzrok. Przy okaz i mogli prze-
konać się, że plaża obfitowała w adalne małże, ale bęǳie można z tego barǳie skorzystać
dopiero wtedy, kiedy się ustanowi akieś połączenie pomięǳy obydwoma brzegami Rzeki
ǲiękczynienia i udoskonali środki transportu.

Tak więc na wybrzeżu nie było żadnego śladu domniemane katastro, choć każdy
przedmiot, który by o nie świadczył, na przykład kadłub statku, byłby doskonale widocz-
ny albo morze wyrzuciłoby ego szczątki na brzeg, podobnie ak się to stało ze skrzynią
znalezioną o prawie dwaǳieścia mil stąd. Tymczasem nie było tu nic.
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Około trzecie po południu Cyrus Smith i ego towarzysze przybyli do wąskie , do-
brze osłonięte zatoczki, do które nie wpadał żaden potok. Tworzyła ona roǳa małe
naturalne przystani, niewidoczne od strony otwartego morza, z którym łączyło ą ciasne
prze ście pomięǳy rafami.

W głębi zatoczki akiś gwałtowny wstrząs rozdarł krawędź skalną i łagodnie nachylona
szczerba prowaǳiła w górę na płaskowyż, który zna dował się o niecałe ǳiesięć mil od
Przylądka Szponu, czyli o cztery mile w linii proste od Płaskowyżu Pięknego Widoku.

Gedeon Spilett zaproponował towarzyszom, by zatrzymali się w tym mie scu. Zgo-
ǳili się na to, gdyż wędrówka zaostrzyła wszystkim apetyt i chociaż nie była to eszcze
goǳina obiadowa, każdy chętnie posilił się kawałkiem ǳiczyzny. Ta przekąska miała im
wystarczyć aż do kolac i w Granitowym Pałacu.

W kilka minut późnie koloniści, sieǳąc pod pięknym sklepieniem morskich sosen,
spożywali zapasy, które Nab wydobył ze swego tłumoczka.

Mie sce to wznosiło się pięćǳiesiąt do sześćǳiesiąt stóp ponad poziomem morza.
Widok zatem był dość rozległy, a wzrok prześlizgu ąc się nad ostatnimi skałami przylądka,
gubił się w Zatoce Stanów Z ednoczonych. Nie była natomiast widoczna ani wysepka,
ani Płaskowyż Pięknego Widoku, gdyż ukształtowanie terenu i zasłona olbrzymich drzew
zakrywały zupełnie północny horyzont.

Nie trzeba dodawać, że chociaż koloniści ogarniali wzrokiem tak szeroką przestrzeń
morza, a inżynier zbadał lunetą punkt po punkcie cały łuk linii horyzontu, gǳie niebo
zlewało się z morzem, nigǳie nie dostrzeżono żadnego statku.

Całą niezbadaną eszcze część wybrzeża tak samo sprawǳono przez lunetę wzdłuż
i wszerz, począwszy od plaży aż do raf, lecz w polu wiǳenia nie po awiły się żadne szczątki.

— No cóż — powieǳiał Gedeon Spilett — trzeba się pogoǳić z rzeczywistością
i pocieszyć tym, że przyna mnie nikt nie bęǳie kwestionował naszych praw do Wyspy
Lincolna.

— A ziarnko śrutu⁈ — zawołał Harbert. — Przecież nie było uro eniem!
— Do kroćset, pewnie że nie! — zawołał Pencroff, pamięta ąc o straconym zębie.
— Jaki stąd wniosek? — zapytał reporter.
— Taki — odparł inżynier — że nie dale ak trzy miesiące temu akiś statek dobro-

wolnie czy przymusowo wylądował na wyspie.
— Jak to? Sąǳi pan, panie Cyrusie, że został pochłonięty bez śladu? — zapytał re-

porter.
— Nie, drogi Spilett. Niech pan ednak zauważy, że eśli est pewne, że akiś człowiek

postawił stopę na wyspie, to wyda e się równie pewne, że ą uż opuścił.
— Więc, eśli pana dobrze rozumiem, panie Cyrusie — powieǳiał Harbert — statek,

który tu przybił, uż odpłynął?…
— Oczywiście.
— A my straciliśmy bezpowrotnie okaz ę zobaczenia kiedykolwiek nasze o czyzny?

— zapytał Nab.
— Obawiam się, że bezpowrotnie.
— A zatem, skoro straciliśmy okaz ę, rusza my dale — powieǳiał Pencroff, który

zaczął uż tęsknić za Granitowym Pałacem.
Ledwie ednak zdążyli się podnieść, gdy nagle rozległo się głośne szczekanie Topa, a po

chwili pies wybiegł z lasu, trzyma ąc w pysku kawałek akiegoś materiału zabruǳonego
błotem.

Nab wydarł mu z pyska szmatę. Był to kawałek mocnego płótna.
Top szczekał nieustannie i biega ąc wciąż tam i z powrotem, zdawał się zachęcać swego

pana, aby szedł za nim do lasu.
— Tam est coś, co może wy aśni sprawę ziarnka śrutu! — zawołał Pencroff.
— Rozbitek! — odparł Harbert.
— Może ranny! — powieǳiał Nab.
— Lub martwy! — odparł reporter.
I wszyscy razem pobiegli za psem pomięǳy olbrzymie sosny tworzące pierwszą linię

lasu. Na wszelki wypadek Cyrus Smith i ego towarzysze mieli broń w pogotowiu.
Musieli zapuścić się dość daleko w las, lecz ku swo emu wielkiemu rozczarowaniu

nie spostrzegli ani śladu luǳkie stopy. Zarośla i liany były nietknięte, a nawet trzeba
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było wycinać sobie przez nie drogę siekierą, tak ak to robili w gąszczu w same głębi
lasu. Trudno było przypuszczać, żeby przechoǳił tędy akiś człowiek, a ednak Top biegał
tam i z powrotem, nie ak pies, który węszy w przypadkowych mie scach, ale ak gdyby
świadomie dążył do akiegoś określonego celu.

Po siedmiu czy ośmiu minutach Top się zatrzymał. Koloniści wyszli na polankę oto-
czoną wysokimi drzewami, roze rzeli się dookoła, ale nie dostrzegli nic ani pomięǳy
krzakami, ani pomięǳy drzewami.

— O co choǳi, Topie? — zapytał Cyrus Smith.
Top zaczął szczekać eszcze głośnie , skacząc dokoła pnia olbrzymie sosny.
Nagle Pencroff zawołał:
— A to dobre! A to świetne!
— Co takiego? — zapytał Gedeon Spilet.
— Szukamy szczątków statku na morzu i ziemi!
— No i co?
— No i to, że one zna du ą się w powietrzu!
I marynarz wskazał ręką wielką białawą płachtę zawieszoną na szczycie sosny. Je ka-

wałek spadł na ziemię i ten właśnie kawałek znalazł Top i im przyniósł.
— Ależ to nie są szczątki statku! – zawołał Gedeon Spillet.
— O, za pozwoleniem! — odparł Pencroff.
— Jak to? Więc to?…
— To są szczątki naszego statku powietrznego, naszego balonu, który spadł tam wy-

soko, na wierzchołek tego drzewa!
Pencroff nie mylił się, wzniósł wspaniałe „hurra!” i dodał:
— Teraz mamy wspaniałe płótno! Bęǳiemy z niego mieli bieliznę na długie lata!

Jest z czego szyć chustki i koszule! Ha, panie Spilett, co pan powie na taką wyspę, gǳie
koszule rosną na drzewach?

Był to istotnie barǳo szczęśliwy traf dla kolonistów Wyspy Lincolna, że balon,
wzbiwszy się po raz ostatni w powietrze, spadł na wyspę i że przypadkiem udało się
go odnaleźć. Mogli więc albo zachować powłokę balonu w takim stanie, w akim była,
gdyby zechcieli spróbować powrotu ponownie drogą powietrzną, albo też zużytkować
z korzyścią dla ciebie tych kilkaset łokci doskonałe tkaniny bawełniane , oczyściwszy ą
uprzednio z lakieru. Łatwo sobie wyobrazić, że radość Pencroffa uǳieliła się wszystkim.

Na pierw trzeba było zd ąć powłokę balonu z drzewa, na którym wisiała, aby przecho-
wać ą w bezpiecznym mie scu, a to wymagało niemałe pracy. Nab, Harbert i marynarz
wdrapali się na wierzchołek drzewa i musieli dokonywać cudów zręczności, aby ściągnąć
na dół olbrzymi obwisły balon.

Praca trwała prawie dwie goǳiny. Wreszcie udało się sprowaǳić na ziemię nie tylko
powłokę z wentylem, sprężynami i mosiężnymi okuciami, ale i całą siatkę, czyli wielką
ilość lin i sznurów razem z obręczą oraz kotwicą. Powłoka balonu zachowała się w dobrym
stanie oprócz pęknięcia w ednym mie scu i podartego rękawa u dołu.

Było to bogactwo, które dosłownie spadło im z nieba.
— Mimo wszystko, panie Cyrusie — odezwał się marynarz — gdybyśmy kiedyś zde-

cydowali się opuścić wyspę, to nie balonem, prawda? Taki statek powietrzny nigdy nie
leci tam, gǳie się chce, uż my coś o tym wiemy! Wiǳi pan, eśli mi pan zaufa, zbu-
du emy porządny statek o wyporności dwuǳiestu ton, a pan pozwoli mi wyciąć z tego
płótna grot²⁴⁹ i fok²⁵⁰. Reszta pó ǳie na bieliznę!

— Zobaczymy Pencroffie, zobaczymy — odparł Cyrus Smith.
— Tymczasem trzeba to wszystko bezpiecznie ukryć — powieǳiał Nab.
Rzeczywiście, nie można było nawet myśleć o przeniesieniu do Granitowego Pałacu

takie ilości płótna, lin i sznurów, gdyż ich ciężar był znaczny, a do czasu sprowaǳenia
odpowiedniego po azdu nie można było zostawić tych bogactw na łasce pierwszego lep-
szego huraganu. Koloniści wspólnymi siłami zaciągnęli więc wszystko na brzeg morza,
gǳie odkryli dość obszerną askinię, do które ǳięki e położeniu nie miały dostępu
wichry, deszcze ani woda morska.

²⁴⁹grot — główny, na większy żagiel, zawieszany na głównym maszcie ednostki pływa ące . [przypis edytorski]
²⁵⁰fok — główny żagiel na przednim maszcie; na ednostkach ednomasztowych: tró kątny żagiel przedni.

[przypis edytorski]
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— Potrzebowaliśmy sza, mamy szafę — powieǳiał Pencroff. — A skoro nie za-
myka się na klucz, to trzeba bęǳie zamaskować e otwór. Nie mam na myśli złoǳiei
dwunożnych, ale czworonożnych.

O szóste wieczorem wszystko było uż schowane i po nadaniu zatoczce słuszne nazwy
Przystani Balonowe koloniści ruszyli w dalszą drogę w stronę Przylądka Szponu. Pen-
croff z inżynierem dyskutowali o rozmaitych planach, które należało zrealizować w ak
na krótszym czasie. Przede wszystkim trzeba bęǳie wybudować most na Rzece ǲięk-
czynienia, aby ułatwić komunikac ę z południową częścią wyspy, potem wrócić wózkiem
po balon, gdyż czółno by go nie uniosło, następnie wybudować szalupę z pokładem, któ-
rą potem Pencroff wyposaży w takielunek²⁵¹ ak kuter, tak że bęǳie można wyruszać na
wyprawy… dookoła wyspy, potem… i tak dale .

Tymczasem zapadł zmrok i było uż ciemno, gdy przybyli do Cypla Znaleziska, do
mie sca, gǳie znaleźli cenną skrzynię. Ale i tuta , tak samo, ak gǳie inǳie , nic nie
wskazywało na to, że rozbił się akiś statek, i trzeba było wrócić do wniosków sformuło-
wanych poprzednio przez Cyrusa Smitha.

Od Cypla Znaleziska do Granitowego Pałacu pozostawały eszcze cztery mile, które
można było szybko przebyć. Ale było uż po północy, gdy koloniści, idąc ciągle brzegiem
morza w kierunku u ścia Rzeki ǲiękczynienia, dotarli do e pierwszego zakrętu.

W tym mie scu koryto miało osiemǳiesiąt stóp szerokości i trudno się było prze-
prawić na drugi brzeg, ale Pencroff pod ął się pokonać tę przeszkodę, więc wezwano go,
żeby dotrzymał słowa.

Trzeba przyznać, że podróżni byli wyczerpani. Podróż była daleka, a znalezienie balonu
spowodowało, że nie mieli czasu na odpoczynek. Pilno im więc było do Granitowego
Pałacu, żeby z eść kolac ę i przespać się, i gdyby most uż stał, w ciągu kwadransa byliby
w domu.

Noc była barǳo ciemna. Pencroff, chcąc dotrzymać obietnicy, rozpoczął przygoto-
wania do budowy tratwy, na które można by było przepłynąć na drugi brzeg Rzeki
ǲiękczynienia. Oba z Nabem, uzbro eni w siekiery, wybrali dwa drzewa rosnące blisko
brzegu i zabrali się za ich ścinanie.

Cyrus Smith i Gedeon Spilett, sieǳąc na brzegu, czekali na chwilę, w które bę-
ǳie potrzebna ich pomoc, podczas gdy Harbert przechaǳał się tam i z powrotem, nie
oddala ąc się zbytnio.

Nagle Harbert, który poszedł w górę rzeki, powrócił pędem i wskazu ąc na wodę,
zawołał:

— Co tam płynie?
Pencroff przerwał pracę i zauważył akiś porusza ący się przedmiot, wynurza ący się

z nocnego mroku.
— Czółno! — powieǳiał.
Wszyscy podbiegli do brzegu i ku swemu na większemu zǳiwieniu u rzeli akąś łódź

płynącą z prądem rzeki.
— Aho , tam na łoǳi! — zawołał marynarz z zawodowego przyzwycza enia, nie zwa-

ża ąc na to, że może lepie by było zachować milczenie.
Nikt nie odpowiadał. Łódź płynęła dale i gdy się zbliżyła na ǳiesięć kroków, mary-

narz zawołał:
— Przecież to nasze czółno! Urwało się z cumy i popłynęło z prądem! Trzeba przyznać,

że z awia się w odpowiednie chwili.
— Nasze czółno?… — mruknął inżynier.
Pencroff miał słuszność. Było to rzeczywiście czółno, które zapewne zerwało się z uwię-

zi i samo wracało od źródeł Rzeki ǲiękczynienia. Trzeba było teraz koniecznie schwytać
e w biegu, zanim wartki prąd wody uniesie e poza u ście rzeki. Nab z Pencroffem po-
raǳili sobie z tym barǳo zręcznie za pomocą długie żerǳi.

Czółno przybiło do brzegu. Inżynier wskoczył w nie pierwszy, wziął linę do ręki
i upewnił się dotykiem, że rzeczywiście przetarła się o skały.

— O, to się nazywa — powieǳiał do niego reporter — to się nazywa traf…
— ǲiwny! — odparł Cyrus Smith.

²⁵¹takielunek — omasztowanie i olinowanie statku. [przypis edytorski]
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ǲiwny czy nie, w każdym razie był to traf szczęśliwy. Harbert, reporter, Nab i Pen-
croff kole no za ęli mie sca w czółnie. Nie wątpili, że lina się przetarła, ale na ǳiwnie sze
z tego wszystkiego było to, że czółno nadpłynęło właśnie w chwili, gdy koloniści byli na
brzegu i mogli e schwytać, gdyż w kwadrans późnie zaginęłoby na morzu.

Gdyby to były czasy, w których na ziemi żyły duchy opiekuńcze, po tym zdarzeniu
można by było sąǳić, że wyspę zamieszkiwała akaś istota nadprzyroǳona, która oddała
swo ą moc na usługi rozbitków.

Po kilku uderzeniach wiosłem dopłynęli do u ścia Rzeki ǲiękczynienia. Wyciągnę-
li czółno na brzeg niedaleko Kominów i wszyscy ruszyli w stronę drabinki zwisa ące
z Granitowego Pałacu.

Ale w te chwili Top zaszczekał gniewnie, a Nab, który szukał pierwszego stopnia
drabinki, krzyknął…

Drabinka zniknęła.
 

Wołanie Pencroffa. — Noc w Kominach. — Strzała Harberta. — Projekt Cyrusa Smitha.
— Niespoǳiewane rozwiązanie. — Co się ǳiało w Granitowym Pałacu. — Nowy służący
kolonistów.

Cyrus Smith zatrzymał się, nie mówiąc ani słowa. Jego towarzysze szukali po omacku
wzdłuż ściany i na ziemi, przypuszcza ąc, że może wiatr przesunął drabinkę albo ą strącił…
Ale zniknęła bez śladu. W ciemności nie dało się stwierǳić, czy przypadkiem wicher nie
rzucił e na podest w połowie granitowe ściany.

— Jeśli to ma być żart — zawołał Pencroff — to kiepski! Przy ść do domu i nie
znaleźć schodów do własnego mieszkania, to doprawdy nie est powód do śmiechu dla
zmęczonych luǳi!

Nab wydawał z siebie okrzyki zaskoczenia.
— Przecież nie było wiatru! — zauważył Harbert.
— Zaczynam być zdania, że na Wyspie Lincolna ǳie ą się ǳiwne rzeczy! — powie-

ǳiał Pencroff.
— ǲiwne? — odparł Gedeon Spilet — Wcale nie, Pencroffie, całkiem naturalne.

Podczas nasze nieobecności ktoś przyszedł, za ął nasz dom i ściągnął drabinkę!
— Ktoś! — zawołał marynarz. — Ale kto taki?…
— Nikt inny, tylko myśliwy z ziarnkiem śrutu — odparł reporter. — Do czego byłby

potrzebny, gdyby nie wy aśniał ǳisie szego wypadku?
— No cóż — odparł Pencroff, klnąc, gdyż zniecierpliwienie zaczęło brać nad nim

górę — eśli tam ktoś est na górze, wywołam go i raǳę mu odpowieǳieć.
I grzmiącym głosem marynarz zawołał: „Aho !”, a echo głośno powtarzało okrzyk.
Koloniści wytężyli słuch i zdawało im się, że z wysokości Granitowego Pałacu dobiegł

akiś szyderczy śmiech, ale nie mogli rozpoznać, kto go wydał. Żaden głos nie odpowie-
ǳiał na wołanie Pencroffa, który bezskutecznie powtarzał swo e wezwanie.

Doprawdy mogło to wprawić w zdumienie nawet na barǳie obo ętnych luǳi, a ko-
loniści byna mnie nie byli obo ętni. W ich sytuac i każde zdarzenie było znaczące, a z pew-
nością od siedmiu miesięcy, przez które zamieszkiwali wyspę, żadne nie było tak niespo-
ǳiewane i niezwykłe.

Pochłonięci ǳiwacznością tego zdarzenia, zapomniawszy o zmęczeniu, stali u podnó-
ża Granitowego Pałacu, nie wieǳąc, ani co myśleć, ani co począć, zada ąc sobie wza em-
nie pytania, na które żaden nie był w stanie odpowieǳieć, i mnożąc w nieskończoność
przypuszczenia, edne barǳie nieprawdopodobne od drugich. Nab nie przestawał la-
mentować, zrozpaczony tym, że nie może dostać się do kuchni, tym barǳie że zapasy
podróżne uż się wyczerpały, a w te chwili nie było ak zdobyć eǳenia.

— Przy aciele — odezwał się wówczas Cyrus Smith — edyne, co możemy zrobić, to
zaczekać aż się rozwidni, a potem ǳiałać stosownie do okoliczności. Chodźmy teraz do
Kominów. Tam bęǳiemy bezpieczni, a chociaż nie mamy nic do eǳenia, przyna mnie
bęǳiemy mogli się przespać.
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— Ale co to zuchwalec spłatał tego figla? — zapytał raz eszcze Pencroff, który w żaden
sposób nie mógł się uspokoić.

Kimkolwiek był ten „zuchwalec”, edyne, co mogli zrobić, to pó ść za radą inżyniera,
udać się do Kominów i tam oczekiwać dnia. Na wszelki wypadek Topowi wydano rozkaz,
żeby warował pod oknami Granitowego Pałacu, a kiedy Top otrzymywał akiś rozkaz,
spełniał go zawsze bez wahania. ǲielny pies pozostał zatem u stóp ściany, podczas gdy
ego pan wraz z towarzyszami schronili się wśród skał.

Powieǳieć, że koloniści pomimo zmęczenia dobrze spali na piasku w Kominach,
oznaczałoby minąć się z prawdą. Posłania były barǳo niewygodne, ale przede wszystkim
niepokoili się nowym wydarzeniem. Próbowali zrozumieć, czy spowodował e akiś śle-
py przypadek, którego przyczynę odkry ą z nade ściem dnia, czy też było ǳiełem istoty
luǳkie . W każdym razie, z te czy inne przyczyny, ich mieszkanie było w te chwili
za ęte przez kogoś innego i nie mogli się do niego dostać.

Granitowy Pałac był dla nich więce niż schronieniem, był ich składem, ich magazy-
nem. W ego murach zna dował się cały dobytek kolonii: broń, instrumenty, narzęǳia,
amunic a, zapasy żywności i tak dale . Gdyby to wszystko zostało zrabowane, musieliby
się urząǳać od nowa, od nowa robić broń i narzęǳia. Sprawa była barǳo poważna. Dla-
tego, dręczeni niepoko em, eden po drugim wychoǳili co chwilę, aby przekonać się, czy
Top pilnie czuwa. Jedynie Cyrus Smith czekał ze swo ą zwykłą cierpliwością, pomimo że
ego ścisły umysł irytowała świadomość, że znalazł się w obliczu zupełnie niewytłuma-
czalnego faktu, pomimo że wzdrygał się na myśl, że tuż koło niego, a może tuż nad nim
ǳie e się coś, czego nie umie wytłumaczyć. Gedeon Spilett całkowicie poǳielał ego od-
czucia i oba od czasu do czasu rozmawiali półgłosem o tych zagadkowych wypadkach,
wobec których cała ich przenikliwość i doświadczenie okazały się bezsilne. Nie ulegało
wątpliwości, że wyspa skrywa akąś ta emnicę, ale ak ą przeniknąć? Harbert gubił się
w domysłach i chętnie zapytałby Cyrusa Smitha. Z kolei Nab powieǳiał sobie, że to
go nie obchoǳi, że to est rzeczą ego pana, i gdyby się nie obawiał urazić tym swoich
towarzyszy, poczciwy Murzyn przespałby tę noc tak samo spoko nie ak w swoim łóżku
w Granitowym Pałacu.

Na barǳie ze wszystkich złościł się Pencroff, który po prostu nie mógł opanować
wściekłości.

— To figiel — mówił — ktoś nam spłatał figla! Ale a, a nie lubię figli i biada
figlarzowi, eśli wpadnie w mo e ręce!

Gdy tylko na wschoǳie zaświtał pierwszy brzask, koloniści, odpowiednio uzbro eni,
udali się na brzeg morza w pobliżu raf. Promienie wschoǳącego słońca miały wkrótce
oświetlić Granitowy Pałac. Rzeczywiście, przed piątą przez zasłony zieleni można było
do rzeć zamknięte okiennicami okna.

Z te strony wszystko było w porządku, ale wkrótce z piersi kolonistów wydarł się
okrzyk, gdy zobaczyli, że drzwi, które zamknęli przed udaniem się w drogę, były teraz
szeroko otwarte.

Ktoś wprowaǳił się do Granitowego Pałacu. To uż nie ulegało na mnie sze wątpli-
wości.

Górna drabinka, zwykle rozciągnięta od drzwi do podestu, wisiała na swoim mie scu,
ale dolna została podciągnięta w górę aż do samego progu. Było oczywiste, że nieproszeni
goście chcieli się zabezpieczyć przed wszelkimi niespoǳiankami.

Na razie nie można było rozpoznać, kim są ani ilu ich est, gdyż żaden z nich eszcze
się nie pokazał.

Pencroff znowu zaczął nawoływać.
Żadne odpowieǳi.
— A to draby! — zawołał marynarz. — Śpią sobie spoko nie, akby byli u siebie!

Aho !… Piraci, bandyci, korsarze, synowie Johna Bulla²⁵²!
Gdy Pencroff, który był Amerykaninem, nazywał kogoś „synem Johna Bulla”, ozna-

czało to, że wyczerpu ą mu się obelgi.

²⁵²John Bull — narodowa personifikac a Wielkie Brytanii, powstała z literackie postaci stereotypowego
porywczego i grubiańskiego Anglika, występu ące w serii pamfletów z  r. szkockiego pisarza Johna Arbu-
thnota. [przypis edytorski]
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W te chwili roz aśniło się zupełnie i fasada Granitowego Pałacu rozbłysła od promieni
słonecznych. Ale tak na zewnątrz, ak wewnątrz panowała zupełna cisza.

Koloniści zastanawiali się, czy Granitowy Pałac rzeczywiście est przez kogoś za ę-
ty, lecz położenie drabinki świadczyło o tym niezbicie. Nie ulegało też wątpliwości, że
nieproszeni goście, kimkolwiek byli, nie stamtąd mogli uciec. Ale ak się do nich dostać?

Wtedy Harbert wpadł na pomysł, aby przywiązać sznurek do strzały i wystrzelić ą
tak, żeby przeleciała pomięǳy pierwszymi szczeblami drabinki wiszące u progu drzwi.
Wówczas można by było za pomocą sznurka ściągnąć drabinkę na ziemię i przywrócić
komunikac ę mięǳy dołem a górą.

Innego sposobu nie było, a przy odrobinie zręczności musiało się udać. Na szczęście
łuki i strzały były złożone w ednym z korytarzy w Kominach, gǳie zna dowało się także
ze dwaǳieścia sążni lekkiego sznura uplecionego z ketmii. Pencroff rozwinął sznur i przy-
wiązał ego koniec do strzały porządnie obsaǳone piórami. Harbert umieścił strzałę na
cięciwie, napiął łuk i z uwagą celował w zwisa ący koniec drabinki.

Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Pencroff i Nab cofnęli się nieco, żeby obserwować, co
bęǳie się ǳiało w oknach Granitowego Pałacu. Reporter, przyłożywszy karabin do oka,
mierzył prosto w drzwi.

Po chwili strzała świsnęła, pociąga ąc za sobą sznur, i przeleciała pomięǳy dwoma
ostatnimi szczeblami drabinki.

Plan powiódł się całkowicie.
Harbert natychmiast chwycił koniec sznura, lecz w chwili gdy szarpnął nim, żeby

ściągnąć drabinkę, z otworu drzwi w mgnieniu oka wychyliła się akaś ręka, chwyciła
drabinkę i wciągnęła ą do środka Pałacu.

— A to łotr nad łotrami! — zawołał marynarz. — Jak masz ochotę na kulkę, to
niedługo na nią poczekasz.

— Ale kto to taki? — zapytał Nab.
— Kto? Nie poznałeś?…
— Nie.
— Ależ to małpa, makak, gibbon, koczkodan, orangutan, pawian, goryl czy inna

pokraka! Nasz dom za ęły małpy, które wlazły tam po drabince podczas nasze nieobec-
ności!

W te same chwili, akby na potwierǳenie słów marynarza, odsunęły się okiennice
i w oknach pokazały się trzy czy cztery małpy, które powitały prawowitych właścicieli
domu tysiącem wykrzywień i grymasów.

— Wieǳiałem, to figle! — zawołał Pencroff. — Ale zaraz tu eden z figlarzy zapłaci
za resztę!

Marynarz szybko uniósł strzelbę, wycelował i wystrzelił. Zniknęły wszystkie prócz
edne , która śmiertelnie ugoǳona spadła na plażę.

Małpa była duża i niewątpliwie należała do pierwszego rzędu czwororękich²⁵³. Czy to
był szympans, czy orangutan, goryl czy gibbon, w każdym razie należał w każdym razie do
człekokształtnych²⁵⁴, nazwanych tak z powodu podobieństwa do istot luǳkich. Zresztą
Harbert oświadczył, że to orangutan, a ak wiadomo, chłopak znał się na zoologii.

— Wspaniałe zwierzę! — zawołał Nab.
— Niech ci bęǳie wspaniałe, eżeli chcesz — odparł Pencroff — ale a nadal nie

wiem, ak się dostaniemy do domu!
— Harbert ma celne oko — powieǳiał reporter. — A to ego łuk. Niech spróbu e

eszcze raz.
— Dobrze, ale te małpy są sprytne! — zawołał Pencroff. — Nie pokażą się dru-

gi raz w oknach i nie bęǳiemy ich mogli wystrzelać. A kiedy sobie pomyślę, akiego
spustoszenia mogą narobić w poko ach i w magazynie, to…

²⁵³czwororękie (hist. biol.) — wyróżniany dawnie pierwszy rząd ssaków, grupu ący gatunki ma ące cztery
chwytne kończyny. Termin propagowany od pocz. XIX w. m.in. przez znanego . przyrodnika G. Cuviera,
utworzony w celu odǳielenia gatunku luǳkiego od innych naczelnych. Czwororękie zwykle ǳielono na duże
małpy człekokształtne, mnie sze od nich i posiada ące ogon małpy zwierzokształtne oraz małpiatki. To ideolo-
giczne rozróżnienie we współczesnych klasyfikac ach zostało porzucone. Obecnie człowieka, małpy i małpiatki
zalicza się do ednego rzędu: naczelnych. [przypis edytorski]

²⁵⁴człekokształtne (biol.) — nadroǳina naczelnych, w skład które wchoǳą człowiekowate, czyli hominidy
(goryle, orangutany, szympansy i luǳie), oraz gibony. [przypis edytorski]
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— Cierpliwości — odparł Cyrus Smith. — Te zwierzęta nie mogą nas długo trzymać
w szachu!

— Nie będę tego pewien, dopóki nie zobaczę ich na ziemi — odparł marynarz. —
A zresztą czy pan wie, panie Smith, ile tuzinów tych psotników zna du e się na górze?

Trudno było na to odpowieǳieć. A eśli choǳi o ponowną próbę Harberta, to miała
niewielkie szanse, gdyż małpy wciągnęły do środka dolny koniec drabinki, a kiedy po-
wtórnie zaczęli ciągnąć za sznur, sznur pękł, a drabinka nie spadła na dół.

Sprawa stała się naprawdę kłopotliwa. Pencroff był zły. Cała ta sytuac a miała w so-
bie coś komicznego, ale wcale nie uważał e za śmieszną. Było oczywiste, że koloniści
ostatecznie oǳyska ą mieszkanie i wypęǳą intruzów, ale kiedy i ak? Tego nie wieǳieli.

Minęły dwie goǳiny, a małpy uż więce się nie pokazały. Były na pewno w środku,
bo trzy czy cztery razy przez drzwi lub okno wysunął się pysk lub łapa, na co koloniści
odpowiadali strzałami.

— Ukry my się — powieǳiał inżynier. — Może małpy pomyślą, że odeszliśmy i po-
każą się znowu. Spilett z Harbertem niech się zacza ą za skałami i strzela ą do wszystkiego,
co się tylko po awi.

Zastosowano się do rady inżyniera. Podczas gdy reporter z Harbertem, dwa na lepsi
strzelcy kolonii, za ęli pozyc e na odległość strzału, ukryci przed okiem małp, Nab, Pen-
croff i Cyrus Smith weszli na płaskowyż, po czym udali się do lasu, żeby upolować akąś
zwierzynę, gdyż nadszedł czas posiłku, a eǳenia uż nie było.

Pół goǳiny późnie myśliwi powrócili, niosąc kilka gołębi skalnych, które naprędce
upieczono. Przez ten czas nie pokazała się ani edna małpa.

Gedeon Spilett i Herbert udali się na posiłek, zostawia ąc Topa na czatach pod okna-
mi. Z edli, po czym wrócili na swo e stanowiska.

Upłynęły tak dwie goǳiny, a sytuac a się nie zmieniła. Małpy nie dawały znaku ży-
cia i można było sąǳić, że zniknęły, ale znacznie barǳie prawdopodobne było to, że
przestraszone śmiercią edne ze swych towarzyszek i spłoszone hukiem strzałów sieǳia-
ły cicho w poko ach, a może i w magazynie. Kiedy kolonistom przyszły na myśl skarby
zgromaǳone w magazynie, cierpliwość, tak gorąco zalecana przez inżyniera, zmieniła się
w gwałtowne rozdrażnienie i szczerze mówiąc, mieli do tego powód.

— To doprawdy głupia sprawa — powieǳiał wreszcie reporter. — W dodatku nie
wiadomo, kiedy by się miało skończyć.

— Trzeba akoś stamtąd wykurzyć tych nicponiów! — zawołał Pencroff. — Damy
sobie z nimi radę, choćby ich było dwuǳiestu, ale do tego trzeba się zmierzyć z nimi oko
w oko! Tam do kata! Czy nie ma żadnego sposobu, żeby się do nich dostać?

— Jest eden — odparł nagle inżynier, któremu nagle zaświtała w głowie pewna myśl.
— Jeden? — zapytał Pencroff. — Zatem dobry, skoro nie ma innych! A co to za

sposób?
— Spróbu my dostać się do Granitowego Pałacu przez dawny kanał odpływowy eziora

— odparł inżynier.
— Do kroćset tysięcy diabłów! — zawołał marynarz. — Że też mnie to nie przyszło

do głowy!
Była to rzeczywiście edyna możliwość dostania się do Granitowego Pałacu, żeby pod-

ąć walkę z gromadą małp i wypęǳić ą stamtąd. Co prawda wlot kanału odpływowego był
zamurowany ścianą ze scementowanych kamieni, którą trzeba bęǳie poświęcić, ale moż-
na to późnie naprawić. Na szczęście Cyrus Smith nie wykonał eszcze swo ego pro ektu
zatopienia otworu pod wodami eziora, gdyż wtedy przedostanie się tamtędy wymagałoby
więce czasu.

Minęło uż było południe, gdy koloniści, dobrze uzbro eni i zaopatrzeni w kilo
i motyki, opuścili Kominy i przeszli pod okna Granitowego Pałacu. Rozkazali Topowi
pozostać na straży i wyruszyli dale , żeby lewym brzegiem Rzeki ǲiękczynienia dostać
się na Płaskowyż Pięknego Widoku.

Lecz nie uszli eszcze pięćǳiesięciu kroków w tym kierunku, gdy nagle usłyszeli
wściekłe u adanie psa. Był to akby rozpaczliwy alarm.

Stanęli.
— Biegnĳmy! — zawołał Pencroff.
I wszyscy popęǳili co tchu z góry na dół w stronę wybrzeża.
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Gdy dobiegli do zakrętu, przekonali się, że sytuac a zupełnie się zmieniła.
Małpy, z nieznane przyczyny ogarnięte nagłym strachem, usiłowały ocalić się uciecz-

ką. Dwie czy trzy biegały i skakały z okna do okna ze zwinnością klaunów cyrkowych.
Nie próbowały nawet spuścić drabinki, po które łatwie by im było zleźć na dół, a może
w popłochu zapomniały o tym sposobie ucieczki. Wkrótce pięć czy sześć małp wystawiło
się na strzały, toteż koloniści wzięli e spoko nie na cel i dali ognia. Jedne z nich, ranio-
ne lub zabite, powpadały z powrotem do środka, wyda ąc przeraźliwe krzyki. Pozostałe
powyskakiwały na zewnątrz i spadłszy na dół, połamały karki. W kilka minut późnie
można było przypuszczać, że w Granitowym Pałacu nie było ani edne żywe małpy.

— Hurra! — zawołał Pencroff — Hurra! Hurra!
— Trochę za wcześnie na te „hurra” — powieǳiał Gedeon Spilett.
— Dlaczego? Przecież wybite wszystkie co do nogi — odparł marynarz.
— Owszem, ale wskutek tego nie dostaniemy się eszcze do domu.
— Więc chodźmy przez kanał odpływowy! — odparł Pencroff.
— Tak, chodźmy — powieǳiał inżynier — ale byłoby lepie …
W te chwili, ak gdyby w odpowieǳi na uwagę Cyrusa Smitha, drabinka ześlizgnęła

się z progu, rozwinęła się i spadła do same ziemi.
— Do kroćset fa ek! A to dobre! — zawołał marynarz, patrząc na Cyrusa Smitha.
— Aż nadto dobre! — mruknął inżynier i wskoczył pierwszy na drabinkę.
— Niech pan uważa, panie Cyrusie! — zawołał Pencroff. — Jeśli tam est eszcze

któryś z tych nicponi…
— Zaraz zobaczymy — odparł inżynier, nie zatrzymu ąc się.
Towarzysze pospieszyli za nim i w minutę późnie stanęli wszyscy na progu.
Szukali wszęǳie. Nie było nikogo ani w poko ach, ani w magazynie, z którym małpy

obeszły się całkiem przyzwoicie.
— Tam do kata! A drabinka? — zawołał marynarz. — Gǳież est ten dżentelmen,

który nam ą spuścił?
W tym momencie rozległ się krzyk i duża małpa, która ukrywała się w korytarzu,

wpadła do sali, ścigana przez Naba.
— Ach, mamy zbó a! — zawołał Pencroff.
I zamierzył się siekierą, by roztrzaskać łeb zwierzęciu, lecz Cyrus Smith chwycił go za

rękę, mówiąc:
— Daru e życie, Pencroffie.
— Co, ułaskawić tego łotra?
— Tak! To on nam rzucił drabinę!
Inżynier powieǳiał to tak ǳiwnym tonem, że trudno było się zorientować, czy to

mówił poważnie, czy żartował.
Wszyscy rzucili się na małpę, która choć broniła się ǳielnie, została powalona na

ziemię i związana.
— Uff!… — zawołał Pencroff. — I co z nią teraz zrobimy?
— Przy miemy ą na służbę! — odparł Harbert.
Mówiąc to, chłopiec wcale nie żartował, wieǳiał bowiem, aką korzyść można odnieść

z tego inteligentnego czwororękiego stworzenia.
Wówczas koloniści zbliżyli się do małpy i zaczęli się e uważnie przypatrywać. Na-

leżała ona do tych człekokształtnych, u których kąt twarzy est niewiele mnie szy niż
u Australĳczyków²⁵⁵ lub Hotentotów²⁵⁶. Był to orangutan, więc nie był ani tak ǳiki
ak babuin²⁵⁷, ani głupi ak makak²⁵⁸, ani niechlu ny ak tamaryna²⁵⁹, ani niecierpliwy

²⁵⁵Australĳczycy — tu: Aborygeni, rǳenni mieszkańcy Australii. [przypis edytorski]
²⁵⁶Hotentoci — lud zamieszku ący płd.-zach. Aykę, spokrewniony z Buszmenami. [przypis edytorski]
²⁵⁷babuin (biol.) — pawian zielony, gatunek małpy z roǳa u pawianów, zamieszku ący tereny środkowe

i południowe Ayki. [przypis edytorski]
²⁵⁸makaki (biol.) — roǳa niedużych małp o wydłużonym pysku i zredukowanym ogonie, występu ących od

Ayki Płn. po Japonię. [przypis edytorski]
²⁵⁹tamaryny (biol.) — roǳa niewielkich małp szerokonosych z roǳiny pazurkowcowatych, zamieszku ących

lasy tropikalne płn. części Ameryki Płd. [przypis edytorski]
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ak magot²⁶⁰, ani nie miał także zdraǳieckich instynktów ak pawian²⁶¹. Małpy człeko-
kształtne posiada ą liczne cechy świadczące o prawie luǳkie inteligenc i. Używane do
pomocy w domu potrafią podawać do stołu, zamiatać poko e, czyścić ubrania, szczotko-
wać buty, obchoǳić się zręcznie z nożem, łyżką i widelcem, a nawet pić wino… równie
dobrze ak na lepszy sługa o dwóch nogach i bez piór²⁶². Buffon²⁶³, ak wiemy, miał taką
małpę, która długie lata służyła mu wiernie i gorliwie.

Małpa, która leżała skrępowana w sali Granitowego Pałacu, był to duży samiec, ma ą-
cy sześć stóp wysokości, proporc onalne budowy, o szerokie klatce piersiowe , średnie
wielkości głowie, w które kąt twarzy wynosił mnie więce sześćǳiesiąt pięć stopni,
o czaszce zaokrąglone , wysta ącym nosie, skórze pokryte gładkim, miękkim, lśniącym
włosem — słowem był to doskonały okaz człekokształtnych. Oczy, nieco mnie sze od
luǳkich, błyszczały żywą inteligenc ą. Wargi odsłaniały lśniące, białe zęby, prócz tego
miał małą, kęǳierzawą bródkę orzechowego koloru.

— Przysto ny z niego chłop! — powieǳiał Pencroff. — Gdybyśmy znali ego ęzyk,
moglibyśmy z nim porozmawiać!

— Więc to nie est żart? — zapytał Nab inżyniera. — Naprawdę przy miemy go na
służbę?

— Tak est, Nabie — odparł inżynier z uśmiechem. — Tylko nie bądź zazdrosny!
— I spoǳiewam się, że bęǳie doskonałym sługą — dodał Harbert. — Wyda e się

eszcze młody, ego edukac a pó ǳie łatwo i nie bęǳiemy musieli zmuszać go siłą do
posłuszeństwa ani wyrywać mu kłów, ak to bywa w podobnych przypadkach. Na pewno
przywiąże się do dobrych i łaskawych panów.

— Bęǳie miał dobrych panów — odparł Pencroff, który zapomniał uż o swe urazie
do „figlarzy”.

Po czym podszedł do orangutana i zapytał:
— Jak się masz, mó chłopcze?
Orangutan odpowieǳiał lekkim mruczeniem, w którym nie czuło się gniewu.
— Chcemy należeć do kolonii? — zapytał marynarz. — Wstąpimy na służbę do pana

Cyrusa Smitha?
Po raz drugi odezwało się potaku ące mruczenie.
— I zadowolimy się wyżywieniem za całą zapłatę?
Trzecie potaku ące mruczenie.
— Rozmowa z nim est trochę monotonna — zauważył Gedeon Spilett.
— To dobrze! — odparł Pencroff. — Na lepsi są tacy służący, którzy na mnie gada ą.

A poza tym bez pens i! Słyszysz, mó chłopcze? Na początek nie damy ci pens i, ale eśli
bęǳiemy z ciebie zadowoleni, to ą podwoimy!

W ten sposób kolonia zyskała nowego członka, który późnie miał e oddać nie edną
przysługę. Co do imienia, to Pencroff poprosił, aby go nazwano na pamiątkę inne małpy,
którą znał dawnie , Jupiterem²⁶⁴, w skróceniu Jupem.

Tak oto, bez dalszych ceregieli, pan Jup zamieszkał w Granitowym Pałacu.
 

²⁶⁰magot (biol.) — makak berbery ski, gatunek małp wąskonosych z roǳiny koczkodanowatych, ży ących
w Maroku i Algierii w Ayce Płn., a także na Gibraltarze. [przypis edytorski]

²⁶¹pawiany (biol.) — roǳa małp z roǳiny koczkodanowatych o wydłużonym pysku, krótkim ogonie i nagich
pośladkach; zamieszku ą otwarte tereny leśne i trawiaste Ayki na płd. od Sahary. [przypis edytorski]

²⁶²o dwóch nogach i bez piór — człowiek; żartobliwe odniesienie do definic i podane przez staroż. filozofa
Platona: człowiek est to istota żywa dwunożna, nieopierzona. Diogenes z Synopy miał wykpić tę definic ę,
przynosząc na wykład w szkole Platona oskubanego koguta, wskutek czego do definic i dodano: „o płaskich
paznokciach”. [przypis edytorski]

²⁶³Buffon, Georges Louis Leclerc de (–) — przyrodnik i matematyk ancuski, autor liczącego  to-
mów ǳieła Histoire naturelle, générale et particulière (Historia naturalna, ogólna i szczegółowa, –),
członek Akademii Francuskie i Towarzystwa Królewskiego w Londynie; wywarł wielki wpływ na rozwó przy-
rodoznawstwa w XVIII w. [przypis edytorski]

²⁶⁴Jupiter (mit. rzym.) — bóg nieba i burzy, włada ący piorunami, na ważnie szy z rzymskich bogów, odpo-
wiednik gr. Zeusa. [przypis edytorski]
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Nowe projekty. —Most na Rzeceǲiękczynienia. — Przemiana Płaskowyżu Pięknego Wi-
doku w wyspę. — Most zwoǳony. — Żniwo. — Potok. — Mostki. — Podwórko. —
Gołębnik. — Dwa onagry. — Zaprzęg. — Wycieczka do Przystani Balonowej.

Koloniści Wyspy Lincolna oǳyskali swo e mieszkanie, chociaż nie musieli przedo-
stawać się do niego przez dawny kanał odpływowy eziora, co im zaoszczęǳiło pracy mu-
rarskie . Mieli doprawdy szczęście, że właśnie w chwili, gdy się do tego zabierali, gromada
małp, zd ętych akimś równie nagłym, ak niewytłumaczalnym strachem, sama rozpoczę-
ła odwrót z Granitowego Pałacu. Czy zwierzęta przeczuły, że zostaną zaatakowane z inne
strony? Chyba tylko w ten sposób można było wytłumaczyć ich nagłą ucieczkę.

Resztę dnia zużyto na przeniesienie ciał zabitych małp do lasu i pogrzebanie ich. Na-
stępnie koloniści zabrali się za sprzątanie bałaganu narobionego przez małpy — bałaganu,
a nie spustoszenia, gdyż małpy co prawda poprzewracały wszystko, co było w poko ach,
ale niczego nie połamały ani nie popsuły. Nab rozpalił ogień pod kuchnią, a spiżarnia
dostarczyła sutego posiłku, który wszyscy z edli z apetytem.

Nie zapomniano także o Jupie i uraczono go ho nie orzeszkami pinii i korzonkami,
które z adł z wielkim apetytem. Pencroff rozwiązał mu ręce, ale uznał za stosowne pozo-
stawić eszcze pęta na nogach do czasu, gdy bęǳie można liczyć na to, że się pogoǳił ze
swym losem.

Następnie Cyrus Smith z towarzyszami, zanim udali się na spoczynek, zasiedli dokoła
stołu i omawiali na pilnie sze pro ekty.

Na ważnie szym i na pilnie szym zadaniem było postawienie mostu na Rzece ǲięk-
czynienia w celu połączenia południowe części wyspy z Granitowym Pałacem, a następ-
nie należało zbudować zagrodę dla muflonów i innych zwierząt o wełniste sierści, które
zamierzali schwytać.

Oba te przedsięwzięcia, ak wiǳimy, zmierzały do rozwiązania na istotnie szego w tym
czasie problemu oǳieży. Most miał ułatwić transport powłoki balonowe przeznaczone
na bieliznę, zaś zagroda miała dostarczyć wełny na sporząǳenie zimowych ubrań.

Zagrodę Cyrus Smith zamierzał założyć tuż przy źródłach Czerwonego Potoku, gǳie
zwierzęta mogły znaleźć świeżą i bu ną paszę. Droga pomięǳy płaskowyżem a źródłami
potoku była uż częściowo utorowana, a lepszy od dotychczasowego wózek zapewniłby
łatwie szy transport, zwłaszcza gdyby udało się schwytać akieś zwierzę pociągowe.

O ile nic nie stało na przeszkoǳie, żeby zagroda zna dowała się z dala od Granito-
wego Pałacu, to inacze wyglądała sprawa ptaszarni, o którą dopominał się Nab. Istotnie,
ptactwo domowe powinno zna dować się pod ręką kuchmistrza, a żadne mie sce nie wy-
dawało się odpowiednie sze na założenie ptaszarni od brzegu eziora w pobliżu dawnego
kanału odpływowego. Tu ptaki wodne powinny czuć się tak samo dobrze, ak wszel-
kie inne. Próby oswa ania ǳikiego ptactwa koloniści zamierzali zacząć od parki kusaczy
schwytanych podczas ostatnie wyprawy.

Naza utrz,  listopada, nowe prace rozpoczęto od budowy mostu. Do tego ważnego
zadania potrzebne były wszystkie ręce. Koloniści wzięli na plecy piły, siekiery, dłuta oraz
młoty i ako cieśle zeszli na piaszczyste wybrzeże.

Wówczas Pencroff zrobił uwagę:
— A co, eśli podczas nasze nieobecności przy ǳie panu Jupowi do głowy, żeby

wciągnąć do góry drabinkę, którą wczora tak uprze mie nam spuścił?
— Przymocu my ą za dolny koniec — odparł Cyrus Smith.
Zrobiono to za pomocą dwóch kołków mocno wbitych w piasek. Potem koloniści

ruszyli lewym brzegiem Rzeki ǲiękczynienia i wkrótce dotarli do e zakrętu.
Tu zatrzymali się, żeby sprawǳić, czy bęǳie to dobre mie sce na przerzucenie mostu.

Okazało się odpowiednie.
Rzeczywiście, odległość od tego punktu do Przystani Balonowe , odkryte ǳień

wcześnie na południowym wybrzeżu, wynosiła tylko trzy i pół mili. Od mostu do przy-
stani łatwo bęǳie utorować prze ezdną drogę, co ułatwi komunikac ę mięǳy Granito-
wym Pałacem a południową częścią wyspy.

Zanim zaczęli pracę, Cyrus Smith poǳielił się ze swoimi towarzyszami pewnym pla-
nem, zarówno łatwym do wykonania, ak i korzystnym, nad którym zastanawiał się od
dłuższego czasu. Plan ten polegał na tym, żeby całkowicie odizolować Płaskowyż Pięk-
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nego Widoku od reszty wyspy i ǳięki temu uchronić go przed wszelką napaścią czworo-
nożnych czy czwororękich stworzeń. W ten sposób Granitowy Pałac, Kominy, ptaszarnia
i cała górna część płaskowyżu, przeznaczona na zasiewy, byłyby zabezpieczone przed spu-
stoszeniem przez zwierzęta.

Pro ekt był barǳo łatwy do wykonania, a oto w aki sposób inżynier zamierzał ǳiałać.
Płaskowyż był uż z trzech stron broniony wodą, bądź płynącą w sposób naturalny,

bądź też doprowaǳoną sztucznie.
Od strony północno-zachodnie — przez brzegi Jeziora Granta, od zakrętu przy daw-

nym kanale odpływowym aż do wyrwy zrobione na wschodnim brzegu dla nowego od-
pływu wód.

Od strony północne , to znaczy od te wyrwy aż do morza — przez nowy potok,
który utorował sobie drogę przez płaskowyż i wybrzeże, powyże i poniże wodospadu;
wystarczyło pogłębić koryto potoku, żeby zwierzęta nie mogły go prze ść.

Od wschodu — przez morze, od u ścia nowego potoku aż do u ścia Rzeki ǲiękczy-
nienia.

Wreszcie od południa, od u ścia aż do zakrętu — przez samą Rzekę ǲiękczynienia,
na które miał być zbudowany most.

Pozostawała więc tylko zachodnia część płaskowyżu, mięǳy zakrętem rzeki a połu-
dniowym krańcem eziora, która na przestrzeni niecałe mili stała otworem dla wszelkich
przybyszy. Nic ednak łatwie szego niż wykopać szeroką i głęboką fosę, po czym napełnić
ą wodą z eziora, które nadmiar drugim wodospadem spływałby do Rzeki ǲiękczynie-
nia. Poziom eziora niewątpliwie nieco by się obniżył wskutek tego nowego przelewu, ale
Cyrus Smith przekonał się, że Czerwony Potok dostarczał wystarcza ąco dużo wody, by
można było wykonać ten pro ekt.

— W ten sposób — dodał inżynier — Płaskowyż Pięknego Widoku stanie się praw-
ǳiwą wyspą, ze wszystkich stron otoczoną wodą, a z resztą naszych posiadłości łączyć ą
bęǳie tylko most, który wybudu emy na Rzece ǲiękczynienia, dwa mostki przerzucone
tuż powyże i poniże wodospadu i wreszcie dwa inne mostki, które trzeba eszcze bęǳie
postawić: eden przez fosę, którą proponu ę wykopać, a drugi na lewym brzegu Rzeki
ǲiękczynienia. Otóż eśli te mosty i mostki bęǳie można podnosić w razie potrzeby,
wówczas Płaskowyż Pięknego Widoku bęǳie zabezpieczony przed wszelką napaścią.

Cyrus Smith, chcąc to lepie wytłumaczyć swoim towarzyszom, naszkicował mapę
Płaskowyżu Pięknego Widoku, a wtedy wszyscy od razu zrozumieli ego pomysł i przy ęli
go ednomyślnie. Pencroff, potrząsa ąc siekierą ciesielską, zawołał:

— Więc na pierw bierzmy się do mostu!
Była to na pilnie sza praca. Wybierano przydatne do tego drzewa, ścinano, ogołacano

z gałęzi, po czym cięto na belki, krawęǳiaki²⁶⁵ i deski. Most miał stać na stałe na prawym
brzegu Rzeki ǲiękczynienia, podczas gdy ego część od strony lewego brzegu miała być
ruchoma, tak aby można ą było podnosić za pomocą przeciwwagi, ak niektóre mosty
przy śluzach.

Łatwo zrozumieć, że była to praca niemała i nawet na zręcznie prowaǳona wymagała
sporo czasu, gdyż szerokość rzeki wynosiła w tym mie scu około osiemǳiesięciu stóp.
Trzeba było wbić pale w koryto rzeki, żeby utrzymały pomost, a w tym celu należało zrobić
kafar do wbĳania tych pali. Miały one tworzyć dwie arkady²⁶⁶, żeby most wytrzymywał
duże ciężary.

Na szczęście nie brakowało ani narzęǳi do obrabiania drzewa, ani żelaznych części
do spa ania. Nie brakowało też pomysłowości człowieka, który świetnie się znał na tego
roǳa u pracach, ani emu nie brakowało gorliwych pomocników, którzy przez te siedem
miesięcy nabyli niepospolite wprawy. Trzeba przyznać, że Gedeon Spilett nie był by-
na mnie na barǳie niezgrabny i w zręczności współzawodniczył z samym marynarzem,
który „nie spoǳiewał się nigdy tyle po zwykłym ǳiennikarzu”.

²⁶⁵krawęǳiak— drewniany element budowlany, roǳa tarcicy o przekro u zbliżonym do kwadratu i grubości
mnie sze niż belka. [przypis edytorski]

²⁶⁶arkada — element architektoniczny składa ący się z dwóch podpór (filarów, kolumn) połączonych od góry
łukiem. [przypis edytorski]
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Budowa mostu na Rzece ǲiękczynienia trwała trzy tygodnie, które upłynęły wśród
wytężone pracy. Obiad edli zawsze na mie scu, a ponieważ pogoda była wspaniała, do
Granitowego Pałacu powracali dopiero na kolac ę.

Przez ten czas Jup przyzwycza ał się coraz barǳie do nowego mie sca i spoufalał się ze
swymi panami, na których spoglądał zawsze z wielkim zaciekawieniem. Przez ostrożność
Pencroff nie pozostawiał mu eszcze całkowite swobody, słusznie odkłada ąc to do czasu,
gdy granice płaskowyżu wskutek planowanych prac staną się nie do przebycia. Top i Jup
żyli ze sobą w na lepsze zgoǳie i chętnie bawili się razem, ale Jup postępował zawsze
barǳo poważnie.

 listopada ukończono budowę mostu. Jego ruchoma część, równoważona prze-
ciwwagą, poruszała się z łatwością i wystarczał niewielki wysiłek, żeby ą podnieść. Odle-
głość pomięǳy osią, wokół które obracała się ruchoma część, a poprzeczką, na które się
opierała, gdy opuszczano most, wynosiła dwaǳieścia stóp, co wystarczało, by zwierzętom
uniemożliwić prze ście na drugi bok rzeki.

Pozostała teraz do rozważenia kwestia sprowaǳenia powłoki balonu, gdyż koloniści
chcieli ą ak na szybcie schować w bezpiecznym mie scu. Ale żeby ą przetransportować,
trzeba było dociągnąć wózek do same Przystani Balonowe , a zatem należało na pierw
utorować drogę przez gęstwiny Lasu Dalekiego Zachodu. To wymagało dłuższego czasu.
Dlatego Pencroff z Nabem poszli na zwiady do przystani, a gdy się przekonali, że złożony
w askini „skład płótna” wcale nie ucierpiał, koloniści postanowili nie przerywać dalszych
robót nad odǳieleniem Płaskowyżu Pięknego Widoku od reszty wyspy.

— To nam pozwoli urząǳić ptaszarnię w lepszych warunkach — zauważył Pencroff.
— Nie bęǳiemy się obawiali ani odwieǳin lisów, ani napadów innych drapieżników.

— Nie mówiąc uż o tym — dodał Nab — że bęǳiemy mogli wykarczować płaskowyż
i przesaǳić tam rozmaite ǳiko rosnące rośliny…

— I przygotować drugie pole pod zasiew! — zawołał tryumfalnie marynarz.
Rzeczywiście, pierwsze pole, zasiane ednym ziarnem, wydało ǳięki staraniom Pen-

croffa wspaniały plon. Ziarenko zroǳiło bowiem zapowieǳiane przez inżyniera ǳiesięć
kłosów, a ponieważ każdy kłos zawierał osiemǳiesiąt ziaren, kolonia znalazła się w po-
siadaniu ośmiuset ziaren, i to po sześciu miesiącach, a w ciągu roku można się było
spoǳiewać dwukrotnie większych plonów. Z tych ośmiuset ziaren pięćǳiesiąt koloni-
ści postanowili przezornie zachować na wszelki wypadek, a resztę mieli teraz zasiać na
nowym polu, z nie mnie szą troskliwością niż tamto edyne ziarenko.

Przygotowano zatem pole pod zasiew i otoczono e dokoła wysokim, szpiczastym czę-
stokołem, prawie nie do przebycia przez czworonożne zwierzęta. Do odstraszania ptactwa
miały służyć skrzypiące wiatraczki i różne straszydła, wymyślone przez pełnego pomysłów
Pencroffa. Po tych przygotowaniach siedemset pięćǳiesiąt ziaren złożono w równych
bruzdach, a reszty miała dokonać natura.

 listopada Cyrus Smith zaczął wytyczać fosę ma ącą zamykać płaskowyż od zacho-
du, od południowego krańca Jeziora Granta aż do zakrętu Rzeki ǲiękczynienia. Było tu
z wierzchu dwie do trzech stóp uroǳa ne gleby, a pod spodem granit. Trzeba więc było
znowu przyrząǳić nitroglicerynę, która przyniosła swó zwykły skutek. W ciągu piętna-
stu dni wydrążono w twarde skale płaskowyżu fosę szeroką na dwanaście stóp i głęboką
na sześć. W ten sam sposób co poprzednio utworzono eszcze eden wyłom w skalistym
brzegu eziora, przez który woda przelała się do nowego łożyska i utworzyła strumyk
nazwany Glicerynowym Potokiem. Potok ten stał się dopływem Rzeki ǲiękczynienia.
Tak ak przewiǳiał inżynier, poziom eziora obniżył się, ale barǳo nieznacznie. Wresz-
cie, aby całkiem zamknąć płaskowyż, koryto potoku na plaży znacznie poszerzono, a dla
powstrzymania piasku po obu stronach postawiono częstokół.

W pierwsze połowie grudnia wszystkie te prace były ostatecznie zakończone, a Pła-
skowyż Pięknego Widoku, czyli nieregularny pięciokąt o obwoǳie blisko czterech mil,
został opasany dokoła wodą i w ten sposób zabezpieczony od wszelkich nieproszonych
gości.

Przez cały gruǳień panowały nieznośne upały. Ponieważ ednak koloniści nie chcieli
przerywać pracy nad wykonaniem swoich planów, a na pilnie sze było teraz założenie
ptaszarni, przystąpiono więc do tego nowego przedsięwzięcia.
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Nie trzeba dodawać, że z chwilą gdy płaskowyż został otoczony wodą, pan Jup od-
zyskał swobodę. Odtąd nie opuszczał na krok swych panów i nie zdraǳał żadne skłon-
ności do ucieczki. Było to zwierzę łagodne, a przy tym niepospolite siły i zdumiewa ące
zręczności. W łażeniu po drabince Granitowego Pałacu nikt się nie zdołał z nim mierzyć.
Zatrudniano go uż przy niektórych pracach: ciągnął ładunki z drzewem i nosił kamienie,
które wydobywano z koryta Glicerynowego Potoku.

— Nie est to eszcze murarz, ale uż niezła małpa! — żartował Harbert, który uży-
wa ąc słowa „małpa” miał na myśli przezwisko, akim murarze zwykli obdarzać swych
przyucza ących się do zawodu pomocników. I eśli kiedykolwiek to przezwisko było traf-
ne, to właśnie wówczas.

Ptaszarnia za mowała teren o powierzchni dwustu ardów kwadratowych wybrany
przy południowo-wschodnim brzegu eziora. Otoczono ą palisadą i zbudowano rozmaite
schronienia dla ptaków, które miały tam zamieszkać. Były to chatki z chrustu, poprze-
ǳielane odpowiednimi przegródkami, które wkrótce czekały tylko na przy ęcie gości.

Pierwsza trafiła tam para kusaczy, która niedługo potem doczekała się licznego po-
tomstwa. Towarzystwa dotrzymywało e pół tuzina kaczek zamieszku ących wcześnie
brzegi eziora. Niektóre z nich należały do gatunku kaczek chińskich, które rozkłada ą
skrzydła na kształt wachlarza, a połyskiem i żywą barwą piór mogą rywalizować ze złoci-
stymi bażantami. W kilka dni późnie Harbert schwytał parę kuraków o zaokrąglonym
ogonie z długich piór. Były to wspaniałe czubacze²⁶⁷, które niebawem całkiem się oswoiły.
Pelikany, zimorodki i kurki wodne same przybywały do ptaszarni i całe to towarzystwo
po paru kłótniach, gruchaniu, pianiu i gdakaniu pogoǳiło się wreszcie. Ptaki zaczęły
rozmnażać się w tempie roku ącym kolonii na pięknie sze widoki na pieczyste.

Cyrus Smith, chcąc dopełnić swego ǳieła, zbudował w rogu ptaszarni gołębnik.
Umieszczono w nim tuzin gołębi gnieżdżących się dotąd na wierzchołkach skał Płasko-
wyżu Pięknego Widoku. Ptaki wkrótce przyzwyczaiły się powracać na noc do nowego
mieszkania i wykazywały większe skłonności do oswo enia się niż ich współplemieńcy,
grzywacze, które zresztą rozmnaża ą się tylko w stanie ǳikim.

Wreszcie nadszedł czas na to, aby spożytkować powłokę balonu i uszyć z nie bieliznę.
Przechowywanie e bowiem w dotychczasowe postaci po to, żeby ryzykować wyprawę
przez niezmierzone pustkowie morskie w balonie napełnionym ogrzanym powietrzem,
byłoby do przy ęcia chyba tylko dla luǳi pozbawionych wszystkiego. Cyrus Smith był
człowiekiem zbyt rozsądnym, by o tym myśleć.

Choǳiło więc o przetransportowanie powłoki balonu do Granitowego Pałacu, a ko-
loniści za ęli się tym, by swó ciężki, niezgrabny wózek przerobić na zwrotnie szy i lże szy.
Chociaż nie brakowało po azdu, trzeba było eszcze znaleźć siłę pociągową! Czy na wy-
spie nie było akichś roǳimych przeżuwaczy, które mogłyby zastąpić konia, osła, wołu
czy krowę? Oto było pytanie.

— Doprawdy — powieǳiał Pencroff — przydałoby nam się akieś zwierzę pociągowe,
zanim pan Cyrus zechce nam zbudować wózek parowy albo i lokomotywę, bo z pewnością
bęǳiemy mieli kiedyś kole żelazną z Granitowego Pałacu do Przystani Balonowe , z linią
boczną prowaǳącą do Góry Franklina!

Poczciwy marynarz wierzył święcie w to, co mówił. Oto co może wyobraźnia, gdy
przyłączy się do nie wiara!

Ale nie przesaǳa my. Pencroffa zadowoliłoby akiekolwiek zwierzę do zaprzęgu, a po-
nieważ widocznie Opatrzność miała do niego pewną słabość, więc nie dała mu długo
czekać.

Pewnego dnia, było to  grudnia, usłyszano nagle ednoczesne krzyki Naba i szcze-
kanie Topa. Koloniści za ęci pracą w Kominach przybiegli co tchu, obawia ąc się akiegoś
nieszczęścia.

I cóż u rzeli? Parę pięknych, dużych zwierząt, które nierozważnie zapęǳiły się aż na
płaskowyż, przeszedłszy po opuszczonym mostku. Wyglądały prawie ak konie, a racze
ak osły, samiec i samica, o smukłych kształtach, izabelowate ²⁶⁸ maści, o białych nogach

²⁶⁷czubacze (biol.) — roǳina ptaków z rzędu grzebiących, zamieszku ących Amerykę Południową i Środkową.
Tu: eden z gatunków czubaczy, Crax alector, duży ptak ży ący w poszyciu lasów i w zaroślach nadrzecznych
w płn. części Ameryki Płd. [przypis edytorski]

²⁶⁸izabelowaty — o maści konia (barwie ego sierści): asnożółtawy, płowy. [przypis edytorski]
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i ogonach, z czarnymi pręgami na łbach, szy ach i tułowiach. Szły spoko nie, nie zdra-
ǳa ąc na mnie szego niepoko u, i bystrymi oczami spoglądały na luǳi, w których nie
domyślały się eszcze swoich przyszłych panów.

— To onagry²⁶⁹! — zawołał Harbert. — Czworonogi stanowiące coś pośredniego
pomięǳy zebrą a kwaggą²⁷⁰!

— Dlaczego nie nazywać ich osłami? — zapytał Nab.
— Ponieważ nie ma ą długich uszu, a ich kształty są zgrabnie sze.
— Osły czy konie, mnie sza z tym — odparł Pencroff. — W każdym razie est to siła

pociągowa, akby powieǳiał pan Smith, a zatem należy e schwytać!
Marynarz, nie płosząc zwierząt, przekradł się w trawie aż do mostka na Glicerynowym

Potoku, podniósł go i odciął onagrom możliwość ucieczki.
Czy teraz powinni e po mać przemocą i oswa ać siłą? Byna mnie . Postanowiono, że

pozwoli im się przez kilka dni przechaǳać się swobodnie po płaskowyżu porośniętym
bu ną trawą. Tymczasem inżynier zaczął obok ptaszarni budować sta nię, żeby onagry
miały dobrą podściółkę i schronienie na noc.

Tak więc ta para wspaniałych zwierząt miała zupełną swobodę, a koloniści nie zbli-
żali się do nich, by ich nie płoszyć. Kilkakrotnie ednak wydawało się, że onagry, przy-
zwycza one do rozległych przestrzeni i głębokich lasów, odczuwa ą potrzebę opuszczenia
płaskowyżu, który był dla nich zbyt ciasny. W takich chwilach biegały wzdłuż wody, sta-
nowiące dla nich zaporę nie do przebycia, ryczały przeraźliwie, potem pęǳiły cwałem
przez trawę, a gdy się znów uspokoiły, stały nieruchomo całymi goǳinami, wpatru ąc się
w gęste lasy, dokąd nie mogły uż powrócić.

Tymczasem sporząǳano uprząż i le ce z włókien roślinnych i w kilka dni po po ma-
niu onagrów nie tylko wózek z uprzężą był gotowy do użytku, ale także poprowaǳono,
a racze przerąbano drogę przez Las Dalekiego Zachodu, od zakrętu Rzeki ǲiękczynie-
nia do same Przystani Balonowe . Można więc było prze echać tamtędy wózkiem i pod
koniec grudnia koloniści pod ęli pierwszą próbę zaprzęgnięcia onagrów.

Pencroff uż obłaskawił zwierzęta do tego stopnia, że adły mu z ręki i pozwalały zbliżać
się do siebie, mimo to gdy e zaprzężono po raz pierwszy, stanęły dęba i zaledwie e
można było utrzymać. Wkrótce ednak dały się nagiąć do nowe służby. Onagry bowiem
są mnie narowiste niż zebry, często używa się ich w zaprzęgach w górzystych częściach
południowe Ayki i zdołano e nawet zaaklimatyzować w stosunkowo zimnych strefach
Europy.

Tego dnia wszyscy z wy ątkiem Pencroffa, który prowaǳił swo e zwierzęta za uzdę,
wsiedli na wózek i ruszyli w drogę do Przystani Balonowe . Rzecz asna, wózek na wy-
boiste , ledwie utorowane droǳe trząsł niemiłosiernie, dotarł ednak bez przeszkód do
celu. Jeszcze tego samego dnia załadowali na niego powłokę i pozostałe części balonu.

O ósme wieczorem wózek prze echał przez most na Rzece ǲiękczynienia, potoczył
się wzdłuż lewego brzegu rzeki i zatrzymał się na wybrzeżu. Wyprzężono onagry i odpro-
waǳono e do sta ni. Pencroff, kładąc się spać, westchnął z satysfakc ą, a westchnienie
powtórzyły wszystkie echa Granitowego Pałacu.
 

Bielizna. — Obuwie z foczej skóry. — Wyrób piroksyliny. — Rozmaite nasiona. — Rybo-
łówstwo. — Jaja żółwie. — Postępy Jupa. — Zagroda. — Polowanie na muflony. — Nowe
bogactwa roślinne i zwierzęce. — Wspomnienia z dalekiej ojczyzny.

²⁶⁹onager, osioł azjatycki, Equus hemionus (biol.) — ǳiki ssak z grupy osłów, zamieszku ący pustynie Mongolii,
Iranu, Pakistanu i Indii. [przypis edytorski]

²⁷⁰kwagga, Equus quagga quagga (biol.) — podgatunek zebry stepowe , ży ący w Ayce Płd. do XIX w.; od
innych zebr kwagga odróżniała się występowaniem wzoru brązowych i białych pasów wyłącznie na przednie
części ciała. Powieść powstała w latach –, w  wymarły ostatnie kwaggi ży ące w stanie ǳikim,
zaś w  ostatni osobnik ży ący w niewoli. Onagry (…) stanowiące coś pośredniego zebrą a kwaggą — onagry
to ǳikie osły i razem z zebrami i końmi należą do roǳa u Equus (koń), ale biologicznie nie są zwierzętami
pośrednimi mięǳy kwaggą a innymi zebrami. [przypis edytorski]
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Pierwszy tyǳień stycznia poświęcono na szycie bielizny, tak potrzebne dla kolonii.
Znalezione w skrzyni igły pracowały w palcach nie tyle delikatnych, co mocnych, toteż
można śmiało twierǳić, że to, co uszyto, uszyto solidnie i trwale.

Nici także nie brakowało, ǳięki szczęśliwemu pomysłowi Cyrusa Smitha, by po-
nownie wykorzystać dratwy, którymi zszyte były pasy powłoki balonu. Gedeon Spilett
i Harbert pruli pasy z godną poǳiwu z cierpliwością, natomiast Pencroff musiał zre-
zygnować z te pracy, gdyż okropnie go drażniła, ale za to gdy przyszło do szycia, nikt
nie potrafił mu dorównać. Wiadomo przecież powszechnie, że marynarze są naǳwycza
uzdolnieni do krawiectwa.

Następnie płótno z powłoki balonu odtłuszczono za pomocą sody i potażu²⁷¹ otrzy-
manych ze spopielonych roślin, a oczyszczona z lakieru tkanina bawełniana oǳyskała
swo ą naturalną miękkość i elastyczność, a poddana następnie odbarwia ącemu ǳiałaniu
powietrza i słońca, nabrała śnieżne białości.

Tym sposobem uszyto kilka tuzinów koszul i skarpetek — te ostatnie nie były oczy-
wiście robione na drutach, lecz szyte z płótna. Co to była za przy emność dla kolonistów
włożyć wreszcie świeżą bieliznę — wprawǳie dość grubą i szorstką, lecz nie dbali o taką
drobnostkę — i położyć się na prześcieradłach, ǳięki którym ich legowiska w Granito-
wym Pałacu stały się prawǳiwymi łóżkami.

W tym samym czasie sporząǳono z foczych skór obuwie, które miało zastąpić trzewi-
ki i buty przywiezione z Ameryki. Nowe obuwie było obszerne i można śmiało stwierǳić,
że nie uwierało w stopy.

Mimo że od początku roku  trwały nieustanne upały, koloniści nie zaniechali
polowań. Lasy roiły się od aguti, pekari, kapibar, kangurów i inne zwierzyny i ptactwa,
a Gedeon Spilett i Harbert byli tak celnymi strzelcami, że żaden ich strzał nie poszedł
nigdy na marne.

Cyrus Smith stale zalecał im oszczęǳanie amunic i, sam zaś myślał nad tym, by za-
stąpić innymi substanc ami proch i ołów znalezione w skrzyni, które pragnął zachować
na przyszłość. Bo czy można było przewiǳieć, gǳie los może ich kiedyś rzucić, gdyby
opuścili swą obecną o czyznę? Należało więc być przygotowanym na wszelkie nieprzewi-
ǳiane potrzeby i oszczęǳać amunic ę, używa ąc zamiast nie innych substanc i da ących
się łatwo produkować na mie scu.

Zamiast ołowiu, którego śladów nie odkryto na wyspie, Cyrus Smith postanowił
używać z niewiele gorszym skutkiem łatwych do zrobienia siekańców. Ponieważ żelazo
est lże sze od ołowiu, trzeba ich było zrobić większe siekańce, wskutek czego każdy na-
bó zawierał mnie szą ich ilość. Jednak zręczność strzelców wyrównywała tę wadę. Jeśli
choǳi o proch, to Cyrus Smith, ma ąc do dyspozyc i saletrę, siarkę i węgiel, mógłby
próbować go wyprodukować; przedsięwzięcie to ednak wymaga szczególne staranności
i bez spec alnych narzęǳi nie da się uzyskać dobrego gatunku.

Cyrus Smith wolał zatem uzyskać piroksylinę²⁷², czyli bawełnę strzelniczą, substan-
c ę, do które bawełna nie est wcale konieczna, gdyż wchoǳi w e skład edynie ako
celuloza. Otóż celuloza to nic innego ak tylko podstawowy składnik tkanek roślinnych.
W stanie czystym zna du e się nie tylko w bawełnie, lecz także we włóknach konopi i lnu,
w papierze, w płótnie, w rǳeniu czarnego bzu itp. Otóż właśnie bzu było na wyspie pod
dostatkiem, zwłaszcza przy u ściu Czerwonego Potoku, a koloniści używali uż wcześnie
zamiast kawy agód tego krzewu, należącego do roǳiny wiciokrzewowatych²⁷³.

Tak więc wystarczyło nazbierać rǳenia bzu, żeby mieć pierwszą potrzebną substanc ę.
Drugim niezbędnym składnikiem piroksyliny est kwas azotowy dymiący²⁷⁴. Otóż Cyrus

²⁷¹potaż — popiół drzewny, złożony głównie z węglanu potasu, używany od starożytności do produkc i mydła,
szkła, ceramiki i nawozów. [przypis edytorski]

²⁷²piroksylina (chem.) — nitroceluloza, mieszanina estrów celulozy i kwasu azotowego, stanowiąca silny
materiał wybuchowy; nitroceluloza o wysokie zawartości azotu, tzw. bawełna strzelnicza, służy do produkc i
prochów bezdymnych. [przypis edytorski]

²⁷³wiciokrzewowate, Caprifoliaceae (daw. biol.) — ob. przewiertniowate, roǳina roślin dwuliściennych; daw-
nie zaliczano do nie bez, współcześnie klasyfikowany ako roǳa należący do roǳiny bzowatych albo do
piżmaczkowatych. [przypis edytorski]

²⁷⁴kwas azotowy dymiący (chem.) — zwycza owa nazwa silnie stężonego kwasu azotowego (HNO₃), który po
wystawieniu na ǳiałanie powietrza wyǳiela białe opary. [przypis edytorski]
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Smith, ma ąc uż do dyspozyc i kwasu siarkowy, mógł z łatwością uzyskać kwas azotowy,
ǳiała ąc na saletrę, które mu dostarczała przyroda.

Inżynier postanowił zatem produkować piroksylinę i z nie korzystać, pomimo że
zdawał sobie sprawę z e poważnych niedogodności, polega ących na barǳo nierówno-
miernym ǳiałaniu, nadmierne łatwości zapłonu — piroksylina zapala się bowiem uż
przy stu siedemǳiesięciu stopniach, a nie przy dwustu czterǳiestu²⁷⁵ — i wreszcie na
zbyt gwałtownym spalaniu, co może spowodować uszkoǳenie broni. Z drugie strony
piroksylina ma także zalety: nie psu e się pod wpływem wilgoci, nie zanieczyszcza lu,
a e siła wybuchowa est czterokrotnie większa niż zwykłego prochu.

Ażeby otrzymać piroksylinę, wystarczy na kwadrans zanurzyć celulozę w kwasie azo-
towym dymiącym, następnie porządnie wypłukać w woǳie i wysuszyć. Jak widać, rzecz
na prostsza w świecie.

Cyrus Smith miał do swo e dyspozyc i tylko zwykły kwas azotowy, nie zaś kwas
azotowy dymiący, czyli ednowodny, to znaczy taki, który po zetknięciu z wilgotnym
powietrzem wyǳiela białawą parę. Zastępu ąc go ednak zwykłym kwasem azotowym
zmieszanym w stosunku trzy do pięciu ze stężonym kwasem siarkowym, inżynier mógł
uzyskać ten sam wynik i właśnie tak zrobił. W ten sposób niebawem myśliwi mieli dosko-
nale sporząǳoną piroksylinę, która przy ostrożnym użyciu dawała znakomite rezultaty.

Mnie więce w tym samym czasie koloniści wykarczowali na Płaskowyżu Pięknego
Widoku trzy akry ziemi, pozostawia ąc resztę na pastwisko dla onagrów. Pod ęli kilka
wypraw do Lasów Złotopióra i Dalekiego Zachodu i zebrali znaczną ilość ǳiko rosną-
cych warzyw: szpinaku, rzeżuchy, rzodkwi, rzepy, które za pomocą umie ętne hodowli
zamierzali uszlachetnić i złagoǳić ǳięki nim nadmiar białka w swoim dotychczasowym
pożywieniu. Dowożono także regularnie drewno i węgiel. Każda taka wyprawa przyczy-
niała się zarazem do polepszenia dróg, które powoli ubĳały się pod kołami wózka.

Królikarnia wciąż zasilała spiżarnię Granitowego Pałacu odpowiednim zapasem mię-
sa. Ponieważ zna dowała się po drugie stronie Glicerynowego Potoku, e mieszkańcy
nie mogli odwieǳać płaskowyżu ani niszczyć świeżo założonych plantac i. Także i ławica
ostryg, zna du ąca się mięǳy głazami na plaży, dostarczała coǳiennie wyśmienitych mię-
czaków. Niebawem na eziorze i na Rzece ǲiękczynienia zaczęło kwitnąć rybołówstwo,
gdyż Pencroff sporząǳił wędki zaopatrzone w żelazne haczki, na które często łapały się
piękne pstrągi i inne barǳo smaczne ryby o srebrzystych łuskach nakrapianych w żółta-
we plamy. Nab, odpowieǳialny za sprawy kulinarne, mógł zatem przy emnie urozmaicać
adłospis każdego posiłku. Na stole kolonistów nie brakowało niczego prócz chleba, a ak
powieǳieliśmy, brak ten dawał im się się odczuć.

W tym czasie urząǳono także polowanie na żółwie morskie, odwieǳa ące plażę na
Przylądku Szczęki. Wybrzeże było tam na eżone małymi wypukłościami, kry ącymi ide-
alnie kuliste a a o białe , twarde skorupie, których białko ma tę właściwość, że nie ścina
się tak ak białko a ptasich. Zadanie „wysiadywania” żółwich a bierze na siebie słońce,
a było ich oczywiście barǳo wiele, ponieważ eden żółw może znieść do dwustu pięć-
ǳiesięciu rocznie.

— To istne pole a — zauważył Gedeon Spilett. — Wystarczy tylko e zbierać!
Nie zadowala ąc się samym produktem, koloniści urząǳili polowanie na producen-

tów, a skutek był taki, że przyniesiono do Granitowego Pałacu cały tuzin żółwi, barǳo
cennych pod względem kulinarnym. Zupa żółwiowa, zaprawiona aromatycznymi zioła-
mi i urozmaicona przy emnym smakiem paru roślin kapustowatych, z ednywała często
Nabowi zasłużone pochwały.

Należy tu eszcze przytoczyć inną szczęśliwą okoliczność, która pozwoliła nagroma-
ǳić nowe zapasy żywności na zimę. W Rzece ǲiękczynienia z awiły się gromady łososi
i popłynęły kilka mil w górę rzeki. Był to właśnie okres, w którym samice, szuka ąc
dogodnych mie sc do tarła, wyprzeǳa ą samców, wywołu ąc wielki hałas. Tysiąc ryb,
mierzących dwie i pół stopy, wtłoczyło się do rzeki i wystarczyło ustawić kilka przegród,

²⁷⁵piroksylina zapala się(…) przy stu siedemǳiesięciu stopniach, a nie przy dwustu czterǳiestu — autor używa
tuta dawne skali termometryczne wprowaǳone przez . fizyka Réaumura: temperatura zapłonu piroksyliny
to ° Réaumura, czyli ok. ° Cels usza, zaś zapłon czarnego prochu strzelniczego następu e przy °
Réaumura, czyli ok. ° Cels usza. [przypis edytorski]
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żeby e schwytać. W ten sposób złowiono kilkaset sztuk, które po nasoleniu schowano
ako zapasy na zimę, kiedy mrozy zetną powierzchnię rzeki lodem i uniemożliwią połowy.

W tym czasie inteligentny Jup wdrażał się do obowiązków służącego. Wystro ono
go w kurtkę, w krótkie spodenki z białego płótna i fartuch z kieszeniami, którymi był
zachwycony, gdyż ciągle wsaǳał w nie ręce i nie pozwalał, żeby ktoś inny mu w nich
szperał. Zręczny orangutan został znakomicie wyszkolony przez Naba i patrząc na nich,
wydawało się, że Murzyn i małpa doskonale się nawza em rozumieli. Jup żywił zresztą do
Naba szczerą sympatię, którą ten odwza emniał. Gdy nie potrzebowano ego usług, czy
to do wożenia drzewa, czy też do wspięcia się na wierzchołek akiegoś drzewa, Jup spęǳał
większość czasu w kuchni i usiłował naśladować Naba we wszystkich ego czynnościach.
Mistrz wykazywał zresztą nie tylko cierpliwość, ale i wielką gorliwość w kształceniu swo-
ego ucznia, a uczeń z niezwykłą inteligenc ą korzystał z nauk mistrza.

Łatwo więc wyobrazić sobie zadowolenie mieszkańców Granitowego Pałacu, gdy
pewnego dnia pan Jup z serwetą przewieszoną przez r rękę przyszedł im usługiwać do
stołu. Zręczny, uważny, doskonale pełnił swo e obowiązki, zmienia ąc talerze, przynosząc
półmiski, nalewa ąc napo e, i to wszystko z powagą i godnością, która ogromnie bawiła
wszystkich, zaś Pencroffa wprawiała w zachwyt.

— Jup, rosołu!
— Jup, odrobiny aguti!
— Jup, talerz!
— Jup! Dobry Jup! Poczciwy Jup!
Nic innego nie było słychać, a Jup, nie da ąc się niczym zbić z tropu, spełniał wszystkie

życzenia, czuwał nad wszystkim i tylko potaku ąco pokiwał mądrą głową, gdy Pencroff,
powtarza ąc żart, na który pozwolił sobie pierwszego dnia, powieǳiał do niego:

— Stanowczo, Jup, trzeba ci bęǳie podwoić pens ę!
Nie potrzeba dodawać, że przez ten czas Jup całkiem zadomowił się w Granitowym

Pałacu i że nieraz towarzyszył swym panom do lasu, nie zdraǳa ąc nigdy chęci ucieczki.
Trzeba go było wiǳieć, ak zabawnie kroczył z laską, którą mu wystrugał Pencroff, niosąc
ą na ramieniu ak karabin! Gdy trzeba było zerwać akiś owoc na samym wierzchołku
drzewa, Jup ednym susem był uż na górze. Gdy koło wózka ugrzęzło w błocie, Jup
ednym pchnięciem sprowaǳał e z powrotem na dobrą drogę.

— Co za zuch! — wykrzykiwał często Pencroff. — Gdyby był tak złośliwy, ak est
dobry, nie byłoby ak sobie z nim poraǳić!

Z końcem stycznia koloniści rozpoczęli wielkie roboty w środkowe części wyspy. Po-
stanowiono założyć niedaleko źródeł Czerwonego Potoku, u stóp Góry Franklina, zagro-
dę dla zwierząt przeżuwa ących, których obecność w pobliżu Granitowego Pałacu byłaby
niedogodna, a przede wszystkim dla muflonów, ma ących dostarczyć wełny potrzebne
na oǳież zimową.

Każdego ranka kolonia, czasem w komplecie, ale na częście reprezentowana tylko
przez Cyrusa Smitha, Harberta i Pencroffa, udawała się do źródeł Czerwonego Potoku.
ǲięki onagrom była to zaledwie pięciomilowa przechaǳka pod sklepieniem z zieleni, po
świeżo wytyczone droǳe, nazwane Drogą do Zagrody.

Tam wybrano rozległy teren na południowym stoku góry. Była to łąka usiana kę-
pami drzew, położona u podnóża ednego z poprzecznych pasm, zamyka ącego ą z ed-
ne strony. Ze zbocza spływał maleńki strumyczek, przecinał teren na ukos i wpadał do
Czerwonego Potoku. Łączka była porośnięta świeżą trawą, a rosnące tu i ówǳie drzewa
pozostawiały swobodny przewiew powietrza. Wystarczyło zatem otoczyć łąkę półkolistą
palisadą, przylega ącą z obu stron do góry i tak wysoką, żeby nawet na zwinnie sze ze
zwierząt nie było w stanie e przeskoczyć. Tak ogroǳony teren pomieściłby nie tylko
setkę rogacizny, muflonów czy kozic, ale także młode, które późnie przy dą tuta na
świat.

Inżynier wytyczył obwód zagrody, po czym można było przystąpić do ścinania drzew
potrzebnych na palisadę. Ponieważ ednak przy prowaǳeniu drogi przez las wycięto wiele
drzew, więc teraz zwieziono e tylko i wyciosano z nich setkę pali, które wkopano głęboko
w ziemię.
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W przednie części palisady pozostawiono szerokie prze ście zamykane dwuskrzydłową
bramą, zbitą z mocnych dyli²⁷⁶, które z zewnątrz wzmocniono poprzecznymi drągami.

Budowa zagrody za ęła ponad trzy tygodnie, ponieważ oprócz palisady Cyrus Smith
postanowił zbudować obszerne szopy z desek na schronienie dla zwierząt. Zresztą cała
zagroda musiała być barǳo solidna, gdyż muflony obdarzone są niezmierną siłą i na-
leżało się obawiać pierwszego impetu ich gwałtowności. Zaostrzone u góry i opalone
w ogniu pale połączono ze sobą, przykręca ąc do nich poprzeczki, a całość wzmacniały
rozmieszczone w regularnych odstępach podpory.

Po ukończeniu zagrody należało zorganizować wielką obławę u podnóża Góry Fran-
klina, na pastwiskach często odwieǳanych przez zwierzęta przeżuwa ące. Plan ten wy-
konano  lutego, w piękny letni ǳień, i cała kolonia wzięła w nim uǳiał. Oba onagry,
dość dobrze uż ułożone, posłużyły Gedeonowi Spilettowi i Harbertowi za wierzchowce
i okazały się barǳo użyteczne.

Cały manewr polegał na okrążeniu muflonów i kozic i stopniowym zacieśnianiu koła
obławy. Cyrus Smith, Pencroff, Nab i Jup ustawili się w rożnych częściach punktach lasu,
podczas gdy oba eźdźcy z Topem galopowali w promieniu pół mili wokół zagrody.

W te części wyspy muflony były barǳo liczne. Te wspaniałe zwierzęta wielkości da-
niela²⁷⁷, o rogach silnie szych od rogów barana, z szarawą, długą wełną, przypominały
ǳikie owce argali²⁷⁸.

Ciężki był ten ǳień łowów! Ileż to się wszyscy musieli nachoǳić, nabiegać tam i z po-
wrotem, na eźǳić i nakrzyczeć! Z setki otoczonych muflonów ponad dwie trzecie wy-
mknęły się obławie. Ale w końcu udało się stopniowo zagnać w stronę zagrody akieś
trzyǳieści muflonów i ze dwanaście kozic. Otwarta na oścież brama wydawała im się
wy ściem na swobodę, wpadły do zagrody i zostały po mane w niewolę.

Ogólnie biorąc, rezultat był zadowala ący i koloniści nie mogli się uskarżać. Większość
schwytanych muflonów stanowiły samice, z których kilka niebawem miało mieć młode.
Było zatem pewne, że stado bęǳie się dobrze chować i że z czasem nie zabraknie nie tylko
wełny, ale i skór.

Tego wieczoru myśliwi wrócili do Granitowego Pałacu ogromnie zmęczeni. Mimo to
naza utrz pospieszyli zobaczyć, co się ǳie e w zagroǳie. Wprawǳie uwięzione zwierzęta
próbowały rozwalić częstokół, lecz to się im nie udało i teraz sprawowały się o wiele
spoko nie .

Przez cały luty nie wydarzyło się nic ważnie szego. Coǳienne za ęcia szły zwykłym
trybem, ulepszano dotychczasowe drogi, do Przystani Balonowe i do zagrody, a równo-
cześnie zaczęto torować nową, prowaǳącą od zagrody w stronę zachodniego wybrzeża.
Niezbadaną częścią wyspy pozostawały nieprzebyte lasy pokrywa ące cały Półwysep Wę-
żowy, gǳie skrywały się drapieżniki, z których Gedeon Spilett zamierzał oczyścić wyspę.

Zanim nastała pora chłodów, gorliwie za ęto się hodowlą ǳikich roślin, przesaǳo-
nych z lasu na Płaskowyż Pięknego Widoku. Z każde wycieczki Harbert przynosił akieś
pożyteczne rośliny. Raz były to okazy z plemienia cykoriowatych, z których ziaren można
wytłoczyć doskonały ole , innym razem zwykły szczaw, który ma tę cenną właściwość, że
chroni przed szkorbutem²⁷⁹; to znów kilka tych cennych bulw, hodowanych od dawna
w Ameryce Południowe , zwanych ziemniakami, których ǳiś mamy uż ponad dwie-
ście rozmaitych odmian. Dobrze utrzymywany ogród warzywny, podlewany i chroniony
przed ptactwem, poǳielony był na małe kwadratowe grządki, na których rosły sałata,
ziemniaki, szczaw, rzepa, rzodkiew i inne rośliny kapustowate. Ziemia na płaskowyżu
była barǳo żyzna i można się było spoǳiewać obfitych zbiorów.

Nie brakowało również przeróżnych napo ów i nawet na wybrednie szy smakosz, gdy-
by zrezygnował z wina, nie miałby się na co uskarżać. Prócz herbaty Oswego gotowane

²⁷⁶dyl — belka. [przypis edytorski]
²⁷⁷daniel (biol.) — roǳa ssaka z roǳiny eleniowatych, o rudobrązowe sierści z charakterystycznymi białymi

plamami i łopatowatych rogach. [przypis edytorski]
²⁷⁸argali a. owca ałtajska (biol.) — na większa z ǳikich owiec, zamieszku ąca góry Ałta w Az i Środkowe ;

długość ich ciała wynosi – cm, wysokość w kłębie – cm, zaś waga dochoǳi do  kg; samce ma ą
duże zakręcone rogi, osiąga ące do  cm długości i  kg wagi. [przypis edytorski]

²⁷⁹szkorbut — choroba spowodowana długotrwałym niedoborem witaminy C w pożywieniu, ob awia ąca się
m.in. krwawieniem ǳiąseł, wypadaniem zębów i ogólnym osłabieniem, niegdyś często dotyka ąca marynarzy
wskutek złe diety. [przypis edytorski]
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z monardy dwoiste oraz trunku ze sfermentowanych korzeni smokowca Cyrus Smith
przyrząǳał prawǳiwe piwo z młodych pędów świerku Abies nigra²⁸⁰, które przegotowa-
niu i fermentac i dawały napitek nie tylko smaczny, ale też i zdrowy, przez Amerykanów
zwany spruce beer, czyli piwo świerkowe.

Pod koniec lata w ptaszarni po awiła się para pięknych dropi, należących do gatun-
ku zwanego hubara²⁸¹, którego charakterystyczną cechę stanowi roǳa płaszczyka z piór.
Przybył także tuzin płaskonosów²⁸², u których górna część ǳioba po obu stronach posze-
rza się przez błoniaste wyrostki, oraz kilka wspaniałych kogutów o czarnych grzebieniach,
czarnych koralach i czarne skórze, podobnych do kogutów z Mozambiku, które dumnie
przechaǳały się nad brzegiem eziora.

Tak więc ǳięki niezmordowane pracy tych pełnych odwagi i inteligenc i luǳi wszyst-
ko im się udawało. Opatrzność niewątpliwie była dla nich łaskawa, ale wierni stare za-
saǳie na pierw starali się pomóc sami sobie, zanim Niebo przy ǳie im z pomocą.

Po gorącym letnim dniu, wieczorem po skończone pracy, gdy wietrzyk zawiał od
morza, lubili siadywać na skra u Płaskowyżu Pięknego Widoku, w altanie oplecione
pnącymi się roślinami, postawione własnoręcznie przez Naba. Sieǳąc tak, rozmawia-
li, pouczali się nawza em, snuli rozmaite plany, a prosty humor marynarza rozweselał
nieustannie całe towarzystwo, w którym zawsze panowała niezmącona harmonia.

Rozmawiano także o o czyźnie, o ukochane , wielkie Ameryce. Jakie były losy wo ny
secesy ne ? Przecież dłuże trwać uż nie mogła. Richmond bez wątpienia wpadło w rę-
ce generała Granta. Zdobycie stolicy konfederatów musiało być ostatnim aktem tych
krwawych zmagań. A teraz tryumfu e słuszna sprawa Północy. Ach, ak ucieszyliby się
mieszkańcy Wyspy Lincolna z akie ś gazety! Minęło edenaście miesięcy, odkąd zostali
odcięci od świata, i niebawem,  marca, miała nade ść rocznica tego dnia, w którym ba-
lon wyrzucił ich na nieznany brzeg. Wówczas byli tylko rozbitkami i nie wieǳieli nawet,
czy zdoła ą w walce z żywiołami ocalić swo e życie. A teraz, ǳięki wszechstronne wieǳy
swo ego przywódcy, ǳięki własne inteligenc i, byli prawǳiwymi kolonistami, zaopa-
trzonymi w broń, narzęǳia i przyrządy, potrafiącymi wykorzystać do własnych potrzeb
zwierzęta, rośliny i bogactwa mineralne wyspy, czyli wszystkie trzy królestwa przyrody.

Tak, często rozmawiali o tym wszystkim i rozwĳali wiele planów na przyszłość.
Cyrus Smith, na częście milczący, chętnie przysłuchiwał się rozmowom towarzyszy,

niż brał w nich uǳiał. Czasem uśmiechał się, słysząc akąś uwagę Harberta lub ǳiwaczny
pomysł Pencroffa, ale zawsze i wszęǳie myślał o nad tych niewytłumaczalnych wydarze-
niach, o te ǳiwne zagadce, które ta emnicy wciąż nie umiał rozwikłać.
 

Nawałnice. — Winda hydrauliczna. — Produkcja szyb i naczyń szklanych. — Drzewo
chlebowe. — Częste wizyty w zagroǳie. — Powiększenie się stada. — Pytanie reportera. —
Dokładne współrzędne Wyspy Lincolna. — Propozycja Pencroffa.

W pierwszym tygodniu marca zmieniła się pogoda. Na początku miesiąca była pełnia
i ciągle trwały nieznośne upały. Wyczuwało się, że atmosfera przesycona est elektrycz-
nością i należało się obawiać, że zbliża się dłuższy lub krótszy okres burz.

Rzeczywiście,  marca zahuczały potężne grzmoty. Wicher dął od wschodu, a grad bił
prosto we ont Granitowego Pałacu z trzaskiem podobnym do strzałów karabinowych.
Trzeba było szczelnie pozamykać drzwi i okiennice, ażeby uniknąć powoǳi w poko ach.

Na widok ziaren gradu, niektórych tak wielkich ak gołębie a a, Pencroff pomyślał
tylko o ednym: ego zasiewy są w poważnym niebezpieczeństwie. Pobiegł natychmiast
na pole, na którym kłoski zaczęły uż podnosić zielone główki, i grubym płótnem nakrył
przyszły plon. Sam został przy tym solidnie obity gradem, ale nie narzekał.

²⁸⁰Abies nigra (łac., biol.) — dosł: czarna odła, popr. Picea mariana, świerk czarny, drzewo iglaste występu ące
w Ameryce Płn.; piwo świerkowe przyrząǳano uż podczas wo ny o panowanie w Ameryce Północne (połowa
XVIII w.). [przypis edytorski]

²⁸¹hubara (biol.) — gatunek dużego ptaka z roǳiny dropi, zamieszku ącego pustynne i stepowe tereny płn.
Ayki (hubara sahary ska) oraz Az i, od Bliskiego Wschodu po Kazachstan i Mongolię (hubara arabska). [przy-
pis edytorski]

²⁸²płaskonosy (biol.) — roǳa wędrownych ptaków wodnych z roǳiny kaczkowatych. [przypis edytorski]
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Zła pogoda trwała tyǳień, a przez cały ten czas bez ustanku dobiegał z góry łoskot Burza
grzmotów. W przerwach pomięǳy burzami słychać było głuche pomruki na krańcach
widnokręgu, po czym burza powracała z nową wściekłością. Niebo co chwilę roz aśniało się
wstęgami błyskawic, a pioruny powaliły kilka drzew na wyspie, mięǳy innymi olbrzymią
sosnę, rosnącą w pobliżu eziora, na skra u lasu. Dwa czy trzy razy piorun uderzył w piasek
nadbrzeżny, stopił go i przemienił w szklistą masę. Widok tych fulgurytów²⁸³ nasunął
inżynierowi pomysł, że może dałoby się zaopatrzyć okna pałacu w grube i trwałe szyby,
zdolne wytrzymać uderzenia wichru, deszczu i gradu.

Koloniści, nie ma ąc żadnych pilnych prac poza domem, korzystali z niepogody, pra-
cu ąc w Granitowym Pałacu, którego wyposażenie coǳiennie udoskonalali i uzupełniali.
Inżynier postawił prostą tokarkę, za pomocą które wytoczono kilka przyborów toaleto-
wych i kuchennych, zwłaszcza guziki, których brak dawał się szczególnie odczuć. Sporzą-
ǳono sto ak na broń, utrzymywaną zawsze z wielką starannością. Półki i sza również
nie pozostawiały nic do życzenia. Piłowano, heblowano, wygłaǳano, toczono i przez ca-
ły czas niepogody słychać było tylko zgrzyt narzęǳi i warkot tokarki odpowiada ący na
pomruki burzy.

Nie zapomniano także o panu Jupie, który za mował osobny pokó koło głównego
magazynu, roǳa małe izdebki z legowiskiem zaopatrzonym zawsze w świeżą podściółkę,
z którego był barǳo zadowolony.

— Ten poczciwy Jup nigdy się z nikim nie sprzecza — powtarzał nieraz Pencroff.
— Nigdy mu się nie wymknie niegrzeczna odpowiedź. Co za sługa z niego, Nabie, co za
sługa!

— Mó uczeń — odpowieǳiał Nab — wkrótce mi dorówna!
— Przewyższy cię! — odpowiadał, śmie ąc się marynarz — bo ednak ty, mó Nabie,

gadasz, a on nie!
Jup, rozumie się, znał uż doskonale swo e obowiązki. Trzepał ubrania, obracał ro-

żen, zamiatał poko e, usługiwał do stołu, układał drewno i — co na barǳie zachwycało
Pencroffa — co ǳień, zanim sam położył się spać, przychoǳił do zacnego marynarza
i otulał go do snu.

Stan zdrowia członków kolonii, tak dwunożnych, ak dwurękich, czwororękich i czwo-
ronożnych, nie pozostawiał nic do życzenia. Przebywa ąc wciąż na świeżym powietrzu,
w zdrowym kra u, w klimacie stre umiarkowane , pracu ąc umysłowo i fizycznie, mo-
gli nie obawiać się żadne choroby.

Rzeczywiście wszyscy cieszyli się na lepszym zdrowiem, Harbert przez ten rok urósł
o dwa cale. Twarz ego nabrała wyrazu barǳie męskiego. Wszystko zapowiadało, że wy-
rośnie na ǳielnego człowieka, tak pod względem fizycznym, ak i moralnym. Prócz tego,
korzysta ąc z chwil wolnych od pracy, uczył się, czytał książki znalezione w skrzyni, a po
przypada ących na niego za ęciach praktycznych zna dował w osobach w inżyniera, eśli
choǳi o nauki ścisłe, oraz w reportera, eśli choǳi o ęzyki obce, nauczycieli, którzy
z przy emnością uzupełniali ego wykształcenie.

Inżynier pragnął przekazać chłopcu całą swo ą wieǳę, nauczać go zarówno słowem,
ak przykładem, a Harbert w pełne mierze korzystał z nauk mistrza.

„Gdy umrę — myślał nieraz Cyrus Smith — on mnie zastąpi”.
Burze zakończyły się około  marca, ale niebo przez cały ten ostatni miesiąc lata po-

kryte było chmurami. Atmosfera gwałtownie zakłócona wyładowaniami elektrycznymi,
nie mogła oǳyskać poprzednie czystości, prawie bez przerwy trwały deszcze i utrzymy-
wały się mgły, z wy ątkiem trzech czy czterech pogodnych dni, które sprzy ały wszelkiego
roǳa u wyprawom.

W tym czasie samica onagra uroǳiła źrebię te same płci co matka, które dobrze się
chowało. Podobnie stado muflonów pomnożyło się o kilka agniąt. Beczały pod szopą ku
wielkie radości Naba i Harberta, z których każdy miał wśród nowo naroǳonych swo ego
ulubieńca.

Próbowano także oswoić pekari, a próba udała się całkowicie. Koło ptaszarni posta-
wiono chlewik, które niebawem zapełnił się małymi, wzrasta ącymi, a racze tuczącymi

²⁸³fulguryt (z łac. fulguritus: ugoǳony piorunem) a. strzałka piorunowa — nieregularna rurka lub przypomi-
na ący korzeń pręt ze szkliwa krzemionkowego powstały wskutek stopienia piasku kwarcowego po uderzeniu
pioruna. [przypis edytorski]
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się pod troskliwą pieczą Naba. Jup, na którym spoczął obowiązek dostarczania im co-
ǳiennie pożywienia, czyli pomy i resztek z kuchni, wywiązywał się sumiennie z tego
zadania. Co prawda czasem zabawiał się kosztem swych małych stołowników i ciągnął e
za ogony, nie robił tego ednak ze złośliwości, ale dla psoty, bo zakręcone ogonki cieszyły
go ak zabawka, a z usposobienia był ak ǳiecko.

Pewnego dnia Pencroff, rozmawia ąc z inżynierem, przypomniał mu obietnicę, które
Cyrus Smith dotychczas nie miał czasu spełnić.

— Wspomniał pan raz, panie Cyrusie — powieǳiał marynarz — o urząǳeniu, któ-
rym można by zastąpić te długie drabinki wiodące do Granitowego Pałacu. Czy nie zbu-
du e go pan kiedyś?

— Ma pan zapewne na myśli coś w roǳa u windy? — odparł Cyrus Smith
— Jeśli pan chce, nazwĳmy e windą — odparł marynarz. — Mnie sza o nazwę, byle

nas tylko wygodnie podnosiło aż do drzwi mieszkania.
— Nic łatwie szego, Pencroffie, ale czy to koniecznie potrzebne?
— Oczywiście, panie Cyrusie. Skoro zaspokoiliśmy nasze niezbędne potrzeby, po-

myślmy trochę o wygoǳie. Dla nas samych, eśli pan tak uważa, bęǳie to zbytek, ale
dla towarów to konieczne. Nie est zbyt wygodnie wspinać się po długie drabinie, gdy
się est obładowanym ciężarami.

— No cóż, spróbu ę pana zadowolić, Pencroffie — odparł Cyrus Smith.
— Ale przecież nie ma pan maszyny do poruszania takiego urząǳenia.
— Zrobimy ą.
— Maszynę parową?
— Nie, maszynę wodną.
Rzeczywiście, inżynier miał do dyspozyc i naturalną siłę zdolną do poruszania takiego

urząǳenia, którą można było wykorzystać bez większych trudności. W tym celu należa-
ło tylko zwiększyć przepływ strumienia dostarcza ącego wodę do wnętrza Granitowego
Pałacu. Poszerzono zatem górny otwór wlotowy, wykonany wśród kamieni i traw, ǳię-
ki czemu w głębi korytarza postał dość silny spadek wody, które nadmiar spływał przez
poǳiemną studnię. Pod tym wodospadem inżynier ustawił walec z łopatkami, połączony
na zewnątrz z kołem owiniętym mocną liną, do które końca przywiązany był kosz. Za
pomocą długiego sznura, opada ącego aż do ziemi, można było zatrzymywać i uruchamiać
motor hydrauliczny i podnosić się w koszu aż do drzwi Granitowego Pałacu.

 marca ku powszechnemu zadowoleniu winda została uruchomiona. Odtąd prze-
wożono nią wszystkie ciężary, ak drzewo, węgiel, żywność, a i sami koloniści w eżdżali
na górę, korzysta ąc z tego prostego urząǳenia, całkowicie zastępu ącego drabinkę, któ-
re nikt nie żałował. Szczególnie zachwycony ulepszeniem był Top, gdyż nie miał ani nie
mógł mieć te zwinności we wspinaniu się po drabinie co Jup i często odbywał drogę do
Granitowego Pałacu na plecach Naba, a nawet orangutana.

W tym samym okresie Cyrus Smith zaczął próby wyrobu szkła. Przede wszystkim
trzeba było przerobić dawny piec garncarski do nowego celu. Było to barǳo trudne,
ednak po kilku nieudanych próbach inżynierowi udało się wreszcie zorganizować warsztat
szklarski, którego Gedeon Spilett i Harbert, stali pomocnicy inżyniera, nie opuszczali
przez kilka dni.

Surowcami wchoǳącymi w skład szkła są piasek, kreda i soda (węglan lub siarczan
sodu). Piasku było dosyć na plaży, kredy dostarczało wapno, rośliny morskie dawały sodę,
piryty dostarczały kwasu siarkowego, a ziemia węgla do ogrzania pieca do wymagane
temperatury. Tak więc Cyrus Smith miał wszystkie materiały potrzebne do produkc i.

Na więce trudności nastręczało wykonanie narzęǳia zwanego ,piszczelą szklarską.
Jest to żelazna rurka długości pięciu do sześciu stóp, które końcem nabiera się płynną
masę szklaną. Pencroffowi w końcu udało się zrobić zdatną do użytku piszczel z długiego
i cienkiego kawałka żelaza zwiniętego na kształt lu strzelby.

 marca rozgrzano silnie piec. Masę, składa ącą się ze stu części piasku, trzyǳiestu
pięciu części kredy, czterǳiestu siarczanu sodu, z dodatkiem dwóch czy trzech części
sproszkowanego węgla, umieszczono w tyglach z ogniotrwałe gliny. Gdy pod wpływem
wysokie temperatury pieca mieszanka przeszła w stan płynny, a racze gdy zmieniła się
w ciągnącą się masę, Cyrus Smith nabrał dolnym końcem piszczeli trochę te masy i zaczął
ą obracać na uprzednio przygotowane metalowe płytce, aby nadać e odpowiedni kształt
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do wydymania, po czym oddał piszczel Harbertowi, poleca ąc mu dmuchać przez drugi
koniec.

— Jak przy puszczaniu baniek mydlanych? — zapytał chłopak.
— Zupełnie tak samo — odparł inżynier
Harbert wydął policzki i gorliwie dmuchał w piszczel, ednocześnie cały czas ą ob-

raca ąc, aż wskutek dmuchania masa szklana się rozszerzyła. Wówczas dodano eszcze
trochę stopione masy, tak że wkrótce powstała się bańka o średnicy edne stopy. Wtedy
Cyrus Smith wziął z powrotem piszczel z rąk Harberta i wprawiwszy ą w ruch wahadło-
wy, wydłużył elastyczną bańkę aż przybrała kształt walcowaty.

W rezultacie otrzymano szklany cylinder zakończony z obydwu stron końcach pół-
kulistymi czepkami, które z łatwością odcięto za pomocą żelaznego noża zmoczonego
w zimne woǳie. W taki sam sposób rozcięto walec wzdłuż, następnie rozmiękczono go
przez powtórne podgrzanie, rozciągnięto na płycie i rozprostowano za pomocą drewnia-
nego wałka.

Tak wyprodukowano pierwszą szybę i wystarczyło powtórzyć tę samą operac ę pięć-
ǳiesiąt razy, aby otrzymać pięćǳiesiąt szyb. Wkrótce w oknach Granitowego Pałacu
osaǳone zostały tafle szkła, może niezbyt przezroczystego, ale przepuszcza ącego wystar-
cza ącą ilość światła.

Wydmuchiwanie naczyń, szklanek i butelek było uż drobnostką. Zachowywano e
w takim kształcie, akiego nabierały na końcu piszczeli. Pencroff prosił, aby emu także
pozwolono dmuchać i robił to z wielką przy emnością, ale dął tak silnie, że ego wyroby
przybierały na zabawnie sze kształty i ego samego wprawiały w poǳiw.

Podczas edne z pod ętych w tym okresie wypraw odkryto nowe drzewo, którego
owoce wzbogaciły zasoby żywności kolonii.

Cyrus Smith z Harbertem wybrali się pewnego dnia na polowanie i zapuścili się
w głąb Lasu Dalekiego Zachodu, na lewym brzegu Rzeki ǲiękczynienia. Chłopak ak
zwykle zadawał tysiące pytań inżynierowi, na które ten z na większą gotowością odpo-
wiadał. Ale z polowaniem est tak samo, ak z każdym innym za ęciem na świecie, gdy
się nie zabierze do niego z zapałem: nie uda e się, oczywiście. A ponieważ Cyrus Smith
nie był zapalonym myśliwym, zaś Harbert mówił tylko o chemii i fizyce, więc tego dnia
wiele kangurów, kapibar i aguti umknęło przed strzelbą młoǳieńca. Wskutek tego było
uż późno, a myśliwi nic eszcze nie upolowali i zapowiadało się na to, że wyprawa bęǳie
bezowocna, gdy nagle Harbert zatrzymał się i zawołał z radośnie:

— Panie Cyrusie, wiǳi pan to drzewo?
I mówiąc to, wskazał na drzewko podobne racze do krzewu, składa ące się z po e-

dynczego pnia pokrytego łuskowatą korą, z liśćmi poprzecinanymi małymi równoległymi
żyłkami.

— Cóż to za drzewo tak podobne do małe palmy? — zapytał Cyrus Smith.
— Jest to sagowiecCycas revoluta²⁸⁴, którego rysunek zna du e się w naszym słowniku

przyrodniczym.
— Ale nie wiǳę na nim żadnych owoców?
— Nie ma ich, panie Cyrusie — odparł Harbert. — Za to w ego pień zawiera we-

wnątrz mąkę, którą natura da e nam od razu zmieloną.
— Więc to drzewo chlebowe²⁸⁵?
— Tak, drzewo chlebowe.
— A zatem, mó chłopcze — odparł inżynier — to cenne odkrycie, zwłaszcza zanim

doczekamy się chleba z nasze pszenicy. Do ǳieła i dałby Bóg, żebyś się nie mylił.
Harbert się nie omylił. Rozłupany pień drzewka zawierał mączysty miąższ poprzera-

stany zdrewniałymi włóknami i poprzeǳielany koncentrycznymi pierścieniami z takich
samych włókien. Mączka zmieszana była z kleistym sokiem roślinnym o nieprzy emnym

²⁸⁴Cycas revoluta (biol.) — sagowiec odwinięty, gatunek podobne do palmy rośliny z roǳiny sagowcowatych,
występu ące w płd. Japonii, będące ednym ze źródeł mączki sago; w Polsce uprawiany ako ozdobna roślina
doniczkowa; rośnie barǳo powoli, osiąga ąc wysokość – m po – latach. [przypis edytorski]

²⁸⁵drzewo chlebowe a. chlebowiec (biol.) — roǳa roślin z roǳiny morwowatych, pochoǳących z tropikalne
Az i i dostarcza ących adalnych, pożywnych owoców, zawiera ących dużo skrobi i witamin. Bohaterowie używa ą
tuta mylnego określenia nazywa ąc drzewem chlebowym (l’arbre à pain) sagowiec, co nie est przy ęte w ęz.
ancuskim ani polskim. [przypis edytorski]
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smaku, który ednak łatwo można było usunąć przez wyciskanie. Uzyskiwana substan-
c a stanowi prawǳiwą mąkę, na lepszego gatunku i tak niezwykle pożywną, że niegdyś
prawa apońskie zabraniały e eksportu.

Cyrus Smith i Harbert zbadali dokładnie tę część lasu, gǳie rosły sagowce, i oznako-
wawszy drogę do nich, powrócili do Granitowego Pałacu, żeby obwieścić towarzyszom
nowe odkrycie.

Naza utrz koloniści udali się na zbiór sagowców, a Pencroff, który coraz barǳie en-
tuz azmował się wyspą, powieǳiał do inżyniera:

— Jak pan sąǳi, panie Cyrusie, czy istnie ą wyspy dla rozbitków?
— Co przez to pan rozumie, Pencroffie?
— Mam na myśli wyspy stworzone spec alnie po to, żeby w ich pobliżu mogły się

wygodnie rozbĳać statki, wyspy takie, na których biedni rozbitkowie zawsze daǳą sobie
radę.

— Możliwe — odparł z uśmiechem inżynier.
— To zupełnie pewne, proszę pana — odparł Pencroff — ak niemnie pewne est

i to, że edną z takich wysp est właśnie Wyspa Lincolna.
Wrócono do Granitowego Pałacu z obfitym zbiorem pni sagowców. Inżynier sporzą-

ǳił prasę do wyciskania kleistego soku z miąższu, po czym otrzymał sporą ilość mąki,
która w rękach Naba przekształciła się w ciastka i puddingi²⁸⁶. Wprawǳie nie był to
chleb pszenny, ale przyna mnie coś do zbliżonego.

W tym czasie onagry, kozice i owce z zagrody dostarczały coǳiennie mleko dla kolo-
nii. Pode mowano częste wycieczki do zagrody wózkiem, a racze roǳa em lekkie brycz-
ki, którą go zastąpiono. Gdy wypadała kole na Pencroffa, brał ze sobą Jupa i kazał mu
powozić, z czego Jup, gęsto trzaska ąc z bicza, wywiązywał się z właściwą sobie zręczno-
ścią.

Tak więc wszystko szło pomyślnie i w Granitowym Pałacu, i w zagroǳie. I doprawdy,
gdyby nie oddalenie od o czyzny, koloniści nie mieliby się na co uskarżać. Byli akby
stworzeni do podobnego życia, zresztą tak się uż przyzwyczaili do te wyspy, że z żalem
opuszczaliby e gościnną ziemię.

A ednak miłość o czyzny est tak silnie zakorzeniona w sercu człowieka, że gdyby
niespoǳiewanie z awił się w pobliżu wyspy akiś statek, koloniści natychmiast przywo-
łaliby go sygnałami i odpłynęli… Na razie wiedli szczęśliwe życie i racze obawiali się, niż
życzyli sobie, żeby akieś zdarzenie to przerwało.

Ale któż na świecie może pochlebiać sobie, że przykuł do siebie szczęście, i czuć się
bezpieczny od ego kaprysów!

Tak czy inacze , wyspa, którą koloniści zamieszkiwali uż od ponad roku, stanowiła
częsty temat ich rozmów i pewnego dnia padły słowa, które późnie pociągnęły za sobą
poważne następstwa.

Było to  kwietnia, w Nieǳielę Wielkanocną, która Cyrus Smith i ego towarzy-
sze święcili odpoczynkiem i modlitwą. ǲień był tak pogodny, ak bywa ą czasem dni
paźǳiernikowe na półkuli północne .

Wieczorem po posiłku sieǳieli wszyscy w altanie na skra u Płaskowyżu Pięknego
Widoku i przypatrywali się, ak powoli zapada zmrok. Nab podał kilka filiżanek wywaru
z ziaren bzu, zastępu ącego czarną kawę. Rozmawiano o wyspie i o e odosobnionym
położeniu na Pacyfiku, gdy nagle Gedeon Spilett powieǳiał:

— Drogi Cyrusie, czy od czasu, kiedy mamy znaleziony w skrzyni sekstant, próbował
pan ponownie wyznaczyć położenie nasze wyspy?

— Nie, nie robiłem tego — odparł inżynier.
— A może dobrze byłoby zrobić to teraz za pomocą instrumentu doskonalszego niż

ten, którym posługiwał się pan wówczas.
— A to po co? — zapytał Pencroff. — Przecież wyspa leży tam, gǳie leżała.
— Niewątpliwie — ciągnął dale Gedeon Spilett — ale możliwe, że niedoskonałość

przyrządów spowodowała niedokładności w wynikach, a ponieważ teraz łatwo możemy to
sprawǳić…

²⁸⁶pudding — angielski deser o konsystenc i gęstego budyniu lub miękkiego ciasta. [przypis edytorski]
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— Ma pan rac ę, drogi Spilett — odparł inżynier. — Powinienem uż dawno spraw-
ǳić pomiary, chociaż nawet eżeli popełniłem akiś błąd, to nie powinien przekraczać
pięciu stopni na szerokości lub długości.

— Ba, kto to wie? — ciągnął dale reporter. — Kto wie, czyli nie zna du emy się
bliże akiegoś zamieszkałego lądu, niż sąǳimy?

— Dowiemy się o tym utro — odparł Cyrus Smith. — Gdyby nie nawał za ęć, które
nie pozostawiały mi wolne chwili, uż byśmy to wieǳieli.

— Dobrze! — powieǳiał Pencroff. — Pan Cyrus est zbyt dobrym obserwatorem,
żeby się mógł pomylić, i eżeli tylko wyspa nie ruszyła się z mie sca, to z pewnością leży
tam, gǳie ą ulokował!

— Zobaczymy.
Naza utrz inżynier za pomocą sekstantu przeprowaǳił odpowiednie obserwac e, żeby

sprawǳić otrzymane wcześnie współrzędne, a wyniki były następu ące:
Pierwsza obserwac a wskazała, że Wyspa Lincolna leży pomięǳy ° a ° długości

zachodnie oraz pomięǳy ° a ° szerokości południowe .
Druga obserwac a wskazała dokładnie °’ długości zachodnie i °’ szerokości

południowe .
Tak więc pomimo niedokładności przyrządów Cyrus Smith przeprowaǳił poprzednie

badania z taką zręcznością, że błąd nie przekroczył pięciu stopni.
— A teraz — powieǳiał Gedeon Spilett — ponieważ oprócz sekstantu mamy tak-

że atlas geograficzny, zobaczmy, drogi Cyrusie, w którym dokładnie mie scu Pacyfiku
zna du e się Wyspa Lincolna.

Harbert pobiegł po atlas, który — ak wiemy — wydany został we Franc i i w którym
wszystkie nazwy były po ancusku.

Rozłożono mapę Pacyfiku, a inżynier z cyrklem w ręku przygotowywał się do ozna-
czenia położenia wyspy.

Nagle zatrzymał rękę z cyrklem i zawołał:
— Ależ w te części Pacyfiku uż est wyspa!
— Wyspa? — zawołał Pencroff.
— Zapewne nasza — odparł Gedeon Spilett.
— Wcale nie — ciągnął dale Cyrus Smith. — Ta wyspa leży na ° długości i °’

szerokości geograficzne , zatem o dwa i pół stopnia dale na zachód i o dwa stopnie dale
na południe niż Wyspa Lincolna.

— A co to za wyspa? — zapytał Harbert.
— Wyspa Tabor.
— Czy duża?
— Nie, to mała wysepka, położona samotnie na Pacyfiku, które może nikt eszcze

dotąd nie odwieǳił.
— No to my ą odwieǳimy — powieǳiał Pencroff.
— My?
— Tak, panie Cyrusie. Zbudu emy dużą łódź żaglową, a a pode mu ę się nią sterować.

Jak daleko stąd do te wyspy Tabor?
— Około stu pięćǳiesięciu mil na północny wschód — odparł Cyrus Smith.
— Sto pięćǳiesiąt mil! To aszka! — odparł Pencroff. — Przy pomyślnym wietrze

przepłyniemy e w czterǳieści osiem goǳin!
— Ale po co? — zapytał reporter.
— Nie wiadomo, zobaczymy!
Po odpowieǳi Pencroffa postanowiono zbudować statek, aby w paźǳierniku, kiedy

powróci pogodna pora roku, można było wyruszyć na morze.
 

Budowa statku. — Drugi zbiór zboża. — Polowanie na koale. — Nowa roślina barǳiej
przyjemna niż pożyteczna. — Wieloryb. — Harpun z Vineyard. — Ćwiartowanie wielo-
ryba. — Zastosowanie fiszbinów. — Koniec maja. — Spełnione pragnienie Pencroffa.

   Tajemnicza wyspa 



Gdy Pencroff raz wbił sobie coś do głowy, nie spoczął i nie dał innym spoko u, do-
póki tego nie wykonał. Zapragnął odwieǳić wyspę Tabor, a ponieważ do takie podróży
niezbędny był określone wielkości statek, to trzeba było zbudować taki statek.

Po naraǳie z marynarzem inżynier ustalił następu ący plan.
Stateczek miał mieć trzyǳieści pięć stóp długości a ǳiewięć szerokości, co było do-

stateczne do nadania mu znaczne szybkości przy odpowiednim dnie i linii wodne ²⁸⁷. Za-
nurzenie zaplanowano na maksymalnie sześć stóp, co wystarczało, aby uchronić go przed
dryfowaniem²⁸⁸. Na całe długości miał być ułożony pokład z dwoma lukami prowaǳący-
mi do dwóch kabin, przeǳielonych przepierzeniem. Ożaglowanie miało być takie ak na
slupie²⁸⁹, z grotem²⁹⁰, topslem²⁹¹, lataczem²⁹², fokiem, kliwrem i spinakerem²⁹³, słowem
łatwe do zwĳania i rozwĳania, tak aby można e było bez trudu ściągnąć w razie burzy,
a gdy potrzeba, rozwinąć podczas żeglugi przybrzeżne . Wreszcie poszycie kadłuba miało
być zrobione na styk, to znaczy, żeby krawęǳie desek się ze sobą stykały, a nie zachoǳiły
na siebie, natomiast eśli choǳi o szkielet statku, to wręgi²⁹⁴ miały zostać dopasowane
na gorąco, po uprzednim umocowaniu pokładników²⁹⁵ na wzdłużnikach²⁹⁶.

Jakiego drzewa należało użyć do budowy? Wiązów czy świerków, których wiele rosło
na wyspie? Zdecydowano się na świerk, drzewo trochę łupliwe, ak się wyraża ą cieśle, ale
łatwe do obróbki i znoszące zanurzenie w woǳie równie dobrze ak wiąz.

Po uzgodnieniu tych szczegółów postanowiono, że ponieważ ciepła pora roku nade -
ǳie nie wcześnie niż za sześć miesięcy, to Cyrus Smith i Pencroff będą sami pracować
nad budową statku. Gedeon Spilett i Harbert mieli nadal za mować się łowami, nato-
miast Nab i pan Jup nie powinni porzucać prac domowych, które do nich należały.

Zaraz po wybraniu drzew ścięto e, okorowano i wprawnie pocięto na deski, że lepie
by tego nie zrobili zawodowi tracze. Osiem dni potem w zagłębieniu zna du ącym się
pomięǳy Kominami i ścianą skalną został przygotowany roǳa warsztatu okrętowego
i na piasku spoczął kil²⁹⁷ o długości trzyǳiestu pięciu stóp, zaopatrzony z tyłu w stewę
rufową²⁹⁸, a z przodu w ǳiobnicę²⁹⁹.

Cyrus Smith nie wziął się byna mnie do tego zadania na ślepo. Znał się na budowie
statków, tak samo ak prawie na wszystkich innych rzeczach, i na pierw na papierze na-
rysował plan statku. Zresztą miał pomoc w osobie Pencroffa, który pracował przez kilka
lat w stoczni w Brooklynie i znał praktyczną stronę tego zawodu. Dlatego wręgi zostały
zamocowane na kilu dopiero po dokładnym namyśle i ścisłych obliczeniach.

Pencroff, ak łatwo się domyślić, zapalił się do te pracy i nie chciał opuszczać e ani
na chwilę.

Tylko edna sprawa zdolna była go oderwać od warsztatu i to tylko na eden ǳień.
Był nią drugi zbiór zboża, który miał mie sce  kwietnia. Udał się tak dobrze ak pierwszy
i przyniósł przewiǳianą proporc ę ziaren.

²⁸⁷linia wodna a. wodnica — teoretyczna linia przecięcia zewnętrzne powierzchni kadłuba statku poziomą
płaszczyzną spoko ne wody przy typowym zanurzeniu ednostki. [przypis edytorski]

²⁸⁸dryfowanie — znoszenie statku z obranego kursu przez fale, prąd morski lub wiatr. [przypis edytorski]
²⁸⁹slup — żaglowiec ma ący eden maszt i dwa żagle: grot (główny) oraz tró kątny fok, rozpinany przed

masztem; ednomasztowe achty ma ące dwa lub trzy przednie żagle nazywa się obecnie kutrami; slup wojenny
— niewielki okręt pomocniczy używany we flotach od końca XVII do poł. XIX w., dwu- lub tró masztowy.
[przypis edytorski]

²⁹⁰grot — główny, podstawowy żagiel na żaglowcu. [przypis edytorski]
²⁹¹topsel — dodatkowy, górny, tró kątny żagiel przymasztowy, podnoszony przy niezbyt silnym wietrze.

[przypis edytorski]
²⁹²latacz — tró kątny żagiel przedni podnoszony przy słabych wiatrach powyże foka i kliwra. [przypis edy-

torski]
²⁹³fok, kliwer i spinaker — tró kątne żagle rozpinane przed przednim masztem. [przypis edytorski]
²⁹⁴wręga a. wręg — poprzeczne elementy szkieletu statku, stanowiące roǳa żeber nada ących kształt kadłu-

bowi i usztywnia ących konstrukc ę. [przypis edytorski]
²⁹⁵pokładniki — poprzeczne elementy szkieletu statku zamyka ące wręgi od góry i służące do mocowania na

nich pokładu; pokładniki spoczywa ą na wzdłużnikach pokładnikowych. [przypis edytorski]
²⁹⁶wzdłużniki — belki konstrukcy ne biegnące wzdłuż statku, łączące ze sobą poprzeczne elementy szkieletu

i wzmacnia ące sztywność kadłuba. [przypis edytorski]
²⁹⁷kil — stępka, na niższa belka statku ciągnąca się od ǳioba do ru. [przypis edytorski]
²⁹⁸stewa rufowa — przedłużenie stępki (kilu) statku w kierunku ru (tylne części), łączące poszycie burt.

[przypis edytorski]
²⁹⁹ǳiobnica — stewa ǳiobowa, przedłużenie stępki (kilu) statku w kierunku ǳiobu. [przypis edytorski]
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— Pięć buszli, panie Cyrusie! — powieǳiał Pencroff po skrupulatnym odmierzeniu
swoich skarbów.

— Pięć buszli — odpowieǳiał inżynier — licząc więc po sto trzyǳieści tysięcy ziaren
na buszel, da e to sześćset pięćǳiesiąt tysięcy ziaren.

— No to tym razem zasie emy wszystko — powieǳiał marynarz — zachowu ąc tylko
mały zapas.

— Słusznie, Pencroffie. A eżeli następny zbiór przyniesie podobną proporc ę co ǳi-
sie szy, bęǳiemy mieli cztery tysiące buszli.

— I bęǳiemy eść chleb?
— Bęǳiemy eść chleb.
— Ale trzeba bęǳie zbudować młyn?
— Wybudu emy młyn.
Trzeci zagon pod zboże był znacznie obszernie szy niż dwa poprzednie. Ziemia, przy-

gotowana ak na starannie , przy ęła drogocenne ziarno. Zrobiwszy to, Pencroff powrócił
do swo e pracy przy statku.

Przez ten czas Gedeon Spilett i Harbert polowali w okolicy i zapęǳali się dosyć
daleko w nieznane części Lasu Dalekiego Zachodu, z bronią naładowaną kulami na wy-
padek akiegoś nieprzy emnego spotkania. Był tu nieprzebyty gąszcz wspaniałych drzew,
rosnących tak gęsto, ak gdyby brakło im wolne przestrzeni. Zbadanie te zbite masy
drzew było niezwykle trudne i reporter nie odważył się nigdy zapuszczać tam bez buso-
li w kieszeni, gdyż słońce ledwie przebĳało się przez gęstwinę gałęzi i kieru ąc się nim,
trudno byłoby znaleźć drogę. Rzecz asna, zwierzyna była rzadsza w mie scach, gǳie bra-
kowało e dostateczne swobody ruchu. Mimo to w drugie połowie kwietnia myśliwym
udało się upolować trzy duże okazy zwierząt roślinożernych. Były to koale, z których ed-
nego koloniści spotkali uż wcześnie na północ od eziora. Nierozważnie dały się zabić
pomięǳy grubymi konarami drzew, gǳie szukały schronienia. Skóry przyniesiono do
Granitowego Pałacu i za pomocą kwasu siarkowego poddano swego roǳa u garbowaniu,
ǳięki czemu stały się zdatne do użytku.

Podczas edne z takich wycieczek łowieckich Gedeon Spilett zasłużył się dokonaniem
pewnego cennego odkrycia.

Było to  kwietnia. Dwa myśliwi zapuścili się w południowo-zachodnią część Lasu
Dalekiego Zachodu, gdy nagle reporter, poprzeǳa ący Harberta o pięćǳiesiąt kroków,
doszedł do polanki, na które rzaǳie rosnące drzewa pozwalały przedrzeć się promieniom
słońca.

Pierwszą rzeczą, która zwróciła uwagę reportera, był ǳiwny zapach wyǳielany przez
pewne rośliny o prostych, okrągłych, rozgałęzionych łodygach, na których rosły kwia-
ty ułożone w grona i drobne nasionka. Zerwał kilka łodyżek i powróciwszy do swego
towarzysza, powieǳiał:

— Zobacz no, Harbercie, co to takiego?
— A gǳie pan znalazł tę roślinę, panie Spilett?
— Tam, na polance, gǳie rośnie ich dużo.
— No, panie Spilett — powieǳiał Harbert — oto odkrycie zapewnia ące panu do-

zgonną wǳięczność Pencroffa!…
— Czyżby to był tytoń?
— Tak est. Chociaż nie pierwszego gatunku, ale w każdym razie tytoń!
— Ach, poczciwy Pencroff! To się ucieszy! No, ale chyba nie wypali wszystkiego, dla

nas też coś zostawi.
— Mam pomysł, panie Spilett — zawołał Harbert. — Nie mówmy nic Pencroffowi,

zostawmy sobie czas na przyrząǳenie tych liści, a pewnego pięknego poranka poda my
mu fa kę nabitą po sam wierzch.

— Zgoda, Harbercie. Od tego dnia nasz zacny towarzysz niczego uż więce nie bęǳie
pragnął do szczęścia!

Reporter i Harbert zrobili porządny zapas cenne rośliny i powrócili do Granitowego
Pałacu, kry ąc swo ą zdobycz tak starannie, ak gdyby to była kontrabanda³⁰⁰, a Pencroff
był na surowszym z celników.

³⁰⁰kontrabanda — przemyt. [przypis edytorski]
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Cyrusa Smitha i Naba dopuszczono do ta emnicy, a marynarz niczego nie pode rzewał
przez cały długi czas potrzebny na wysuszenie cienkich listków, pokro enie i przypraże-
nie na gorących kamieniach. Wszystko to trwało dwa miesiące, ale Pencroff niczego nie
zauważył, gdyż tak był za ęty pracą przy budowie statku, że powracał do Granitowego
Pałacu tylko na nocny odpoczynek.

 ma a po raz kole ny został oderwany od swo e ulubione pracy, tym razem przez
przygodę rybacką, w które wzięli uǳiał wszyscy koloniści.

Od kilku dni zauważali na morzu akieś olbrzymie zwierzę pływa ące w pobliżu Wy-
spy Lincolna, w odległości dwóch czy trzech mil od brzegu. Był to wieloryb na większe-
go rozmiaru, prawdopodobnie należący do gatunku ży ącego w morzach południowych,
zwanego wielorybem przylądkowym³⁰¹.

— Cóż by to była za gratka dostać go w swo e ręce! — zawołał marynarz. — Ach,
gdybyśmy mieli odpowiedni statek i dobry harpun, pierwszy zawołałbym: „Rusza my na
wieloryba, bo wart zachodu!”

— Ach, Pencroffie — powieǳiał Gedeon Spilett — chciałbym zobaczyć, ak pan
używa harpuna. To musi być ciekawe.

— Barǳo ciekawe i dość niebezpieczne — powieǳiał inżynier — ale skoro nie mamy
możliwości, żeby zaatakować to zwierzę, nie ma powodu się nim dale za mować.

— ǲiwię się barǳo — odezwał się reporter — że napotykamy wieloryba na te
stosunkowo duże szerokości geograficzne .

— A cóż w tym ǳiwnego, panie Spilett? — odpowieǳiał Harbert. — Zna du emy
się w te części Pacyfiku, którą rybacy angielscy i amerykańscy nazywa ą Whale Field,
czyli Wielorybie Pole, i właśnie tu, pomięǳy Nową Zelandią a Ameryką Południową,
spotyka się na więce wielorybów półkuli południowe .

— Na prawǳiwsza prawda — powieǳiał Pencroff. — Mnie tylko ǳiwi, że do te
pory nie wiǳieliśmy ich więce . Zresztą, ponieważ nie możemy się do niego zbliżyć, nie
mówmy uż o nim!

I marynarz powrócił do swo e pracy, choć nie bez głębokiego westchnienia żalu, bo
w każdym marynarzu sieǳi rybak, a eżeli przy emność z połowu est proporc onalna do
wielkości zdobyczy, to można sobie wyobrazić, co czu e wielorybnik wobec wieloryba!

Gdyby to choǳiło tylko o przy emność! Ale nie da się ukryć, że podobna zdobycz
przyniosłaby ogromną korzyść kolonii, gdyż ole , tłuszcz i fiszbin przydałyby się do wielu
celów.

Tymczasem dostrzeżony wieloryb nie miał zamiaru opuszczać wód wokół wyspy. Czy
to więc z okien Granitowego Pałacu, czy z Płaskowyżu Pięknego Widoku, Harbert i Ge-
deon Spilett w czasie wolnym od polowań oraz Nab w przerwach od za ęć kuchennych
nie wypuszczali z rąk lunety i obserwowali wszystkie ruchy zwierzęcia. Wieloryb, głębo-
ko zapęǳiwszy się w obszerną Zatokę Stanów Z ednoczonych, przemierzał ą szybko od
Przylądka Szczęki aż do Przylądka Szponu, odpycha ąc się potężną płetwą ogonową, na
które opierał się i poruszał zrywami z szybkością dochoǳącą niekiedy do dwunastu mil
na goǳinę. Czasami podpływał tak blisko wyspy, że można mu się było dokładnie przy -
rzeć. Był to rzeczywiście wieloryb południowy, cały czarny, z głową barǳie spłaszczoną
niż u wielorybów północnych.

Wiǳieli go, ak wyrzuca przez nozdrza na znaczną wysokość obłok pary… czy wody,
ponieważ — akkolwiek może się to wydawać ǳiwne — przyrodnicy i wielorybnicy nie
zgoǳili się eszcze ze sobą co to tego. Czy zwierzę wyrzuca w ten sposób wodę czy po-
wietrze? Na ogół przy mu e się, że est to para, która szybko skrapla ąc się w zetknięciu
z chłodnym powietrzem, opada w postaci deszczu.

Ciągła obecność tego ssaka morskiego niepokoiła kolonistów. Szczególnie drażniło to
Pencroffa i rozpraszało go podczas pracy. W końcu nabrał takie ochoty na wieloryba, ak
ǳiecko na przedmiot, którego mu odmawia ą. W nocy mówił o nim przez sen i z pew-

³⁰¹wieloryb przylądkowy, Eubalaena capensis (daw. biol.) — wieloryb biska ski południowy (Eubalaena au-
stralis), gatunek wieloryba występu ący na półkuli południowe , pomięǳy ° a ° szer. geogr. płd., osiąga ący
do  m długości; dawna nazwa gatunku pochoǳi od Przylądka Dobre Naǳiei w Ayce Płd., gdyż zwierzęta
te w okresie godowym przypływa ą na wody wokół przylądka i można e dogodnie obserwować z lądu. [przypis
edytorski]
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nością, gdyby tylko miał możliwość go zaatakować, gdyby czółno było zdolne utrzymać
się na morzu, nie wahałby się ani chwili i popłynął w pościg.

Czego nie mogli dokonać koloniści, dokonał za nich przypadek.  ma a Nab sto ący
przy oknie w kuchni głośnymi okrzykami ozna mił, że morze wyrzuciło wieloryba na
brzeg.

Na tę wieść Harbert i Gedeon Spilett, którzy mieli właśnie wyruszyć na polowanie,
odłożyli strzelby. Pencroff wypuścił z rąk siekierę, Cyrus Smith i Nab dołączyli do nich
i wszyscy razem pobiegli na brzeg.

Wieloryb osiadł na plaży Cypla Znaleziska, o trzy mile od Granitowego Pałacu, i to
podczas przypływu. Prawdopodobnie zatem niełatwo mu bęǳie się wydostać z kłopotów
i wrócić do morza. W każdym razie należało się spieszyć i w razie potrzeby odciąć mu
drogę odwrotu.

Pobiegli więc co tchu z kilofami i okutymi oszczepami, przez most na Rzece ǲięk-
czynienia, prawym brzegiem rzeki, potem wzdłuż plaży i po niespełna dwuǳiestu minu-
tach znaleźli się przy olbrzymim zwierzęciu, nad którym roiły się uż całe chmary ptactwa.

— Co za potwór! — zawołał Nab.
Określenie było całkiem usprawiedliwione, był to bowiem wieloryb południowy dłu-

gości osiemǳiesięciu stóp, prawǳiwy olbrzym, ważący co na mnie sto pięćǳiesiąt ty-
sięcy funtów.

Co ǳiwne, wieloryb nie poruszał się i nie próbował, szamocząc się, wrócić do mo-
rza, korzysta ąc z trwa ącego przypływu. Zagadka ta wy aśniła się wkrótce, gdy podczas
odpływu koloniści obeszli zwierzę dookoła.

Wieloryb uż nie żył. Z lewego boku wystawał mu harpun.
— Czyżby w tych stronach pływali wielorybnicy?… — odezwał się Gedeon Spilett,

u rzawszy harpun.
— A to dlaczego? — spytał marynarz.
— Bo ten harpun nadal tkwi w ego boku…
— Ech, panie Spilett, to niczego nie dowoǳi — odparł Pencroff. — Wiǳiano wie-

loryby, które przepłynęły tysiące mil z wbitym w ciało harpunem, i choćby ten został
ugoǳony na północnym Atlantyku, a przypłynął zginąć tuta na południu Pacyfiku, nie
byłoby w tym nic ǳiwnego.

— Jednak… — zaczął Gedeon Spilett, którego wy aśnienie Pencroffa niezbyt zado-
walało.

— To na zupełnie możliwe — odpowieǳiał Cyrus Smith. —- Obe rzy my ednak
ten harpun. Możliwe, że zgodnie z rozpowszechnionym zwycza em wyryto na nim nazwę
statku.

Istotnie, gdy Pencroff wyciągnął harpun z boku wieloryba, odczytał na nim następu-
ący napis:

Maria Stella
Vineyard³⁰².

— Statek z Vineyard! Statek z moich stron! — zawołał marynarz. — „Maria Stella”!
Wspaniały wielorybnik, na honor, znam go dobrze. Ach, przy aciele, statek z Vineyard,
wielorybnik z Vineyard!

Marynarz, potrząsa ąc harpunem, powtarzał ze wzruszeniem nazwę tak bliską ego
sercu, nazwę swoich roǳinnych stron.

Ponieważ ednak nie można się było spoǳiewać, aby „Maria Stella” przybyła upo-
mnieć się o swo ą zdobycz, postanowiono przystąpić do rozćwiartowania zwierzęcia, za-
nim zacznie się rozkładać. Drapieżne ptaki, czatu ące uż od kilku dni na ten bogaty żer,
chciały niezwłocznie się za niego zabrać i trzeba było odpęǳić e wystrzałami.

Wieloryb był samicą i ego sutki dostarczyły znaczne ilości mleka, które zdaniem
przyrodnika Dieffenbacha³⁰³ może uchoǳić za mleko krowie, nie różni się bowiem od
niego ani smakiem, ani barwą, ani gęstością.

³⁰²Vineyard — zapewne Martha’s Vineyard, niewielka wyspa na Atlantyku, u wybrzeży amerykańskiego stanu
Massachusetts; do lat . XIX w. eden z ośrodków przemysłu wielorybniczego. [przypis edytorski]

³⁰³Dieffenbach, Ernst (–) — niemiecki przyrodnik i geolog, za mu ący się badaniami w Nowe Zelandii,
autor książki Travels in New Zealand (Podróże po Nowe Zelandii, ). [przypis edytorski]
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Pencroff służył niegdyś na statku wielorybniczym i stąd mógł metodycznie pokierować
operac ą ćwiartowania zwierzęcia. Praca była dosyć nieprzy emna i trwała trzy dni, ale
żaden z kolonistów się przed nią nie uchylał, nawet Gedeon Spilett, który według słów
marynarza w końcu bęǳie mógł zostać „barǳo dobrym rozbitkiem”.

Tłuszcz pocięto w płaty grubości dwóch i pół stopy, potem poǳielono na kawały
ważące po akieś tysiąc funtów, a następnie stopiono w wielkich glinianych naczyniach
przyniesionych na mie sce ćwiartowania, gdyż koloniści nie chcieli, żeby odraża ący zapach
rozniósł się w okolicy Płaskowyżu Pięknego Widoku. W wyniku przetopienia tłuszcz
stracił na waǳe około edne trzecie . Było go ednak i tak ogromnie dużo: sam tylko
ozór dał sześć tysięcy funtów ole u, a dolna warga — cztery tysiące. Oprócz tłuszczu,
który zapewniał na długo zapas stearyny i gliceryny, był eszcze fiszbin³⁰⁴, mogący się
niewątpliwie przydać, pomimo że mieszkańcy Granitowego Pałacu nie nosili parasoli ani
gorsetów. W górne szczęce wieloryba tkwiło po obu stronach osiemset rogowych płytek,
barǳo elastycznych, o włókniste teksturze, wyostrzonych na końcach ak dwa wielkie
grzebienie o zębach długich na sześć stóp. Służą one do zatrzymywania tysięcy ży ątek,
małych rybek i mięczaków stanowiących pożywienie wieloryba.

Kiedy ku wielkiemu zadowoleniu kolonistów praca została skończona, szczątki zwie-
rzęcia zostawiono ptakom, które zapewne nie zostawiły z nich nawet śladu, i mieszkańcy
Granitowego Pałacu powrócili do przerwanych za ęć.

Przed powrotem do warsztatu okrętowego Cyrus Smith wpadł na pomysł zrobie-
nia pewnych urząǳeń, które wzbuǳiły żywe zaciekawienie ego towarzyszy. Wziął tuzin Polowanie
fiszbinów, pociął każdy na sześć równych kawałków i zaostrzył na końcach.

— A to, panie Cyrusie — spytał Harbert, gdy inżynier skończył — do czego bęǳie
służyło?

— Do zabĳania wilków, lisów, a nawet aguarów — odpowieǳiał inżynier.
— Teraz?
— Nie, w zimie, gdy bęǳiemy mieli lód do dyspozyc i.
— Nie rozumiem… — powieǳiał Harbert.
— Zaraz zrozumiesz, mó chłopcze — odpowieǳiał inżynier. — Ta pułapka nie est

moim wynalazkiem. Używa ą e często myśliwi aleuccy³⁰⁵ w rosy skie Ameryce³⁰⁶. Wi-
ǳicie te fiszbiny, przy aciele. Otóż, gdy przy ǳie mróz, zegnę mocno każdy z nich i będę
polewał wodą, aż pokry ą się grubą warstwą lodu, która nie pozwoliła im się rozprosto-
wać. Potem otoczę e warstwą tłuszczu i porozrzucam po śniegu. I co się stanie, kiedy
akieś zgłodniałe zwierzę połknie taką przynętę? Otóż ciepło w ego żołądku roztopi lód,
a nagle rozprostowany fiszbin swymi zaostrzonymi końcami przebĳe wnętrzności.

— To mi pomysł co się zowie! — zawołał Pencroff.
— I zaoszczęǳi nam kul i prochu — odpowieǳiał Cyrus Smith.
— To lepsze niż doły! — dodał Nab.
— Zaczeka my więc do zimy!
— Zaczeka my.
Tymczasem budowa statku posuwała się naprzód i pod koniec miesiąca połowa po-

szycia była gotowa. Widać uż było po kształtach, że bęǳie się znakomicie trzymał na
morzu.

Pencroff pracował z niezrównanym zapałem i tylko ǳięki swe potężne naturze wy-
trzymał wszystkie trudy. Ale towarzysze przygotowali mu w ta emnicy nagrodę za tyle
wysiłków i  ma a marynarz miał doznać edne z na większych radości w swoim życiu.

Tego dnia, pod koniec obiadu, w chwili gdy Pencroff podnosił się od stołu, poczuł,
że ktoś położył mu dłoń na ramieniu.

Był to Gedeon Spilett, który powieǳiał:
— Chwileczkę, mistrzu Pencroffie, tak się nie odchoǳi. Zapomniał pan o deserze?

³⁰⁴fiszbin (z niem. Fischbein: Fisch: ryba, Bein daw.: kość) — giętka, rogowa substanc a tworząca płyty na
podniebieniu wielorybów, z które dawnie wytwarzano usztywnia ące pręty w gorsetach i stanikach, pręty
parasoli, uchwyty pe czy itp.; także: każda z takich płyt. [przypis edytorski]

³⁰⁵Aleuci — ogólna nazwa nadana rǳennym mieszkańcom Aleutów, Wysp Komandorskich oraz zach. części
półwyspu Alaska. [przypis edytorski]

³⁰⁶rosyjska Ameryka— Alaska, która należała do Ros i, zanim w  została sprzedana Stanom Z ednoczonym;
bohaterowie trafili na wyspę w marcu , wieloryb został wyrzucony na plażę na początku ma a . [przypis
edytorski]
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— ǲięku ę, panie Spilett — odpowieǳiał marynarz. — Czas wracać do pracy.
— A może filiżankę kawy, przy acielu?
— ǲięku ę…
— A może fa eczkę?…
Pencroff podniósł się nagle i ego szeroka poczciwa twarz pobladła, gdy reporter podał

mu nabitą fa kę, a Harbert — żarzący się węgielek.
Chciał coś powieǳieć, ale nie mógł wykrztusić ani słowa, tylko nagle pochwycił fa kę,

włożył do ust, a potem, przytknąwszy do nie węgielek, zaciągnął się raz po raz, pięć czy
sześć razy.

W powietrze uniósł się błękitnawy kłąb wonnego dymu, a ze środka tego obłoczka
dobiegał drżący ze wzruszenia głos, który powtarzał:

— Tytoń! Prawǳiwy tytoń!
— Tak est, Pencroffie — odpowieǳiał Cyrus Smith — i to nawet doskonały tytoń!
— O Boska Opatrzności! Stwórco potężny wszystkich rzeczy! — zawołał marynarz.

— Teraz uż niczego nie braku e na nasze wyspie!…
I palił, palił, palił!
— A kto dokonał tego odkrycia? — spytał wreszcie. — Pewnie ty, Harbercie?
— Nie, Pencroffie, to pan Spilett.
— Pan Spilett! — wykrzyknął marynarz, przyciska ąc do piersi reportera, który nigdy

wcześnie nie doświadczył tak potężnego uścisku.
— Uff!… Pencroffie! — zawołał, chwyta ąc wreszcie oddech. — Nich pan uǳieli

cząstki swo e wǳięczności Harbertowi, który rozpoznał tę roślinę, Cyrusowi, który ą
przyrząǳił, i Nabowi, któremu tak trudno było utrzymać całą tę sprawę w ta emnicy…

— Odpłacę się wam kiedyś, przy aciele! — odpowieǳiał marynarz. — Teraz to uż
na śmierć i życie!…
 

Zima.— Folowanie wełny. —Młyn. —Natrętna myśl Penrroffa. — Fiszbiny. —Do czego
może się przydać albatros? — Paliwo przyszłości. — Top i Jup. — Burze. — Zniszczenia
w ptaszarni. — Wyprawa na bagna. — Cyrus Smith zostaje sam. — Badanie studni.

Zima nadeszła w czerwcu, który est odpowiednikiem grudnia na półkuli północne ,
i na ważnie szym zadaniem było sporząǳenie ciepłe i trwałe oǳieży.

Muflony z zagrody zostały uż ostrzyżone, trzeba było teraz przetworzyć ich wełnę,
cenny surowiec włókienniczy, w tkaninę.

Zrozumiałe, że Cyrus Smith, nie ma ąc do dyspozyc i gręplarek, czesarek, głaǳiarek,
rozciągarek, skręcarek ani żadnych maszyn do przęǳenia wełny, takich ak mule-jen-
ny³⁰⁷ czy self-acting³⁰⁸, ani warsztatu tkackiego, musiał użyć dużo prostszych sposobów,
żeby uniknąć ręcznego przęǳenia i tkania. Postanowił wykorzystać właściwość włókien
wełny polega ącą na tym, że pod wpływem ugniatania w różnych kierunkach zbĳa ą się
i sczepia ą ze sobą, tworząc materiał zwany filcem. Filc można zatem otrzymać za pomo-
cą prostego spilśnienia, czyli odpowiedniego zgniatania wełny, zwanego też folowaniem,
co chociaż zmnie sza elastyczność tkaniny, powiększa za to e zdolność zatrzymywania
ciepła. Wełna muflonów składa się z barǳo krótkich włókien, co znacznie ułatwia e
spilśnienie.

Inżynier przy pomocy towarzyszy, łącznie z Pencroffem — który znów musiał ode-
rwać się od swo ego statku — rozpoczął czynności przygotowawcze, ma ące na celu
oczyszczenie wełny z lepkie i tłuste substanc i, którą est ona przesiąknięta, zwane
tłuszczopotem. Odtłuszczanie odbywało się w kaǳiach napełnionych wodą podgrzaną do
temperatury siedemǳiesięciu stopni. Wełna moczyła się w nich przez dwaǳieścia cztery
goǳiny, następnie prano ą dokładnie w woǳie z sodą. Gdy wełnę wyciśnięto i dosta-
tecznie wysuszono, była w stanie nada ącym się do folowania, to znaczy do przetworzenia

³⁰⁷mule-jenny (ang.) — przęǳarka mule owa, wykorzystu ąca ako napęd koło wodne, wynaleziona w 
w Anglii przez Samuela Cromptona. [przypis edytorski]

³⁰⁸self-acting (ang.) — właśc. self-acting spinning mule, automatyczna przęǳarka mule owa, opatentowana
przez Richarda Robertsa w . [przypis edytorski]
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w mocną, choć zgrzebną tkaninę, która nie miałaby większe wartości w akimkolwiek
ośrodku przemysłowym Europy lub Ameryki, ale wysoko cenione na „rynkach zbytu
Wyspy Lincolna”.

Zrozumiałe, że tego roǳa materiał musiał być znany w na dawnie szych czasach.
I rzeczywiście, pierwsze tkaniny wełniane wyrabiano właśnie w sposób, którego zamierzał
użyć Cyrus Smith.

Przy konstruowaniu maszyny do folowania wełny barǳo przydały się umie ętności
inżynierskie Cyrusa. ǲięki nim potrafił zręcznie wykorzystać do napęǳania folusza³⁰⁹
siłę mechaniczną wytwarzaną przez wodospad nadbrzeżny, dotychczas bezużyteczną.

Urząǳenie było niezwykle proste: pień drzewa zaopatrzony w krzywki³¹⁰, które na
przemian podnosiły i opuszczały pionowe tłuczki, koryta na wełnę, do których tłucz-
ki opadały, wreszcie solidna drewniana rama, otacza ąca i wiążąca całą konstrukc ę. Tak
wyglądała ta maszyna i taka była przez wieki, aż do chwili, gdy luǳie wpadli na po-
mysł zastąpienia tłuczków walcami ugniata ącymi i poddania surowca nie uż ubĳaniu,
ale walcowaniu.

Całe to ǳiałanie pod kierunkiem Cyrusa Smitha udało się znakomicie. Wełna, na-
sycona uprzednio roztworem mydlanym, ma ącym z edne strony zwiększyć poślizg,
zmiękczyć włókna i ułatwić ich zbĳanie się, a z drugie zapobiec ich uszkoǳeniom pod-
czas tłuczenia, wyszła z folusza w postaci grube filcowe płachty. Nierówności i prążki,
istnie ące z natury na każdym włókienku, tak dobrze się posczepiały i pozaplątywały, że
powstała tkanina dobra zarówno na oǳież, ak i na koce. Widać było, że to nie mery-
nos³¹¹, ani muślin, ani kaszmir szkocki, ani kort³¹², ani ryps³¹³, ani edwab chiński czy
orleański, ani alpaka³¹⁴, ani sukno, ani też flanela! Był to „filc linkolnĳski”, a Wyspa
Lincolna wzbogaciła się o kole ną gałąź przemysłu.

Koloniści zdobyli więc nie tylko dobrą oǳież, ale i grube koce, toteż mogli bez obaw
oczekiwać nadchoǳące zimy roku –³¹⁵.

Około  czerwca dały się rzeczywiście odczuć wielkie mrozy i Pencroff musiał z żalem
przerwać budowę statku, który miał być skończony na wiosnę.

Marynarza opanowała uporczywa myśl, że musi odbyć podróż zwiadowczą na wyspę
Tabor, pomimo że Cyrus Smith nie popierał tego pomysłu, wypływa ącego z czyste cie-
kawości. Było przecież oczywiste, że nie można się spoǳiewać znalezienia pomocy na te
bezludne i niemal ałowe skale. Przepłynięcie stu pięćǳiesięciu mil, stosunkowo nie-
wielkim statkiem, przez nieznany ocean — to sprawa mogąca wzbuǳać pewne obawy.
Co bęǳie, eśli statek, wypłynąwszy na pełne morze, nie bęǳie mógł dopłynąć do wyspy
Tabor ani powrócić na Wyspę Lincolna? Co by się z nim stało na środku Pacyfiku, który
tak często nawieǳa ą huragany?

Cyrus Smith często omawiał ten pro ekt z Pencroffem i zwrócił uwagę na ego ǳi-
waczny upór, z którego może sam marynarz nie zdawał sobie dobrze sprawy.

— Muszę wreszcie — powieǳiał do niego pewnego dnia inżynier — zwrócić panu
uwagę, drogi przy acielu, że po tylu pochwałach, akimi obdarzał pan Wyspę Lincolna,
po tylokrotnym zapewnianiu o żalu, aki by pan czuł, gdyby trzeba było się z nią rozstać,
teraz pan pierwszy pragnie ą opuścić.

— Opuścić tylko na kilka dni — odparł Pencroff — tylko na kilka dni, panie Cyrusie!
Na tyle, ile wymaga droga tam i z powrotem i zobaczenie, co to za wysepka!

— Przecież nie może się równać z Wyspą Lincolna!
— Jestem tego z góry pewien.
— Po cóż więc ryzykować?
— Żeby się dowieǳieć, co się ǳie e na wyspie Tabor.

³⁰⁹folusz — maszyna a. warsztat do folowania (spilśniania) wełny i tkanin. [przypis edytorski]
³¹⁰krzywka — element konstrukc i mechaniczne o zakrzywione powierzchni robocze , umożliwia ący za-

mianę ruchu obrotowego w okresowy ruch posuwisty innego elementu. [przypis edytorski]
³¹¹merynos — tu: tkanina wełniana z runa owiec merynosów. [przypis edytorski]
³¹²kort — tkanina wełniana o skośnym splocie używana głównie na ubrania męskie. [przypis edytorski]
³¹³ryps — tkanina o podłużnych lub poprzecznych wypukłych prążkach. [przypis edytorski]
³¹⁴alpaka — lekka tkanina z wełny alpak, peruwiańskich zwierząt podobnych do lam, popularna od poł. XIX

w., używana gł. do wyrobu mundurów i wierzchnich ubiorów męskich. [przypis edytorski]
³¹⁵nadchoǳąca zima roku – — niedopatrzenie autora: na półkuli południowe była to zima roku ,

trwa ąca od czerwca do sierpnia; na przełom roku przypada ą zimy na półkuli północne . [przypis edytorski]
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— Ależ tam się nic nie ǳie e! Nic nie może się ǳiać!
— Kto to wie?
— A eżeli złapie pana burza?
— Tego nie ma się co obawiać podczas ciepłe pory roku — odpowieǳiał Pencroff.

— Ponieważ ednak, panie Cyrusie, ponieważ należy wszystko przewidywać, prosiłbym
pana o pozwolenie zabrania ze sobą w tę podróż Harberta.

— Pencroffie — odpowieǳiał inżynier, kładąc dłoń na ramieniu marynarza — gdyby
się przytrafiło akieś nieszczęście panu i temu chłopcu, którego los uczynił naszym synem,
czy sąǳi pan, że moglibyśmy kiedykolwiek się pocieszyć?

— Panie Cyrusie — odparł Pencroff z niewzruszoną ufnością — nie sprawimy wam
nigdy tego zmartwienia. Zresztą, pomówimy eszcze o te podróży, gdy przy ǳie na nią
czas. Poza tym estem przekonany, że gdy tylko u rzy pan nasz stateczek ukończony, tak
dobrze zaopatrzony w maszty, liny i żagle, gdy zobaczy pan, ak się sprawu e na morzu,
kiedy bęǳiemy opływać naszą wyspę — bo zrobimy to razem — estem przekonany,
powiadam, że nie bęǳie się pan wahał puścić mnie w podróż. Nie ukrywam, że pański
stateczek bęǳie prawǳiwym arcyǳiełem!

— Niech pan przyna mnie powie: „nasz stateczek”, Pencroffie — odpowieǳiał in-
żynier, chwilowo całkiem rozbro ony.

Rozmowa, do które mieli wrócić późnie , skończyła się tym, że ani inżynier, ani
marynarz nie zmienili swo ego zdania.

Pod koniec czerwca spadł pierwszy śnieg. Zagroda uż wcześnie została obficie za-
opatrzona w paszę i nie trzeba było choǳić do nie coǳiennie, postanowiono ednak, iż
ktoś bęǳie ą odwieǳał przyna mnie raz w tygodniu.

Ponownie zastawiono pułapki i zrobiono próbę z przyrządami zrobionymi przez Cy-
rusa Smitha. Zgięte fiszbiny, uwięzione w pokrowcu z lodu i pokryte grubą warstwą
tłuszczu, rozrzucono na skra u lasu, w mie scu, którędy zwykle przechoǳiły zwierzęta,
zmierza ąc do eziora.

Ku wielkiemu zadowoleniu inżyniera wynalazek ten, zapożyczony od myśliwych aleuc-
kich, sprawǳił się doskonale. Złapano na niego tuzin lisów, kilka ǳików, a nawet a-
guara. Zwierzęta znaleziono martwe, z żołądkami przebitymi przez nagle wyprostowane
fiszbiny.

W tym czasie koloniści pod ęli ǳiałanie, o którym należy wspomnieć, była to bowiem
pierwsza próba nawiązania kontaktu z innymi ludźmi.

Gedeon Spilett nieraz uż myślał o tym, żeby wrzucić do morza list zamknięte w bu-
telce, którą prądy może zaniosłyby na akiś zamieszkały brzeg, albo powierzyć wiadomość
gołębiom. Ale czy naprawdę można było się spoǳiewać, że gołębie czy butelki zdoła ą
przebyć przestrzeń odǳiela ącą wyspę od stałego lądu, odległość wynoszącą tysiąc dwie-
ście mil? Czystym szaleństwem byłoby w to wierzyć.

Ale oto  czerwca schwytano z niemałym trudem cenną zdobycz, albatrosa, ranio-
nego lekko w nogę strzałem Harberta.

Był to wspaniały ptak z roǳiny tych wielkich żeglarzy, których rozpostarte skrzydła
osiąga ą szerokość ǳiesięciu stóp i pozwala ą im przebywać tak rozległe przestrzenie ak
Pacyfik.

Harbert chętnie zatrzymałby pięknego ptaka. Rana albatrosa szybko się bowiem wy-
goiła i młoǳieniec uważał, że da radę go oswoić. Ale Gedeon Spilett wytłumaczył mu,
że nie wolno zmarnować okaz i do porozumienia się przez takiego posłańca z innymi
lądami na Pacyfiku. Harbert ustąpił, gdy zrozumiał, że eżeli albatros przybył z akiegoś
zamieszkałego lądu, to gdy tylko oǳyska wolność, z pewnością tam powróci.

Możliwe, że w głębi duszy Gedeon Spilett, w którym oǳywała się niekiedy żyłka
ǳiennikarska, miał po prostu ochotę wysłać na los szczęścia interesu ący artykuł z opo-
wieścią o przygodach kolonistów z Wyspy Lincolna. Cóż to byłby za sukces dla stałego
reportera „New York Herald” i dla gazety, w które zamieszczono by podobną kronikę,
gdyby kiedykolwiek dotarła do rąk wydawcy, czcigodnego Johna Bennetta³¹⁶!

³¹⁶Bennett, James Gordon, senior (–) — Amerykanin szkockiego pochoǳenia, założyciel, redaktor
i wydawca gazety „New York Herald” (). [przypis edytorski]
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Gedeon Spilett zredagował więc treściwą notatkę, którą włożono do woreczka z moc-
nego, nagumowanego płótna, z dołączoną gorącą prośbą do każdego, kto ą zna ǳie, aby
ą odesłał do biura „New York Herald”. Woreczek przywiązano albatrosowi do szyi, a nie
do nogi, ponieważ ptaki te ma ą zwycza odpoczywać na powierzchni morza. Po czym
zwrócono wolność temu szybkiemu powietrznemu posłańcowi i koloniści nie bez wzru-
szenia patrzyli za nim, ak znika w dalekich mgłach na zachoǳie.

— Dokąd leci? — spytał Pencroff.
— W stronę Nowe Zelandii — odpowieǳiał Harbert.
— Szczęśliwe podróży! — zawołał marynarz, który niewiele się spoǳiewał po tym

sposobie korespondenc i.
Z nade ściem zimy zabrano się znowu do prac we wnętrzu Granitowego Pałacu, do

naprawy oǳieży i do innych spraw, a mięǳy nimi do uszycia żagli dla statku, wykro o-
nych z powłoki balonu, stanowiące niewyczerpane zapasy płótna.

Przez lipiec trwały silne mrozy, nie żałowano więc drzewa ani węgla. Cyrus Smith
postawił drugi kominek w wielkie sali i przed nim spęǳali długie zimowe wieczory.
Rozmawiali przy pracy, czytali w czasie odpoczynku i tak czas upływał z pożytkiem dla
wszystkich.

Z prawǳiwą przy emnością sieǳieli w asno oświetlone świecami i dobrze ogrzane
węglem sali, po pokrzepia ące kolac i, z paru ącą filiżanką kawy z bzu, otoczeni kłęba-
mi wonnego dymu z fa ek, słucha ąc, ak na zewnątrz szale e burza. Odczuwaliby pełnię
szczęścia, gdyby można było być szczęśliwym z dala od bliźnich i bez możliwości poro-
zumiewania się z nimi.

Koloniści ciągle rozmawiali o swoim kra u, o przy aciołach, których tam zostawili,
o wielkości Republiki Amerykańskie , które znaczenie mogło tylko wzrastać, a Cyrus
Smith, głęboko zaangażowany w sprawy Unii, wzbuǳał żywe zainteresowanie słuchaczy
swoimi opowiadaniami, spostrzeżeniami i przewidywaniami.

Pewnego dnia zdarzyło się, że Gedeon Spilett w czasie rozmowy zapytał go:
— Ale przecież, drogi Cyrusie, czy całemu temu postępowi przemysłowemu i han-

dlowemu, któremu wróży pan nieusta ący rozwó , nie grozi pręǳe czy późnie całkowite
zatrzymanie?

— Zatrzymanie?… A to dlaczego?
— Przez brak węgla, który można słusznie nazwać na cennie szym z bogactw mine-

ralnych.
— Tak, rzeczywiście na cennie szym — odpowieǳiał inżynier. — I wyda e się, że

sama przyroda chciała to potwierǳić, tworząc diamenty, które nie są niczym innym, ak
tylko czystym, skrystalizowanym węglem.

— Nie chce pan chyba powieǳieć, panie Cyrusie — wtrącił Pencroff — że pod
kotłami bęǳie się palić diamentem zamiast węglem?

— Nie, przy acielu — odpowieǳiał Cyrus Smith.
— Upieram się ednak przy swoim zdaniu — pod ął znowu Gedeon Spilett. — Nie

zaprzeczy pan przecież, że pewnego dnia węgiel całkowicie się wyczerpie.
— Ach! Pokłady węgla są eszcze barǳo bogate, a sto tysięcy robotników wydoby-

wa ących rocznie sto milionów kwintali metrycznych³¹⁷ eszcze nieprędko e wyczerpie.
— Ale przy rosnącym tempie zużycia węgla kamiennego — odparł Gedeon Spilett —

można przewiǳieć, że z tych stu tysięcy robotników niedługo zrobi się dwieście tysięcy
i że wydobycie się podwoi?

— Bez wątpienia, ale oprócz złóż europe skich, których eksploatac ę ułatwią wkrót-
ce nowe maszyny, kopalnie Ameryki i Australii wystarczą eszcze na długo na potrzeby
przemysłu.

— Jak długo mnie więce ? — spytał reporter.
— Przyna mnie na dwieście pięćǳiesiąt lub trzysta lat.
— No, dla nas to uspoka a ące — wtrącił znowu Pencroff — ale mocno niepoko ące

dla naszych praprawnuków!
— Zna ǳie się coś innego — powieǳiał Harbert.

³¹⁷kwintal metryczny — pozaukładowa ednostka masy równa  kg. [przypis edytorski]
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— Trzeba mieć taką naǳie ę — odparł Gedeon Spilett — bo bez węgla nie ma
maszyn, a bez maszyn nastąpi koniec kolei żelaznych, parowców, hut, koniec wszystkiego,
czego wymaga postęp współczesnego życia!

— Ale co zna ǳiemy zamiast tego? — spytał Pencroff. — Czy pan to sobie wyobraża,
panie Cyrusie?

— Mnie więce , przy acielu.
— A więc czym bęǳie się palić zamiast węgla?
— Wodą — odpowieǳiał Cyrus Smith.
— Wodą⁈ — krzyknął Pencroff — Wodą będą rozgrzewać kotły parowców i loko-

motyw, wodą grzać wodę⁈…
— Nie inacze , ale wodą rozłożoną na pierwiastki składowe — odpowieǳiał Cyrus

Smith. — Rozłożoną bez wątpienia przez elektryczność, która bęǳie wówczas siłą potęż-
ną i łatwą w użyciu, gdyż wskutek akiegoś niewytłumaczalnego prawa wszystkie wielkie
odkrycia zda ą się zbiegać ze sobą i w pewnym momencie nawza em uzupełniać. Tak,
przy aciele, sąǳę, że kiedyś woda bęǳie wykorzystywana ako paliwo, że wodór i tlen,
z których się składa, użyte odǳielnie lub łącznie, staną się niewyczerpanym źródłem
ciepła i światła, i to o sile, akie nie może mieć węgiel. Przy ǳie ǳień, że ładownie pa-
rowców i tendry³¹⁸ lokomotyw zamiast węgla napełnione będą tymi dwoma sprężonymi
gazami, które będą się palić w paleniskach z olbrzymią wyda nością kaloryczną. Tak więc
nie ma się o co obawiać. Dopóki ziemia bęǳie zamieszkana, zaspokoi potrzeby swoich
mieszkańców, nie zabraknie im nigdy światła ani ciepła, tak samo ak produktów ro-
ślinnych, mineralnych czy zwierzęcych. Dlatego sąǳę, że gdy złoża węgla się wyczerpią,
bęǳiemy palić i grzać wodą. Woda est węglem przyszłości.

— Chciałbym to zobaczyć — powieǳiał marynarz.
— Za wcześnie się uroǳiłeś, Pencroffie — wtrącił Nab i było to edyne zdanie, akie

dorzucił do dyskus i.
Jednak to nie słowa Naba zakończyły rozmowę, tylko nagłe szczekanie Topa, w którym

znów dało się słyszeć tę ǳiwną nutę, tak niepoko ącą inżyniera. Jednocześnie pies kręcił
się wokół otworu studni, zna du ącego się na końcu wewnętrznego korytarza.

— Czemu Top znów tak szczeka? — spytał Pencroff.
— A Jup tak ǳiwnie mruczy? — dodał Harbert.
Rzeczywiście, orangutan przyłączył się do psa i wykazywał niedwuznaczne oznaki

poruszenia, przy czym — co ǳiwne — obywa zwierzęta wydały się racze zaniepoko one
niż rozzłoszczone.

— Widocznie — odezwał się Gedeon Spilett — studnia ma bezpośrednie połącze-
nie z morzem i akieś zwierzę morskie podpływa tu od czasu do czasu, żeby zaczerpnąć
powietrza.

— To asne — odpowieǳiał marynarz. — Inacze nie można tego wy aśnić. No
spokó , Top — dodał, zwraca ąc się do psa — a ty, Jup, do swo ego poko u!

Małpa i pies ucichły. Jup wrócił do swego posłania, ale Top pozostał w sali i przez
cały wieczór głucho powarkiwał.

Nie wspominano więce o tym zdarzeniu, zachmurzyło ono ednak czoło inżyniera.
Przez resztę lipca na przemian padał deszcz i chwytał mróz. Temperatura nie spadła tak

barǳo ak poprzednie zimy i nie przekroczyła ośmiu stopni Fahrenheita (,° Cels usza
poniże zera). Ale chociaż zima była mnie surowa, to barǳie dokuczały burze i wichury.
Znowu wystąpiły gwałtowne ataki morza, które kilkakrotnie wdarło się do Kominów.
Patrząc na to, można było sąǳić, że przypływ morza, spowodowany akimiś wstrząsami
podwodnymi, unosił gigantyczne fale i miotał nimi o mury Granitowego Pałacu.

Gdy koloniści, wychyla ąc się z okien, obserwowali te olbrzymie masy wody rozbĳa-
ące się przed ich oczyma, nie przestawali się zachwycać wspaniałym spektaklem bezsilne
wściekłości oceanu. Fale odskakiwały, pokrywa ąc się olśniewa ąco białą pianą, całe wy-
brzeże znikało pod tym wściekłym zalewem i wydawało się, że masyw skalny wynurza się
z samego morza, którego bryzgi wznosiły się na wysokość ponad stu stóp.

Podczas tych sztormów pokonywanie akie kolwiek trasy na wyspie było nie tylko
trudne, ale wręcz niebezpiecznie, gdyż wicher często przewracał drzewa. Mimo to kolo-

³¹⁸tender — spec alny wagon kole owy do przewozu węgla i wody dla parowozu. [przypis edytorski]
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niści co tyǳień odwieǳali zagrodę. Na szczęście, osłonięta od południowego wschodu
Górą Franklina, nie ucierpiała zbytnio z powodu huraganu, który oszczęǳił tuta drzewa,
szopy i częstokół. Ale ptaszarnia, zna du ąca się na Płaskowyżu Pięknego Widoku, a więc
wystawiona bezpośrednio na ciosy wschodniego wiatru, doznała poważnych uszkoǳeń.
Z gołębnika dwukrotnie został zerwany dach, przewróciło się ogroǳenie. Wszystko to
trzeba było naprawić i wzmocnić, ponieważ na widocznie Wyspa Lincolna leżała w na -
barǳie nieprzy aznych okolicach Pacyfiku. Odnosiło się wręcz wrażenie, że zna du e się
w samym środku ogromnych cyklonów, które smaga ą ą niczym bicz podkręca ący ǳie-
cinnego bąka, tylko tuta bąk stał nieruchomo, a kręcił się wiatr.

W pierwszym tygodniu sierpnia wichury nieco ucichły i atmosfera oǳyskała spokó ,
który, zdawało się, utraciła na zawsze. Równocześnie spadła temperatura, znowu zrobiło
się barǳo zimno, a słupek termometru zszedł do ośmiu stopni Fahrenheita poniże zera
(° Cels usza poniże zera).

 sierpnia doszła do skutku planowana od kilku dni wycieczka na południowy wschód
wyspy, do Bagna Kazarek. Myśliwych nęciło ptactwo wodne, ma ące tam swo e zimowe
siedliska. Na bagnach roiło się od ǳikich kaczek, bekasów, rożeńców, cyranek, perkozów,
postanowiono więc eden ǳień poświęcić na polowanie na te ptaki.

Nie tylko Gedeon Spilett i Harbert, ale także Pencroff i Nab wzięli uǳiał w wyprawie.
Jedynie Cyrus Smith pod pozorem akie ś ważne pracy nie dołączył do nich i pozostał
w Granitowym Pałacu.

Myśliwi obiecali powrócić wieczorem i ruszyli drogą przez Przystań Balonową, kie-
ru ąc się w stronę bagien. Towarzyszyli im Top i Jup. Gdy tylko przeszli przez most na
Rzece ǲiękczynienia, inżynier podniósł go i powrócił do domu z zamiarem zrealizowania
planu, z powodu którego chciał zostać sam.

Otóż plan ten polegał na dokładnym zbadaniu wewnętrzne studni, które otwór zna -
dował się na poziomie korytarza Granitowego Pałacu i która z pewnością łączyła się z mo-
rzem, ponieważ wcześnie odpływały nią wody z eziora.

Dlaczego Top tak często kręcił się koło tego otworu? Dlaczego szczekał tak ǳiwnie,
kiedy wieǳiony akimś niepoko em zbliżał się do studni? Dlaczego Jup poǳielał niepokó
Topa? Czyżby studnia miała akieś odnogi oprócz pionowego szybu prowaǳącego do
morza? Czy może rozgałęziała się w stronę innych części wyspy? Tego właśnie chciał się
dowieǳieć Cyrus Smith, a przede wszystkim chciał to wieǳieć sam. Dlatego postanowił
pod ąć próbę zbadania studni podczas nieobecności towarzyszy i właśnie teraz nadarzyła
mu się odpowiednia okaz a.

Łatwo było ze ść aż na sam dół studni, korzysta ąc z drabinki sznurowe , nieużywane
od czasu zainstalowania windy i ma ące wystarcza ącą długość. Tak też zrobił inżynier.
Przyciągnął drabinkę do otworu, którego średnica miała około sześciu stóp, przywiązał
mocno górny koniec i spuścił ą w głąb. Następnie zapalił latarnię, wziął rewolwer, zatknął
kordelas za pas i zaczął schoǳić po pierwszych szczeblach.

Ściany studni były gładkie, tylko gǳieniegǳie widniały niewielkie występy skalne,
ǳięki którym akaś zręczna istota mogłaby się wdrapać się aż do samego wylotu studni.

Inżynier zauważył to, ale przesuwa ąc latarnię ponad występami i dokładnie się przy-
gląda ąc, nie znalazł na mnie szego śladu, na mnie szego odłamania, które mogłoby wska-
zywać, że dawnie czy ostatnio ktoś się po nich wdrapywał.

Cyrus Smith zszedł eszcze głębie , oświetla ąc dokładnie ściany. Nie dostrzegł niczego
pode rzanego.

Gdy doszedł do ostatnich szczebli, poczuł pod sobą wodę, które powierzchnia była
w te chwili zupełnie spoko na. Ani na poziomie wody, ani w żadnym innym mie scu
studni nie było widać żadnego we ścia do bocznego korytarza, który się mógłby stanowić
odgałęzienie prowaǳące w głąb masywu. Ściana, w którą Cyrus Smith uderzył ręko e-
ścią kordelasa, wydawała się lita. Był to zwarty granit, przez który żadna żywa istota nie
zdołałaby utorować sobie drogi. Aby dotrzeć na samo dno studni, a następnie wspiąć się
na górę aż do e wylotu, trzeba było prze ść przez stale wypełniony wodą kanał łączący
studnię z morzem poprzez podłoże skalne wybrzeża, a tego mogły dokonać tylko morskie
zwierzęta. Natomiast kwestia, gǳie kończył się ten kanał, w którym mie scu wybrzeża
i na akie głębokości, pozostała nierozwiązana.
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Cyrus Smith, skończywszy swo e badania, powrócił na górę, wyciągnął drabinkę, za-
krył z powrotem otwór studni i wrócił zamyślony do wielkie sali Granitowego Pałacu,
mówiąc do siebie:

— Nic nie wiǳiałem, a ednak tam coś est!
 

Takielunek statku. — Napad lisów. — Jup ranny. — Pielęgnowanie. — Jup wyleczony.
— Ukończenie budowy statku. — Tryumf Pencroffa. — „Bonawentura”. — Próbny rejs na
południe od wyspy. — Niespoǳiewany dokument.

Tego samego wieczoru myśliwi powrócili z udanego polowania dosłownie obciąże-
ni zdobyczą, tak że każdy dźwigał za czterech. Top miał na szyi zawieszony wianuszek
rożeńców, a Jup był przepasany sznurem z nawleczonymi bekasami.

— Zobacz, mó panie! — zawołał na ten widok Nab. — Bęǳie czym za ąć czas!
Narobi się konserw, pasztetów i innych smacznych zapasów! Ale ktoś musi mi w tym
pomóc. Liczę na ciebie, Pencroffie.

— Nie, Nabie — odparł marynarz. — Mam do zrobienia takielunek³¹⁹ stateczku,
bęǳiesz sobie musiał poraǳić beze mnie.

— A pan, panie Harbercie?
— Ja, Nabie, muszę iść utro do zagrody — odparł młoǳieniec.
— Więc pan mi chyba pomoże, panie Spilett?
— Zrobię to dla ciebie, Nabie — odpowieǳiał reporter. — Ale uprzeǳam cię, że

eśli u awnisz mi swo e przepisy, to e opubliku ę!
— Jak się panu podoba, panie Spilett — odparł Nab — ak się panu podoba!
W taki oto sposób naza utrz Gedeon Spilett został pomocnikiem Naba i urząǳił się

w ego pracowni kuchenne . Przedtem ednak inżynier powieǳiał mu o rezultacie swoich
poszukiwań w studni, a reporter zgoǳił się całkowicie ze zdaniem Cyrusa Smitha, że
chociaż niczego nie udało się znaleźć, nadal tkwi w tym akaś ta emnica.

Mrozy trzymały eszcze przez cały tyǳień i koloniści opuszczali Granitowy Pałac tylko
po to, żeby doglądać ptaszarni. Całe mieszkanie napełniło się smakowitymi zapachami,
akie roztaczały potrawy zmyślnie przygotowywane przez Naba i reportera. Nie zakonser-
wowano ednak całego plonu polowania na bagnach, lecz ponieważ podczas tak silnych
mrozów mięso doskonale się przechowywało, koloniści z adali ǳikie kaczki i inne ptac-
two na świeżo i wszyscy uznali, że są smacznie sze od wszystkich ptaków wodnych na
świecie.

Przez ten tyǳień Pencroff, korzysta ąc z pomocy Harberta, zręcznie posługu ącego
się igłą, pracował z takim zapałem, że ożaglowanie statku zostało ukończone. Lin konop-
nych nie zabrakło ǳięki olinowaniu znalezionemu razem z powłoką balonu. Liny balonu
i sznury siatki skręcone były z doskonałego materiału, który marynarz potrafił wyko-
rzystać. Żagle zostały obrębione mocnymi sznurami i pozostało eszcze dosyć materiału
na fały³²⁰, wanty³²¹ i sztagi³²². Według wskazówek Pencroffa Cyrus Smith wykonał na
tokarce potrzebne bloki.

Całe więc ożaglowanie gotowe było eszcze przed ukończeniem statku. Pencroff sam
zrobił nawet błękitno-czerwono białą banderę³²³. barwników dostarczyły pewne rośliny
barwierskie³²⁴, obficie występu ące na wyspie. Do trzyǳiestu siedmiu gwiazd, lśniących
na flagach Stanów Z ednoczonych i reprezentu ących trzyǳieści siedem stanów³²⁵, ma-

³¹⁹takielunek — osprzęt statku żaglowego: omasztowanie, olinowanie i ożaglowanie; w węższym znaczeniu:
takielunek ruchomy, czyli wszystkie ruchome liny regulu ące żagle, bloczki itp. osprzęt da ący się łatwo de-
montować. [przypis edytorski]

³²⁰fały — liny służące do podnoszenia żagli lub ruchomych części omasztowania. [przypis edytorski]
³²¹wanty — liny stabilizu ące maszt po bokach. [przypis edytorski]
³²²sztagi — liny zabezpiecza ące maszt przed wyginaniem się do przodu i do tyłu. [przypis edytorski]
³²³bandera — flaga morska wskazu ąca na państwową przynależność statku. [przypis edytorski]
³²⁴barwierskie rośliny — rośliny zawiera ące naturalne barwniki, wykorzystywane do barwienia tkanin, skóry,

środków spożywczych. [przypis edytorski]
³²⁵reprezentujących trzyǳieści siedem stanów — wg stanu pomięǳy  marca  a  sierpnia ; obecnie

Stany Z ednoczone składa ą się z  stanów, z czego  przybyło w XIX, zaś  w XX wieku. [przypis edytorski]
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rynarz dodał trzyǳiestą ósmą, gwiazdę „stanu Lincoln”, uważał bowiem, że wyspa est
uż przyłączona do wielkie republiki.

— Jest przyłączona sercem — mówił — nawet eśli eszcze nie faktycznie!
Na razie banderę wywieszono z głównego okna Granitowego Pałacu i koloniści po-

zdrowili ą trzykrotnym „hurra!”.
Zbliżyła się koniec pory chłodne i wydawało się, że ta druga zima minie bez żadnego

poważnie szego wydarzenia, gdy nagle  sierpnia w nocy nad Płaskowyżem Pięknego
Widoku zawisła groźba zupełnego spustoszenia.

Po pracowitym dniu koloniści głęboko spali, gdy nagle około czwarte nad ranem
zbuǳiło ich gwałtowne szczekanie Topa.

Tym razem pies nie szczekał przy otworze studni, ale przy drzwiach i rzucał się na
nie, akby e chciał otworzyć. Jup także wydawał przeraźliwe okrzyki.

— Co się stało, Top? — zawołał Nab, który zbuǳił się pierwszy.
Ale pies nie przestawał u adać z rosnącą zaciekłością.
— Co tam? — spytał Cyrus Smith.
I wszyscy, ubrawszy się w pośpiechu, rzucili się do okien i otworzyli e.
Przed nimi roztaczała się pokrywa śnieżna, które biel ledwie ma aczyła w ciem-

nościach nocy. Koloniści nic nie zobaczyli, ale usłyszeli ǳiwne szczekanie dobiega ą-
ce z mroku. Było oczywiste, że wybrzeże zostało opanowane akieś zwierzęta, których
w ciemnościach nie można było rozpoznać.

— Co to est? — wykrzyknął Pencroff.
— Wilki, aguary albo małpy! — odpowieǳiał Nab.
— Do diabła! Przecież mogą się dostać na płaskowyż! — powieǳiał reporter.
— A nasza ptaszarnia! — zawołał Harbert. — Nasze plantac e!
— Którędy się tu dostały? — spytał Pencroff.
— Przez mostek na wybrzeżu — odparł inżynier. — Widocznie któryś z nas zapo-

mniał go podnieść.
— Rzeczywiście — powieǳiał Gedeon Spilett. — Przypominam sobie, że zostawiłem

opuszczony.
— A to się pan pięknie spisał, panie Spilett! — krzyknął marynarz.
— Co się stało, to się nie odstanie — odpowieǳiał Cyrus Smith. — Pomyślmy lepie ,

co teraz robić!
Takie pytania i odpowieǳi szybko przelatywały z ust Cyrusa i ego towarzyszy. Jedno

było pewne: akieś zwierzęta przeszły przez opuszczony mostek, opanowały wybrzeże i a-
kiekolwiek one były, mogły lewym brzegiem Rzeki ǲiękczynienia dotrzeć na Płaskowyż
Pięknego Widoku. Należało więc e wyprzeǳić i pokonać w razie potrzeby.

— Ale co to za zwierzęta? — zapytał ktoś po raz drugi, gdy ponownie rozległo się
szczekanie, głośnie sze niż przedtem.

Na ten dźwięk Harbert zadrżał i przypomniał sobie, że słyszał uż takie szczekanie
w czasie swo e pierwsze wizyty u źródeł Czerwonego Potoku.

— To lisy kolpeo! — zawołał.
— Naprzód! — krzyknął marynarz.
I wszyscy, pochwyciwszy za topory, karabiny i rewolwery, rzucili się do windy i wkrót-

ce stanęli na wybrzeżu.
Lisy kolpeo, gdy est ich wiele i są rozdrażnione głodem, są barǳo niebezpieczne.

Mimo to koloniści bez wahania skoczyli w sam środek gromady i pierwsze strzały z re-
wolwerów, rzuca ące nagłe błyskawice w ciemności, zmusiły napastników do cofnięcia
się.

Na ważnie szym zadaniem było nie dopuścić do tego, by rabusie przedostali się na
Płaskowyżu Pięknego Widoku, ponieważ plantac e i ptaszarnia znalazłyby się na ich łasce.
Z tego niewątpliwe wynikłyby ogromne szkody, być może nie do naprawienia, szczególnie
eśli choǳi o zasiewy zbóż. Ponieważ zaś wedrzeć się na płaskowyż mogły tylko od strony
lewego brzegu Rzeki ǲiękczynienia, wystarczyło więc zatarasować im drogę na tym
wąskim odcinku wybrzeża, pomięǳy rzeką a granitową ścianą.

Wszyscy od razu to zrozumieli i na rozkaz Cyrusa pobiegli we wskazane mie sce,
podczas gdy gromada lisów miotała się w ciemności.
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Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff i Nab rozstawili się tak, aby utworzyć
linię nie do przebycia. Top z otwartą, przeraża ącą paszczą poprzeǳał kolonistów, a za nim
podążał Jup uzbro ony w sękatą pałkę, którą wywĳał ak maczugą.

Noc była tak ciemna, że tylko przy świetle wystrzałów, z których żaden nie chybiał,
można było dostrzec napastników. Była ich co na mnie setka, a ich ślepia świeciły ak
rozżarzone węgle.

— Nie wolno ich przepuścić! — zawołał Pencroff.
— I nie przepuścimy — odpowieǳiał inżynier.
Jeżeli ednak lisy nie przeszły, to nie dlatego, że nie próbowały. Ostatnie szeregi na-

pierały na pierwsze i koloniści musieli bez wytchnienia walczyć strzałami z rewolwerów
i ciosami toporów. Wiele ciał lisów zaścielało ziemię, ale gromada wcale się nie zmnie -
szała. Wyglądało na to, że przez mostek na wybrzeżu ciągle przybywa ą nowe posiłki.

Wkrótce koloniści musieli walczyć wręcz i nie obyło się bez kilku ran, na szczęście
lekkich. Harbert strzałem z rewolweru uwolnił Naba, któremu eden lis skoczył na plecy
ak tygrys. Top walczył z prawǳiwą furią, skacząc lisom do gardła i dusząc e gwałtownie.
Uzbro ony w pałkę Jup tłukł na ślepo i nie dawał się odciągnąć do tyłu. Obdarzony
wzrokiem pozwala ącym wiǳieć w ciemnościach, wpadał w mie sce na zaciekle sze walki
i od czasu do czasu wydawał ostry gwizd, co było u niego oznaką na większe radości.
W pewne chwili tak się nawet zapęǳił, że przy świetle wystrzału można go było u rzeć
otoczonego przez pięć czy sześć wielkich lisów, którym stawiał czoło z niezwykle zimną
krwią.

Po dwóch długich goǳinach walka skończyła się zwycięstwem kolonistów. Pierwsze
rozbłyski świtu na wyraźnie skłoniły napastników do odwrotu; lisy umknęły na północ
przez mostek, który Nab natychmiast podniósł za nimi.

Gdy rozwidniło się dostatecznie, koloniści naliczyli na polu walki około pięćǳiesięciu
zabitych lisów rozrzuconych po wybrzeżu.

— A Jup⁈ — zawołał Pencroff. — Gǳie est Jup?
Jup zniknął. Nab wołał go, ale po raz pierwszy Jup nie odpowieǳiał na wezwanie

swego przy aciela.
Wszyscy ruszyli na poszukiwanie Jupa, drżąc z obawy, że może nie ży e. Oczyszczono

teren z trupów, które plamiły śnieg krwią, i znaleziono Jupa. Leżał pod górą lisów, któ-
rych pogruchotane pyski i połamane żebra świadczyły, że zetknęły się ze straszliwą pałką
nieustraszonego orangutana. Biedny Jup trzymał eszcze w ręku kawałek złamane pał-
ki. Widocznie pozbawiony broni, uległ przeważa ące liczbie napastników. Na ego piersi
ciemniały głębokie rany.

— Ży e! — zawołał Nab pochylony nad nim.
— Uratu emy go — odpowieǳiał marynarz. — Bęǳiemy go pielęgnować, akby był

ednym z nas.
Zdawało się, że Jup zrozumiał te słowa, bo skłonił głowę na ramię Pencroffa, ak-

by chciał mu poǳiękować. Marynarz sam był ranny, ale ego obrażenia, tak ak i ego
towarzyszy, były powierzchowne, gdyż ǳięki broni palne przeważnie mogli trzymać na-
pastników na dystans. Tylko orangutan był w ciężkim stanie.

Nab i Pencroff przynieśli go na rękach aż do windy. Przez cały czas z ego piersi wydarł
się zaledwie eden słaby ęk. Wciągnięto go ostrożnie do Granitowego Pałacu. Tu złożono
go na materacu zd ętym z ednego z posłań i obmyto troskliwie ego rany. Nie wydawało
się, żeby naruszony był akiś ważny organ, ale Jup był barǳo osłabiony z powodu utraty
krwi i wkrótce dostał wysokie gorączki.

Opatrzono go więc, pozostawiono na posłaniu i poddano ścisłe diecie, „zupełnie ak
prawǳiwego człowieka”, ak się wyraził Nab. Następnie dano mu do wypicia kilka fi-
liżanek orzeźwia ące tyzany³²⁶, do które składników dostarczyła apteczka Granitowego
Pałacu.

Zasnął niespoko nym snem, powoli ednak ego oddech stał się barǳie regularny
i pozostawiono go, żeby spoko nie odpoczywał. Od czasu do czasu Top, skrada ąc się akby
„na palcach”, przychoǳił do przy aciela i zdawał się pochwalać opiekę, aką go otaczano.
Ręka Jupa zwisała z łóżka, a Top lizał ą z żałosną miną.

³²⁶tyzana (daw., z .) — ziółka, leczniczy napar z suszonych roślin. [przypis edytorski]
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Tego samego poranka przystąpiono do pogrzebania ciał lisów, które zaciągnięto do
Lasu Dalekiego Zachodu i tam zakopano głęboko.

Napad, który mógł mieć tak poważne następstwa dla kolonistów, był dla nich nauką
i odtąd nie kładli się spać, dopóki eden z nich nie upewnił się, że wszystkie mosty zostały
podniesione i wszelka napaść est niemożliwa.

Tymczasem Jup, którego stan przez kilka dni buǳił poważne obawy, zaczął zdro-
wieć. Jego silny organizm zwyciężył, gorączka powoli spadała i Gedeon Spilett, zna ący
się trochę na medycynie, uznał wkrótce, że niebezpieczeństwo minęło.  sierpnia Jup
zaczął eść. Nab przyrząǳał dla niego małe słodkie przysmaki, którymi chory za adał się
z przy emnością, gdyż eśli miał akąś drobną wadę, to tę, że był nieco łakomy, a Nab
nigdy nie starał się go z tego wyleczyć.

— Czego pan chce? — mawiał do Gedeona Spiletta, robiącego mu wyrzuty, że roz-
pieszcza orangutana. — Czego pan chce? Przecież biedny Jup nie ma inne przy emności
niż ta, że czasem z e coś smacznego, a a czu ę się szczęśliwy, że mogę choć w ten sposób
wynagroǳić ego usługi.

Po ǳiesięciu dniach w łóżku,  sierpnia, pan Jup wstał. Rany się zabliźniły i widać
było, że wkrótce oǳyska swo ą zwykłą zręczność i siłę. Jak wszyscy rekonwalescenci był
niesamowicie głodny. Reporter pozwolił mu eść, co zechce, ufa ąc, że instynkt, którego
często brak istotom rozumnym, uchroni orangutana przed nadmiernym obżarstwem.
Naba zachwycał powrót apetytu u ego wychowanka.

— Jeǳ — mówił do niego — eǳ, mó Jupie, nie żału sobie niczego. Przelałeś za
nas swo ą krew, to muszę chociaż ci pomóc, żeby ci przybyło nowe !

 sierpnia usłyszano głos Naba przywołu ący resztę towarzyszy:
— Panie Cyrusie, panie Gedeonie, panie Harbercie, Pencroffie, chodźcie, chodźcie!
Koloniści, zgromaǳeni w wielkie sali, zerwali się na wezwanie Naba i pobiegli do

poko u Jupa.
— Co się stało? — spytał reporter.
— Patrzcie, panowie! — odpowieǳiał Nab, wybucha ąc śmiechem.
I co u rzeli? Pana Jupa, który sieǳąc po turecku w drzwiach Granitowego Pałacu, ze

spoko em i powagą palił fa kę.
— Mo a fa ka! — zawołał Pencroff. — On wziął mo ą fa kę! Ach, mó ǳielny Jupie,

daru ę ci ą! Pal, mó przy acielu, pal!
A Jup puszczał gęste kłęby dymu, co zdawało się sprawiać mu niezrównaną przy em-

ność.
Cyrusa Smitha byna mnie to nie zaǳiwiło i przytoczył kilka przykładów oswo onych

małp, dla których palenie tytoniu stało się nałogiem.
Od tego dnia pan Jup miał własną fa kę, dawną fa kę marynarza, która wisiała w ego

poko u wraz z zapasem tytoniu. Sam ą sobie nabĳał, zapalał od żarzącego się węgielka
i zdawał się być na szczęśliwszym z czwororękich stworzeń. Łatwo się domyślić, że ta
wspólnota gustów zacieśniła więzy serdeczne przy aźni łączące uż od dawna zacną małpę
i poczciwego marynarza.

— A może to człowiek? — mawiał nieraz Pencroff do Naba. — Czy się barǳo byś
się zǳiwił, gdyby pewnego dnia Jup do nas przemówił?

— Na Boga, nie — odpowiadał Nab. — Jeżeli mnie coś ǳiwi, racze właśnie to, że
nie mówi, bo właściwie tylko tego mu braku e.

— A wiesz, to by było zabawne — ciągnął dale marynarz — gdyby pewnego dnia
odezwał się do mnie: „A może byśmy się zamienili fa kami, Pencroffie?”.

— O tak — odparł Nab. — Co za szkoda, że est niemy od uroǳenia!
We wrześniu zima skończyła się ostatecznie i z nowym zapałem pod ęto dalsze prace.
Budowa statku szybko posuwała się naprzód. Poszycie³²⁷ było uż gotowe, a wszyst-

kie wewnętrzne elementy kadłuba solidnie połączone z wręgami, wygiętymi na gorąco
w parze i w pełni dopasowanymi do modelu.

Ponieważ drzewa było pod dostatkiem, Pencroff zaproponował inżynierowi, żeby we-
wnątrz kadłuba zrobić dodatkową szczelną powłokę, co zapewniłoby statkowi większą
wytrzymałość.

³²⁷poszycie — zewnętrzna, szczelna powłoka kadłuba ednostki pływa ące . [przypis edytorski]
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Cyrus Smith nie wieǳąc, co ich czeka w przyszłości, zgoǳił się na pomysł marynarza,
żeby statek był ak na mocnie szy.

Dodatkowe poszycie i pokład zostały całkowicie ukończone około  września. Do
zatkania szpar użyto pakuł z suche trawy morskie , które wbito młotkiem pomięǳy deski
kadłuba, powłoki wewnętrzne i pokładu. Następnie zalano szpary gorącą smołą, które
sosny dostarczyły w obfitości.

Wyposażenie statku było barǳo proste. Przede wszystkim napełniono go balastem,
składa ącym się z ciężkich kawałów granitu, połączonych ze sobą zaprawą, ważących ogó-
łem około dwunastu tysięcy funtów. Następnie nad balastem postawiono pokład, a wnę-
trze statku poǳielono na dwie ka uty, wzdłuż których ciągnęły się ławki, służące zarazem
za skrzynie. Pięta masztu stanowiła ednocześnie filar podtrzymu ący przepierzenie ǳie-
lące obydwie ka uty, do których wchoǳiło się przez dwa luki zna du ące się na pokłaǳie
i zaopatrzone w pokrywy.

Pencroff nie miał trudności ze znalezieniem drzewa przydatnego na maszt. Wybrał
do tego celu młody świerk, prosty, bez sęków, który trzeba było tylko ociosać w kwadrat
u spodu, a zaokrąglić u góry. Okucia masztu, steru i kadłuba zrobiono w kuźni w Ko-
minach prymitywnie, ale solidnie. Wreszcie re e, stenga³²⁸, zapasowe drzewo na maszty,
wiosła i tak dale — wszystko to ukończono w pierwszym tygodniu paźǳiernika i uzgod-
niono, że statek powinien zostać wypróbowany w pobliżu wyspy, aby przekonać się, ak
bęǳie się sprawował na morzu i na ile można mu zaufać.

Przez cały ten czas nie zostały byna mnie zaniedbane inne niezbędne prace. Zagro-
dę przebudowano, ponieważ stado muflonów i kozic powiększyło się uż o pewną ilość
potomstwa, które trzeba było gǳieś pomieścić i wyżywić. Koloniści nie zapominali tak-
że o parku ostryg, ani o królikarni, ani o pokładach węgla i rudy żelaza, ani wreszcie
o odwieǳeniu kilku dotychczas niezbadanych eszcze części Lasu Dalekiego Zachodu,
bogatych w zwierzynę łowną.

Odkryto nowe gatunki mie scowych roślin, które nawet eśli nie nadawały się do
natychmiastowego użytku, to urozmaiciły przyna mnie zasoby Granitowego Pałacu. By-
ły to różne okazy przypołudnikowatych, niektóre podobne do rosnących na Przylądku
Dobre Naǳiei, o mięsistych, adalnych liściach, inne zaś ma ące ziarna zawiera ące coś
w roǳa u mąki.

 paźǳiernika spuszczono statek na morze. Pencroff promieniał. Wszystko udało się
doskonale. Statek w pełnym ożaglowaniu zepchnięto na rolkach na sam skra wybrze-
ża, skąd pochwyciło go przybiera ące morze, i popłynął na falach przy oklaskach koloni-
stów, a zwłaszcza Pencroffa, który nie wykazywał przy te okaz i ani odrobiny skromności.
Zresztą miał dodatkowy powód do dumy, nawet po zbudowaniu statku, gdyż powierzono
mu dowoǳenie nim. Jednogłośnie przyznano mu stopień kapitana.

Aby zadowolić kapitana Pencroffa, trzeba było przede wszystkim nadać statkowi na-
zwę. Po długim przedyskutowaniu wielu propozyc i przegłosowano nazwę „Bonawentu-
ra”, będącą zarazem chrzestnym imieniem poczciwego marynarza.

Gdy tylko przypływ morza uniósł „Bonawenturę”, od razu można było zauważyć, że
statek doskonale utrzymu e się na woǳie i powinien dobrze pływać z różnymi szybko-
ściami.

Zresztą eszcze tego samego dnia miał się odbyć próbny re s na otwartym morzu.
Pogoda była przepiękna, wiał chłodny wietrzyk, morze sprzy a ące żegluǳe, zwłaszcza
przy południowym wybrzeżu, gdyż od goǳiny wiał wiatr północno-zachodni.

— Na pokład, na pokład! — wołał kapitan Pencroff.
Ale przed wypłynięciem trzeba było z eść śniadanie i wydawało się nawet rozsądne,

żeby zabrać ze sobą trochę żywności na wypadek, gdyby wycieczka miała się przeciągnąć
do wieczora.

Cyrusowi Smithowi również spieszyło się wypróbować statek, do którego przecież
wykonał plany, choć za radą marynarza często zmieniał rozmaite szczegóły. Nie miał ed-
nak tyle zaufania do statku, co Pencroff, a ponieważ marynarz nie mówił uż o podróży
na wyspę Tabor, Cyrus Smith miał naǳie ę, marynarz odstąpił od tego pomysłu. Z wiel-
ką niechęcią zgoǳiłby się na to, żeby dwa czy trze ego towarzysze mieli zaryzykować

³²⁸stenga — drugi licząc od pokładu segment wieloczłonowego masztu na żaglowcu. [przypis edytorski]
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wypłynięcie gǳieś dale tym stateczkiem, tak niewielkim, ma ącym zaledwie piętnaście
ton wyporności.

O wpół do edenaste wszyscy znaleźli się na pokłaǳie, nawet Jup i Top. Nab i Harbert
podnieśli kotwicę, tkwiącą w piasku w pobliżu u ścia Rzeki ǲiękczynienia, podniesio-
no żagiel, wywieszono flagę linkolnĳską i „Bonawentura”, sterowany przez Pencroffa,
wypłynął na morze.

Ażeby wy ść z Zatoki Stanów Z ednoczonych, trzeba było na pierw złapać przeciwny
wiatr, co dało kolonistom możliwość przekonania się, że w takich warunkach szybkość
statku była zadowala ąca.

Po okrążeniu Cypla Znaleziska i Przylądka Szponu Pencroff musiał się trzymać blisko
lądu, płynąć wzdłuż południowego brzegu wyspy. Po kilku zwrotach zauważył, że „Bo-
nawentura” bierze wiatr w pięciu rumbach³²⁹ i nie da e się znosić. Statek dobrze skręcał
pod przednim wiatrem, miał „zryw”, ak mówią marynarze, i podczas obrotu potrafił
zwiększać szybkość.

Pasażerowie „Bonawentury” byli zachwyceni. Mieli dobry statek, który w razie po-
trzeby mógł oddać im wielkie usługi, a poza tym prze ażdżka w tak pogodnym dniu i przy
tak pomyślnym wietrze sprawiała im prawǳiwą przy emność.

Pencroff skierował się na pełne morze, trzy czy cztery mile od wybrzeża, naprzeciw
Przystani Balonowe . Wówczas wyspa ukazała się im w całe okazałości i w nowe po-
staci, z malowniczą panoramą wybrzeża od Przylądka Szponu do Jaszczurczego Cypla,
z pięknymi lasami, w których drzewa iglaste wyróżniały się wśród młodego listowia in-
nych drzew, pączku ących zaledwie, z panu ącą nad okolicą Górą Franklina, które szczyt
wieńczyły śniegi.

— Jakie to piękne! — zawołał Harbert.
— O tak, nasza wysepka est piękna i dobra — odpowieǳiał Pencroff. — Kocham

ą, ak kochałem mo ą biedną matkę. Przy ęła nas, ubogich i pozbawionych wszystkiego,
a teraz czegóż braku e e pięciorgu ǳieciom, które spadły e z nieba?

— Niczego! — odpowieǳiał Nab. — Niczego, kapitanie!
I dwa poczciwcy wznieśli trzykrotnie potężne „hurra!” na cześć swo e wyspy.
W tym czasie Gedeon Spilett oparty o podstawę masztu szkicował ołówkiem pano-

ramę rozciąga ącą się przed ego oczyma.
Cyrus Smith rozglądał się w milczeniu.
— No, panie Cyrusie — odezwał się do niego Pencroff — co pan powie o naszym

statku?
— Zda e się, że dobrze się spisu e — odpowieǳiał inżynier.
— Doskonale. Czy teraz sąǳi pan, że można by na nim zaryzykować dłuższą podróż?
— Jaką podróż, Pencroffie?
— Na wyspę Tabor, na przykład.
— Przy acielu — odpowieǳiał Cyrus Smith — sąǳę, że gdyby zaszła pilna koniecz-

ność, powinniśmy bez wahania zawierzyć „Bonawenturze” nawet na dłuższy dystans. Ale
wie pan, z akim niepoko em przy ąłbym pana podróż na wyspę Tabor, ponieważ nic pana
do tego nie zmusza.

— Dobrze est znać swoich sąsiadów — odparł Pencroff, obsta ąc przy swoim pomy-
śle. — Wyspa Tabor to nasza sąsiadka, i to edyna! Grzeczność wymaga, aby przyna mnie
złożyć e wizytę.

— Do licha! — odezwał się Gedeon Spilett. — Nasz przy aciel Pencroff stoi ak mur
przy konwenansach.

— Ja przy niczym nie sto ę — odciął się marynarz, którego sprzeciw inżyniera nieco
drażnił, ale nie chciał mu sprawiać przykrości.

— Niech pan pomyśli, Pencroffie — odpowieǳiał Cyrus Smith — że nie może pan
udać się sam na wyspę Tabor.

— Jeden towarzysz mi wystarczy.
— Zgoda — odparł inżynier. — Ryzyku e pan więc pozbawienie kolonii Wyspy Lin-

colna dwóch z pięciu kolonistów?

³²⁹rumb — ednostka miary kąta uzyskana przez poǳiał okręgu na  części, czyli kąta prostego na  części,
dawnie powszechnie używana w nawigac i morskie ; eden rumb = ,°. [przypis edytorski]
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— Z sześciu — odpowieǳiał marynarz. — Zapomniał pan o Jupie.
— Z siedmiu — dodał Nab. — Top liczy się tak samo ak inni.
— Nie ma w tym żadnego ryzyka, panie Cyrusie — pod ął znowu Pencroff.
— Być może, Pencroffie. Ale powtarzam panu, że to narażanie się bez potrzeby.
Uparty marynarz nic nie odpowieǳiał i przerwał rozmowę, ale miał silne postano-

wienie powrócić do nie późnie . Nie spoǳiewał się, że wkrótce przy ǳie mu z pomocą
przypadek, który zmieni ego zamiar, będący dotąd tylko nieuzasadnioną zachcianką,
w akt humanitaryzmu.

Po żegluǳe na pełnym morzu „Bonawentura” zbliżył się do brzegu, kieru ąc się do
Przystani Balonowe . Trzeba było zbadać prze ście pomięǳy ławicami piasku a rafami,
żeby w razie potrzeby e oznakować, ponieważ zatoczka miała być portem macierzystym
statku.

Zna dowali się o pół mili od wybrzeża i trzeba było lawirować, żeby płynąć pod wiatr.
„Bonawentury” płynął teraz dość wolno, gdyż wiatr, częściowo powstrzymany przez wy-
soki brzeg, ledwie wydymał żagle, a morze, gładkie ak lustro, marszczyło się tylko pod
wpływem kapryśnych podmuchów bryzy.

Harbert stał na ǳiobie, żeby wskazywać drogę mięǳy przesmykami. Nagle krzyknął:
— Z wiatrem, Pencroffie, z wiatrem!
— O co choǳi? — spytał marynarz, podnosząc się. — Skała?
— Nie… czeka … — odpowieǳiał Harbert. — Nie wiǳę eszcze dobrze… Skręć no

eszcze… Dobrze… Trochę bliże …
Mówiąc to, Harbert położył się na pokłaǳie, zanurzył szybko rękę w woǳie, po czym

podniósł się, woła ąc:
— Butelka!
W ręku trzymał zakorkowaną butelkę, którą pochwycił zaledwie kilka kabli od brzegu.
Cyrus Smith wziął butelkę. Nie mówiąc ani słowa, wyciągnął korek i wy ął z nie

wilgotny papier, na którym było napisane:

Rozbitek… Wyspa Tabor: ° dług. zach. ° ’ szer. płd.

 

Wyjazd postanowiony. — Przypuszczenia. — Przygotowania. — Trzej pasażerowie. —
Pierwsza noc. — Druga noc. —Wyspa Tabor. — Poszukiwania na wybrzeżu. — Poszuki-
wania w lesie. — Nie ma nikogo. — Zwierzęta. — Rośliny. — Domostwo. — Opuszczone.

— To akiś rozbitek, opuszczony na wyspie Tabor, tylko kilkaset mil od nas! —
zawołał Pencroff. — Ach, panie Cyrusie, teraz uż nie bęǳie się pan sprzeciwiał mo emu
pro ektowi.

— Nie, Pencroffie — odparł Cyrus Smith. — Niech pan eǳie, i to ak na pręǳe .
— Więc utro?
— Niech bęǳie utro.
Inżynier trzymał eszcze w ręku papier wydobyty z butelki. Zastanawiał się nad nim

przez kilka chwil, po czym powieǳiał:
— Z tego dokumentu, przy aciele, z same formy, w akie został spisany, należy wy-

snuć następu ące wnioski: po pierwsze, rozbitek z wyspy Tabor est człowiekiem posiada-
ącym dość dużą wieǳę żeglarską, skoro poda e długość i szerokość geograficzną wyspy
zgodne co do minuty z tymi, akie znaleźliśmy w atlasie; po drugie, est z pochoǳenia
Anglikiem lub Amerykaninem, gdyż dokument est napisany w ęzyku angielskim.

— To całkiem logiczne — odezwał się Gedeon Spilett — i obecnością tego rozbitka
można wy aśnić, skąd się wzięła skrzynia wyrzucona na brzeg nasze wyspy. Musiała wy-
darzyć się katastrofa, skoro est rozbitek. Jeśli zaś choǳi o niego, to kimkolwiek est, ma
szczęście, że Pencroffowi przyszło do głowy wybudować statek i wypróbować go właśnie
ǳiś, bo eden ǳień późnie , a butelka mogła się rozbić o skały.

— Rzeczywiście — powieǳiał Harbert — to szczęśliwy traf, że „Bonawentura” nad-
płynął właśnie w chwili, gdy butelka unosiła się eszcze po woǳie.
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— Nie wyda e się to panu ǳiwne? — zapytał Cyrus Smith Pencroffa.
— Tylko barǳo pomyślne — odparł marynarz. — Cóż pan w tym wiǳi naǳwycza -

nego, panie Cyrusie? Butelka musiała przecież dokądś popłynąć, tak samo dobrze tuta ,
ak gǳieś inǳie .

— Może ma pan rac ę, Pencroffie — odparł inżynier — a ednak…
— Ale nie ma żadnego śladu świadczącego o tym, że butelka uż od dłuższego czasu

pływała po morzu — zauważył Harbert.
— Żadnego — odparł Gedeon Spilett. — Nawet dokument wyda e się świeżo spi-

sany. Co pan o tym sąǳi, Cyrusie?
— Trudno to ocenić, a zresztą wkrótce się o tym dowiemy! — odparł Cyrus Smith.
Podczas te rozmowy Pencroff nie próżnował. Zrobił zwrot i „Bonawentura”, pru ąc

fale, mknął pod pełnymi żaglami w kierunku Przylądka Szponu. Każdy myślał o rozbitku
z wyspy Tabor. Czy nie est za późno na ratunek? Było to wielkie wydarzenie w życiu
kolonistów. Oni sami byli także rozbitkami, ale można się było obawiać, że tamtemu
szczęście mnie sprzy ało, więc ich obowiązkiem było pospieszyć z pomocą nieszczęśli-
wemu.

Opłynęli dokoła Przylądek Szponu i o czwarte po południu „Bonawentura” rzucił
kotwicę u u ścia Rzeki ǲiękczynienia.

Tego wieczora omówiono szczegóły nowe wyprawy. Zdawało się na właściwsze, aby
wzięli w nie uǳiał tylko Pencroff z Harbertem, którzy znali się żeglowaniu. Wyruszywszy
naza utrz, czyli  paźǳiernika, mogli dotrzeć na mie sce trzynastego za dnia, gdyż przy
panu ącym wietrze pokonanie stu pięćǳiesięciu mil za ęłoby nie więce niż czterǳieści
osiem goǳin. Licząc eden ǳień pobytu na wyspie, a trzy czy cztery dni na powrót,
można było zakładać, że  paźǳiernika będą z powrotem na Wyspie Lincolna. Pogoda
była piękna, barometr z wolna się podnosił, wiatr wydawał się stały, wszystko sprzy ało
przedsięwzięciu ǳielnych luǳi, których obowiązek humanitarny wzywał do oddalenia się
od ich wyspy.

Tak więc postanowiono, że Cyrus Smith, Nab i Gedeon Spilett pozostaną w Grani-
towym Pałacu. Ale Gedeon Spilett, który nie zapomniał, że est reporterem ǳiennika
„New York Herald”, zaprotestował i oświadczył stanowczo, że pręǳe popłynie wpław za
statkiem, niż przepuści taką okaz ę. Pozwolono mu więc wziąć uǳiał w wyprawie.

Wieczorem przeniesiono na pokład „Bonawentury” pościel, narzęǳia, broń, amuni-
c ę, busolę i żywność na osiem dni. Uwinąwszy się szybko z tą pracą, koloniści powrócili
do Granitowego Pałacu.

Naza utrz o piąte rano po wzrusza ącym dla obu stron pożegnaniu Pencroff, rozwi-
nąwszy żagle, skierował statek na Przylądek Szponu, który należało opłynąć, a następnie
wziąć kurs prosto na południowy zachód.

„Bonawentura” oddalił się uż ćwierć mili od brzegów, gdy ego pasażerowie u rzeli na
szczycie Granitowego Pałacu dwóch luǳi macha ących im na pożegnanie. Byli to Cyrus
Smith i Nab.

— Nasi przy aciele! — zawołał Gedeon Spilett. — Rozsta emy się po raz pierwszy od
piętnastu miesięcy!

Pencroff, reporter i Harbert po raz ostatni pomachali im rękami na pożegnanie i Gra-
nitowy Pałac zniknął wkrótce za wysokimi skałami przylądka.

Przez pierwszych kilka goǳin z pokładu „Bonawentury” widać było południowe
brzegi Wyspy Lincolna, która niebawem stała się podobna do zielonego koszyka, z któ-
rego wynurzała się Góra Franklina. Pomnie szone odległością wzniesienia sprawiały, że
wyspa wyglądała mało zachęca ąco ako mie sce lądowania dla przepływa ących statków.

Około pierwsze po południu minęli Jaszczurczy Cypel, płynąc o ǳiesięć mil od brze-
gu. Z te odległości nie można uż było odróżnić niczego na zachodnim wybrzeżu, cią-
gnącym się aż do zboczy Góry Franklina, a w trzy goǳiny późnie cała Wyspa Franklina
zniknęła za horyzontem.

„Bonawentura” sprawował się doskonale. Unosił się lekko na falach i szybko sunął
naprzód. Pencroff podniósł topsel i statek pod pełnymi żaglami płynął na wprost, kursem
wskazanym przez busolę.

Od czasu do czasu Harbert zastępował go przy sterze; chłopak miał rękę tak pewną,
że marynarz nie mógł mu zarzucić ani ednego zbyt ostrego skrętu.
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Gedeon Spilett rozmawiał to z ednym, to z drugim, a w razie potrzeby sam przykładał
się do pracy. Kapitan Pencroff był zupełnie zadowolony ze swe załogi i wspominał nawet
o wynagroǳeniu e „kwartą³³⁰ wina za każdą wachtę³³¹”.

Wieczorem sierp księżyca, który dopiero osiemnastego miał do ść do pierwsze kwa-
dry, zarysował się w półmroku i wkrótce zgasł. Noc była ciemna, ale roziskrzona gwiaz-
dami, i na następny ǳień zapowiadała się ładna pogoda.

Pencroff przez ostrożność zwinął topsel, żeby akieś niespoǳiewane uderzenie wiatru
nie zaskoczyło go z płótnem na maszcie. Była to może zbytnia ostrożność w taką pogodną
noc, ale Pencroff był przezornym marynarzem i nie można mu było mieć tego za złe.

Reporter przespał część nocy. Pencroff i Harbert zmieniali się co dwie goǳiny przy
sterze. Marynarz ufał Harbertowi ak samemu sobie, a ego zaufanie usprawiedliwiały
zimna krew i rozsądek młoǳieńca. Pencroff podawał mu kurs ak dowódca swo emu
sternikowi, a Harbert nie pozwalał, żeby „Bonawentura” zboczył z drogi.

Noc upłynęła spoko nie, a następny ǳień,  paźǳiernika, przeszedł tak samo ak
poprzedni. Przez cały ǳień utrzymywano dokładnie kierunek południowo-zachodni i eśli
tylko „Bonawentury” nie zniesie akiś nieznany prąd, to powinien dopłynąć prosto na
wyspę Tabor.

Na morzu było całkiem pusto. Czasem tylko w odległości strzału przelatywał akiś
wielki ptak, albatros lub egata, a Gedeon Spilett zastanawiał się, czy nie est to ten
właśnie, któremu powierzył swo ą ostatnią kronikę zaadresowaną do redakc i „New York
Herald”. Wydawało się, że te ptaki są edynymi ży ącymi istotami, akie odwieǳa ą tę
część oceanu pomięǳy wyspą Tabor a Wyspą Lincolna.

— Przecież teraz est właśnie okres, w którym wielorybnicy zwykle wyrusza ą w po-
łudniową część Pacyfiku — zauważył Harbert. — Doprawdy nie wiem, czy est gǳieś
morze barǳie bezludne niż to!

— Wcale nie aż tak bezludne! — odparł Pencroff.
— Jak pan to rozumie? — zapytał reporter.
— Przecież my na nim esteśmy! Czy ma pan nasz statek za akiś wrak, a nas samych

za morświny³³²?
I Pencroff zaśmiał się ze swo ego żartu.
Wieczorem dokonano szacunkowych obliczeń, z których wynikało, że „Bonawentu-

ra” od chwili wypłynięcia z Wyspy Lincolna, czyli w ciągu trzyǳiestu sześciu goǳin,
przepłynął odległość stu dwuǳiestu mil, zatem ego szybkość wynosiła około trzech
i edne trzecie mili na goǳinę. Wiatr był słaby i słabł coraz barǳie . Można się ednak
było spoǳiewać, że eżeli obliczenia są trafne, a kurs właściwy, to naza utrz o świcie u rzą
wyspę Tabor.

Toteż ani Gedeon Spilett, ani Harbert, ani Pencroff nie zmrużyli oka przez całą tę
noc z  na  paźǳiernika. Wyczeku ąc niecierpliwie dnia, nie byli w stanie powstrzymać
emoc i. W ich przedsięwzięciu było tak wiele niewiadomych!

Czy byli blisko wyspy Tabor? Czy wyspę nadal zamieszkiwał rozbitek, któremu spie-
szyli z pomocą? Co to za człowiek? Czy swo ą obecnością nie zmąci spoko u kolonii,
ży ące dotąd tak zgodnie? Czy wreszcie zgoǳi się na to, by swo e obecne więzienie za-
mienić na inne? Wszystkie te wątpliwości, które miały niewątpliwie zostać rozstrzygnięte
następnego dnia, spęǳały im sen z powiek i od pierwszego świtania wszyscy wytężali
wzrok, wpatru ąc się w zachodni horyzont.

— Ziemia! — zawołał Pencroff około szóste rano.
Ponieważ nie sposób było przypuszczać, aby Pencroff się mylił, więc niewątpliwie

musiała to być ziemia.
Łatwo sobie wyobrazić radość małe załogi „Bonawentury”! Za kilka goǳin wylądu ą

na wyspie!
Niski brzeg wyspy Tabor, ledwie wynurza ący się z fal morza, był oddalony nie więce

ak o piętnaście mil. ǲiób „Bonawentury”, wskazu ący dotychczas nieco na południe od

³³⁰kwarta — dawna miara ob ętości, ok.  litra. [przypis edytorski]
³³¹wachta — okres (zwykle  goǳ.), podczas którego pełni służbę edna zmiana załogi statku; także: część

załogi, która pełni służbę w określonym czasie. [przypis edytorski]
³³²morświn (biol.) — roǳa morskiego ssaka spokrewnionego z delfinowatymi. [przypis edytorski]
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wyspy, został skierowany wprost na nią. W miarę ak na wschoǳie słońce podnosiło się
na niebie, można było tu i ówǳie zauważyć zarysy po edynczych wzniesień.

— To wysepka o wiele mnie sza od Wyspy Lincolna — zauważył Harbert — i za-
pewne podobnie ak ona zawǳięcza swo e istnienie akimś wypiętrzeniom podmorskim.

O edenaste rano „Bonawentura” zna dował się uż zaledwie o dwie mile od wy-
spy. Pencroff, szuka ąc mie sca do wylądowania, sterował po tych nieznanych wodach
z ogromną ostrożnością.

Można uż było ogarnąć wzrokiem całą wysepkę, porośniętą zielonymi kępami drzew
gumowych i innych dużych drzew tych samych gatunków co napotkane na Wyspie Lin-
colna. Ale co ǳiwne, nigǳie nie wznosił się dym, który świadczyłby o tym, że wysepka
est zamieszkana, ani też nigǳie na wybrzeżu nie widać było żadnego sygnału.

A ednak dokument wspominał wyraźnie o rozbitku i człowiek ten powinien wypa-
trywać pomocy.

Tymczasem „Bonawentura” wpłynął pomięǳy kręte prze ścia wśród raf, a Pencroff
z na większą uwagą śleǳił każdy zakręt. Harberta posaǳił przy sterze, sam zaś, sto ąc na
przeǳie okrętu, wpatrywał się w wodę, gotów każde chwili zwinąć żagiel, którego fał³³³
trzymał w ręku. Gedeon Spilett obserwował brzeg przez lunetę, ale nie dostrzegł niczego
szczególnego.

Wreszcie około południa „Bonawentura” otarł się ǳiobem o piaszczysty brzeg. Rzu-
cono kotwicę, zwinięto żagle i cała załoga stateczku zeszła na ląd.

Nie ulegało wątpliwości, że była to wyspa Tabor, gdyż według na nowszych map w te
części Pacyfiku, pomięǳy Nową Zelandią a wybrzeżem amerykańskim, nie było żadne
inne wyspy.

Przycumowano starannie statek, aby nie porwał go odpływ, po czym Pencroff i ego
dwa towarzysze, uzbroiwszy się należycie, poszli brzegiem w stronę stożkowatego wzgórza
o wysokości dwustu pięćǳiesięciu do trzystu stóp, wznoszącego się w odległości około
pół mili.

— Z wierzchołka tego pagórka — powieǳiał Gedeon Spilett — niewątpliwie bę-
ǳiemy mogli ogólnie przy rzeć się całe wyspie, co nam barǳo ułatwi poszukiwania.

— Zrobimy więc tuta to samo, co w pierwsze kole ności zrobił pan Cyrus na Wyspie
Lincolna, kiedy wszedł na Górę Franklina — zauważył Harbert.

— Identycznie to samo — odparł reporter — i to est na lepszy sposób.
Tak rozmawia ąc, szli skra em łąki kończące się u samego podnóża stożka. Przed ni-

mi wzlatywały gromady gołębi skalnych i askółek morskich, podobnych do tych, które
widywali na Wyspie Lincolna. W lesie, który ciągnął się na lewo od łąki, słyszeli szelest
w krzakach i wiǳieli kołyszące się zarośla, co zdraǳało obecność akichś barǳo pło-
chliwych zwierząt, ale dotychczas nic nie wskazywało, aby wyspa była zamieszkana przez
luǳi.

Przybywszy do podnóża stożka, Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett w kilka chwil
wdrapali się na szczyt i roze rzeli się dookoła.

Zna dowali się na wysepce ma ące nie więce niż sześć mil obwodu. Je kontury nie
obfitowały ani w wysta ące na zewnątrz przylądki i cyple, ani we wżyna ące się w głąb
zatoki i zatoczki; wyspa miała kształt wydłużonego owalu. Wokół, aż po krańce widno-
kręgu, rozciągało się zupełnie puste morze. Nigǳie nie było widać ani lądu, ani żagla!

Wysepka, cała porośnięta lasem, nie miała tak urozmaiconego kra obrazu ak Wyspa
Lincolna, które edna część była ałowa i ǳika, podczas gdy druga żyzna i bogata. Tu
wiǳieli przed sobą tylko ednosta ną masę zieleni, spomięǳy które wznosiły się dwa lub
trzy niewielkie pagórki. Wysepkę ukośnie przecinał strumień płynący przez szeroką łąkę
i wąskim u ściem wpada ący do morza na zachodnim wybrzeżu.

— Niewielki kraik — zauważył Harbert.
— Tak — powieǳiał Pencroff. — Dla nas byłoby tu za ciasno!
— Poza tym — odparł reporter — wyda e się niezamieszkany.
— Istotnie — odezwał się Harbert — ani śladu człowieka.
— Ze dźmy — odparł Pencroff — i poszuka my.

³³³fał — lina służąca do podnoszenia i opuszczania żagla lub ruchome części omasztowania bądź wyposażenia
statku żaglowego. [przypis edytorski]
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Marynarz z towarzyszami powrócili na brzeg morza, gǳie zostawili „Bonawenturę”.
Postanowili na pierw obe ść pieszo całą wysepkę dookoła, a dopiero potem zapuścić się
w głąb, tak by żadne mie sce nie uszło ich uwaǳe.

Posuwanie się wzdłuż brzegu morskiego nie nastręczało żadnych trudności, tylko
w paru mie scach przecinały im drogę olbrzymie głazy, lecz łatwo było e obe ść. Podróż-
nicy skierowali się na południe, płosząc po droǳe liczne gromady morskiego ptactwa
i stada fok, które na ich widok uż z daleka rzucały się do morza.

— Te zwierzęta — zauważył reporter — nie pierwszy raz wiǳą luǳi. Bo ą się ich,
więc ich zna ą.

W goǳinę późnie wszyscy trze dotarli do południowego krańca wysepki, zakoń-
czonego spiczastym przylądkiem, skąd zawrócili na północ zachodnim brzegiem, równie
piaszczystym i kamienistym, za którym w głębi rozciągał się gęsty las.

Na całym wybrzeżu wysepki, którą w ciągu czterech goǳin obeszli dokoła, nie znaleźli
nigǳie ani śladu domostwa, ani odcisku stopy luǳkie .

Było to co na mnie ǳiwne i skłaniało do przypuszczenia, że wyspa Tabor nie była
nigdy, a przyna mnie nie est teraz zamieszkana. Być może zresztą dokument został na-
pisany przed kilkoma miesiącami, a nawet latami, a w takim przypadku rozbitek mógł
uż dawno zostać zabrany do o czyzny albo zginąć z głodu.

Pencroff, Gedeon Spilett i Harbert, snu ąc mnie lub barǳie prawdopodobne przy-
puszczenia, z edli naprędce posiłek na pokłaǳie „Bonawentury”, by natychmiast wyru-
szyć na dalsze poszukiwania i kontynuować e aż do zmroku.

O piąte po południu poszli w stronę do lasu.
Na ich widok rzucały się do ucieczki liczne zwierzęta, głównie, a nawet prawie wyłącz-

nie, kozy i świnie, które ak łatwo było rozpoznać, należały do gatunków europe skich.
Z pewnością akiś statek wielorybniczy zostawił e na wyspie, gǳie się szybko rozmno-
żyły. Harbert postanowił schwytać żywcem edną czy dwie pary i zabrać e na Wyspę
Lincolna.

Nie ulegało zatem żadne wątpliwości, że kiedyś luǳie odwieǳili tę wysepkę. Stało
się to eszcze barǳie oczywiste, kiedy w lesie ukazały się wytyczone ścieżki, pościnane
siekierą pnie drzew i widoczne wszęǳie ślady luǳkie pracy. Jednak te pnie uż gniły,
zostały ścięte przed wieloma laty, nacięcia siekiery pokrywał mech, a na ścieżkach rozrosło
się wysokie i gęste zielsko, tak że ledwie e można było rozpoznać.

— Dowoǳi to ednak — zauważył Gedeon Spilett — że luǳie nie tylko wylądowali
kiedyś na te wysepce, ale ą przez akiś czas zamieszkiwali. Pytanie teraz: co to byli za
luǳie? Ilu ich było? Ilu ich eszcze zostało?

— Dokument — odezwał się Harbert — wspomina tylko o ednym rozbitku.
— Cóż, eśli nadal est na wyspie, to niemożliwe, żebyśmy go nie znaleźli.
Szukali więc dale . Marynarz z towarzyszami wybrali naturalnie drogę przecina ącą

ukośnie wyspę i tym samym posuwali się wzdłuż strumienia biegnącego ku morzu.
Nie tylko zwierzęta pochoǳenia europe skiego i niektóre ślady luǳkie pracy do-

woǳiły bezsprzecznie, że na wyspie przebywał uż kiedyś człowiek. Świadczyły o tym
również różne okazy roślin. Gǳieniegǳie na polanach leśnych widać było, że kiedyś,
zapewne dawno temu, saǳono tu warzywa.

Toteż wielka była radość Harberta, gdy rozpoznał ziemniaki, cykorię, szczaw, mar-
chew, kapustę, rzepę. Wystarczyło zebrać nasiona, by wzbogacić poletka Wyspy Lincolna!

— Świetnie! Doskonale! — powieǳiał Pencroff. — To coś dla Naba i dla nas. Choć-
byśmy nawet nie znaleźli rozbitka, to i tak wyprawa nie była daremna i Bóg nas wyna-
groǳił!

— Niewątpliwie — odparł Gedeon Spilett. — Ale sąǳąc ze stanu, w akim zna du e
się ten warzywnik, należy się obawiać, że wysepka od dawna nie est zamieszkana.

— Rzeczywiście — odparł Harbert. — Kimkolwiek byłby mieszkaniec, nie zanie-
dbałby tak ważne uprawy.

— Tak — odezwał się Pencroff — rozbitka uż nie ma… Nie sposób sąǳić inacze …
— Więc musimy uznać, że dokument powstał dawno temu?
— Oczywiście.
— I że butelka długo błąkała się po morzu, zanim dopłynęła do Wyspy Lincolna?
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— Czemu nie? — odparł Pencroff. — Ale zapada uż zmrok i sąǳę, że lepie bęǳie
przerwać nasze poszukiwania.

— Wraca my na pokład, a utro rozpoczniemy na nowo — powieǳiał reporter.
Była to na mądrze sza rada i uż zamierzali się do nie zastosować, gdy nagle Harbert,

wskazu ąc na akiś duży, niewyraźny kształt ma aczący pomięǳy drzewami, zawołał:
— Domek!
Natychmiast wszyscy trze pobiegli we wskazaną stronę. W wieczornym zmroku

można było dostrzec, że była to chata zbudowana z desek pokrytych grubym, smoło-
wanym płótnem.

Pencroff pchnął na wpół przymknięte drzwi i pospiesznie wszedł do środka.
Chata była pusta!

 

Co znaleziono w chacie. — Noc. — Kilka liter. — Dalsze poszukiwania. — Rośliny i zwie-
rzęta. — Harbert w wielkim niebezpieczeństwie. — Na pokłaǳie. — Odpłynięcie. — Nie-
pogoda. — Przebłysk instynktu. — Zagubieni na morzu. — Ogień zapalony w samą porę.

Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett stali przez chwilę w ciemnościach, milcząc.
Pencroff zawołał głośno.
Nikt nie odpowieǳiał.
Marynarz skrzesał ogień i zapalił suchą gałązkę. Ogień oświetlił na chwilę niewielką

izbę, ak się zdawało, zupełnie pustą. W głębi stał niezgrabnie ulepiony komin³³⁴, na nim
leżał wystygły popiół i wiązka suchego drewna. Pencroff podłożył pod nie zapaloną gałązkę
i wkrótce drzewo buchnęło asnym płomieniem.

Wówczas marynarz i ego towarzysze u rzeli pozostawione w niełaǳie posłanie, któ-
rego wilgotna i pożółkła pościel świadczyła o tym, że od dawna nikt e nie używał.
W ednym rogu komina stały dwa pokryte rǳą cza niki i przewrócony kociołek; w szafie
wisiało kilka sztuk na wpół zbutwiałe oǳieży marynarskie ; na stole leżało cynowe na-
krycie i przeżarta przez wilgoć Biblia. W rogu stało kilka narzęǳi: łopata, motyka, kilof,
dwie strzelby myśliwskie, w tym edna złamana; na desce służące za półkę — nienaru-
szona baryłka prochu, beczułka śrutu i kilka pudełek kapsli. Wszystko to pokryte było
grubą warstwą pyłu, nagromaǳoną zapewne przez długie lata.

— Nie ma nikogo — odezwał się reporter.
— Nikogo — powtórzył Pencroff.
— Od dawna nikt w te izbie nie mieszkał — zauważył Harbert.
— Tak, od barǳo dawna — odparł reporter.
— Panie Spilett — odezwał się wtedy Pencroff — zamiast wracać na pokład, sąǳę,

że lepie bęǳie spęǳić noc w te chacie.
— Ma pan rac ę, Pencroffie — odparł Gedeon Spilett. — A eśli właściciel powróci,

to cóż! Myślę, że nie bęǳie się gniewał, gdy nas tu zastanie.
— Nie wróci — powieǳiał marynarz, kręcąc głową.
— Sąǳi pan, że opuścił wyspę? — zapytał reporter.
— Gdyby ą opuścił, zabrałby ze sobą broń i narzęǳia — odparł Pencroff. — Wie

pan przecież, aką wartość przypisu ą rozbitkowie przedmiotom, które zdołali ocalić z ka-
tastro. Nie, nie! — powtórzył marynarz głosem pełnym głębokiego przekonania. —
Nie, on nie opuścił wyspy! Gdyby stąd odpłynął na czółnie, które sam sporząǳił, to tym
barǳie nie zostawiłby tu tych przedmiotów pierwsze potrzeby! Nie, on est na wyspie!

— Żywy?… — zapytał Harbert.
— Żywy albo martwy. Lecz eśli umarł, to przecież, ak sąǳę, sam siebie nie pochował

— odparł Pencroff — i w takim razie zna ǳiemy przyna mnie ego zwłoki.
Postanowili więc spęǳić tę noc w opuszczone chacie. Zapas drzewa leżący w kącie

wystarczał, żeby ą ogrzać. Zamknąwszy drzwi, Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett usiedli

³³⁴komin (daw.) — piec kuchenny. [przypis edytorski]
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na ławie, niewiele mówiąc, lecz za to wiele rozmyśla ąc. Zna dowali się takim stanie du-
cha, w którym człowiek skłonny est wszystko przypuszczać i wszystkiego się spoǳiewać,
i chciwym uchem łowili każdy szelest dochoǳący z zewnątrz. I gdyby nagle otwarły się
drzwi i u rzeli przed sobą obcego człowieka, ani trochę by ich to nie zǳiwiło, pomimo że
chata wyglądała na całkowicie opuszczoną, i każde chwili gotowi byli uścisnąć dłoń tego
człowieka, tego rozbitka, tego niezna omego przy aciela, którego oczekiwały przy azne
serca!

Ale nie dał się słyszeć żaden szmer, drzwi się nie otwierały, i tak upływała edna
goǳina za drugą.

Jakże dłużyła się ta noc marynarzowi i ego towarzyszom! Tylko Harbert zasnął na
dwie goǳiny, bo w ego wieku sen est koniecznością. Wszystkim trzem spieszno było
o świcie rozpocząć na nowo poszukiwania i przetrząsnąć dokładnie wysepkę aż do e
na skrytszych zakątków. Wnioski Pencroffa były zupełnie słuszne i nie ulegało prawie
żadne wątpliwości, że skoro chata była pusta i nadal zna dowały się w nie naczynia,
broń i narzęǳia, to e mieszkaniec musiał zginąć. Należało zatem odszukać ego zwłoki
i przyna mnie pochować e po chrześcĳańsku.

Zaświtał ǳień. Pencroff i ego towarzysze natychmiast przystąpili do dokładnie szych
oglęǳin chaty.

Zbudowana była w dobrze dobranym mie scu, na zboczu niewielkiego wzniesienia,
osłonięta przez kilka wspaniałych drzew gumowych. Przed chatą wycięto w lesie szeroki
trakt, odsłania ący widok aż na morze. Mały trawnik, otoczony walącym się drewnianym
płotem, prowaǳił do brzegu, skąd na lewo zna dowało się u ście strumienia.

Chata zbudowana była z desek i nietrudno było zauważyć, że deski te pochoǳiły
z kadłuba lub z pokładu statku. Było więc prawdopodobne, że akiś uszkoǳony statek
został wyrzucony na brzeg wyspy, że ocalał przyna mnie eden człowiek z załogi i że
człowiek ten, ma ąc potrzebne narzęǳia, ze szczątków statku wybudował ten domek.

Stało się to eszcze barǳie oczywiste, gdy Gedeon Spilett, obszedłszy dookoła całą
chatę, dostrzegł na edne z desek, pochoǳące prawdopodobnie z pawęży³³⁵ rozbitego
statku, na wpół zatarte litery:

BR.TAN..A

— „Britannia”! — zawołał Pencroff, gdy reporter przywołał go do siebie. — Tę nazwę
nosi wiele statków i nie estem w stanie nawet stwierǳić, czy to był statek angielski, czy
amerykański.

— Mnie sza z tym, Pencroffie!
— Istotnie, mnie sza z tym — odparł marynarz. — Jeśli człowiek, który ocalał z za-

łogi, nadal ży e, może liczyć na naszą pomoc, wszystko edno, akie est narodowości.
Ale zanim rozpoczniemy dalsze poszukiwania, wróćmy na pierw na „Bonawenturę”.

Pencroffa ogarnął akiś niepokó o los statku. A eśli wyspa mimo wszystko była
zamieszkała i eśli któryś z mieszkańców nim zawładnął… Ale wzruszył tylko ramionami
na tak nieprawdopodobne przypuszczenie.

Tak czy owak, marynarz chętnie poszedł z eść śniadanie na pokłaǳie statku. Prowa-
ǳiła do niego droga utorowana i niedaleka, zaledwie mila. Ruszono więc niezwłocznie,
uważnie wpatru ąc się w las i zarośla, przez które setkami pomykały kozy i świnie.

W dwaǳieścia minut późnie Pencroff i ego towarzysze u rzeli wschodnie wybrzeże
wyspy i „Bonawenturę”, sto ącego na kotwicy mocno zaryte w piasek.

Pencroff mimo woli odetchnął pełną piersią. W końcu ten statek był ego ǳieckiem,
a o cowie ma ą prawo często niepokoić się barǳie , niż wymagałby rozsądek.

Na pokłaǳie z edli obfite śniadanie, by można się było do późna wstrzymać z obiadem,
po czym wyruszyli na dalsze poszukiwania, które prowaǳili z ak na większą starannością.

Koniec końców było barǳo prawdopodobne, że edyny mieszkaniec wysepki zginął.
Toteż Pencroff i ego towarzysze szukali racze śladów zmarłego niż żywego. Jednak po-
szukiwania były daremne i przez pół dnia na próżno przetrząsali gęstwiny porasta ące
wysepkę. Należało więc przypuszczać, że eśli rozbitek zmarł, to z ego zwłok nie został
uż ani szczątek, gdyż zapewne akieś drapieżne zwierzę pożarło e do ostatnie kości.

³³⁵pawęż statku — płaskie, pionowe lub lekko nachylone zakończenie ru statku. [przypis edytorski]
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— Wyruszamy utro o świcie — powieǳiał Pencroff do swoich towarzyszy, gdy około
drugie położyli się w cieniu sosen, by chwilę odpocząć.

— Sąǳę — dodał Harbert — że możemy bez skrupułów zabrać ze sobą narzęǳia,
które niegdyś należały do tego rozbitka.

— I a tak myślę — odparł Gedeon Spilett. — Te narzęǳia i broń uzupełnią dobytek
Granitowego Pałacu. Jeśli się nie mylę, zapas prochu i śrutu est znaczny.

— Tak — odparł Pencroff — ale nie zapomnĳmy też schwytać edne czy dwóch par
świń, których nie ma na Wyspie Lincolna.

— I pozbierać nasiona — dodał Harbert — z których bęǳiemy kiedyś mieli wszystkie
warzywa Starego i Nowego Świata.

— W takim razie — odezwał się reporter — może lepie by było pozostać eden ǳień
dłuże na wyspie Tabor, aby zebrać wszystko, co może nam być przydatne.

— Nie, panie Spilett — odparł Pencroff. — Proszę, żebyśmy odpłynęli utro sko-
ro świt. Wyda e mi się, że wiatr zaczyna zmieniać kierunek na zachodni, więc tak ak
mieliśmy sprzy a ący wiatr, płynąc tuta , tak bęǳiemy go mieli, wraca ąc.

— Zatem nie traćmy czasu! — powieǳiał Harbert, powsta ąc.
— Nie traćmy czasu — powtórzył Pencroff. — Ty, Harbercie, za mĳ się zbieraniem

nasion, bo znasz się na nich lepie od nas. Tymczasem a z panem Spiletem zapolu emy
na świnie i chociaż nie ma Topa, mam naǳie ę, że uda nam się schwytać kilka sztuk.

Harbert poszedł ścieżką wiodącą do uprawne części wysepki, podczas gdy marynarz
z reporterem zapuścili się w las.

Mnóstwo okazów świńskie rasy umykało przed nimi. Te nader zwinne zwierzęta nie
miały widocznie na mnie sze ochoty dopuszczać kogokolwiek blisko siebie. Po półgo-
ǳinne gonitwie myśliwym udało się schwytać edną parę, która zaplątała się w gęstwinie,
gdy nagle o kilkaset kroków na północ od nich rozległy się głośne krzyki. Z krzykami
przeplatały się akieś przeraźliwe ryki, niema ące w sobie nic luǳkiego.

Pencroff i Gedeon Spilett zerwali się na równe nogi, a świnie skorzystały z tego, żeby
uciec w chwili, gdy marynarz przygotowywał uż sznurki, aby e powiązać.

— To głos Harberta! — powieǳiał reporter.
— Biegnĳmy czym pręǳe ! — zawołał Pencroff.
Marynarz z reporterem pobiegli co tchu w stronę, skąd słychać było krzyki.
Dobrze, że się pospieszyli, gdyż na zakręcie ścieżki w pobliżu polany u rzeli akieś

ǳikie stworzenie, wygląda ące na olbrzymią małpę, które powaliło Harberta na ziemię
i zamierzało się z nim rozprawić.

W edne chwili Pencroff i Gedeon Spilett rzucili się na potwora, obalili go na ziemię,
wydarli mu Harberta i mocno pochwycili. Marynarz miał herkulesową³³⁶ siłę, reporter
także był krzepki, toteż pomimo oporu potwora, skrępowali go mocno, tak że nie mógł
się ruszyć.

— Nic ci się nie stało, Harbercie? — zapytał Gedeon Spilett.
— Nie! Nic!
— Ach, eśli cię zraniła ta małpa!…. — zawołał Pencroff.
— Ależ to nie małpa! — odparł Harbert.
Na te słowa Pencroff i Gedeon Spilett przy rzeli się bliże ǳiwne istocie leżące na

ziemi.
Rzeczywiście to nie była małpa! Była to istota luǳka, to był człowiek! Ale co za czło-

wiek! ǲiki w całym okropnym znaczeniu tego słowa, tym strasznie szy, że na wyraźnie
popadł w stan ostatecznego zezwierzęcenia.

Włosy miał na eżone, zapuszczona broda spadała mu na piersi, był prawie nagi, z wy-
ątkiem kawałka płachty opasu ące biodra, wzrok miał ǳiki, ręce olbrzymie, niezmiernie
długie paznokcie, cerę ciemną ak mahoń³³⁷, skórę na nogach stwardniałą, ak gdyby zro-
gowaciałą. Tak wyglądała ta nieszczęsna istota, które mimo to trzeba było nazwać czło-
wiekiem. Ale doprawdy słusznie można było zapytać, czy w tym ciele mieszkała eszcze
dusza, czy też pozostał w nim tylko prymitywny instynkt zwierzęcia.

³³⁶herkulesowy — taki ak u Herkulesa, mitycznego starożytnego bohatera słynącego z nadluǳkie siły i do-
konania wielu niezwykłych czynów. [przypis edytorski]

³³⁷mahoń— cenione czerwonobrunatne, twarde drewno tropikalnego mahoniowca, pochoǳącego z Ameryki
Środkowe i basenu M. Karaibskiego. [przypis edytorski]
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— Jest pan zupełnie pewny, że to był kiedyś człowiek? — zapytał Pencroff reportera.
— Niestety, to nie ulega wątpliwości – odparł reporter.
— Więc to ma być ten rozbitek? — zapytał Harbert.
— Tak — odparł Gedeon Spilett. — Ale ten nieszczęśnik nie ma uż w sobie nic

luǳkiego!
Reporter miał słuszność. Było asne, że eśli rozbitek był kiedyś istotą cywilizowaną,

to długie odosobnienie od luǳi uczyniło z niego ǳikusa, a nawet co gorsza, prawǳiwe-
go leśnego człowieka. Chrapliwe dźwięki wydobywały się z ego gardła przez zaciśnięte
zęby, które były ostre ak u drapieżnika i służyły uż tylko do rozǳierania surowego mię-
sa. Pamięć musiała go pewnie od dawna opuścić i od dawna nie umiał posługiwać się
narzęǳiami i bronią ani rozniecać ognia. Widać było, że est silny i zwinny, ale te cechy
fizyczne rozwinęły się u niego kosztem duchowych.

Gedeon Spilett przemówił do niego. Zdawał się nie rozumieć, a nawet nie słyszeć…
A ednak, wpatru ąc się uważnie w ego oczy, reporter miał wrażenie, że rozum eszcze
nie całkiem w nim wygasł.

Tymczasem więzień nie szamotał się i nie próbował rozerwać krępu ących go więzów.
Czy taki przytłacza ący wpływ wywierała na niego obecność luǳi, do których był kiedyś
podobny? Czy może w akimś zakątku mózgu odnalazł przelotne wspomnienie, że też był
kiedyś człowiekiem? Gdyby go uwolniono, czy uciekłby, czy został przy nich? Trudno
było powieǳieć, ale nie pod ęli takie próby. Przy rzawszy się uważnie nieszczęśnikowi,
Gedeon Spilett powieǳiał:

— Kimkolwiek est, kimkolwiek był i bęǳie, naszym obowiązkiem est zabrać go ze
sobą na Wyspę Lincolna.

— Tak, tak! — odparł Harbert. — Może przez troskliwe starania uda nam się wzbu-
ǳić w nim na nowo iskrę rozumu.

— Dusza nie umiera — powieǳiał reporter — a dla nas byłaby to wielka radość
wyrwać to boże stworzenie ze stanu zezwierzęcenia.

Pencroff pokręcił głową z powątpiewaniem.
— W każdym razie trzeba spróbować — odparł reporter. — Uczucia luǳkie nam to

nakazu ą.
Istotnie było to ich obowiązkiem ako luǳi cywilizowanych i chrześcĳan. Wszyscy

trze to rozumieli i byli pewni, że Cyrus Smith to pochwali.
— Czy zostawimy go w więzach? — zapytał marynarz.
— A może poszedłby dobrowolnie, gdybyśmy mu rozwiązali nogi? — powieǳiał

Harbert.
— Spróbu my — odparł Pencroff.
Zd ęto więc sznury z nóg więźnia, ale ręce pozostawiono mocno związane. Wstał

dobrowolnie i nie okazywał żadne chęci ucieczki. Jego oczy rzucały ostre spo rzenia na
trzech luǳi idących obok niego, ale nic nie zdraǳało, że sobie przypomina, że est lub
że kiedyś był ich bliźnim. Z ego ust wydobywał się nieustanny świst, wygląd miał ǳiki,
lecz nie stawiał żadnego oporu.

Za radą reportera przyprowaǳono nieszczęśnika do ego mieszkania. Może widok
należących do niego przedmiotów wywrze na nim akieś wrażenie? Może ta edna iskierka
wystarczy, aby ożywić na nowo zamglony umysł, rozniecić przygasły ogień te duszy?

Do chaty było niedaleko. Dotarli do nie w ciągu kilku minut, ale więzień niczego
nie poznawał, zdawało się, że stracił świadomość wszystkiego, co go otaczało.

Cóż można było wnioskować ze stopnia zezwierzęcenia, w akie popadł ten nieszczę-
śnik? Tylko to, że był uwięziony na wysepce uż od barǳo dawna, że trafił na nią ako
człowiek rozumny, a długoletnie odosobnienie od świata doprowaǳiło go do takiego
stanu.

Wtedy reporter wpadł na pomysł, że może poǳiała na niego widok ognia i w edne
chwili na palenisku zapłonął asny płomień, który robi wrażenie nawet na zwierzętach.

Początkowo płomień akby zwrócił uwagę nieszczęśnika, ale wkrótce ǳiki odwrócił
się od niego i ego wzrok znowu zasnuł się bezmyślnością.

Nie pozostawało w te chwili nic innego, ak tylko odprowaǳić go na pokład „Bo-
nawentury”, gǳie pozostawiono go pod strażą Pencroffa.
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Tymczasem Harbert i Gedeon Spilett wrócili na wysepkę, aby załatwić, co było esz-
cze do załatwienia. Kilka goǳin późnie powrócili na brzeg, przynosząc narzęǳia i broń,
nasiona warzyw, kilka sztuk upolowane zwierzyny i dwie pary świń. Wszystko to zała-
dowano na statek i „Bonawentura” był gotów do podniesienia kotwicy, czeka ąc tylko na
przypływ, który miał nastąpić naza utrz rano.

Więźnia umieszczono w przednie ka ucie, gǳie się zachowywał spoko nie i cicho,
ak głuchy i niemy zarazem.

Pencroff dał mu eǳenie, lecz nie chciał tknąć gotowanego mięsa, widocznie uż od-
wykł od niego. Rzeczywiście, kiedy Pencroff pokazał mu ǳiką kaczkę, którą ustrzelił
Harbert, rzucił się na nią i pochłonął ze zwierzęcą zachłannością.

— Sąǳi pan, że eszcze przy ǳie do siebie? — zapytał Pencroff, kręcąc z powątpie-
waniem głową.

— Być może — odparł reporter. — Niewykluczone, że nasze usilne starania mogą
w końcu odnieść akiś skutek, bo przecież to osamotnienie doprowaǳiło go do takiego
stanu, a teraz nie bęǳie uż sam.

— Biedak na pewno od dawna est w tym stanie — powieǳiał Harbert.
— Możliwe — odparł Gedeon Spilett.
— W akim może być wieku? — zapytał Harbert.
— Trudno powieǳieć — odparł reporter — gdyż pod gęstym zarostem trudno roz-

poznać rysy twarzy, ale nie est uż młody i sąǳę, że ma około pięćǳiesiątki.
— Zauważył pan, panie Spilett, ak głęboko ma osaǳone oczy? — zapytał Harbert.
— Tak, Harbercie, ale mimo to ego oczy ma ą wyraz barǳie luǳki, niż można by

sąǳić po całe postaci.
— Zresztą zobaczymy — odparł Pencroff. — Jestem barǳo ciekawy, co powie pan

Cyrus o naszym ǳikusie. Popłynęliśmy po człowieka, a przywozimy potwora! Ha, każdy
robi, co może!

Minęła noc. Nikt nie wieǳiał, czy więzień spał, czy nie, ale pomimo że uwolniono
go z więzów, nie ruszał się wcale. Zachowywał się ak ǳikie zwierzęta, które początkowo
są oszołomione niewolą, a dopiero późnie wybucha ą wściekłością.

O świcie następnego dnia,  paźǳiernika, nastąpiła przewidywana przez Pencroffa
zmiana pogody. Powiał wiatr z północnego zachodu, sprzy a ący powrotowi „Bonawen-
tury”, lecz ednocześnie stał się ostrze szy, co z kolei utrudniało nawigac ę.

O piąte rano podniesiono kotwicę. Pencroff zrefował³³⁸ główny żagiel i skierował
ǳiób statku na wschodni północny wschód³³⁹, steru ąc wprost na Wyspę Lincolna.

Pierwszy ǳień żeglugi upłynął bez żadnego ważnie szego zdarzenia. Więzień sieǳiał
spoko nie w przednie ka ucie, a ponieważ dawnie był marynarzem, wydawało się, że
kołysanie fal wpływa na niego korzystnie. Czy może buǳiło się w nim wspomnienie
dawnego zawodu? W każdym razie zachowywał się spoko nie i był racze zǳiwiony niż
przygnębiony.

Naza utrz,  paźǳiernika, wiatr wzmógł się znacznie i wykręcił barǳie na północ,
a zatem w kierunku mnie korzystnym dla „Bonawentury”, podskaku ącego wysoko na
falach. Pencroff musiał skrócić żagle. Nic nikomu nie mówił, ale czuł się mocno za-
niepoko ony stanem morza. Fale rozbĳały się gwałtownie o ǳiób statku. Było pewne,
że eśli wiatr się nie zmieni, dotarcie na Wyspę Lincolna za mie więce czasu niż za ęło
dopłynięcie na wyspę Tabor.

Rzeczywiście,  paźǳiernika rano minęło czterǳieści osiem goǳin od wypłynięcia
„Bonawentury”, a eszcze nic nie wskazywało, że zna du e się on w pobliżu Wyspy Lincol-
na. Zresztą niemożliwe było oszacowanie przebyte odległości, gdyż kierunek i szybkość
zbyt często się zmieniały.

Dwaǳieścia cztery goǳiny późnie nadal nie było widać ani śladu lądu. Wicher dął
z całe siły, a morze było burzliwe. Trzeba było szybko manewrować żaglem, refować i robić
częste zwroty.  paźǳiernika ogromna fala zwaliła się na „Bonawenturę” i gdyby nie to,

³³⁸refować — zmnie szać powierzchnię ożaglowania podczas żeglugi w trudnych warunkach wiatrowych przez
częściowe zwĳanie lub składanie dolne części żagla i umocowanie e za pomocą linek. [przypis edytorski]

³³⁹wschodni północny wschód — określenie kierunku używane daw. w żegluǳe, oznacza ące kierunek dokładnie
pośredni pomięǳy wschodnim a północno-wschodnim, czyli odchylony o ,° od północy. [przypis edytorski]
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że pasażerowie wcześnie poprzywiązywali się przez ostrożność do pokładu, z pewnością
porwałaby ich ze sobą.

W tym niebezpieczeństwie Pencroffowi i ego towarzyszom, za ętym wyplątywaniem
się z lin, niespoǳiewanie przyszedł z pomocą więzień, który wybiegł przez luk na pokład,
ak gdyby nagle wieǳiony instynktem marynarza, i kilkoma potężnymi ciosami siekiery
rozbił deski burty, aby woda zalewa ąca pokład mogła szybcie spłynąć. Po czym, gdy
statek był uż wolny od wody, bez słowa słowa powrócił do ka uty.

Pencroff, Gedeon Spilett i Harbert, osłupiali ze zǳiwienia, pozwolili mu ǳiałać.
Tymczasem sytuac a stawała się coraz groźnie sza. Marynarz nabrał przekonania, że

zabłąǳili na niezmierzonym pustkowiu wodnym, bez możliwości znalezienia prawidło-
wego kursu.

Noc z  na  paźǳiernika była ciemna i chłodna. Jednak około goǳiny edenaste
wiatr trochę przycichł, morze się uspokoiło i „Bonawentura”, mnie miotany przez fale,
nabrał większe szybkości. Zresztą i tak znakomicie trzymał się na morzu.

Ani Pencroff, ani Gedeon Spilett, ani Harbert nawet na krótko nie zmrużyli oka.
Czuwali z wytężoną uwagą, gdyż albo Wyspa Lincolna była niedaleko, a wtedy zobaczą ą
o świcie, albo też „Bonawentura”, porwany prądami morskimi, zboczył z drogi, a w takim
razie niemożliwe byłoby naprowaǳenie go na poprawny kurs.

Pencroff, chociaż w na wyższym stopniu zaniepoko ony, nie tracił naǳiei, gdyż po-
siadał niepospolity hart ducha. Sieǳąc przy sterze, usiłował przebić wzrokiem otacza ące
go gęste ciemności.

Około drugie nad ranem zerwał się nagle i zawołał:
— Ogień! Ogień!
Rzeczywiście, w odległości dwuǳiestu mil na północny wschód ukazało się asne

światło. Tam musiała być Wyspa Lincolna, a ogień, zapalony na pewnie przez Cyrusa
Smitha, wskazywał im drogę.

Pencroff, który poprowaǳił statek zanadto na północ, skorygował kierunek i wziął
kurs prosto na ogień aśnie ący ponad horyzontem ak gwiazda pierwsze wielkości.
 

Powrót. — Rozmowa. — Cyrus Smith i nieznajomy. — Przystań Balonowa. — Starania
inżyniera. — Wzruszające doświadczenie. — Kilka łez luǳkich.

Naza utrz,  paźǳiernika o siódme rano, po czterodniowe żegluǳe „Bonawentura”
osiadł lekko na piasku w pobliżu u ścia Rzeki ǲiękczynienia.

Cyrus Smith z Nabem, mocno zaniepoko eni burzą i przedłuża ącą się nieobecnością
towarzyszy, wyszli o świcie na szczyt Płaskowyżu Pięknego Widoku i stamtąd u rzeli
wreszcie tak długo oczekiwany statek.

— ǲięki Bogu! Otóż i oni! — zawołał Cyrus Smith.
Nab z radości zaczął tańczyć, kręcić się w kółko, klaszcząc w ręce i woła ąc: „O, mó

drogi panie!”. Pantomina ta była barǳie wzrusza ąca niż na wymownie sze słowa.
Gdy inżynier policzył osoby sto ące na pokłaǳie „Bonawentury”, ego pierwszą myślą

było, że Pencroff nie znalazł rozbitka na wyspie Tabor albo że nieszczęśnik nie chciał
porzucić swo e wyspy i zamienić dotychczasowego więzienia na inne.

Istotnie, na pokłaǳie „Bonawentury” prócz Pencroffa, Gedeona Spiletta i Harberta
nie było nikogo więce .

W chwili gdy statek przybĳał, inżynier z Nabem oczekiwali go na brzegu i zanim
pasażerowie wyskoczyli na piasek, Cyrus Smith powieǳiał:

— Barǳo się o was martwiliśmy, przy aciele, że się spóźniacie. Czyżby przytrafiło się
wam coś złego?

— Nie — odparł Gedeon Spilett — przeciwnie, wszystko powiodło się doskonale.
Zaraz to opowiemy.

— A ednak wasze poszukiwania musiały spełznąć na niczym — powieǳiał Cyrus
Smith — skoro wracacie we trzech, tak ak wypływaliście?

— Za pozwoleniem, panie Cyrusie — odparł marynarz — est nas tu czterech!
— Więc znaleźliście rozbitka?
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— Znaleźliśmy.
— I przywieźliście go?
— Przywieźliśmy.
— Żywego?
— Żywego.
— Gǳie est? Kto to est?
— Jest to, albo racze był to człowiek! — odparł reporter. — To wszystko, co możemy

o nim powieǳieć, Cyrusie.
I natychmiast opowieǳiano inżynierowi wszystko, co ich spotkało w podróży. Jak

i w akich okolicznościach prowaǳili poszukiwania, ak edyne na całe wysepce domo-
stwo od dawna uż stało pustką, wreszcie, ak schwytali rozbitka, który ak się zdawało,
przestał uż należeć do rasy luǳkie .

— I dotąd nie wiem — dodał Pencroff — czyśmy dobrze zrobili, żeśmy go tu ze sobą
przywieźli.

— Na pewno dobrze zrobiliście, Pencroffie! — odparł żywo inżynier.
— Ale ten nieszczęśnik est całkiem pozbawiony rozumu.
— Może teraz tak — odparł Cyrus Smith. — Ale kilka miesięcy temu był człowie-

kiem takim ak pan czy a. I kto wie, co by się stało z którymkolwiek z nas, gdyby dłuższy
czas przeżył samotnie na te wyspie? Biada samotnym, przy aciele! Widać, że samotność
szybko pozbawiła go rozumu, skoro znaleźliście tę biedną istotę w takim stanie.

— Ale z czego pan to wniosku e, panie Cyrusie — zapytał Harbert — że ten nie-
szczęśnik popadł w zezwierzęcenie dopiero kilka miesięcy temu?

— Z tego, że dokument, który znaleźliśmy, był świeżo napisany — odparł inżynier
— i że tylko rozbitek mógł go napisać.

— Chyba że napisał go akiś ego towarzysz, który przez ten czas mógł umrzeć —
zauważył Gedeon Spilett.

— To niemożliwe, drogi Spilett.
— Dlaczego? — zapytał reporter.
— Ponieważ w takim przypadku dokument wspominałby o dwóch rozbitkach —

odparł Cyrus Smith — a wspomina tylko o ednym.
Harbert opowieǳiał w kilku słowach po przebiegu re su, kładąc szczególny nacisk na

ǳiwny fakt chwilowego oprzytomnienia więźnia, gdy na chwilę, podczas na strasznie sze
burzy, stał się znowu marynarzem.

— Cóż, Harbercie, masz rac ę, przywiązu ąc do tego faktu tak wielką wagę — odparł
inżynier. — Ten nieszczęśnik może eszcze wyzdrowieć, to rozpacz wtrąciła go w taki stan.
Tuta bęǳie wśród swoich bliźnich, a ponieważ nadal ma duszę, więc tę duszę ocalimy!

Rozbitka z wyspy Tabor wyprowaǳono z ka uty, którą za mował na na ǳiobie „Bo-
nawentury”. Jego wygląd wzbuǳił wielką litość inżyniera i wielkie zdumienie Naba. Nie-
szczęśnik, gdy tylko dotknął stopą ziemi, natychmiast okazał chęć ucieczki.

Cyrus Smith zbliżył się do niego, z powagą położył mu rękę na ramieniu i spo rzał na
niego łagodnym wzrokiem. Nieszczęśnik, ak gdyby ulega ąc nieprzeparte sile, uspokoił
się, spuścił oczy, pochylił głowę i nie stawiał uż żadnego oporu.

— Biedny, opuszczony! — szepnął inżynier.
Cyrus Smith przypatrywał się uważnie rozbitkowi. Na pozór ta nieszczęśliwa istota

nie miała w sobie nic luǳkiego, lecz Cyrus Smith, tak ak poprzednio reporter, odkrył
w ego wzroku akiś nieuchwytny przebłysk inteligenc i.

Postanowiono więc rozbitka, a racze niezna omego — gdyż tak go odtąd nazywali
ego nowi towarzysze — umieścić w ednym z poko ów Granitowego Pałacu, skąd zresztą
nie bęǳie mógł uciec. Dał się tam zaprowaǳić bez oporu, co pozwalało mieć naǳie ę,
że przy troskliwych staraniach kiedyś koloniści Wyspy Lincolna zyska ą w ego osobie
nowego towarzysza.

Podczas śniadania, które Nab przyrząǳił naprędce, gdyż Pencroff, reporter i Har-
bert prawie umierali z głodu, Cyrus Smith dowieǳiał się ze szczegółami o wszystkim, co
zaszło podczas wyprawy badawcze na wyspę Tabor. Całkowicie zgoǳił się z przy aciół-
mi, że niezna omy musiał być z pochoǳenia Anglikiem lub Amerykaninem, gdyż takie
przypuszczenie nasuwała nazwa statku „Britannia”. Prócz tego inżynierowi wydawało się,
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że mimo zapuszczonego zarostu i zmierzwionych kudłów na głowie rozpozna e w twarzy
rozbitka charakterystyczne rysy rasy anglosaskie .

— A wraca ąc do rzeczy — powieǳiał Gedeon Spilett do Harberta — nie opowie-
ǳiałeś nam eszcze, ak spotkałeś się z tym ǳikusem. Na razie wiemy tylko, że pewnie
by cię udusił, gdyby się nam nie udało przybiec na czas z pomocą.

— Cóż, doprawdy trudno mi opowieǳieć, ak się to stało — odparł Harbert. — By-
łem właśnie, ak mi się zda e, za ęty zbieraniem roślin, gdy nagle usłyszałem akby łoskot
lawiny spada ące z wysokiego drzewa. Ledwie zdążyłem się odwrócić… Ten nieszczę-
śnik, który zapewne sieǳiał ukryty na drzewie, rzucił się na mnie. Wszystko to razem
nie trwało tak długo, ak tu opowiadam, i gdyby nie pan Spilett i Pencroff…

— Mó chłopcze — powieǳiał Cyrus Smith — byłeś naprawdę w niebezpieczeństwie,
lecz gdyby nie to, może byście nie znaleźli te biedne istoty i nie mielibyśmy ednego
towarzysza więce .

— Więc ma pan naǳie ę, Cyrusie, że uda się panu znów zrobić z niego człowieka?
— zapytał reporter.

— Tak — odparł inżynier.
Po śniadaniu Cyrus Smith z towarzyszami opuścili Granitowy Pałac i wrócili na wy-

brzeże. Tu przystąpiono do rozładowania statku. Inżynier dokładnie zbadał broń i narzę-
ǳia, ale nie znalazł niczego, co pomogłoby ustalić, kim był niezna omy.

Schwytane na wysepce świnie uznano za barǳo cenny nabytek dla Wyspy Lincolna.
Zaprowaǳono e do chlewu, gǳie wkrótce się zadomowiły.

Baryłki zawiera ące proch i śrut, podobnie ak pudełko kapsli, zostały przywitane z ra-
dością. Postanowiono nawet założyć małą prochownię poza Pałacem Granitowym, albo
też w górne pieczarze, gǳie nie groziło na mnie sze niebezpieczeństwo wybuchu. Mimo
to zamierzano nadal używać piroksyliny, gdyż dawała znakomite rezultaty, nie było więc
powodu zastępować e zwycza nym prochem.

Gdy zakończono wyładowywanie statku, Pencroff odezwał się:
— Sąǳę, panie Cyrusie, że powinniśmy ulokować „Bonawenturę” w bezpiecznym

mie scu.
— A czy nie est mu dobrze przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia? — zapytał Cyrus

Smith.
— Nie, panie Cyrusie — odparł marynarz. — Połowę czasu sieǳi na piasku, a to

go osłabia. Bo, wiǳi pan, to dobry statek i ǳielnie się trzymał podczas burzy, która nas
dopadła w droǳe powrotne .

— Czy nie można by go trzymać na rzece?
— Można by, bez wątpienia, panie Cyrusie, ale u ście nie zapewnia żadne osłony

i sąǳę, że podczas wiatrów wschodnich „Bonawentura” mógłby barǳo ucierpieć od fal.
— Więc gǳie pan go chce ulokować, Pencroffie?
— W Przystani Balonowe — odparł marynarz. — Ta mała przystań, ze wszystkich

stron osłonięta skałami, wyda e się akby stworzona dla niego.
— Czy to nie trochę za daleko?
— Ba, od Granitowego Pałacu nie dale ak trzy mile, i to po dobre , proste droǳe.
— Dobrze więc, Pencroffie, niech pan tam odprowaǳi „Bonawenturę” — odparł

inżynier — chociaż wolałbym go mieć bliże pod ręką. Gdy bęǳiemy mieli czas, musimy
dla niego urząǳić mały port.

— Wyśmienicie! — zawołał Pencroff. — Port z latarnią, z falochronem i suchym
dokiem! Nie, doprawdy, panie Cyrusie, przy panu wszystko est bagatelą!

— Tak est, mó ǳielny Pencroffie — odparł inżynier — lecz tylko wtedy, gdy pan
mi pomaga, w każde nasze pracy trzy czwarte części zasługi panu się należą!

Harbert z marynarzem wsiedli więc znów na „Bonawenturę”, podnieśli kotwicę, roz-
pięli żagiel i pęǳeni wiatrem mknęli szybko ku Przylądkowi Szponu. W dwie goǳiny
późnie statek spoczywał na spoko nych wodach Przystani Balonowe .

Czy niezna omy w pierwszych dniach swo ego pobytu w Granitowym Pałacu zdraǳał
czymkolwiek, że ego zǳiczała natura złagodniała? Czy na dnie tego zamglonego umysłu
błysnęło żywsze światełko? Czy wreszcie w tym ciele buǳiła się na nowo dusza? Tak, bez
żadne wątpliwości, i to do tego stopnia, że Cyrus Smith i reporter zadawali sobie pytanie,
czy naprawdę u tego nieszczęśnika kiedykolwiek całkiem wygasł rozum.
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Z początku, przyzwycza ony do ciągłego przebywania pod gołym niebem, do nie-
ograniczone wolności, z akie korzystał na wyspie Tabor, niezna omy miewał napady
ponure wściekłości, tak że obawiano się, żeby nie rzucił się na dół z okna Granitowego
Pałacu. Pomału ednak uspoka ał się i można mu było pozwolić swobodnie się poruszać.

Była więc naǳie a i to niemała. Już zapomniał o instynktach mięsożercy, zaczął przy -
mować mnie krwiożercze eǳenie niż to, akim się żywił na wysepce, a gotowane mięso
nie buǳiło w nim uż tego wstrętu, aki okazywał na pokłaǳie „Bonawentury”.

Cyrus Smith skorzystał kiedyś z chwili, kiedy niezna omy spał, ostrzygł mu włosy
i brodę, które tworzyły razem roǳa grzywy i nadawały mu tak ǳiki wygląd. Zd ął z niego
także szmatę, którą się opasywał, i ubrał go barǳie odpowiednio. ǲięki tym staraniom
niezna omy oǳyskał luǳki wygląd i zdawało się nawet, że ego spo rzenie złagodniało.
Z pewnością twarz tego człowieka, gdy ożywiał ą promień inteligenc i, musiała być nawet
uroǳiwa.

Cyrus Smith wziął na siebie obowiązek spęǳania coǳiennie kilku goǳin w ego
towarzystwie. Pracował przy nim i za mował się różnymi rzeczami w ten sposób, aby
zwrócić ego uwagę. Mógł wystarczyć eden błysk, aby rozpalić na nowo tę duszę, edno
wspomnienie, aby wskrzesić rozum w tym mózgu. Przecież wiǳieli to podczas burzy na
pokłaǳie „Bonawentury”.

Prócz tego inżynier zwykł mówić przy nim głośno, tak by ednocześnie za pomocą
słuchu i wzroku przeniknąć w głąb uśpione inteligenc i rozbitka. Dołączali do niego to
eden, to drugi towarzysz, a czasem wszyscy razem. Na częście rozmawiali o rzeczach
dotyczących żeglarstwa, które musiały obchoǳić marynarza barǳie niż inne. Chwilami
zdawało się, że niezna omy akby zwraca uwagę na to, co mówiono, i wkrótce koloniści
nabrali przekonania, że ich częściowo rozumie. Czasami ego twarz przybierała niezmier-
nie bolesny wyraz, co świadczyło o wewnętrznym cierpieniu, gdyż twarz nie mogła kła-
mać do tego stopnia; mimo to ciągle milczał, chociaż kilka razy zdawało się, że za chwilę
wymknie mu się kilka słów.

Tak czy inacze , biedna istota była spoko na i smutna. Ale czy ten spokó nie był
tylko pozorny? Czy smutek nie był tylko skutkiem niewoli? Na to nie można było esz-
cze odpowieǳieć. Ponieważ wiǳiał zawsze te same przedmioty, i to w ograniczonym
zasięgu, ponieważ pozostawał w ciągłe styczności z kolonistami, do których musiał się
w końcu przyzwyczaić, nie miał żadnych potrzeb do zaspoko enia, był lepie odżywiony,
lepie ubrany, więc naturalnie pod względem fizycznym musiał się powoli zmienić. Ale
czy to był ogień nowego życia, który go przenikał, czy też, używa ąc słowa, które niego
szczególnie dawało się zastosować, oswoił się tylko, ak bywa ze zwierzęciem w stosun-
ku do ego pana? Była to kwestia naǳwycza ważna i Cyrusowi Smithowi pilno było ą
rozstrzygnąć, lecz nie chciał naciskać na chorego. Dla niego niezna omy był tylko chory.
Czy ten chory kiedyś wyzdrowie e?

Inżynier obserwował go przez cały czas. Jakże czatował na tę duszę, eśli się można tak
powieǳieć! Jakże każde chwili był gotów, żeby ą pochwycić!

Koloniści ze szczerym współczuciem śleǳili wszystkie fazy leczenia pod ętego przez
Cyrusa Smitha. Pomagali mu w te humanitarne pracy i wkrótce wszyscy, z wy ątkiem
może niedowierza ącego Pencroffa, poǳielali ego naǳie ę i wiarę.

Niezna omy, ak powieǳieliśmy, był zupełnie spoko ny i okazywał roǳa przywiąza-
nia do inżyniera, wyraźnie ulega ąc ego wpływowi. Cyrus Smith postanowił zatem prze-
prowaǳić doświadczenie i przenieść go do innego środowiska, na brzeg oceanu, w który
ego oczy dawnie tak długo się wpatrywały, i na skra lasu, który miał mu przypomnieć
lasy, w których spęǳił tyle lat swo ego życia.

— Ale czy możemy być pewni — powieǳiał Gedeon Spilett — że gdy go uwolnimy,
nie ucieknie?

— Na tym polega ta próba — odparł inżynier.
— Niech bęǳie! — powieǳiał Pencroff. — Gdy tylko zobaczy tylko przed sobą

otwartą przestrzeń i poczu e wolność, drapnie, że aż się za nim zakurzy!
— Nie sąǳę — odparł Cyrus Smith.
— Spróbu my więc — powieǳiał Gedeon Spilett.
— Spróbu my — odparł inżynier.
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Tego dnia, a było to  paźǳiernika, upłynęło właśnie ǳiesięć dni, odkąd rozbitek
z wyspy Tabor został zamknięty w Granitowym Pałacu. Na dworze był upał i słońce rzucało
na ziemię askrawe promienie.

Cyrus Smith z Pencroffem udali się do poko u niezna omego i zastali go leżącego przy
oknie i wpatrzonego w niebo.

— Chodź, przy acielu — powieǳiał do niego inżynier.
Niezna omy wstał natychmiast. Wpatrzył się w Cyrusa Smitha, po czym poszedł za

nim, podczas gdy marynarz, który niewiele sobie obiecywał po te całe próbie, szedł krok
w krok za niezna omym.

Gdy doszli do drzwi, Cyrus Smith i Pencroff ulokowali niezna omego w winǳie,
podczas gdy Nab, Harbert i Gedeon Spilett czekali na nich u stóp Granitowego Pałacu.
Kosz z echał na dół i po kilku chwilach wszyscy razem znaleźli się nad brzegiem morza.

Koloniści oddalili się nieco od niezna omego, aby pozostawić mu więce swobody.
Niezna omy zrobił kilka kroków w stronę morza i oczy ego za aśniały niezwykłym

ożywieniem, ale wcale nie próbował ucieczki. Patrzył na fale morskie, które załamu ąc się
o wysepkę, zamierały powoli na piasku.

— To tylko morze — zauważył Gedeon Spilett. — Możliwe, że nie wzbuǳa w nim
chęci ucieczki.

— Tak est — odparł Cyrus Smith. — Trzeba go zaprowaǳić na płaskowyż, na skra
lasu. Tam doświadczenie bęǳie barǳie przekonu ące.

— Zresztą i tak nie bęǳie mógł uciec — zauważył Nab — bo mosty są podniesione.
— Och! Miałby się prze mować takim strumyczkiem szerokości Glicerynowego Po-

toku? — zawołał Pencroff. — Jednym susem by go przeskoczył!
— Zobaczymy — odparł Cyrus Smith, który nie spuszczał oka ze swo ego pac enta.
Zaprowaǳono niezna omego do u ścia Rzeki ǲiękczynienia i stąd, idąc lewym brze-

giem rzeki, wszyscy weszli na Płaskowyż Pięknego Widoku.
Gdy doszli do mie sca, gǳie się rosły pierwsze wspaniałe drzewa, których liście z lekka

kołysał wietrzyk, niezna omy akby w upo eniu wdychał nasycone przenikliwym zapachem
powietrze, a z ego piersi wydarło się głębokie westchnienie.

Koloniści stali z tyłu, gotowi zatrzymać go przy pierwszym ruchu zdraǳa ącym chęć
ucieczki.

Istotnie, biedak miał uż zamiar rzucić się do potoku odǳiela ącego ich od lasu, spiął
mięśnie nóg ak sprężynę…. Ale prawie natychmiast cofnął się, skurczył się w sobie,
a z ego oczu potoczyły się wielkie łzy!

— Ach! — zawołał Cyrus Smith. — Płaczesz, więc esteś znów człowiekiem!
 

Tajemnica do wyjaśnienia. — Pierwsze słowa nieznajomego. — Dwanaście lat na wysepce.
— Urywane wyznania. — Zniknięcie. — Zaufanie Cyrusa Smitha. — Budowa młyna. —
Pierwszy bochenek chleba. — Akt poświęcenia. — Uczciwe ręce.

Tak, nieszczęsny płakał! Zapewne akieś wspomnienie przemknęło przez ego umysł
i, według słów Cyrusa Smitha, łzy przemieniły go na nowo w człowieka.

Koloniści pozostawili go przez pewien czas samego na płaskowyżu, oddalili się na-
wet nieco, żeby poczuł zupełnie wolny; ponieważ ednak wcale nie zamierzał skorzystać
z wolności, Cyrus Smith uznał wkrótce za właściwe, by odprowaǳić go z powrotem do
Granitowego Pałacu.

Dwa dni po tym zdarzeniu niezna omy zaczął akby prze awiać chęć brania uǳiału we
wspólnym życiu. Oczywiste było, że słyszał, że rozumiał wszystko, lecz niemnie oczywi-
ste też to, że z ǳiwnym uporem wstrzymywał się od wszelkie rozmowy z kolonistami;
pewnego bowiem wieczoru Pencroff, przyłożywszy ucho do drzwi ego poko u, usłyszał,
ak mówił sam do siebie:

— Nie! Ja! Tuta ! Przenigdy!
Marynarz powtórzył te słowa towarzyszom.
— Jest w tym akaś bolesna ta emnica — powieǳiał Cyrus Smith.
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Niezna omy zaczął używać narzęǳi rolniczych, pracował także w ogroǳie. Nieraz
się zdarzało, że przerywa ąc robotę, stał akby skupiony na sobie i zatopiony w myślach.
Koloniści za radą inżyniera szanowali samotność, które niezna omy zdawał się pragnąć.
Gdy któryś z nich zbliżał się do niego, usuwał się na bok i bolesne łkanie wydobywało się
z ego piersi, akby przepełnione cierpieniem.

Czyżby dręczyły go wyrzuty sumienia? Takie przypuszczenie samo się nasuwało i pew-
nego dnia Gedeon Spilett, nie mogąc się powstrzymać, powieǳiał:

— Wyda e mi się, że eśli do nas nie mówi, to dlatego, że miałby zbyt poważne rzeczy
do powieǳenia.

Nie pozostawało nic innego ak cierpliwie czekać.
W kilka dni późnie ,  listopada, niezna omy, pracu ąc na płaskowyżu, zatrzymał się

nagle, wypuścił z rąk rydel, a Cyrus Smith, który obserwował go z pewne odległości, zo-
baczył ponownie łzy w ego oczach. Zd ęty nieodpartą litością podszedł do niego, dotknął
lekko ego ramienia i powieǳiał:

— Przy acielu!
Niezna omy usiłował uniknąć wzroku inżyniera, a gdy Cyrus Smith chciał go wziąć

za rękę, odskoczył gwałtownie.
— Przy acielu — powieǳiał stanowczym głosem Cyrus Smith — proszę popatrzeć

mi w oczy, życzę sobie tego!
Niezna omy podniósł wzrok na inżyniera i zdawał się pozostawać pod ego wpływem,

ak zahipnotyzowany zna du ący się w mocy magnetyzera³⁴⁰. Chciał uciekać. Ale nagle
ego twarz ǳiwnie się zmieniła. Oczy zapłonęły. Na usta cisnęły się słowa. Nie mógł się
dłuże powstrzymać!… Wreszcie skrzyżował ręce na piersiach i przytłumionym głosem
zapytał Cyrusa Smitha:

— Kim esteście?
— Rozbitkami tak ak pan — odparł inżynier, głęboko wzruszony. — Sprowaǳiliśmy

pana tuta , żeby znalazł się pan wśród swoich bliźnich.
— Moich bliźnich!… Nie mam żadnych bliźnich!
— Zna du e się pan wśród przy aciół…
— Przy aciół!… Moich przy aciół! — zawołał niezna omy, kry ąc twarz w dłoniach.

— Nie… Przenigdy… Puśćcie mnie! Puśćcie!
Po czym uciekł w stronę morza i stał tam długo nieruchomy.
Cyrus Smith udał się do swoich towarzyszy i opowieǳiał im, co się stało.
— Tak, est akaś ta emnica w życiu tego człowieka — powieǳiał Gedeon Spilett. —

Zda e się, że powrócił do człowieczeństwa tylko ǳięki wyrzutom sumienia…
— Doprawdy nie wiem, co za człowieka tu sprowaǳiliśmy — powieǳiał marynarz.

— Ma akieś ta emnice…
— Które bęǳiemy musieli uszanować — przerwał mu żywo Cyrus Smith. — Jeśli

popełnił akiś błąd, to ciężko go odpokutował i w naszych oczach est rozgrzeszony.
Przez dwie goǳiny niezna omy pozostawał samotnie nad brzegiem morza, na wyraź-

nie pod wpływem wspomnień, które przywoływały mu na myśl całą ego przeszłość —
przeszłość bez wątpienia fatalną — koloniści zaś, nie spuszcza ąc go z oczu, nie zakłócali
mu te samotności.

Po dwu goǳinach widocznie pod ął akąś decyz ę i podszedł do Cyrusa Smitha. Oczy
miał zaczerwienione od przelanych łez, ale uż nie płakał. Na ego twarzy malował się
wyraz głębokie pokory. Sprawiał wrażenie wylęknionego, zawstyǳonego i uniżonego,
a oczy miał cały czas spuszczone ku ziemi.

— Panie — powieǳiał do Cyrusa Smitha — czy pan i pańscy towarzysze esteście
Anglikami?

— Nie — odparł inżynier — esteśmy Amerykanami.
— Ach, to lepie ! — szepnął niezna omy.
— A pan, przy acielu? — zapytał inżynier.
— Jestem Anglikiem — odparł pospiesznie.

³⁴⁰magnetyzer a. hipnotyzer — człowiek potrafiący odǳiaływać na przedmioty i innych luǳi siłą swo ego
umysłu. [przypis edytorski]
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I akby tych kilka słów sprawiło mu wielką trudność, wrócił na wybrzeże i w na wyż-
szym wzburzeniu choǳił wzdłuż brzegu od wodospadu aż do u ścia Rzeki ǲiękczynienia.

W pewnym momencie, przechoǳąc obok Harberta, zatrzymał się i zapytał przytłu-
mionym głosem:

— Który to miesiąc?
— Listopad — odparł Harbert.
— A rok?
— Tysiąc osiemset sześćǳiesiąty szósty.
— Dwanaście lat! Dwanaście lat! — zawołał.
Po czym oddalił się pospiesznie.
Harbert powtórzył towarzyszom swo ą rozmowę z niezna omym.
— Ten nieszczęsny stracił rachubę miesięcy i lat — zauważył Gedeon Spilett.
— Tak, w chwili kiedyśmy go znaleźli na wysepce, przebywał tam uż dwanaście lat

— dodał Harbert.
— Dwanaście lat! — powieǳiał Cyrus Smith. — Ach, dwunastoletnia samotność,

po życiu być może zbrodniczym, łatwo może człowiekowi pomieszać zmysły.
— Mnie się zda e — odezwał się Pencroff — że ten człowiek trafił na wyspę Tabor

wcale nie wskutek katastro statku, ale że został tam osaǳony za akąś zbrodnię…
— Być może ma pan rac ę, Pencroffie — odparł reporter. — Jeśli tak było, wtedy ci

co, go zostawili na wyspie, mogą pewnego dnia po niego powrócić.
— I nie zna dą go — powieǳiał Harbert.
— W takim razie — ciągnął dale Pencroff — wypadałoby tam powrócić i…
— Przy aciele — powieǳiał Cyrus Smith — nie za mu my się tą kwestią, dopóki nie

bęǳiemy wieǳieli, czego się mamy trzymać. Sąǳę, że ten nieszczęśnik wiele wycierpiał,
że ciężko odpokutował swe winy, akiekolwiek one były, i że chęć zwierzenia się z nich
pali mu piersi. Nie naciska my na niego, by nam opowieǳiał swo ą historię. Sam bez
wątpienia to zrobi, a kiedy ą poznamy, zdecydu emy, co robić dale . Zresztą tylko on
sam może nam powieǳieć, czy ma coś więce niż naǳie ę, czy ma pewność, że kiedyś
bęǳie mógł powrócić do o czyzny, w co zresztą wątpię.

— Dlaczego? — zapytał reporter.
— Dlatego, bo gdyby był pewny, że po akimś określonym czasie oǳyska wolność,

oczekiwałby chwili oswoboǳenia i nie wrzuciłby do morza tego dokumentu. Nie, barǳie
prawdopodobne est racze , że został skazany na dożywotnie wygnanie na wysepce i że miał
uż nigdy nie u rzeć swoich bliźnich.

— Jednak est w tym coś, czego nie umiem sobie wytłumaczyć — zauważył marynarz.
— Co takiego?
— Jeżeli ten człowiek od dwunastu lat zna dował się na wyspie Tabor, to można śmiało

przypuścić, że w stanie zǳiczenia, w akim go znaleźliśmy, pozostawał uż od kilku lat.
— Całkiem możliwe — odparł Cyrus Smith.
— A w takim razie musiałby ten dokument napisać kilka lat temu.
— Niewątpliwie… A przecież dokument wygląda, akby został napisany niedawno.
— Zresztą, czy można przypuszczać, że butelka zawiera ąca dokument płynęła kilka

lat z wyspy Tabor do Wyspy Lincolna?
— Zupełnie niemożliwe to nie est — odparł reporter. — Czy nie mogła od dawna

krążyć w pobliżu wyspy?
— Nie — odparł Pencroff — bo nadal pływała po morzu. Nie można nawet przy-

puszczać, aby po tym, ak przez pewien czas leżała na brzegu, mogła zostać powtórnie
uniesiona przez morze, gdyż całe południowe wybrzeże est na eżone skałami, o które na
pewno by się roztrzaskała.

— Tak, rzeczywiście — odparł Cyrus Smith pogrążony w zamyśleniu.
— Poza tym — dodał marynarz — gdyby dokument został napisany kilka lat temu,

gdyby uż od kilku lat był zamknięty w butelce, to zbutwiałby od wilgoci. A przecież nie
był zbutwiały, wręcz przeciwnie, papier był w zupełnie dobrym stanie.

Uwagi marynarza były zupełnie słuszne. Było w tym coś niezrozumiałego, gdyż doku-
ment, w chwili gdy koloniści znaleźli go w butelce, sprawiał wrażenie pisanego niedawno.
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Co więce , określał położenie wyspy Tabor, e długość i szerokość geograficzną, z do-
kładnością świadczącą o gruntowne wieǳy hydrograficzne ³⁴¹ autora, które nie mógł
mieć zwykły marynarz.

— Jest w tym, powtarzam raz eszcze, coś niewytłumaczalnego — powieǳiał inży-
nier — ale nie prowoku my naszego nowego towarzysza do zwierzeń. Gdy sam zechce,
bęǳiemy gotowi go wysłuchać.

Przez kilka następnych dni niezna omy nie odezwał się ani słowem i ani razu nie wy-
szedł poza obręb płaskowyżu. Pracował na roli bez chwili wytchnienia, lecz zawsze sam,
na uboczu. W porze posiłków nie wracał do Granitowego Pałacu, pomimo że kilkakrot-
nie go zapraszano, i zadowalał się surowymi warzywami. Na noc również nie szedł do
przeznaczonego mu poko u, lecz sypiał na zewnątrz pod kępą drzew lub podczas niepo-
gody wciskał się w akieś wydrążenie w skale. Żył więc całkiem tak samo, ak na wyspie
Tabor, gdy ego edynym schronieniem były lasy, a ponieważ wszelkie nalegania, aby
zmienił tryb życia, były daremne, koloniści czekali cierpliwie. Wreszcie nadeszła chwila,
gdy pod nieodpartymi wyrzutami sumienia, prawie wbrew ego woli, wydarło mu się
z ust straszne wyznanie.

 listopada około ósme wieczorem, gdy zaczął uż zapadać zmrok, niezna omy z awił
się nagle wśród kolonistów zgromaǳonych na weranǳie. Jego wzrok pałał ǳiwnym
ogniem, a cała postać znowu nabrała ǳikiego wyglądu z dawnych złych czasów.

Cyrus Smith i ego towarzysze stali ak wryci, wiǳąc, ak pod wpływem strasznego
wzburzenia ǳwonił zębami ak w febrze. Co mu się stało? Czy widok bliźnich był dla
niego tak nieznośny? Czy mu uż obrzydło życie pomięǳy uczciwymi ludźmi? Czy ogar-
nęła go tęsknota za dawnym życiem zwierzęcia? Można było tak sąǳić, słysząc z ego ust
urywane, bezładne słowa:

— Czemu a tu estem?… Jakim prawem porwaliście mnie z mo e wysepki?… Czy
może istnieć akaś więź mięǳy mną a wami?… Czy wiecie, kim estem… co zrobiłem…
dlaczego byłem tam… sam eden? A kto wam powieǳiał, że mnie tam nie porzucono
umyślnie… że nie byłem skazany na to, aby tam zginąć?… Czy znacie mo ą przeszłość?…
Skąd wiecie, czy nie kradłem, nie mordowałem… czy nie estem nęǳnikiem… istotą
przeklętą na wieki… zasługu ącą tylko na to, żeby żyć ak ǳikie zwierzęta… z dala od
wszystkich… powieǳcie… Skąd wiecie?…

Koloniści słuchali, nie przerywa ąc nieszczęśnikowi, któremu te bezładne słowa wy-
rywały się z ust akby wbrew ego woli. Cyrus Smith chciał go uspokoić i podszedł do
niego, ale ten cofnął się gwałtownie i zawołał:

— Nie, nie! Jedno słowo tylko… Czy estem wolny?
— Jesteś wolny — odparł inżynier.
— Więc żegna cie! — zawołał i wybiegł ak szalony.
Nab, Pencroff i Harbert pobiegli natychmiast na skra lasu… lecz powrócili sami.
— Trzeba mu pozwolić robić, co chce! — powieǳiał Cyrus Smith.
— On uż nigdy nie wróci… — stwierǳił Pencroff.
— Wróci — odparł inżynier.
Od tego czasu minęło wiele dni, lecz Cyrus Smith, wieǳiony akimś przeczuciem,

trwał niezachwianie w przekonaniu, że nieszczęśnik pręǳe czy późnie powróci.
— To był ostatni bunt te nieokrzesane natury, którą poruszyły wyrzuty sumienia.

Ponowna samotność prze ęłaby go przerażeniem — mówił inżynier.
Tymczasem rozmaitego roǳa u prace toczyły się dawnym trybem, zarówno na Pła-

skowyżu Pięknego Widoku, ak i w zagroǳie, gǳie Cyrus Smith zamierzał zbudować
farmę. Nie trzeba dodawać, że nasiona zebrane przez Harberta na wyspie Tabor zosta-
ły troskliwie zasiane. Na płaskowyż powstał uż obszerny ogród warzywny, dobrze roz-
planowany i porządnie utrzymywany, który nie pozostawiał kolonistom wiele czasu na
bezczynność. Zawsze było tam coś do zrobienia. W miarę ak wzrastała ilość roślin wa-
rzywnych, trzeba było powiększać początkowo małe grządki, które kosztem łąki zmieniały
się w prawǳiwe pola uprawne. Ale trawy nie brakowało także w innych częściach wy-
spy i onagry nie potrzebowały się obawiać, aby ograniczono im paszę do skąpych porc i.

³⁴¹hydrografia — ǳiał geografii fizyczne za mu ący się opisywaniem stosunków wodnych na Ziemi, w szcze-
gólności sporząǳaniem map morskich oraz zbieraniem danych geograficznych przydatnych w nawigac i. [przy-
pis edytorski]
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Zresztą lepie było przekształcić Płaskowyż Pięknego Widoku w ogród warzywny, chro-
niony dokoła pasmem głębokich strumieni, a pastwisko przenieść poza ego obręb, po-
nieważ nie potrzebowało ochrony przed spustoszeniem przez czwororękie i czworonogie
zwierzęta.

 listopada zebrano trzeci plon. Powierzchnia pola znacznie się powiększyła od chwi-
li, gdy osiemnaście miesięcy wcześnie zasaǳono pierwsze ziarnko. Drugi zbiór, liczący
sześćset tysięcy ziaren, dał tym razem cztery tysiące buszli zboża, czyli ponad pięćset mi-
lionów ziaren. Kolonia była bogata w zboże, gdyż wystarczyło zasiać akieś ǳiesięć buszli,
aby zapewnić coroczne plony i aby wszyscy, luǳie i bydło, mieli się czym wyżywić.

Ukończono więc żniwa i drugą połowę listopada poświęcono pracom potrzebnym do
uzyskania chleba.

Rzeczywiście, koloniści mieli ziarno, ale nie mieli eszcze mąki, toteż trzeba było ko-
niecznie zbudować młyn. Cyrus Smith mógłby ako siły napędowe użyć drugiego wodo-
spadu na Rzece ǲiękczynienia, pierwszy bowiem napęǳał uż folusz, ednak po krótkie
naraǳie stanęło na tym, aby na Płaskowyżu Pięknego Widoku postawić zwycza ny wia-
trak. Zbudowanie go nie było trudnie sze od zbudowania młyna wodnego, a można było
mieć pewność, że na płaskowyżu, wystawionym na wiatr od morza, nigdy nie zabraknie
wiatru.

— Nie wspomina ąc uż o tym — dodał Pencroff — że wiatrak est weselszy i ożywi
kra obraz!

Przystąpiono więc zaraz do ǳieła i wybrano odpowiednie drewno na szkielet i me-
chanizm młyna. Duże bloki piaskowca, znalezione na północ od eziora, można było
z łatwością przemienić w kamienie młyńskie, a eśli choǳi o skrzydła, to potrzebnego na
nie płótna dostarczyła niewyczerpana powłoka balonu.

Cyrus Smith sporząǳił plan, po czym wybrano mie sce na wiatrak, trochę na prawo
od ptaszarni, blisko brzegu eziora. Klatka wiatraka miała spoczywać na osi podtrzymy-
wane grubymi belkami, tak by mogła się obracać razem z wewnętrznym mechanizmem
odpowiednio do kierunku wiatru.

Pracę wykonano szybko. Nab i Pencroff stali się barǳo zręcznymi cieślami i wy-
starczyło, że robili wszystko według szkiców wykonanych przez inżyniera. Toteż wkrótce
w wyznaczonym mie scu stanęła walcowata budka, akby pieprzniczka, nakryta szpicza-
stym dachem. Cztery ramy tworzące szkielety skrzydeł mocno osaǳono w głównym wale
pod odpowiednim kątem, a następnie przytwierǳono za pomocą żelaznych klamer. Bez
trudu sporząǳono rozmaite części mechanizmu wewnętrznego: skrzynię mieszczącą oba
kamienie młyńskie, kamień nieruchomy i kamień obrotowy, kosz młyński w kształcie
duże , kwadratowe rynny, szerokie u góry, wąskie u dołu, którą zboże miało się sy-
pać mięǳy kamienie, następnie korytko wahadłowe przeznaczone do regulowania zsypu
ziarna, z powodu nieustannego klekotu nazywane „gadułą”, i wreszcie pytel³⁴², który od-
siewa otręby od mąki. Narzęǳia mieli dobre, a praca nie była trudna, gdyż, ogólnie rzecz
biorąc, części składowe wiatraka są barǳo proste. Była to tylko kwestia czasu.

Wszyscy członkowie kolonii pracowali nad budową młyna i  grudnia był gotowy.
Pencroff ak zwykle zachwycał się swym ǳiełem i nie wątpił, że wiatrak est dosko-

nały.
— A teraz —powieǳiał — obyśmy mieli tylko dobry wiatr, a zmielemy ślicznie nasz

pierwszy plon!
— Dobry wiatr, owszem — odparł inżynier — byle tylko nie za dużo wiatru, Pen-

croffie.
— Ba, to wiatrak bęǳie się szybcie obracać!
— Nie musi się zbyt szybko obracać — odparł Cyrus Smith. — Wiemy z doświad-

czenia, że wiatrak wtedy miele na lepie , gdy liczba obrotów skrzydeł w ciągu minuty
wynosi sześć razy tyle co prędkość wiatru wyrażona w liczbie stóp na sekundę. Przy
średnim wietrze o prędkości dwuǳiestu czterech stóp na sekundę skrzydła wiatraka wy-
kona ą szesnaście obrotów na minutę, a więce nie trzeba.

— W samą porę! — zawołał Harbert. — Właśnie wie e piękny wiaterek z północnego
wschodu, który nam odpowiada!

³⁴²pytel — drobne sito, przez które w młynie odsiewano mąkę od otrąb. [przypis edytorski]
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Nie było powodu odkładać na późnie inaugurac i młyna, gdyż kolonistom pilno by-
ło skosztować pierwszego kawałka chleba na Wyspie Lincolna. Jeszcze tego samego dnia
rano zmielili dwa czy trzy buszle zboża i naza utrz na śniadanie po awił się na stole w Gra-
nitowym Pałacu wspaniały bochen chleba, może trochę zanadto ciężki i zbity, pomimo
że został rozczyniony na drożdżach piwnych. Wszyscy edli z wielkim apetytem i z aką
przy emnością, to łatwo sobie wyobrazić.

Tymczasem niezna omy nie wracał. Kilkakrotnie Gedeon Spilett z Harbertem kil-
ka razy przemierzyli las w pobliżu Granitowego Pałacu, lecz nigǳie nie napotkali ani
ego samego, ani ego śladów. Ta przedłuża ąca się nieobecność poważnie ich niepoko-
iła. Zapewne ǳiki mieszkaniec wyspy Tabor nie potrzebował się troszczyć o pożywienie
w pełnym zwierzyny Lesie Dalekiego Zachodu, ale czy nie należało się obawiać, że po-
wróci do dawnych obycza ów i że to wolne, koczownicze życie wzbuǳi w nim na nowo
zwierzęce instynkty? Mimo to Cyrus Smith, wieǳiony zapewne akimś wewnętrznym
przeczuciem, obstawał przy twierǳeniu, że uciekinier powróci.

— Tak, on wróci! — powtarzał z ufnością, które ego towarzysze nie potrafili po-
ǳielać. — Gdy ten nieszczęśnik był na wyspie Tabor, wieǳiał, że est sam. Tuta wie,
że oczeku ą na niego bliźni. Ponieważ opowieǳiał nam uż część historii swego dawnego
życia, biedny pokutnik powróci, by nam ą opowieǳieć w całości, i od tego dnia bęǳie
do nas należał!

Wydarzenia dowiodły, że Cyrus Smith miał słuszność.
 grudnia Harbert opuścił Płaskowyż Pięknego Widoku i poszedł łowić na ryby połu-

dniowym brzegu eziora. Nie wziął ze sobą broni i dotychczas nie wiǳiał nigdy potrzeby
takich środków ostrożności, gdyż drapieżne zwierzęta nie po awiały się w te części wyspy.

Pencroff z Nabem krzątali się właśnie w ptaszarni, a Cyrus Smith z reporterem za ęci
byli w Kominach produkc ą sody, ponieważ zapas mydła uż się wyczerpał.

Nagle odezwał się krzyk:
— Na pomoc! Ratunku!
Cyrus Smith i reporter zna dowali się zbyt daleko, by usłyszeć te wołania. Pencroff

z Nabem wybiegli czym pręǳe z ptaszarni i popęǳili w stronę eziora.
Ale uprzeǳił ich niezna omy, którego nikt się w tym mie scu nie spoǳiewał. Prze-

skoczył Glicerynowy Potok, odǳiela ący płaskowyż od lasu, i pobiegł na przeciwległy
brzeg.

Tam Harbert znalazł się oko w oko z olbrzymim aguarem podobnym do tego, który
został zabity na Jaszczurczym Cyplu. Zaskoczony młoǳieniec przycisnął się plecami do
drzewa, podczas gdy zwierzę, przysiadłszy na ziemi, uż gotowało się do skoku… Lecz
w te chwili niezna omy, nie ma ąc inne broni prócz noża, rzucił się na drapieżnika,
który zwrócił się przeciwko nowemu przeciwnikowi.

Walka trwała krótko. Niezna omy posiadał niezwykłą siłę i zręczność. Mocną ak
kleszcze ręką schwycił aguara za gardło i nie troszcząc się wcale o to, że zwierz zatapiał
mu w ciało pazury, pchnął go nożem w samo serce.

Jaguar padł. Niezna omy odepchnął go nogą i uż chciał uciekać, gdy koloniści przy-
byli na pole walki, lecz Harbert, tuląc się do niego, zawołał:

— Nie! Nie! Pan tak nie ode ǳie!
Cyrus Smith zbliżył się do niezna omego, który zmarszczył brwi na ego widok. Krew

ciekła mu z ramienia pod rozdartym ubraniem, ale nie zwracał na to uwagi.
— Przy acielu — powieǳiał doń Cyrus Smith — zaciągnęliśmy wobec pana dług

wǳięczności. Żeby ocalić życie naszego ǳiecka naraził pan swo e własne!
— Mo e życie! — szepnął niezna omy. — Co ono warte? Mnie niż nic!
— Jest pan ranny?
— To nieważne.
— Czy zechce pan mi podać swo ą dłoń?
I w chwili gdy Harbert chciał uchwycić dłoń, która go ocaliła, niezna omy skrzyżował

obie ręce, pierś uniosła się w westchnieniu, wzrok zaszedł mgłą i zdawało się, że chce
uciekać. Przezwyciężywszy się z trudem, zapytał szorstkim tonem:

— Kim esteście? Kim chcecie być dla mnie?
W ten sposób po raz pierwszy zapytywał kolonistów o ich ǳie e. Wydawało się praw-

dopodobne, że kiedy e usłyszy, opowie swo e własne.
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Cyrus Smith w kilku słowach opowieǳiał kole e ich losu od chwili, gdy opuścili
Richmond, ak udało im się przetrwać i akimi środkami rozporząǳali obecnie.

Niezna omy słuchał z wytężoną uwagą.
Następnie inżynier przedstawił mu wszystkich po kolei: Gedeona Spiletta, Harber-

ta, Pencroffa, Naba i siebie, i dodał, że na większą radość, akie doznali od przybycia
na Wyspę Lincolna, sprawiło im to, że po powrocie z wysepki zyskali eszcze ednego
towarzysza.

Na te słowa niezna omy zarumienił się, opuścił głowę na piersi, a z całe ego postaci
przebĳało zawstyǳenie.

— A teraz, skoro uż pan nas zna, czy zechce pan podać nam rękę? — zapytał Cyrus
Smith.

— Nie — odparł niezna omy przytłumionym głosem. — Nie! Wy, wy esteście uczci-
wymi ludźmi! A a!…
 

Zawsze na uboczu. — Prośba nieznajomego. — Farma w zagroǳie. — Dwanaście lat temu!
— Bosman z „Britannii”. — Porzucony na wyspie Tabor. — Ręka Cyrusa Smitha. —
Tajemniczy dokument.

Te ostatnie słowa niezna omego potwierǳiły przeczucia kolonistów. Przeszłość nie-
szczęśnika musiała ukrywać akąś zbrodnię, odpokutowaną może w oczach luǳkich, lecz
z które eszcze nie było rozgrzeszyło go własne sumienie. W każdym razie winowa ca czuł
wyrzuty sumienia i żal, ale nie czuł się godny podania ręki uczciwym luǳiom, którzy
go o to prosili i którzy by ą serdecznie uścisnęli. Mimo to po zdarzeniu z aguarem nie
powrócił uż do lasu i od tego dnia pozostawał w pobliżu Granitowego Pałacu.

Jakaż to ta emnica kryła się w ego życiu? Czy ą kiedyś wy awi? Przyszłość to miała
pokazać. W każdym razie postanowiono nigdy go o nią nie wypytywać i zachowywać się
wobec niego tak, ak gdyby go o nic nie pode rzewano.

Przez kilka dni życie kolonistów toczyło się dawnym trybem. Cyrus Smith z Gede-
onem Spilettem pracowali razem bądź ako chemicy, bądź ako fizycy. Reporter opuszczał
inżyniera tylko wtedy, gdy szedł na polowanie z Harbertem, gdyż rozsądek nakazywał nie
puszczać uż więce chłopca samego do lasu i zachowywać ostrożność. Nabowi i Pencrof-
fowi również nie brakowało za ęcia, czy to w zagroǳie, czy to w ptaszarni przy ptactwie,
nie licząc uż Granitowego Pałacu.

Niezna omy pracował ciągle na uboczu i powrócił do swoich dawnych zwycza ów: nie
brał uǳiału we wspólnym posiłku, sypiał pod drzewami na płaskowyżu, nie przyłączał
się nigdy do ich. Doprawdy zdawało się, że obcowanie z tymi, którzy go ocalili, było dla
niego nie do zniesienia.

— Ale w takim razie — zauważał Pencroff — dlaczego zwrócił się o pomoc do swoich
bliźnich? Dlaczego wrzucił do morza ten dokument?

— On sam nam to powie — odpowiadał zawsze Cyrus Smith.
— Kiedy?
— Może pręǳe niż się pan spoǳiewa, Pencroffie.
Rzeczywiście, chwila wyznania była uż bliska.
 grudnia, w tyǳień po powrocie do Granitowego Pałacu, niezna omy stanął nagle

przed Cyrusem i powieǳiał do niego łagodnym i pokornym głosem:
— Panie, miałbym do pana prośbę.
— Słucham — odparł inżynier — ale pozwoli pan, że wcześnie coś panu powiem.
Na te słowa niezna omy spłonął rumieńcem i uż chciał ode ść. Cyrus Smith zro-

zumiał, co się ǳiało w duszy winowa cy, który obawiał się zapewne, żeby inżynier nie
wypytywał go o ego przeszłość.

Cyrus Smith powstrzymał go ręką.
— Jesteśmy nie tylko pańskimi towarzyszami — powieǳiał do niego — ale i przy-

aciółmi. To chciałem panu powieǳieć, a teraz słucham.
Niezna omy przetarł dłonią oczy. Opanowało go akieś drżenie i stał tak kilka chwil,

nie mogąc wymówić słowa. Wreszcie powieǳiał:
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— Panie, chcę prosić pana o edną łaskę.
— Jaką?
— Cztery czy pięć mil stąd, u podnóża góry, macie panowie zagrodę przeznaczoną

dla zwierząt domowych. Zwierzęta te potrzebu ą starania i opieki. Czy pozwoli mi pan
mieszkać tam razem z nimi?

Przez kilka chwil Cyrus Smith przyglądał się niezna omemu z wyrazem na głębszego
współczucia, potem powieǳiał:

— Przy acielu, w zagroǳie są tylko szopy, nada ące się zaledwie dla zwierząt…
— Będą wystarcza ąco dobre dla mnie.
— Przy acielu — ciągnął dale Cyrus Smith — nie bęǳiemy się panu nigdy w ni-

czym sprzeciwiali. Chce pan mieszkać w zagroǳie, dobrze. Zresztą bęǳie pan zawsze
mile wiǳiany w Granitowym Pałacu. Ale ponieważ chce pan mieszkać w zagroǳie, więc
zapewnimy tam panu odpowiednie warunki.

— Niepotrzebnie, i tak bęǳie mi tam dobrze.
— Przy acielu — odparł Cyrus Smith, spec alnie kładąc nacisk na ten serdeczny zwrot

— proszę nam pozostawić ocenę, co powinniśmy zrobić w te sprawie.
— ǲięku ę panu — odpowieǳiał niezna omy i odszedł.
Inżynier natychmiast powiadomił towarzyszy o propozyc i niezna omego i postano-

wiono wybudować na terenie zagrody drewniany domek, tak wygodny, ak to tylko bęǳie
możliwe.

Jeszcze tego samego dnia koloniści udali się do zagrody z potrzebnymi narzęǳiami
i nie minął tyǳień, ak stanął tam domek gotowy na przy ęcie gospodarza. Postawiono
go w odległości dwuǳiestu stóp od szop, tak żeby łatwo było stamtąd czuwać nad stadem
muflonów, liczącym uż wówczas przeszło osiemǳiesiąt sztuk. Sporząǳono kilka mebli:
łóżko, stół, ławę, szafę i kufer, i przyniesiono do zagrody broń, amunic ę i narzęǳia.

Niezna omy nie przyszedł ani razu zobaczyć swo ego nowego mieszkania i nie mieszał
się do tego, co robili koloniści, sam zaś w tym czasie za ęty był na płaskowyżu, gǳie
chciał na wyraźnie ukończyć swą pracę. Istotnie, ǳięki niemu całe pole było uprawione
i gotowe pod zasiewy, gdy tylko nade ǳie odpowiedni czas.

 grudnia ukończono przygotowania w zagroǳie. Inżynier zawiadomił niezna o-
mego, że mieszkanie czeka na ego przy ęcie, a ten odparł, że eszcze tego samego dnia
pó ǳie tam nocować.

Tego wieczora koloniści zgromaǳili się w wielkie sali Granitowego Pałacu. Była
ósma, pora, o które nowy towarzysz miał ich opuścić. Nie chcąc go krępować i zmuszać
swo ą obecnością do pożegnania, które mogło być dla niego nieprzy emne, zostawili go
samego i udali się do Granitowego Pałacu.

Zgromaǳeni zatem w wielkie sali rozmawiali uż od kilku minut, gdy rozległo się
lekkie pukanie do drzwi. Prawie równocześnie niezna omy wszedł do sali i bez żadnych
wstępów powieǳiał:

— Panowie, zanim panów opuszczę, powinniście poznać mo ą historię. Opowiem ą.
Te proste słowa wywarły na Cyrusie i ego towarzyszach mocne wrażenie.
Inżynier powstał ze swego mie sca.
— Nie pytaliśmy pana o nic, przy acielu — powieǳiał. — Ma pan prawo milczeć…
— Mam obowiązek mówić.
— Więc niech pan usiąǳie.
— Wolę stać.
— Słuchamy pana zatem — odparł Cyrus Smith.
Niezna omy stanął w kącie sali, w lekkim półcieniu. Głowę miał odkrytą, ręce skrzy-

żował na piersi i przytłumionym głosem, akby się przymuszał do mówienia, rozpoczął
następu ące opowiadanie, którego żaden ze słuchaczy nie przerwał ani razu:

—  grudnia  roku parowy acht „Duncan” należący do pewnego szkockie-
go arystokraty, lorda Glenarvana, rzucił kotwicę u przylądka Bernouilli na zachodnim
wybrzeżu Australii, na wysokości trzyǳiestego siódmego równoleżnika. Na statku zna -
dowali się lord Glenarvan, ego żona, pewien ma or armii angielskie , geograf ancuski,
młoda ǳiewczyna i młody chłopak. Tych dwo e ostatnich było ǳiećmi kapitana Gran-
ta, którego statek „Britannia” rok wcześnie zatonął z całą załogą i ładunkiem. „Dun-
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can” pływał pod rozkazami kapitana nazwiskiem John Mangles i posiadał załogę złożoną
z piętnastu luǳi.

Powód, dla którego acht zna dował się w tym czasie u wybrzeży australĳskich, był
następu ący:

Sześć miesięcy wcześnie załoga „Duncana” wyłowiła z Morza Irlanǳkiego³⁴³ butelkę
zawiera ącą dokument spisany w ęzykach angielskim, niemieckim i ancuskim. Doku-
ment stwierǳał, że z rozbitego statku „Britannia” pozostało przy życiu eszcze trzech
luǳi, mianowicie sam kapitan Grant i dwóch członków załogi oraz że znaleźli schro-
nienie na akimś ląǳie, którego szerokość geograficzna była podana w dokumencie, ale
oznaczenie długości, zamazane przez wodę morską, było zupełnie nieczytelne.

Odczytana część wskazywała °’ szerokości południowe . Dlatego też, ponieważ
długość geograficzna była nieznana, podąża ąc wzdłuż trzyǳiestego siódmego równo-
leżnika przez morza i lądy, miało się pewność, że dotrze się wreszcie do mie sca, gǳie
zamieszkiwali kapitan Grant i ego dwa towarzysze.

Gdy admiralic a angielska wahała się pod ąć poszukiwania, lord Glenarvan postano-
wił dołożyć wszelkich starań, aby odszukać kapitana. Mary i Robert Grant porozumieli
się z nim. Wyposażono acht „Duncan” we wszystko, co potrzebne w tak dalekie po-
dróży, w które miała wziąć uǳiał roǳina lorda i ǳieci kapitana. „Duncan”, opuściwszy
Glasgow, skierował się na Atlantyk, przepłynął Cieśninę Magellana i przez Pacyfik do-
tarł aż do Patagonii, gǳie, ak przypuszczano według pierwsze interpretac i dokumentu,
kapitan Grant miał zna dować się w niewoli u tubylców.

„Duncan” wysaǳił więc pasażerów na zachodnim wybrzeżu Patagonii, a sam odpły-
nął, aby ich zabrać z powrotem ze wschodniego wybrzeża, z Przylądka Corrientes³⁴⁴.

Lord Glenarvan przeszedł całą Patagonię wzdłuż trzyǳiestego siódmego równoleż-
nika i nie znalazłszy nigǳie śladu kapitana,  listopada wrócił na pokład statku, by
kontynuować poszukiwania na oceanie.

Po bezskutecznych poszukiwaniach na położonych po droǳe wyspach Tristan Acun-
ha³⁴⁵ i Amsterdam³⁴⁶ „Duncan”, ak uż wspomniałem, przybył do przylądka Bernuilli na
wybrzeżu australĳskim  grudnia  roku.

Zamiarem lorda Glenarvana było przemierzyć wzdłuż całą Australię, tak ak przeszedł
Amerykę, i w tym celu wylądował. Kilka mil od brzegu morza zna dowała się farma
należąca do pewnego Irlandczyka, który ofiarował podróżnym gościnne przy ęcie. Lord
Glenarvan wy awił Irlandczykowi powód, który go sprowaǳił w te strony, i zapytał go,
czy wie coś o rozbiciu się tró masztowca angielskiego „Britannia” przed niespełna dwoma
laty na zachodnim wybrzeżu Australii.

Irlandczyk nigdy nie słyszał o tym zdarzeniu. Ale ku wielkiemu zdumieniu wszystkich
obecnych eden ze służących Irlandczyka wtrącił się do rozmowy, mówiąc:

„Milorǳie³⁴⁷, ǳięku Bogu i wychwala Jego imię! Jeśli kapitan Grant ży e eszcze,
to na ziemi australĳskie ”.

„Kim pan est?” — zapytał lord Glenarvan.
„Szkotem, tak ak pan, milorǳie — odparł ów człowiek. — Jestem ednym z towa-

rzyszy kapitana Granta, ednym z rozbitków »Britannii«”.
Człowiek ten nazywał się Ayrton. Jak o tym świadczyły ego dokumenty, był bosma-

nem na statku „Britannia”. Będąc z dala od kapitana Granta w chwili, gdy statek rozbił
się o skały, sąǳił dotychczas, że kapitan utonął wraz z całą załogą i że tylko on sam,
Ayrton, ako edyny z całe „Britannii” pozostał przy życiu.

³⁴³Morze Irlanǳkie — morze mięǳy wyspami Irlandią i Wielką Brytanią. [przypis edytorski]
³⁴⁴Przylądek Corrientes — tu: skalisty przylądek w Argentynie na °’ szer. południowe , na terenie ob.

miasta Mar del Plata, pomięǳy plażami Chica i Varese; na barǳie wysunięty na południowy zachód punkt
prowinc i Buenos Aires. [przypis edytorski]

³⁴⁵Tristan Acunha — ob. Tristan da Cunha, archipelag wysepek wraz z gł. wyspą o te same nazwie, leżący
na Atlantyku, na °’ szerokości południowe , odległy o ok.  km od Ameryki Płd. oraz o ok.  km
od płd. Ayki. [przypis edytorski]

³⁴⁶Wyspa Amsterdam — niewielka wyspa na południowym Oceanie Indy skim, na °’ szerokości połu-
dniowe , mnie więce w połowie odległości pomięǳy płd. Ayką a Australią. [przypis edytorski]

³⁴⁷milord — tytuł grzecznościowy używany przy zwracaniu się do lordów angielskich, z ang. my lord: mó
lorǳie. [przypis edytorski]
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„Tylko że »Britannia« — dodał — nie rozbiła się przy zachodnim wybrzeżu Australii,
ale przy wschodnim, i eśli kapitan Grant wciąż ży e, ak to wynika z dokumentu, to est
więźniem tubylców australĳskich i należy go szukać nie na tym, ale na przeciwległym
brzegu”.

Człowiek ten mówił głosem pełnym szczerości, z pewnym siebie spo rzeniem. Nie
można było wątpić w prawǳiwość ego słów. Irlandczyk, u którego służył od przeszło
roku, ręczył za niego. Lord Glenarvan uwierzył w prawość tego człowieka i idąc za ego
radą, postanowił przemierzyć całą Australię wzdłuż trzyǳiestego siódmego równoleżni-
ka. Grupką składa ącą się z lorda Glenarvana, ego żony, dwo ga ǳieci kapitana, ma o-
ra, Francuza, kapitana Manglesa i kilku marynarzy miał dowoǳić Ayrton, podczas gdy
„Duncan” pod komendą zastępcy kapitana, Toma Austina, miał odpłynąć do Melbourne
i tam oczekiwać dalszych rozkazów lorda Glenarvana.

Wyruszyli w drogę  grudnia  roku.
Czas teraz wy awić, że Ayrton był zdra cą. Rzeczywiście był bosmanem na statku

„Britannia”, lecz pokłóciwszy się ze swym kapitanem, usiłował nakłonić załogę do buntu
i gwałtem opanować statek, za co kapitan Grant  kwietnia  roku wysaǳił go na
zachodnim wybrzeżu Australii i pozostawiwszy go ego losowi, odpłynął, co było zresztą
słuszne i sprawiedliwe.

Tak więc nęǳnik nie wieǳiał nic o rozbiciu „Britannii”. Dowieǳiał się o nim do-
piero z opowiadania lorda Glenarvana! Od czasu, gdy pozostawiono go samego na ląǳie,
został pod imieniem Ben Joyce’a przywódcą zbiegłych skazańców³⁴⁸, dlatego zaś utrzymy-
wał z taką bezczelnością, że statek rozbił się u wschodnich wybrzeży, i dlatego nakłaniał
lorda Glenarvana do wyruszenia w tym kierunku, ponieważ miał naǳie ę w ten sposób
odciągnąć go od statku, opanować „Duncana” i zrobić z ego achtu okręt piracki, krążący
po wodach Pacyfiku.

Tu niezna omy przerwał na chwilę. Głos mu drżał, lecz ciągnął dale :
— Wyprawa wyruszyła w drogę i kierowała się w poprzek lądu australĳskiego. Oczy-

wiście okazała się nieudana, gdyż kierował nią Ayrton, czyli Ben Joyce, a raz przed nimi,
raz za nimi posuwała się ego banda złoczyńców, których powiadomił, co ma ą robić.

Tymczasem „Duncana” odesłano do Melbourne, ponieważ potrzebował naprawy.
Choǳiło teraz o to, aby skłonić lorda Glenarvana do wydania rozkazu, żeby statek opuścił
Melbourne i udał się na wschodnie wybrzeże Australii, gǳie łatwo go bęǳie opanować.
Doprowaǳiwszy wyprawę dość blisko tego wybrzeża, w głąb rozległych puszczy, gǳie
brakowało wszelkich środków do życia, Ayrton skłonił lorda do przekazania mu listu,
który pod ął się sam doręczyć zastępcy kapitana na „Duncanie”. List zawierał polecenie,
by acht natychmiast odpłynął na wschodnie wybrzeże do zatoki Twofold³⁴⁹, oddalone
o kilka dni drogi od mie sca, w którym zatrzymała się wyprawa. Tam właśnie Ayrton
wyznaczył swoim kamratom mie sce spotkania.

W chwili gdy zdra ca miał uż dostać list do ręki, został zdemaskowany i nie pozo-
stawało mu nic innego ak ucieczka. Musiał ednak za wszelką cenę zdobyć list odda ący
„Duncana” w ego ręce. Ayrtonowi udało się wykraść list i w dwa dni późnie był uż
w Melbourne.

Dotychczas ego zbrodnicze zamiary udawały się znakomicie. Wkrótce miał zwabić
„Duncana” do zatoki Twofold, gǳie ze swoimi wspólnikami opanowu ą go bez trudu,
wymordu ą załogę, a Ben Joyce zostanie panem tych mórz… Lecz Bóg miał zapobiec
spełnieniu tych zbrodniczych planów.

Po przybyciu do Melbourne Ayrton wręczył list zastępcy kapitana, Tomowi Austi-
nowi, a ten przeczytawszy go, rozkazał natychmiast rozwinąć żagle; lecz łatwo wyobrazić
sobie rozczarowanie i wściekłość Ayrtona, gdy drugiego dnia żeglugi dowieǳiał się, że
zastępca kapitana prowaǳi statek nie na wschodnie wybrzeże Australii, do zatoki Two-
fold, lecz na wschodnie wybrzeże Nowe Zelandii. Chciał się temu przeciwstawić, ale
Austin pokazał mu list!… Istotnie, ǳiwnym zrząǳeniem Opatrzności, przez przypad-

³⁴⁸zbiegłych skazańców — od końca XVIII wieku Wielka Brytania traktowała Australię głównie ako mie sce
zsyłki więźniów, gdyż bryty skie więzienia były przepełnione. Do roku , kiedy tego zaprzestano, wysłano do
kolonii karnych w Australii ok.  tysięcy skazanych. [przypis edytorski]

³⁴⁹Twofold — zatoka w płd.-wsch. Australii, położona na °’ szer. południowe . [przypis edytorski]
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kową omyłkę ancuskiego geografa, który pisał list, ako cel podróży statku wskazano
w nim wschodnie wybrzeże Nowe Zelandii.

Wszystkie plany Ayrtona przepadły! Chciał wywołać bunt. Uwięziono go. I tak oto
zabrany został do wybrzeży Nowe Zelandii, nie ma ąc po ęcia ani o tym, co się stanie
z ego wspólnikami, ani aki los spotka lorda Glenarvana.

„Duncan” krążył w pobliżu wybrzeży Nowe Zelandii aż do  marca. Tego dnia Ayrton
usłyszał akiś huk. To armaty „Duncana” dawały ognia i wkrótce lord Glenarvan z całą
drużyną znaleźli się na pokłaǳie.

Oto co i ak się stało.
Po tysięcznych trudach i niebezpieczeństwach lord Glenarvan dotarł wreszcie do celu

podróży, do wschodnich wybrzeży Australii, do zatoki Twofold. Ani śladu „Duncana”!
Zatelegrafował do Melbourne. Odpowieǳiano stamtąd: „»Duncan« odpłynął  bieżącego
miesiąca, nie wiadomo dokąd”.

Lord Glenarvan mógł pomyśleć tylko edno: ego poczciwy acht wpadł w ręce Ben
Joyce’a i stał się okrętem pirackim.

Ale lord Glenarvan nie chciał dać za wygraną. Był to człowiek nieustraszone odwagi
i wspaniałego serca. Wsiadł więc na eden ze statków kupieckich, kazał się zawieść na
zachodnie wybrzeże Nowe Zelandii i przemierzył ą całą wzdłuż trzyǳiestego siódmego
równoleżnika, nie napotyka ąc ani śladu kapitana Granta. Ale na przeciwległym wybrzeżu,
ku swemu wielkiemu zdumieniu i z woli Nieba, odnalazł „Duncana”, pozosta ącego pod
dowóǳtwem zastępcy kapitana, który oczekiwał go uż od pięciu tygodni!

Było to  marca  roku. Lord Glenarvan był wreszcie znowu na swoim statku,
a wraz z nim także i Ayrton. Postawiono go przed lordem, który chciał wydobyć z niego
wszystko, cokolwiek ten bandyta mógł wieǳieć o losie kapitana Granta. Ayrton nie chciał
mówić. Wtedy lord Glenarvan oświadczył mu, że na pierwszym posto u odda go w ręce
właǳ angielskich. Ayrton milczał uporczywie.

„Duncan” ruszył dale w podróż wzdłuż trzyǳiestego siódmego równoleżnika. Tym-
czasem lady Glenarvan postanowiła przełamać upór bandyty. W końcu Ayrton uległ e
wpływowi i zaproponował lordowi Glenarvan, aby w zamian za to, co by miał do powie-
ǳenia, wysaǳił go na edne z wysp Pacyfiku zamiast oddawać w ręce właǳ angielskich.
Lord Glenarvan, który gotów był zrobić wszystko, byle się dowieǳieć czegoś o losie
kapitana Granta, zgoǳił się na układ.

Wtedy Ayrton opowieǳiał historię całego swego życia, z które się okazało, że od
dnia, w którym kapitan Grant wysaǳił go na wybrzeżu australĳskim, nie wieǳiał o nim
nic.

Mimo to lord Glenarvan dotrzymał danego słowa. „Duncan”, płynąc dale , przybył
do wyspy Tabor. Tu zamierzano pozostawić Ayrtona i tuta także, prawǳiwie cudownym
trafem, znaleziono kapitana Granta z dwoma ego ludźmi, właśnie pod trzyǳiestym siód-
mym równoleżnikiem. Skazaniec miał za ąć ich mie sce na te bezludne wysepce i gdy
opuszczał acht, lord Glenarvan przemówił do niego tymi słowami:

„Ayrtonie, pozostanie pan tuta z dala od świata, z dala od luǳi, z którymi nie bęǳie
się pan mógł porozumiewać. Nie bęǳie pan mógł uciec z wysepki, na które zostawia pana
»Duncan«. Pozostanie pan sam, pod okiem Boga, który czyta w na głębszych skrytościach
luǳkiego serca, lecz nie bęǳie pan ani zgubiony bez śladu, ani zapomniany, ak był
kapitan Grant. Choć est pan niegodny luǳkie pamięci, luǳie będą o panu pamiętali.
Wiem, gǳie pan est, Ayrtonie, i wiem, gǳie pana znaleźć. Nie zapomnę o tym nigdy!”

„Duncan” rozwinął żagle i zniknął wkrótce sprzed oczu wygnańca.
Było to  marca  roku.³⁵⁰
Ayrton pozostał sam, ale nie brakowało mu ani amunic i, ani broni, ani narzęǳi, ani

nasion. Do użytku skazańca pozostał domek zbudowany przez zacnego kapitana Granta.
Mógł tam żyć i pokutować w samotności za popełnione zbrodnie.

Panowie, on szczerze żałował, wstyǳił się swoich zbrodni i był barǳo nieszczęśliwy!
Powieǳiał sobie, że eśli kiedyś luǳie przybędą po niego, to musi być wtedy godny wrócić

³⁵⁰Te pokrótce opowieǳiane tuta wydarzenia stanowią treść książki znane zapewne nie ednemu z czytel-
ników, zatytułowane ǲieci kapitana Granta. I tu, i późnie czytelnicy zauważą pewne niezgodności dat, lecz
późnie dowieǳą się także, dlaczego pierwotnie nie mogły być podane prawǳiwe daty. (Przypis wydawcy).
[przypis redakcy ny]
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pomięǳy nich! Jakże on cierpiał, ten nieszczęśnik! Jak ciężko pracował, aby przez pracę
stać się innym człowiekiem! Jak gorąco się modlił, aby przez modlitwę odroǳić się na
nowo!

Trwało tak dwa, trzy lata. Ayrton, przygnębiony ciągłą samotnością, wypatru ąc nie-
ustannie, czy na widnokręgu nie po awi się akiś statek, zapytu ąc sam siebie, czy uż
wkrótce dopełni się czas pokuty, cierpiał ak nikt nigdy nie cierpiał! Ach, ak gorzka est
samotność dla duszy trawione zgryzotami sumienia!

Lecz Niebo widocznie nie uznało, by kara tego nieszczęśliwego była wystarcza ąca,
czuł bowiem, że z każdym dniem coraz barǳie ǳicze e. Czuł, ak z wolna popada w stan
zezwierzęcenia. Czy się to stało po dwóch, czy po czterech latach samotności, tego wam
powieǳieć nie może, ale w końcu stał się tą nęǳną istotą, którą znaleźliście.

Nie potrzebu ę, panowie, dodawać, że Ayrton, czyli Ben Joyce, i a — to edna i ta
sama osoba!

Gdy Ayrton ukończył swe opowiadanie, Cyrus Smith i ego towarzysze powstali
z mie sc. Trudno wyrazić ich wzruszenie. Taki obraz nęǳy, cierpień i rozpaczy w ca-
łe nagości roztoczył się przed ich oczyma!

— Ayrtonie — powieǳiał Cyrus Smith — był pan wielkim zbrodniarzem, lecz Niebo
orzekło wyraźnie, że uż pan odpokutował swe zbrodnie! W dowód tego sprowaǳiło
pana mięǳy bliźnich. Ayrtonie, uzyskał pan przebaczenie! A teraz, czy zechce pan zostać
naszym towarzyszem?

Ayrton na te słowa cofnął się.
— Oto mo a ręka! — powieǳiał inżynier.
Ayrton rzucił się, by uścisnąć rękę, którą wyciągnął do niego Cyrus Smith, a z ego

oczy popłynęły wielkie łzy.
— Czy chce pan zamieszkać z nami? — zapytał Cyrus Smith.
— Panie Smith — odparł Ayrton — proszę zostawić mi eszcze trochę czasu, pozwolić

mi mieszkać samemu w zagroǳie.
— Niech tak bęǳie, skoro pan tego chce, Ayrtonie — odparł Cyrus Smith.
Ayrton chciał się uż oddalić, lecz inżynier zadał mu eszcze ostatnie pytanie:
— Jeszcze słówko, przy acielu. Jeżeli zdecydował się pan żyć samotnie, dlaczego wrzu-

cił pan do morza ten dokument, który naprowaǳił nas na pana ślad?
— Jaki dokument? — zapytał Ayrton, ak gdyby nie wieǳiał, o czym mowa.
— Dokument zamknięty znalezione przez nas w butelce, który podawał dokładne

położenie wyspy Tabor.
Ayrton przetarł dłonią czoło. Po chwili namysłu odparł:
— Nigdy nie wrzucałem do morza żadnego dokumentu.
— Nigdy⁈ — zawołał Pencroff.
— Nigdy.
Ayrton skłonił się, odwrócił się ku drzwiom i wyszedł.

 

Rozmowa. — Cyrus Smith i Gedeon Spilett. — Pomysł inżyniera. — Elektryczny tele-
graf. — Druty. — Stos. — Baterie. — Alfabet. — Sezon letni. — Dobrobyt kolonii. —
Fotografia. — Złuǳenie śniegu. — Dwa lata na Wyspie Lincolna.

— Biedny człowiek! — powieǳiał Harbert, który rzucił się do drzwi, ale zaraz wrócił,
gdy zobaczył, że Ayrton zsuwa się po linie od windy i znika w ciemnościach.

— Powróci do nas — powieǳiał Cyrus Smith.
— Tam do kata, panie Cyrusie! — zawołał Pencroff. — Co to wszystko ma znaczyć?

Jak to, więc to nie Ayrton wrzucił butelkę do morza? Więc kto?
Doprawdy, eśli narzucało się akieś pytanie, to właśnie takie.
— To on — odparł Nab — tylko że biedak był uż wtedy na wpół szalony.
— Tak — powieǳiał Harbert — nie wieǳiał uż wtedy, co robi.
— Tylko w ten sposób można to wytłumaczyć — odparł żywo Cyrus Smith. — Teraz

rozumiem, dlaczego Ayrton mógł podać dokładnie położenie geograficzne wyspy Tabor:
poznał e podczas wydarzeń poprzeǳa ących pozostawienie go na wyspie.
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— Jeżeli ednak — zauważył Pencroff — nie zǳiczał eszcze zupełnie w chwili, gdy
spisywał ten dokument, i eżeli uż siedem czy osiem lat temu wrzucił go do morza, to
ak się stało, że papier nie został uszkoǳony przez wilgoć?

— To dowoǳi — odparł Cyrus Smith — że Ayrton postradał rozum o wiele późnie ,
niż sam sąǳi.

— Zapewne tak musi być — odparł Pencroff — inacze nie dałoby się to w ogóle
wytłumaczyć.

— Rzeczywiście, nie dałoby się wytłumaczyć — odparł inżynier, który, ak się zda-
wało, chciał urwać całą tę rozmowę.

— Ale czy Ayrton powieǳiał prawdę? — zapytał marynarz.
— Tak — odparł reporter. — Historia, którą opowieǳiał, est ze wszystkimi szcze-

gółami prawǳiwa. Przypominam sobie barǳo dobrze, że gazety donosiły swego czasu
o przedsięwzięciu lorda Glenarvana i o ego wynikach.

— Ayrton powieǳiał prawdę — dodał Cyrus Smith. — W to nie ma co wątpić,
Pencroffie, bo prawda ta była straszna dla niego samego. A pewnie mówi prawdę ten, kto
się sam tak oskarża.

Naza utrz,  grudnia, koloniści zeszli nad brzeg morza, potem wspięli się na płasko-
wyż, lecz nigǳie nie znaleźli Ayrtona. W nocy powrócił do swego mieszkania w zagroǳie
i koloniści uznali za stosowne nie narzucać mu swo ego towarzystwa. Czas, ak sąǳili,
dokona tego, czego nie mogła sprawić zachęta z ich strony.

Harbert, Pencroff i Nab powrócili do swych zwykłych za ęć. Tego dnia Cyrusa Smith
z reporterem pracowali razem w warsztacie w Kominach.

— Wie pan, drogi Cyrusie — powieǳiał Gedeon Spilett — że pańskie wczora sze
wy aśnienia co do te butelki zupełnie mnie nie przekonały. Jak można przypuszczać, że
ten nieszczęśnik mógł napisać dokument i wrzucić butelkę do morza, a nie zachować
o tym na mnie szego wspomnienia?

— Bo też to nie on ą wrzucił, drogi Spilecie.
— Więc twierǳi pan…
— Niczego nie twierǳę, bo nic nie wiem! — odparł Cyrus Smith, przerywa ąc re-

porterowi. — Zdarzenie to zaliczam do spraw, których dotychczas nie udało mi się wy-
tłumaczyć, i na tym poprzesta ę.

— Rzeczywiście, panie Cyrusie — powieǳiał Gedeon Spilett — to są rzeczy trud-
ne do uwierzenia! Pańskie ocalenie, skrzynia wyrzucona przez morze, przygody Topa,
wreszcie ta butelka… Czy nigdy nie zna ǳiemy rozwiązania tych zagadek?

— Zna ǳiemy! — odparł żywo inżynier. — Zna ǳiemy, gdy przetrząśniemy całą tę
wyspę aż do samego e wnętrza!

— Może przypadek podsunie nam klucz do te ta emnicy?
— Przypadek! Spilecie! Nie wierzę w przypadki, tak ak nie wierzę w cuda na tym

świecie. Wszystkie niezrozumiałe sprawy, które się tu ǳie ą, ma ą swo ą przyczynę i a tę
przyczynę odkry ę. Tymczasem obserwu my i pracu my.

Nadszedł styczeń, a wraz z nim zaczął się rok . Letnie prace wykonywano pil-
nie i gorliwie. W pierwszych dniach miesiąca Harbert z Gedeonem Spilettem udali się
w okolice zagrody i przekonali się, że Ayrton rozgościł się w przygotowanym dla niego
mieszkaniu. Za mował się powierzonym mu licznym stadem, oszczęǳa ąc w ten sposób
towarzyszom trudu przychoǳenia tam co dwa czy trzy dni. Aby ednak zbyt długo nie
pozostawał sam, koloniści odwieǳali go dość często.

Niemnie , ze względu na pewne pode rzenia, które mieli inżynier z Gedeonem Spi-
lettem, uznano, że na tę część wyspy powinno się stale zwracać uwagę. Dlatego polecono
Ayrtonowi, żeby w razie akiegoś wypadku zawiadomił mieszkańców Granitowego Pała-
cu.

Mógł się ednak zdarzyć akiś nagły wypadek, o którym należałoby natychmiast za-
wiadomić inżyniera. Zresztą oprócz wypadków ma ących związek z ta emnicą, aką skry-
wała Wyspa Lincolna, mogły się wydarzyć także zupełnie inne, wymaga ące natychmia-
stowego ǳiałania ze strony kolonistów, takie ak po awienie się statku na morzu od
strony zachodniego wybrzeża, katastrofa morska na zachód od wyspy, przybycie piratów
i tak dale .

   Tajemnicza wyspa 



Dlatego też Cyrus Smith postanowił wprowaǳić błyskawiczną łączność mięǳy za-
grodą a Granitowym Pałacem.

 stycznia przedstawił towarzyszom swó pro ekt.
— Tam do licha, ak pan zamierza się za to zabrać, panie Cyrusie? — zapytał Pencroff.

— Czyżby przypadkiem myślał pan o założeniu telegrafu?
— Właśnie tak — odparł inżynier.
— Elektrycznego⁈ — zawołał Harbert.
— Elektrycznego — odparł Cyrus Smith. — Mamy wszystko, czego potrzeba do

zrobienia baterii elektryczne , na trudnie bęǳie wyprodukować druty, ale sąǳę, że za
pomocą ciągarki³⁵¹ nam się uda.

— Jeśli tak — odparł marynarz — to uż wcale nie wątpię, że pewnego dnia bęǳiemy
eźǳić po wyspie pociągiem!

Zabrano się więc zaraz do pracy i zaczęto od na trudnie sze rzeczy, czyli od zrobienia
drutów, gdyż gdyby się to nie udało, to bateria i inne części byłyby niepotrzebne.

Żelazo na Wyspie Lincolna było, ak wiemy, dobrego gatunku, a tym samym łatwo
dawało się rozciągać. Cyrus Smith zaczął od zrobienia potrzebnego do tego przyrządu,
czyli drutownicy. Jest to płyta stalowa ze stożkowatymi otworami rozmaitego kalibru,
przez które kole no przeprowaǳa się drut, żeby nabrał pożądane grubości. Tę płytę za-
hartowano do pełne twardości, ak mówią metalurgowie, a następnie przymocowano na
stałe do wkopane w ziemię mocne ramy, w odległości zaledwie kilku stóp od dużego
wodospadu, który inżynier zamierzał znowu wykorzystać ako siłę napędową.

W tym mie scu stał folusz, który wówczas nie ǳiałał, ale ego wał, obracany z nie-
zwykłą siłą, mógł posłużyć do nawĳania na niego drutu i wyciągania go.

Była to praca delikatna i wymaga ąca duże staranności. Żelazo przygotowano w po-
staci długich, wąskich prętów, zaostrzonych na końcach pilnikiem. Następnie pręty wkła-
dano do na większego otworu drutownicy. Wał, obraca ąc się, rozciągał e do długości
od dwuǳiestu pięciu do trzyǳiestu stóp i ednocześnie nawĳał. Nawinięty na wał zwó
drutu odwĳano, po czym przepuszczano go kole no przez otwory o coraz to mnie sze
średnicy. W końcu inżynier otrzymał druty długości czterǳiestu do pięćǳiesięciu stóp,
które łatwo było połączyć ze sobą i przeciągnąć na przestrzeni pięciu mil ǳielących za-
grodę od Granitowego Pałacu.

Wykonanie tego zadania za ęło tylko kilka dni, a gdy uż urząǳenie została wpra-
wione w ruch, Cyrus Smith zostawił towarzyszy przy pracy nad drutami, a sam za ął się
sporząǳeniem baterii.

Choǳiło o to, aby otrzymać baterię prądu stałego. Ogniwa nowoczesnych baterii
składa ą się zazwycza , ak wiadomo, z węgla retortowego³⁵², cynku i mieǳi. Mieǳi nie
miał inżynier zupełnie, gdyż pomimo wszelkich poszukiwań nie znalazł żadnych e śla-
dów na Wyspie Lincolna. Trzeba więc było obe ść się bez nie . Jeśli choǳi o węgiel
retortowy, czyli twardy grafit otrzymywany w retortach gazowni przez usunięcie wodo-
ru z węgla kamiennego, to można go było wprawǳie wytworzyć, ale do tego potrzebne
byłyby spec alne aparaty, co wymagałoby zbyt wiele trudu. Co zaś do cynku, to ak sobie
zapewne przypominamy, skrzynia znaleziona na Cyplu Znaleziska, wyłożona była we-
wnątrz blachą z tego metalu i nie można e było teraz lepie wykorzystać niż do tego
celu.

Po gruntownym namyśle Cyrus Smith postanowił zatem sporząǳić proste ogniwo,
barǳo podobne do tego, które wymyślił Becquerel³⁵³ w  roku, a w którym używa
się tylko cynku. Inne substanc e, mianowicie kwas azotowy i potaż, miał do dyspozyc i.

Ogniwo, które miało dawać prąd ǳięki reakc i zachoǳące pomięǳy kwasem azo-
towym a potażem, powstało w następu ący sposób:

Sporząǳono pewną ilość szklanych butli i napełniono e kwasem azotowym. Inży-
nier zatkał każdą z nich korkiem, przez który przechoǳiła szklana rurka zatkana u dołu

³⁵¹ciągarka — maszyna do produkc i drutów i prętów przez ciągnienie na zimno. [przypis edytorski]
³⁵²węgiel retortowy — zgrafitowany węgiel, osaǳa ący się w retortach podczas suche destylac i; ukształtowany

przez prasowanie, służy do celów elektrotechnicznych. [przypis edytorski]
³⁵³Becquerel, Antoine César (–) — ancuski fizyk i fizykochemik; konstruktor cynkowego ogniwa

galwanicznego poprzeǳa ącego cynkowo-mieǳiowe ogniwo Daniella. [przypis edytorski]
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tamponem z gliny, przymocowanym kawałkiem płótna, i zanurzona tym końcem w kwa-
sie azotowym. Przez górny otwór rurki wlewał do nie roztwór potażu, otrzymanego ze
spopielenia rozmaitych roślin, i w ten sposób kwas azotowy i potaż mogły wza emnie na
siebie odǳiaływać poprzez glinę.

Cyrus Smith wziął następnie dwie płytki cynkowe i edną z nich zanurzył w kwasie
azotowym, a drugą w roztworze potażu. Natychmiast wytworzył się prąd, który od płytki
zanurzone w butli płynął do płytki w rurce; gdy obie płytki zostały ze sobą połączone
metalowym drutem, płytka w rurce stała się biegunem dodatnim, a płytka w butli —
biegunem u emnym. W każde butli wytwarzał się prąd i ǳięki połączeniu odpowied-
nie ilości butli można było uzyskać prąd wystarcza ący do wywołania wszystkich z awisk
zachoǳących w telegrafie elektrycznym.

Tak wyglądał pomysłowy, a zarazem prosty aparat wykonany przez Cyrusa Smitha,
aparat, za pomocą którego zdołał utworzyć połączenie telegraficzne mięǳy Granitowym
Pałacem a zagrodą.

 lutego zaczęto wkopywać w ziemię słupy, zaopatrzone w szklane izolatory, na któ-
rych spoczywać miał drut, biegnące wzdłuż drogi prowaǳące do zagrody. W kilka dni
potem przeciągnięto drut, gotowy do przekazywania prądu elektrycznego z szybkością
stu tysięcy kilometrów na sekundę, a prąd ten miał wracać przez ziemię z powrotem do
mie sca, skąd wyszedł.

Sporząǳono dwie baterie, edną dla Granitowego Pałacu, drugą dla zagrody, tak by
nie tylko zagroda mogła się komunikować z Granitowym Pałacem, lecz także w razie
potrzeby Granitowy Pałac z zagrodą.

Odbiornik i nada nik miały również barǳo prostą konstrukc ę. Na obu stac ach drut
telegraficzny był zakończony elektromagnesem, czyli kawałkiem miękkiego żelaza, na
który nawinięto drut. Gdy obydwa bieguny były połączone, prąd, wychoǳąc od biegu-
na dodatniego, płynął przez drut, docierał do elektromagnesu, który wówczas ǳiałał ak
magnes, a następnie powracał przez ziemię do bieguna u emnego. Wystarczyło więc było
umieścić przed elektromagnesem płytkę z miękkiego żelaza, którą przyciągałby do siebie
przy zamknięciu obwodu, a która po przerwaniu obwodu i ustaniu przepływu prądu po-
nownie by opadała. Uzyskawszy porusza ącą się pod wpływem prądu płytkę, Cyrus Smith
z łatwością przymocował do nie wskazówkę umieszczoną na tarczy, na które wypisano
dokoła wszystkie litery alfabetu, i ǳięki temu mógł przekazywać wiadomości od edne
stac i do drugie .

 lutego było wszystko gotowe. Cyrus Smith puścił prąd po drucie telegraficznym
i zapytał, czy w zagroǳie est wszystko w porządku, a po kilku chwilach otrzymał od
Ayrtona zadowala ącą odpowiedź.

Pencroff nie posiadał się z radości; każdego ranka i wieczora wysyłał telegram do
zagrody, na który zawsze otrzymywał odpowiedź.

Ten roǳa komunikac i miał dwie barǳo realne korzyści: przede wszystkim można
było w każde chwili przekonać się, czy Ayrton est obecny w zagroǳie, a po drugie nie
zostawiano go w zupełne samotności. Zresztą Cyrus Smith odwieǳał go co tyǳień,
a i Ayrton od czasu do czasu przychoǳił do Granitowego Pałacu, gǳie zawsze doznawał
serdecznego przy ęcia.

Lato minęło wśród zwykłych za ęć. Zapasy kolonii, zwłaszcza warzyw i zboża, powięk-
szały się z każdym dniem, a nasiona przywiezione z wyspy Tabor przy ęły się doskonale.
Płaskowyż Pięknego Widoku wyglądał barǳo dostatnio. Czwarte z kolei żniwa wypadły
świetnie i ak łatwo się domyślić, nikt nie miał ochoty sprawǳać, czy rzeczywiście plon
wyniósł czterysta miliardów ziaren. Wprawǳie Pencroff początkowo zamierzał to zrobić,
ale gdy Cyrus Smith wytłumaczył mu, że gdyby nawet zdołał przeliczyć po trzysta ziaren
na minutę, czyli ǳiewięć tysięcy na goǳinę, potrzebowałby około pięciu tysięcy pięciu-
set lat na ukończenie całego zliczania, wówczas poczciwy marynarz uznał, że lepie z tego
zrezygnować.

Pogoda była wspaniała, w ǳień panowała barǳo wysoka temperatura, za to wieczo-
rem wie ący od morza wiatr stuǳił upał powietrza i mieszkańcom Granitowego Pałacu
użyczał chłodnych nocy. Zdarzyło się kilka burz, które wprawǳie nie trwały długo, ale
spadły na Wyspę Lincolna z niesłychaną gwałtownością. Kilka goǳin błyskawice bez
przerwy roz aśniały niebo i raz po raz oǳywały się grzmoty.
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W tym czasie małe kolonii powoǳiło się naǳwycza pomyślnie. Ptaszarnia roiła
się od ptactwa, przyrost szedł na kuchnię, gdyż trzeba było utrzymywać liczebność dro-
biu w rozsądnych granicach. Świnie miały uż prosięta i zrozumiałe, że opieka nad tymi
zwierzętami pochłaniała Nabowi i Pencroffowi wiele czasu. Onagrom uroǳiły się dwa
piękne źrebaki. Na częście eźǳili na nich Gedeon Spilett i Harbert, który pod okiem
reportera stał się znakomitym eźdźcem. Zaprzęgano e także do wózka, żeby zwozić do
Granitowego Pałacu drewno, węgiel czy też rozmaitego roǳa u kruszce używane przez
inżyniera.

W tym czasie zrobiono kilka wypraw w głąb Lasu Dalekiego Zachodu. Koloniści
mogli zapuszczać się tam bez obawy przed nadmiernym upałem, gdyż promienie sło-
neczne ledwie przeciskały się przez zbity gąszcz nad ich głowami. Zbadali tak cały lewy
brzeg Rzeki ǲiękczynienia, wzdłuż którego ciągnęła się droga z zagrody do u ścia Rzeki
Wodospadu.

Podczas tych wypraw koloniści byli zawsze dobrze uzbro eni, nieraz bowiem spotykali
się po droǳe z naǳwycza za adłymi ǳikami, z którymi trzeba było staczać poważne
walki.

W tym samym czasie wydano także bezlitosną wo nę aguarom. Gedeon Spilett od-
czuwał do nich szczególną nienawiść, a ego uczeń Harbert w pełni ą poǳielał.

Będąc teraz dobrze uzbro eni, nie obawiali się spotkań z tymi bestiami. Harbert ce-
chował się naǳwycza ną odwagą, a reporter zdumiewa ąco zimną krwią, toteż około dwa-
ǳieścia wspaniałych skór zdobiło uż wielką salę Granitowego Pałacu i gdyby tak dale
poszło, aguary musiałyby wkrótce wyginąć na Wyspie Lincolna, co właśnie było celem
naszych myśliwych.

Inżynier niekiedy uczestniczył w wyprawach pode mowanych w nieznane dotąd oko-
lice wyspy i obserwował wszystko z wielką uwagą. W na większych gęstwinach tych nie-
prze rzanych puszcz szukał innych śladów niż zwierzęce, nigdy ednak nie wpadło mu
w oko nic pode rzanego. Ani Top, ani Jup, którzy mu towarzyszyli, nie zdraǳali swym
zachowaniem, aby napotkali coś naǳwycza nego, a przecież nadal zdarzało się, że pies
szczekał przy otworze studni, w które inżynier przeprowaǳił bezskuteczne poszukiwa-
nia.

Gedeon Spilett przy pomocy Harberta wykonał w tym czasie kilka zd ęć na barǳie
malowniczych okolic wyspy, używa ąc aparatu fotograficznego znalezionego w skrzyni,
z którego do te pory nie korzystano.

Aparat miał silny obiektyw i był kompletnie wyposażony. Nie brakowało żadne
z substanc i potrzebnych do wykonywania zd ęć fotograficznych, ani kolodium³⁵⁴ do po-
wlekania szklanych płytek, ani azotanu srebra do uczulania ich na ǳiałanie promieni
słonecznych, ani siarczanu sodu do utrwalania otrzymanego obrazu, ani chlorku amonu
do płukania w nim papierowych odbitek, ani octanu sodu czy chlorku złota potrzebnych
do zaimpregnowania światłoczułego papieru. Były uż nawet gotowe nachlorowane pa-
piery i wystarczyło przed nałożeniem ich na negatywy uprzednio zanurzyć e na kilka
minut w wodnym roztworze azotanu srebra.

Reporter i ego pomocnik stali się wkrótce umie ętnymi fotografami i zrobili kil-
ka pięknych zd ęć, na przykład: widok całe wyspy uchwycony z Płaskowyżu Pięknego
Widoku, z Górą Franklina sterczącą na horyzoncie, z u ściem Rzeki ǲiękczynienia ma-
lowniczo obramowanym wysokimi skałami, z łąką i zagrodą przylega ącą do dolnych
zboczy góry, widok na cały Przylądek Szponu, ze wszystkimi ciekawymi szczegółami,
widok Cypla Znaleziska i tak dale .

Fotografowie nie zapomnieli o portretach wszystkich bez wy ątku mieszkańców wy-
spy.

— To gęście zaludnia wyspę — mówił Pencroff.

³⁵⁴kolodium a. kolodion — roztwór nitrocelulozy w rozpuszczalnikach organicznych, stosowany dawnie w fo-
tografii; szklaną płytkę pokrytą warstwą kolodium z zawieszonymi w nie światłoczułymi związkami srebra na-
świetlano w aparacie fotograficznym, w wyniku czego po wywołaniu powstawał na nie negatywowy obraz.
[przypis edytorski]
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Marynarz był zachwycony tym, że ego fotografia, barǳo wierna, zdobiła ściany Gra-
nitowego Pałacu, i chętnie przystawał, żeby się e przyglądać, akby stawał przed na wspa-
nialszą witryną na Broadwayu³⁵⁵.

Trzeba ednak przyznać, że na barǳie udany ze wszystkich był portret pana Jupa. Pan
Jup przybrał pozę pełną powagi wprost nie do opisania i na zd ęciu wyglądał ak żywy.

— Jakby za chwilę miał zrobić akąś minę! — zawołał Pencroff.
Doprawdy, pan Jup musiałby chyba być barǳo wybredny, gdyby nie był zadowolony.

Ale był całkiem zadowolony i przyglądał się swo emu wizerunkowi z wyrazem wzruszenia,
z którego przezierała lekka doza zarozumiałości.

W marcu skończyły się wielkie upały letnie. Od czasu do czasu padał deszcz, lecz
powietrze było eszcze ciepłe. Marzec, odpowiada ący wrześniowi na półkuli północne ,
nie był tak piękny, akby się można było spoǳiewać. Być może zapowiadał wczesną i ostrą
zimę.

Pewnego poranka — było to  marca — zdawało się nawet, że spadł uż pierwszy
śnieg. Harbert, który wstał wcześnie i wy rzał przez okno Granitowego Pałacu, zawołał:

— Patrzcie! Wysepka pokryta est śniegiem!
— Co, śniegiem? O te porze? — zapytał reporter, podchoǳąc do Harberta.
Wkrótce dołączyli do nich pozostali towarzysze i stwierǳili wszyscy, że nie tylko wy- Natura

sepkę, lecz także całe wybrzeże w pobliżu Granitowego Pałacu przykrywał równomiernie
biały całun.

— Dalibóg, to śnieg! — powieǳiał Pencroff.
— Lub coś barǳo do niego podobnego! — odparł Nab.
— Lecz termometr wskazu e pięćǳiesiąt osiem stopni (° Cels usza powyże zera)

— zauważył Gedeon Spilett.
Cyrus Smith w milczeniu spoglądał na białą powłokę, nie wieǳiał bowiem, ak wy-

tłumaczyć to z awisko o te porze roku i przy te temperaturze.
— Do kroćset diabłów! — zawołał Pencroff — nasze plantac e pomarzną!
I uż marynarz miał ze ść na dół, lecz ubiegł go Jup, który czym pręǳe opuścił się

po linie na dół.
Lecz zanim eszcze orangutan dotknął stopą ziemi, nagle cała ta olbrzymia powłoka

śnieżna wzbiła się w górę i rozproszyła się w powietrzu w takie niezliczone ilości płatków,
że na kilka minut zasłoniły światło słoneczne.

— To ptaki! — zawołał Harbert.
Były to istotnie chmary morskich ptaków o śnieżnych, połysku ących piórach. Ty-

siącami obsiadły wysepkę i wybrzeże, a teraz znikały w oddali, pozostawia ąc kolonistów
pogrążonych w takim zdumieniu, ak gdyby na akimś widowisku wskutek błyskawiczne
zmiany dekorac i u rzeli nagle, że zima przemieniła się w lato. Niestety, zmiana nastąpiła
tak szybko, że ani reporter, ani Harbert nie mieli czasu upolować choćby ednego z tych
ptaków, dlatego nie mogli określić ich gatunku.

W kilka dni późnie ,  marca, przypadała druga rocznica wyrzucenia rozbitków po-
wietrznych na Wyspę Lincolna.
 

Wspomnienia ojczyzny. — Widoki na przyszłość. — Projekt zbadania brzegów wyspy. —
Odjazd  kwietnia. — Widok z morza na Półwysep Wężowy. — Bazalty na zachodnim
wybrzeżu. — Burza. — Noc. — Nowe wydarzenie.

Upłynęły dwa lata! Od dwóch lat koloniści pozbawieni byli kontaktu z innymi ludź-
mi. Nie mieli żadnych wieści ze świata cywilizowanego i żyli na te odludne wyspie
zapomniani, akby na akieś malutkie asteroiǳie³⁵⁶ Układu Słonecznego.

³⁵⁵Broadway — ulica w Nowym Jorku, w ǳielnicy Manhattan, słynąca z mieszczących się przy nie licznych
teatrów, kabaretów i modnych sklepów, uważana za centrum kulturalno-rozrywkowe USA. [przypis edytorski]

³⁵⁶asteroida — edno z niewielkich ciał niebieskich o małych rozmiarach (od kilku metrów do  km),
obiega ących Słońce, w większości pomięǳy orbitami Marsa i Jowisza; większe asteroidy są nazywane plane-
toidami. [przypis edytorski]
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Co się przez ten czas ǳiało w ich o czyźnie? Zawsze mieli przed oczyma obraz roǳin-
nego kra u, rozdartego wo ną domową w chwili, gdy go porzucali, a może i dotąd eszcze
broczącego potokami krwi, spowodowanymi przez rebelię Południa. Napawało ich to
niezmiernym bólem i nieraz o tym rozmawiali, nie wątpiąc nigdy, że sprawa Północy
w końcu odniesie tryumf na chwałę Stanów Z ednoczonych.

W ciągu tych dwóch lat w pobliżu wyspy nie po awił się ani eden statek, a przyna -
mnie koloniści nie dostrzegli żadnego żagla. Na widocznie Wyspa Lincolna leżała z dala
od uczęszczanych szlaków, a nawet była całkiem nieznana — czego zresztą dowoǳiły
mapy — gdyż nawet przy braku portu, źródła wody słodkie , akie posiadała, powinny
przyciągać statki potrzebu ące uzupełnić zapasy wody. Tymczasem otacza ące ich morze,
ak daleko wzrok sięgał, było zupełnie puste i koloniści, chcąc powrócić do o czyzny,
mogli liczyć tylko na siebie samych.

Była ednak eszcze edna szansa powrotu i właśnie ą omawiali koloniści pewnego dnia
w pierwszym tygodniu kwietnia, zgromaǳiwszy się w wielkie sali Granitowego Pałacu.

Była właśnie mowa o Ameryce, o kra u roǳinnym, którego prawie nie mieli naǳiei
ponownie u rzeć.

— Stanowczo pozostał nam tylko eden, edyny sposób, żeby wydostać się z Wyspy
Lincolna — mówił Gedeon Spilett. — Mianowicie trzeba zbudować statek tak duży, aby
wytrzymał kilkusetmilową podróż na morzu. Uważam, że skoro potrafiliśmy zrobić slup,
to potrafimy zrobić i statek.

— I że skoro dopłynęliśmy do wyspy Tabor, to dopłyniemy i do wysp Paumotu —
dorzucił Harbert.

— Nie zaprzeczę — odparł Pencroff, który miał zawsze ostateczny głos we wszyst-
kich kwestiach dotyczących żeglugi — nie zaprzeczę, chociaż to nie est byna mnie to
samo popłynąć blisko, a popłynąć daleko. Gdy podczas podróży na wyspę Tabor zagrażały
nam nieprzy azne wiatry, przyna mnie wieǳieliśmy, że z edne i z drugie strony mamy
niedaleko do portu, ale tysiąc dwieście mil do przebycia to kawał drogi, a na bliższy ląd
leży co na mnie w te odległości.

— Czy w takim razie, Pencroffie, nie zaryzykowałby pan takie wyprawy? — zapytał
reporter.

— Zaryzyku ę wszystko, czego bęǳie trzeba, panie Spilett — odparł marynarz. —
Wie pan, że nie estem człowiekiem, który cofa się przed niebezpieczeństwem.

— Nie zapomina my zresztą i o tym, że mamy teraz wśród nas ednego marynarza
więce — zauważył Nab.

— Kogo? — zapytał Pencroff.
— Ayrtona.
— To prawda — odparł Harbert.
— Jeżeli zechce popłynąć z nami — zauważył Pencroff.
— Też coś! Czy sąǳi pan, że gdyby acht lorda Glenarvana przybił do wyspy Tabor

wówczas, gdy Ayrton eszcze się na nie zna dował, to on odmówiłby e opuszczenia?
— Zapominacie, przy aciele — powieǳiał na to Cyrus Smith — że Ayrton w ostat-

nich latach swo ego pobytu na wyspie nie był w pełni właǳ umysłowych. Ale to nie-
istotne. Ważne est racze to, czy rozważa ąc możliwości naszego ocalenia, możemy liczyć
na powrót tego szkockiego statku. Otóż lord Glenaryan obiecał Ayrtonowi, że powróci
po niego, kiedy uzna, że uż dostatecznie odpokutował za swe zbrodnie, a a wierzę, że
powróci.

— A a dodam, że powróci niebawem — powieǳiał reporter. — Przecież Ayrton
pokutu e uż dwanaście lat!

— Zgaǳam się z wami, że lord powróci, i to wkrótce — odparł Pencroff. — Ale
w takim razie dokąd się uda? Na wyspę Tabor, a nie na Wyspę Lincolna.

— Tym barǳie , że Wyspy Lincolna nie ma nawet na mapie — odparł Harbert.
— Dlatego też — powieǳiał inżynier — musimy pod ąć odpowiednie środki, żeby na

wyspie Tabor było wiadomo, że razem z Ayrtonem zna du emy się na Wyspie Lincolna.
— Oczywiście — odparł reporter. — Nic łatwie szego, ak w te chacie, w które

mieszkał kapitan Grant, a późnie Ayrton, zostawić wskazówkę o położeniu geograficznym
nasze wyspy. Lord Glenarvan i ego luǳie na pewno ą zna dą.
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— Wielka szkoda — odezwał się marynarz — że zapomnieliśmy to zrobić podczas
nasze pierwsze podróży na wyspę Tabor.

— A dlaczego mielibyśmy to wtedy zrobić? — odparł Harbert. — Przecież nie zna-
liśmy eszcze wówczas historii Ayrtona, nie wieǳieliśmy o tym, że kiedyś po niego przy-
płyną. Gdy się o tym dowieǳieliśmy, pora roku była uż zbyt późna, żebyśmy mogli
powtórnie popłynąć na wyspę Tabor.

— Tak — odparł Cyrus Smith — było uż za późno, trzeba odłożyć tę podróż do
przyszłe wiosny.

— A eśli tymczasem szkocki acht przypłynie? — zapytał Pencroff.
— Barǳo w to wątpię — odparł inżynier. — Lord Glenarvan nie wybrałby pory

zimowe , aby wypuszczać się na tak dalekie morza. Albo więc był uż na wyspie Tabor
w ciągu tych pięciu miesięcy, w czasie których Ayrton est z nami, i odpłynął z powro-
tem, albo przybęǳie dopiero późnie , a wtedy mamy czas, żeby w pierwszych pogodnych
dniach paźǳiernika wybrać się na wyspę Tabor i zostawić tam notatkę.

— Trzeba przyznać — powieǳiał Nab — że byłby to dla nas barǳo niepomyślny
zbieg okoliczności, gdyby „Duncan” w ciągu ostatnich kilku miesięcy odwieǳił uż te
morza.

— Mam naǳie ę, że tak nie było — odparł Cyrus Smith — i że Niebo nie pozbawiło
nas na pewnie sze szansy wybawienia, aka nam pozostała.

— Sąǳę — powieǳiał reporter — że w każdym razie po przybyciu na wyspę Tabor
bęǳiemy wieǳieli, czego się trzymać, eśli bowiem Szkoci uż tam byli, to niewątpliwie
musieli zostawić ślady swo ego pobytu.

— Bez wątpienia — odparł inżynier. — Ponieważ więc, przy aciele, pozostała nam
eszcze taka możliwość powrotu do o czyzny, czeka my cierpliwie, a gdyby się okazało, że
nas ominęła, wtedy zastanowimy się, co robić dale .

— W każdym razie — powieǳiał Pencroff — rozumie się, że eśli w ten czy w inny
sposób opuścimy Wyspę Lincolna, to nie dlatego, że nam tu źle.

— Nie, Pencroffie — odparł inżynier — ale dlatego, że esteśmy tu z dala od wszyst-
kiego, co człowiek kocha na barǳie na świecie: od roǳiny, od przy aciół i od kra u
o czystego.

Po pod ęciu tych decyz i nie było odtąd mowy o budowie statku tak dużego, by można
było na nim wyruszyć bądź to na północ, aż do archipelagów, bądź na zachód, aż do Nowe
Zelandii. Koloniści za mowali się zwykłymi za ęciami, związanymi z przygotowaniami do
zbliża ące się trzecie z kolei zimy, którą mieli spęǳić w Granitowym Pałacu.

Niemnie ednak postanowiono przed rozpoczęciem się zimowe niepogody skorzystać
ze slupa i opłynąć wyspę dookoła. Dotychczas nie zbadano eszcze dokładnie wszystkich
wybrzeży i koloniści mieli barǳo nie asne wyobrażenie o tym, ak wygląda wybrzeże
zachodnie i północne, od u ścia Rzeki Wodospadu do Przylądków Szczęk, a także wąska
zatoka wżyna ąca się mięǳy nie niczym paszcza rekina.

Pro ekt te wyprawy zaproponował Pencroff, a Cyrus Smith uǳielił pełnego poparcia,
gdyż sam chciał obe rzeć tę część ich posiadłości.

Pogoda była zmienna, ale barometr nie robił zbyt gwałtownych skoków, więc można
się było spoǳiewać znośnych warunków atmosferycznych. Właśnie w pierwszym tygo-
dniu kwietnia, po dużym spadku barometrycznym, silny wiatr zachodni, wie ący pięć
czy sześć dni, zapoczątkował ponowny wzrost. Następnie wskazówka instrumentu stanę-
ła, wskazu ąc dwaǳieścia ǳiewięć i ǳiewięć ǳiesiątych cala (, mm) i te warunki
uznano za sprzy a ące wyprawie.

ǲień odpłynięcia wyznaczono na  kwietnia, a „Bonawenturę”, sto ącego na kotwicy
w Przystani Balonowe , zaopatrzono na drogę, która mogła potrwać dłuższy czas.

Cyrus Smith uprzeǳił Ayrtona o zamierzone wyprawie i zaproponował mu, by wziął
w nie uǳiał. Ponieważ ednak Ayrton wolał zostać na ląǳie, postanowiono, aby na czas
nieobecności towarzyszy zamieszkał w Granitowym Pałacu. Towarzystwa miał mu do-
trzymywać pan Jup, który zresztą się temu nie sprzeciwiał.

 kwietnia rano koloniści w towarzystwie Topa wsiedli na stateczek. Wiał dość sil-
ny wiatr z południowego zachodu i „Bonawentura”, wypływa ąc z Przystani Balonowe ,
musiał lawirować, aby się dostać do Jaszczurczego Cypla. Z ǳiewięćǳiesięciu mil ob-
wodu wyspy około dwaǳieścia przypadało na południowe wybrzeże, od portu do cypla.
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Te dwaǳieścia mil trzeba było przepłynąć ak na bliże lądu ze względu na barǳo silny
wiatr.

Dotarcie do cypla za ęło cały ǳień, gdyż statek po wypłynięciu z portu mógł tylko
przez dwie goǳiny korzystać odpływu, natomiast przez kole nych sześć goǳin musiał
walczyć z utrudnia ącym żeglugę przypływem. Dlatego zanim opłynęli cypel, zapadła uż
noc.

Pencroff zaproponował inżynierowi, żeby płynąć dale powoli, z żaglem na dwóch
refach. Cyrus Smith wolał ednak rzucić kotwicę o kilka kabli od lądu, by ponownie
obe rzeć tę część wybrzeża w ciągu dnia. Koloniści uzgodnili, że ponieważ celem wyprawy
było szczegółowe zbadanie wybrzeży wyspy, to nie będą płynąć nocą, ale wieczorem będą
rzucać kotwicę w pobliżu lądu, eśli tylko pogoda na to pozwoli.

Noc minęła na kotwicy w pobliżu cypla. Mgła opadła, wiatr ustał i w powietrzu pano-
wała cisza. Pasażerowie, z wy ątkiem marynarza, spali może mnie smacznie na pokłaǳie
„Bonawentury” niż w poko ach Granitowego Pałacu, ale akoś spali.

Naza utrz,  kwietnia, Pencroff skoro świt rozwinął żagle i korzysta ąc umie ętnie
z wiatru, prowaǳił statek prawie przy samych brzegach.

Koloniści znali uż dobrze to wspaniałe, lesiste wybrzeże, gdyż przebyli e pieszo, lecz
mimo to znowu wzbuǳało w nich zachwyt. Zmnie szyli szybkość i podpłynęli tak blisko
do brzegu, ak tylko było można, żeby móc wszystko dokładnie obe rzeć, uważa ąc ed-
nocześnie, by nie zawaǳić o któryś z pływa ących tu i ówǳie pni drzew. Kilkakrotnie
nawet zarzucali kotwicę, a Gedeon Spilett robił zd ęcia tych wspaniałych okolic.

Około południa „Bonawentura” przybył do u ścia Rzeki Wodospadu. Na e prawym
brzegu ponownie widać było drzewa, ale rosnące rzaǳie , a o trzy mile dale tworzyły one
uż tylko po edyncze kępy rozrzucone pomięǳy zachodnimi pasmami góry, które nagi
grzbiet ciągnął się do samego brzegu oceanu.

Co za kontrast mięǳy południowym a północnym wybrzeżem wyspy! Jedno lesiste
i pokryte bu ną zielonością, drugie ałowe i ǳikie. Wyglądało zupełnie ak edno z tych
„żelaznych wybrzeży”, ak e nazywa ą w niektórych kra ach, a ego konwulsy nie wykrzy-
wione kształty zdawały świadczyć o tym, że w odległych epokach geologicznych nastąpiła
tu nagła krystalizac a roztopionego bazaltu. Spiętrzenie głazów wyglądało tak straszliwie,
że gdyby los wyrzucił rozbitków na pierw na ten brzeg wyspy, na pewno byliby przeraże-
ni. Ze szczytu Góry Franklina nie mogli dostrzec ponurego obrazu tego wybrzeża, gdyż
patrzyli na nie ze zbyt duże wysokości, lecz od strony morza widok był tak niesamowity,
że podobnego nie znalazłoby się chyba nigǳie na świecie.

„Bonawentura” płynął w odległości pół mili od brzegu. Łatwo było stwierǳić, że wy-
brzeże składało się z bloków skalnych różne wielkości, począwszy od mierzących dwa-
ǳieścia stóp wysokości aż do wysokich na trzysta stóp. Miały na rozmaitsze kształty:
były wśród nich walcowate ak wieże, w kształcie graniastosłupa ak ǳwonnice, pirami-
dalne ak obeliski³⁵⁷, stożkowe ak kominy fabryczne. Lodowce mórz północnych w swe
wspaniałe grozie nie mogły mieć ǳiwacznie szych kształtów. Tu wisiał akby most prze-
rzucony z edne skały na drugą, ówǳie rysowały się potężne łuki, akby w nawie ko-
ścielne , których szczytu nie dało się dosięgnąć wzrokiem; w ednym mie scu widać było
olbrzymie pieczary o monumentalnych sklepieniach, w innym znów eżył się istny las
iglic, wieżyczek i strzałek, akiego nie zna ǳie się w żadne katedrze gotyckie . Na ka-
pryśnie sze wymysły natury, stokroć ǳiwacznie sze i barǳie różnorodne, niż zdołałaby
wytworzyć luǳka wyobraźnia, składały się na to wspaniałe wybrzeże, ciągnące się na
przestrzeni ośmiu czy ǳiewięciu mil.

Cyrus Smith i ego towarzysze spoglądali na nie z wyrazem zdumienia graniczącego
z osłupieniem. Milczeli wszyscy, tylko Top, nie troszcząc się o to, co się wokół niego
ǳiało, poszczekiwał głośno, a ego szczekaniu odpowiadały tysięcznym echem bazalto-
we skały. Inżynier zauważył nawet, że u adanie to było akieś ǳiwne, podobne ak przy
otworze studni w Granitowym Pałacu, i powieǳiał:

— Przybĳmy do brzegu.

³⁵⁷obelisk — czworościenny, zwęża ący się ku górze słup zakończony ostrosłupem (piramidką), charakte-
rystyczny element architektury starożytnego Egiptu; obeliski stawiano parami przed we ściami do świątyń.
[przypis edytorski]
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„Bonawentura” zbliżył się ak można było na barǳie do nadbrzeżnych skał. Być może
zna dowała się mięǳy nimi akaś askinia, którą należało zbadać? Ale Cyrus Smith nie
dostrzegł żadne askini ani szczeliny, która mogłaby służyć akiemukolwiek stworzeniu
za schronienie, gdyż skały wynurzały się z wody. Wkrótce Top przestał szczekać i statek
oddalił się znów o kilka kabli od brzegów.

W północno-zachodnie części wyspy wybrzeże stało się znowu płaskie i piaszczyste.
Gǳieniegǳie na bagniste nizinie, którą przedtem uż poznali koloniści, rosły po edyn-
cze drzewa. W przeciwieństwie do tamte , opustoszałe okolicy tę ożywiały miriady³⁵⁸
morskiego ptactwa.

Wieczorem „Bonawentura” rzucił kotwicę w lekkim wgłębieniu, które tworzył w tym
mie scu brzeg, na północnym krańcu wyspy tuż przy ląǳie, ponieważ morze było tu dość
głębokie. Noc upłynęła w miarę spoko nie, gdyż wiatr zamierał z ostatnim promieniem
słońca i ożywiał się na nowo dopiero z pierwszym brzaskiem dnia.

Ponieważ łatwo było wylądować, więc tego poranka na lepsi myśliwi kolonii, Har-
bert z Gedeonem Spilettem, wyszli na dwugoǳinną przechaǳkę, z które powrócili ob-
ładowani ǳikimi kaczkami i bekasami. Top dokazywał cudów i ǳięki ego gorliwości
i zręczności nie przepadła ani edna sztuka zwierzyny.

O ósme rano „Bonawentura” rozwinął żagle i pomknął w kierunku Północnego Przy-
lądka Szczęki, gdyż wiatr wiał od ru i stawał się coraz silnie szy.

— Zresztą nie ǳiwiłbym się wcale — powieǳiał Pencroff — gdyby się zerwał wicher
od zachodu. Wczora słońce zaszło czerwono na horyzoncie, a ǳiś rano te białe smugi na
niebie nie wróżą także nic dobrego.

Te białe smugi, o których wspominał Pencroff, zwane fachowo cirrusami, snu ą się
tu i ówǳie w górne części nieba, nie schoǳąc na wysokość mnie szą niż pięć tysię-
cy stóp nad poziomem morza. Wygląda ą ak lekkie strzępki waty i zwykle zapowiada ą
pogorszenie pogody.

— Rozwińmy więc wszystkie żagle, akie tylko mamy, i szuka my schronienia w Za-
toce Rekinów – powieǳiał Cyrus Smith. — Sąǳę, że „Bonawentura” bęǳie tam bez-
pieczny.

— Na zupełnie — odparł Pencroff. — Zresztą północne wybrzeże składa się z samych
tylko piaszczystych wydm, zupełnie nieciekawych.

— Nie miałbym nic przeciwko temu — dodał inżynier — żebyśmy spęǳili w te
zatoce nie tylko noc, ale i cały utrze szy ǳień, gdyż warto ą starannie zbadać.

— Sąǳę, że chcąc nie chcąc bęǳiemy do tego zmuszeni — odparł Pencroff. — Od
zachodu niebo zaczyna wyglądać groźnie. Niech pan spo rzy, ak się zaciąga chmurami!

— W każdym razie mamy pomyślny wiatr dla żeglugi do Przylądka Szczęki — za-
uważył reporter.

— Świetny wiatr — odparł marynarz — ale żeby we ść do zatoki, trzeba bęǳie la-
wirować, więc wolałbym to zrobić za dnia, bo zupełnie nie znam tych wód.

— Wód, które są pewnie usiane rafami — dodał Harbert — sąǳąc z tego, co wi-
ǳieliśmy przy południowych brzegach Zatoki Rekinów.

— Pencroffie — powieǳiał na to Cyrus Smith — niech pan robi, ak pan uważa, że
bęǳie na lepie , zda emy się na pana.

— Niech pan bęǳie spoko ny, panie Cyrusie — odparł marynarz — nie będę się
narażał bez potrzeby. Wolałbym, żeby mnie ktoś dźgnął nożem w mó własny brzuch, niż
żeby akaś rafa przeǳiurawiła brzuch „Bonawentury”!

Przez „brzuch” rozumiał Pencroff zanurzony w woǳie kadłub swo ego statku, o który
dbał barǳie niż o własną skórę.

— Która goǳina? — zapytał Pencroff.
— ǲiesiąta — odparł Gedeon Spilett.
— A ak daleko eszcze do przylądka, panie Cyrusie?
— Około piętnastu mil — odparł inżynier.
— Potrzeba więc dwie i pół goǳiny — powieǳiał marynarz. — Bęǳiemy w pobliżu

przylądka mięǳy dwunastą a pierwszą. Niestety, o te goǳinie skończy się przypływ i za-

³⁵⁸miriada (z gr. myrias) — grecki liczebnik oznacza ący ǳiesięć tysięcy, używany zwykle w liczbie mnogie
na określenie ogromne , trudne do policzenia liczby czegoś. [przypis edytorski]
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cznie się odpływ. Obawiam się, że bęǳie barǳo trudno we ść do zatoki, ma ąc przeciwko
sobie wiatr i morze.

— Tym barǳie że mamy ǳiś pełnię — dodał Harbert — a te przypływy i odpływy
kwietniowe bywa ą barǳo silne.

— A nie mógłby pan, Pencroffie, zakotwiczyć przy cyplu przylądka? — zapytał Cyrus
Smith.

— Co? Rzucać kotwicę przy samym ląǳie, ma ąc w perspektywie burzę⁈ — zawołał
marynarz. — O czym pan myśli, panie Cyrusie? To by znaczyło dobrowolnie wystawiać
statek na pewne rozbicie!

— Więc co pan zrobi?
— Będę się starał wytrwać na pełnym morzu aż do nade ścia przypływu, czyli do

mnie więce siódme wieczorem, a eśli bęǳie eszcze widno, spróbu ę we ść do zatoki.
Gdyby się nie udało, to bęǳiemy się kręcili całą noc po morzu, a do zatoki we ǳiemy
utro o wschoǳie słońca.

— Powieǳiałem uż, Pencroffie, że zda emy się całkowicie na pana — odparł Cyrus
Smith.

— Ach! Gdyby na tym wybrzeżu była akaś latarnia morska, byłoby wygodnie dla
żeglarzy! — powieǳiał Pencroff.

— Tak — odparł Harbert — zwłaszcza że tym razem nie bęǳie uż uprze mego
inżyniera, który by nam zapalił ogień wskazu ący drogę do portu.

— Aha, dobrze, że sobie przypomnieliśmy, drogi Cyrusie — powieǳiał Gedeon Spi-
lett. — Jeszcze panu za to nie poǳiękowaliśmy. Szczerze mówiąc, bez tego ognia nigdy
nie zdołalibyśmy wrócić do domu.

— Jakiego ognia? — zapytał Cyrus Smith, mocno zdumiony słowami reportera.
— Choǳi nam o to, panie Cyrusie — odparł Pencroff — że przez kilka ostatnich go-

ǳin przed naszym powrotem byliśmy w wielkim kłopocie na pokłaǳie „Bonawentury”.
Pewnie byśmy minęli wyspę, gdyby pan nie rozpalił tego ognia w nocy z ǳiewiętnastego
na dwuǳiesty paźǳiernika, na płaskowyżu przy Granitowym Pałacu.

— Tak, tak… To był szczęśliwy pomysł — odparł inżynier.
— A tym razem — dorzucił marynarz — nie bęǳie nikogo, kto by nam oddał tę

małą przysługę, chyba żeby Ayrton wpadł na ten pomysł.
— Tak, nikogo — odparł Cyrus Smith.
W kilka chwil późnie inżynier, znalazłszy się sam na sam z reporterem na ǳiobie

statku, szepnął mu do ucha:
— Słucha , przy acielu, eśli est coś pewnego na świecie, to to, że w nocy z ǳiewięt-

nastego na dwuǳiesty paźǳiernika nie rozpalałem żadnego ognia ani na płaskowyżu
w pobliżu Granitowego Pałacu, ani w żadnym innym punkcie wyspy!
 

Noc na morzu.—Zatoka Rekinów.—Zwierzenia.— Przygotowania do zimy.—Wczesna
zima. — Mrozy. — Prace wewnątrz domostwa. — Po sześciu miesiącach. — Negatyw
fotograficzny. — Niespoǳiewane zdarzenie.

Stało się tak, ak przewiǳiał Pencroff, ego doświadczenie nie mogło go omylić.
Wiatr wzmagał się i z bryzy przeszedł w gwałtowny wicher, to znaczy osiągnął pręd-
kość czterǳiestu do czterǳiestu pięciu mil na goǳinę³⁵⁹. Statek płynący na pełnym
morzu musiałby w takie sytuac i zrefować wszystkie żagle i zwinąć bramsle³⁶⁰. Ponieważ
„Bonawentura” zbliżył się do zatok około szóste , gdy trwał odpływ, nie sposób było do
nie wpłynąć. Trzeba więc było pozostać na pełnym morzu, gdyż Pencroff, choćby nawet
chciał, nie zdołałby dotrzeć do u ścia Rzeki ǲiękczynienia. Wciągnąwszy wobec tego na
główny maszt foka ako żagiel sztormowy, czekał spoko nie, utrzymu ąc statek ǳiobem
do lądu.

³⁵⁹czterǳieści pięć mil na goǳinę — około  kilometrów na goǳinę. [przypis autorski]
³⁶⁰bramsel — prostokątny żagiel zawieszany na trzecie lub czwarte licząc od pokładu rei (poziomym drzewcu

przytwierǳonym do masztu); podczas silnych wiatrów bramsle zwĳa się. [przypis edytorski]
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Na szczęście, pomimo że wicher był barǳo gwałtowny, morze pod osłoną brzegów
nie było zbyt wzburzone. Nie obawiano się więc gwałtownych uderzeń bałwanów, barǳo
niebezpiecznych dla małych statków. Nie zdołałyby zapewne przewrócić „Bonawentury”,
który był dobrze obciążony, niemnie ednak wielkie masy wody, zalewa ąc pokład, mo-
głyby uszkoǳić statek, gdyby poszycie nie wytrzymało. Pencroff ako dobry marynarz był
gotowy na wszelkie przypadki. Co prawda miał duże zaufanie do swo ego statku, mimo
to ednak oczekiwał świtu z pewnym niepoko em.

Przez całą noc Gedeonowi Spilett i Cyrus Smith nie mieli okaz i porozmawiać ze so-
bą, a przecież słowa, które inżynier wyszeptał do ucha reporterowi, zasługiwały na to, aby
eszcze raz zastanowić się nad tą ta emniczą mocą, która zdawała się rząǳić na Wyspie
Lincolna. Gedeon Spilett bezustannie myślał o tym nowym, niewytłumaczalnym wy-
darzeniu, o po awieniu się ognia na wybrzeżu. Przecież sam go wiǳiał! Jego towarzysze,
Harbert i Pencroff, też go wiǳieli. Ogień pomógł im rozpoznać położenie wyspy w tę
ciemną noc i nie mieli wątpliwości, że rozpaliła go ręka inżyniera, a tymczasem Cyrus
Smith oświadczył kategorycznie, że nic podobnego nie zrobił!

Gedeon Spilett postanowił po powrocie do domu eszcze raz zagadnąć o to inżyniera
i skłonić go do powieǳenia towarzyszom o tych ǳiwnych zdarzeniach. Może zdecydo-
wano by się wówczas, żeby wspólnie dokładnie zbadać całą Wyspę Lincolna.

Tak czy owak, tego wieczora na tych nieznanych dotąd brzegach, tworzących we ście
do zatoki, nie po awił się żaden ogień i stateczek całą noc pozostał na pełnym morzu.

Gdy tylko na wschoǳie zaświtały pierwsze błyski utrzenki, wiatr, który tymczasem
powoli się uspokoił, zmienił kierunek o dwa rumby, co ułatwiło Pencroffowi prześlizgnię-
cie się przez wąską cieśninę stanowiącą we ście do zatoki. Około siódme rano „Bonawen-
tura”, wziąwszy kurs na Północny Przylądek Szczęki, wśliznął się ostrożnie w cieśninę,
potem wypłynął na wody zatoki, otoczone malowniczym obramowaniem z zastygłe la-
wy.

— Oto kawałek morza akby stworzony na doskonałą przystań — powieǳiał Pencroff.
— Cała flota mogłaby tu swobodnie manewrować!

— Na ǳiwnie sze — zauważył Cyrus Smith — że tę zatokę utworzyły dwa potoki la-
wy wyrzucone przez wulkan i stopniowo nagromaǳone w czasie kole nych wybuchów.
Wskutek tego est osłonięta ze wszystkich stron i zapewne nawet podczas na gwałtow-
nie szych burz morze est tu spoko ne ak ezioro.

— Bez wątpienia — odparł marynarz. — Wiatr może się tu wcisnąć tylko przez
wąskie gardło pomięǳy dwoma przylądkami, a w dodatku przylądek północny zasłania
całkiem południowy, ǳięki czemu podmuchy wiatru ma ą barǳo utrudniony dostęp.
Doprawdy, „Bonawentura” mógłby tu sobie stać przez cały rok nawet bez rzucania ko-
twicy.

— Miałby tu trochę za dużo mie sca — zauważył reporter.
— Ba! Panie Spilett — odparł marynarz — zgaǳam się, że dla „Bonawentury” za-

toka est zbyt obszerna, ale gdyby floty Unii potrzebowały bezpiecznego schronienia na
Pacyfiku, nie znalazłyby pewnie lepszego niż ta przystań.

— Jesteśmy w paszczy rekina — zauważył Nab, robiąc aluz ę do kształtu przystani.
— W same paszczy, mó poczciwy Nabie — odparł Harbert. — Ale przecież nie

boisz się, że się zamknie i nas pożre?
— Nie, panie Harbercie — odparł Nab — ale ednak ta przystań nie barǳo mi się

podoba. Jakoś nieprzy emnie wygląda.
— Masz ci los! — zawołał Pencroff. — Nab krytyku e mo ą przystań akurat w chwili,

kiedy zamierzam złożyć ą w darze Ameryce!
— Ale czy przyna mnie est tu dość głęboko? — zapytał inżynier. — Bo co wystarczy

naszemu „Bonawenturze”, na pewno nie wystarczy naszym pancernikom³⁶¹.
— Łatwo się o tym przekonać — odparł Pencroff.
I marynarz wyrzucił za burtę długi sznur z kawałkiem żelaza na końcu, który mu służył

za sondę. Sznur miał około pięćǳiesięciu sążni długości i rozwinął się aż do końca, nie
napotkawszy dna.

³⁶¹pancernik — duży, silnie opancerzony i uzbro ony w ǳiała wielkiego kalibru okręt wo enny o napęǳie
parowym lub turbinowym; pancerniki stanowiły trzon flot wo ennych od czasu powstania tego typu okrętów
w drugie połowie XIX w. do okresu II wo ny światowe . [przypis edytorski]
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— Świetnie! — powieǳiał Pencroff. — Nasze pancerniki mogą tu zawĳać, na pewno
nie osiądą na mieliźnie!

— Rzeczywiście, ta zatoka to istna otchłań — powieǳiał Cyrus Smith. — Ale biorąc
pod uwagę wulkaniczne pochoǳenie wyspy, nic ǳiwnego, że dno morskie ma tu takie
głębie.

— Wygląda — zauważył Harbert — akby ściany wybrzeży ktoś wykuł kilofem i są-
ǳę, że u ich podnóży nawet pięcio- czy sześciokrotnie dłuższą sondą Pencroff nie dotarłby
do dna.

— Wszystko to pięknie — odezwał się na to reporter — ale muszę zwrócić Pencrof-
fowi uwagę, że ego przystani braku e edne barǳo ważne rzeczy.

— Jakie to, panie Spilett?
— Jakieś szczeliny w skale czy wyżłobienia, którymi można by się było dostać do

wnętrza wyspy. Nie wiǳę nigǳie mie sca, na którym dałoby się postawić stopę.
Istotnie, na całym obwoǳie zatoki, wśród wysokich, stromych bloków lawy, nie było

ednego mie sca dogodnego do wylądowania. Była to edna niedostępna ściana, przypo-
mina ąca brzegi norweskich fiordów³⁶², lecz eszcze barǳie naga i ałowa. „Bonawentura”
płynął tak blisko brzegu, że prawie go dotykał, ale ego pasażerowie nigǳie nie dostrzegli
na mnie sze występu, który pozwoliłby im ze ść na ląd.

Pencroff pocieszał się, mówiąc, że w razie potrzeby można rozsaǳić skały za pomo-
cą ładunku wybuchowego, a ponieważ nie było uż co robić w zatoce, skierował statek
w stronę cieśniny i około drugie wyprowaǳił go na morze.

— Uff! — westchnął Nab z ulgą.
Można było naprawdę pomyśleć, że poczciwy Murzyn czuł się nieswo o w te olbrzy-

mie paszczy.
Od Przylądka Szczęki do u ścia Rzeki ǲiękczynienia było nie więce niż osiem mil.

Statek wziął kurs w kierunku Granitowego Pałacu, płynąc w odległości mili od brzegu.
Olbrzymie złomy lawy ustąpiły wkrótce malowniczym piaszczystym wydmom, wśród
których w tak niezwykły sposób odnaleziono inżyniera i które odwieǳały setki ptaków
morskich.

Około czwarte Pencroff, pozostawia ąc z lewe burty cypel wysepki, wpłynął do cie-
śniny ǳielące ą od wyspy, a o piąte kotwica „Bonawentury” zaryła się w piasek przy
u ściu Rzeki ǲiękczynienia.

Minęły trzy dni, odkąd koloniści opuścili swó dom. Ayrton oczekiwał ich na brzegu,
a pan Jup wyszedł im naprzeciw, wyda ąc pomruki zadowolenia.

W ten sposób zbadano wybrzeża całe wyspy, nie odkrywszy nigǳie żadnych po-
de rzanych śladów. Jeśli więc mieszkała na nie akaś ta emnicza istota, to chyba tylko
w tych nieprzebytych lasach Półwyspu Wężowego, gǳie eszcze dotąd nie postała stopa
kolonistów.

Gedeon Spilett rozmawiał o tym z inżynierem i ustalili, że zwrócą uwagę swoich
towarzyszy na ǳiwny charakter niektórych zdarzeń, akie zaszły na wyspie, z których
ostatnie było na barǳie zagadkowe.

Cyrus Smith, wraca ąc do sprawy ognia, który akaś nieznana ręka zapaliła na wy-
brzeżu, po raz dwuǳiesty chyba zapytał reportera:

— Czy est pan pewny tego, że wiǳiał pan ogień? Może to był akiś częściowy wybuch
wulkanu lub meteor?

— Nie, Cyrusie — odparł reporter — to był z pewnością ogień zapalony luǳką ręką.
Zresztą proszę zapytać Pencroffa i Harberta. Wiǳieli to samo co a i potwierǳą mo e
słowa.

W wyniku te rozmowy kilka dni późnie ,  kwietnia wieczorem, gdy wszyscy ko-
loniści zebrali się na Płaskowyżu Pięknego Widoku, Cyrus Smith zabrał głos i odezwał
się w te słowa:

— Przy aciele, czu ę się w obowiązku zwrócić waszą uwagę na pewne wydarzenia,
które zaszły na nasze wyspie i o których chciałbym zasięgnąć waszego zdania. Wydarzenia
te są, że się tak wyrażę, nadprzyroǳone…

³⁶²fiord — głęboka zatoka morska mocno wrzyna ąca się w ląd, ma ąca strome, skaliste zbocza; fiordy tworzą
wybrzeża Norwegii oraz Szkoc i, Grenlandii, Islandii i in. [przypis edytorski]
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— Nadprzyroǳone! — zawołał marynarz, puszcza ąc z fa ki kłąb dymu. — To może
nasza wyspa też est nadprzyroǳona?

— Nie, Pencroffie, ale z pewnością ta emnicza — odparł inżynier. — Chyba że pan
potrafiłby wytłumaczyć to, czego ani a, ani Spilett dotychczas nie potrafiliśmy zrozumieć.

— Proszę mówić, panie Cyrusie — odparł marynarz.
— Dobrze więc! Czy rozumie pan — ciągnął dale inżynier — ak to możliwe, że po

tym, ak wpadłem do morza, zostałem znaleziony w głębi wyspy o ćwierć mili od brzegu,
nie wieǳąc sam, ak się tam dostałem?

— Może w stanie nieświadomości… — powieǳiał Pencroff.
— Nie, to niemożliwe — odparł inżynier. — Idźmy dale . Czy wie pan, w aki sposób

Top zdołał odszukać wasze schronienie o pięć mil od mie sca, w którym leżałem?
— Wroǳony instynkt psa… — odparł Harbert.
— Osobliwy instynkt! — powieǳiał reporter. — Przecież pomimo wiatru z desz-

czem, aki szalał tamte nocy, Top przybył do Kominów całkiem suchy i niezabłocony!
— Idźmy dale — powieǳiał inżynier. — Czy rozumie pan, w ak to się stało, że nasz

pies tak ǳiwnie został wyrzucony z eziora po walce z diugoniem?
— Nie, nie barǳo, przyzna ę — odparł Pencroff. — Trudno też wy aśnić pochoǳenie

rany na boku diugonia, która wyglądała na zadaną akimś ostrym narzęǳiem.
— Idźmy eszcze dale — powieǳiał Cyrus Smith. — Czy rozumiecie, przy aciele,

w aki sposób w ciele młodego pekari znalazło się ziarnko śrutu; w aki sposób skrzynia
została tak szczęśliwie wyrzucona na brzeg, pomimo że nigǳie nie było śladu po roz-
bitym statku; w aki sposób butelka zawiera ąca dokument wtedy, gdy po raz pierwszy
wyruszyliśmy na morze, nadpłynęła ku nam akby na zawołanie; w aki sposób nasze
czółno urwało się z uwięzi i przypłynęło samo z prądem rzeki właśnie w chwili, gdy go
potrzebowaliśmy; w aki sposób podczas na azdu małp drabina tak szczęśliwie zsunęła się
na dół z okna Granitowego Pałacu; w aki sposób wreszcie dokument, którego Ayrton,
ak twierǳi, nigdy nie pisał, dostał się w nasze ręce?

Cyrus Smith wyliczył wszystkie zaǳiwia ące zdarzenia, akie zaszły na wyspie, nie
zapomina ąc żadnego. Harbert, Pencroff i Nab patrzyli po sobie, nie wieǳąc, co na to
odpowieǳieć, gdyż cały ten szereg wydarzeń, po raz pierwszy w ten sposób zestawionych,
zaskoczył ich naǳwycza nie.

— Na honor! — powieǳiał wreszcie Pencroff. — Ma pan rac ę, panie Cyrusie. Trud-
no to wszystko wytłumaczyć.

— Otóż, przy aciele — ciągnął dale inżynier — do tych wypadków dołączył teraz
nowy, równie niepo ęty fakt.

— Jaki, panie Cyrusie? — zapytał żywo Harbert.
— Mówi pan, Pencroffie — ciągnął dale inżynier — że gdy wracaliście z wyspy

Tabor, u rzeliście ogień na Wyspie Lincolna?
— Nie inacze — odparł marynarz.
— Czy est pan pewny, że wiǳiał pan ten ogień?
— Tak, ak pana wiǳę.
— I ty także, Harbercie?
— Ach, panie Cyrusie — zawołał Harbert – przecież ten ogień aśniał ak gwiazda

pierwsze wielkości!
— A może to rzeczywiście była gwiazda? — zapytał inżynier.
— Nie — odparł Pencroff – bo całe niebo było zakryte gęstymi chmurami, a gwiazda

w żadnym razie nie świeciłaby tak nisko nad horyzontem. Przecież pan Spilett wiǳiał to
samo co my i może potwierǳić nasze słowa!

— Muszę dodać — powieǳiał reporter — że światło było barǳo askrawe i przy-
pominało strugę światła elektrycznego.

— Tak! Tak! Właśnie… — odparł Harbert. — I świeciło z pewnością gǳieś z wyso-
kości Granitowego Pałacu.

— Otóż, przy aciele — odparł Cyrus — w nocy z ǳiewiętnastego na dwuǳiesty
paźǳiernika ani a, ani Nab nie rozpalaliśmy żadnego ognia na wyspie.

— Jak to? Nie zapalaliście⁈… — zawołał Pencroff w na wyższym zdumieniu, które
nie dało mu nawet dokończyć zdania.
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— Nie wychoǳiliśmy wcale z Granitowego Pałacu — odparł Cyrus Smith — a eśli
na wybrzeżu po awił się ogień, to musiała go zapalić akaś inna ręka.

Pencroff, Harbert i Nab stali osłupieni. Nie było mowy o żadnym złuǳeniu, na własne
oczy wiǳieli płonące światło w nocy z  na  paźǳiernika.

Tak! Musieli zgoǳić się, że istniała tu akaś ta emnica! Na Wyspie Lincolna ǳiałała
widocznie akaś zagadkowa moc, sprzy a ąca kolonistom, lecz mocno drażniąca ich cieka-
wość. Czyżby w na skrytszych zakątkach wyspy ukrywała akaś istota? O tym koniecznie
należało się przekonać!

Cyrus Smith przypomniał towarzyszom, z akim ǳiwnym niepoko em Top i Jup krą-
żyli dokoła otworu studni łączące Granitowy Pałac z morzem, i ozna mił im, że badał
tę studnię, ale nie odkrył w nie nic pode rzanego. Rezultatem te rozmowy było po-
stanowienie powzięte ednomyślnie przez wszystkich członków kolonii, aby po nade ściu
wiosny przeszukać barǳo dokładnie całą wyspę.

Od tego dnia Pencroff stał się niespoko ny. Miał wrażenie, że wyspa, którą dotąd
uważał za swo ą osobistą własność, nie należy uż całkowicie do niego i że musi ą ǳielić
z innym właścicielem, któremu na dodatek, chcąc nie chcąc, czuł się podległy. Często
rozmawiał z Nabem o tych wszystkich zdarzeniach i oba , będąc z natury skłonni do
wiary w cuda, byli prawie przekonani, że Wyspa Lincolna zna du e się w mocy akichś sił
nadprzyroǳonych.

Tymczasem w ma u, któremu na półkuli północne odpowiada listopad, nadeszły słot-
ne dnie. Wszystko zapowiadało ostrą i wczesną zimę, toteż niezwłocznie rozpoczęto prace
związane z przygotowaniem się do zimowania.

Zresztą teraz koloniści mogli przetrzymać choćby na ostrze szą zimę. Nie brakowało
im ubrań z filcu, a muflony, uż barǳo liczne, dostarczyły obficie wełny potrzebne do
wyrobu ciepłych tkanin.

Ayrtona oczywiście także zaopatrzono w wygodną i ciepłą oǳież. Cyrus Smith za-
proponował mu, żeby zimę spęǳił razem z nimi w Granitowym Pałacu, gǳie mu bęǳie
lepie niż w zagroǳie, i Ayrton obiecał, że się przeniesie, kiedy tylko skończy ostatnie
prace w zagroǳie. Stało się to w połowie kwietnia. Odtąd Ayrton mieszkał razem z kolo-
nistami i przy każde okaz i okazywał się przydatny. Zawsze ednak był pokorny i smutny
i nie brał uǳiału w rozrywkach swoich towarzyszy.

Większą część trzecie z kolei zimy spęǳane na Wyspie Lincolna koloniści przesie-
ǳieli zamknięci w Granitowym Pałacu. Cały czas szalały straszliwe burze i wichry, które
zdawały się wstrząsać skałami w posadach. Wzburzone fale przypływu zagrażały zalaniem
całe wyspy i z pewnością statek, który zakotwiczyłby w pobliżu lądu, przepadłby wraz
z całym ładunkiem i załogą. Dwukrotnie podczas edne z tych nawałnic Rzeka ǲięk-
czynienia wezbrała do tego stopnia, że obawiano się, by nie pozrywała mostów, a nawet
trzeba było wzmocnić mostki na wybrzeżu, które całkiem zalewała woda, gdy morze biło
o brzegi.

Łatwo się domyślić, że te straszliwe huragany, podobne do trąb powietrznych, zmie-
szane z deszczem i śniegiem, wyrząǳiły niemałe szkody na Płaskowyżu Pięknego Wi-
doku. Na barǳie ucierpiał młyn i ptaszarnia. Koloniści musieli często dokonywać tam
pilnych napraw, gdyż inacze życie ptactwa byłoby poważnie zagrożone.

Podczas te niepogody parę aguarów i gromady małp zapęǳiły się aż na skra pła-
skowyżu i ciągle trzeba się było obawiać, aby na zwinnie sze i na śmielsze z nich, pę-
ǳone głodem, nie przedostały się przez potok, który po zamarznięciu stawał się łatwy
do przebycia. Gdyby nie stałe pilnowanie, plantac e i zwierzęta domowe z pewnością
uległyby zagłaǳie. Często trzeba było odstraszać wystrzałami niebezpiecznych intruzów,
żeby utrzymać ich w przyzwoite odległości. Toteż kolonistom nie brakowało za ęć, gdyż
oprócz pracy poza domem, zawsze było coś do zrobienia w samym Granitowym Pałacu.

Podczas wielkich mrozów kilka razy urząǳono wspaniałe polowania na wielkich Ba-
gnach Kazarek. Gedeon Spilett i Harbert, korzysta ąc z pomocy Jupa i Topa, nie zmar-
nowali ani ednego strzału, polu ąc wśród chmary ǳikich kaczek, bekasów, cyranek,
rożeńców i cza ek. Dostęp do tych pełnych ptactwa terenów był łatwy — bądź to dro-
gą do Przystani Balonowe po prze ściu przez most na Rzece ǲiękczynienia, bądź też
dookoła głazów Cypla Znaleziska. Myśliwi nigdy więc nie oddalali się od Granitowego
Pałacu o więce niż dwie czy trzy mile.
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Tak upłynęły cztery miesiące te surowe zimy, to est czerwiec, lipiec, sierpień i wrze-
sień. Ogólnie rzecz biorąc, Granitowy Pałac nie ucierpiał zbytnio podczas niepogody,
podobnie ak zagroda, mnie odkryta od płaskowyżu i w znaczne części osłonięta Górą
Franklina. Docierały do nie tylko ostatnie podmuchy wichru, który rozbĳał się wcześnie
o lasy i wysokie skały wybrzeża. Szkody nie były więc znaczne, a zręczne i pracowite ręce
Ayrtona szybko e naprawiły, gdy w drugie połowie paźǳiernika powrócił na kilka dni
do zagrody.

W czasie zimy nie wydarzył się żaden nowy zagadkowy wypadek. Nie stało się nic
niezwykłego, pomimo że Pencroff z Nabem wręcz czatowali na na mnie znaczące fak-
ty, żeby móc e przypisać akieś ta emnicze przyczynie. Nawet Top i Jup nie krążyli uż
wokół studni i nie zdraǳali żadnego niepoko u. Zdawało się zatem, że seria nadprzy-
roǳonych wypadków została przerwana, chociaż często rozmawiano o nich wieczorami
w Granitowym Pałacu i podtrzymywano postanowienie przeszukania całe wyspy, nawet
na barǳie niedostępnych zakamarków. Jednak zdarzenie na większe wagi, które mo-
gło mieć zgubne następstwa, nagle odwiodło Cyrusa Smitha i ego towarzyszy od tych
planów.

Było to w paźǳierniku. Wiosna zbliżała się szybkimi krokami. Natura odżywała pod
wpływem promieni słonecznych, a mięǳy wiecznie zielonymi drzewami iglastymi, które
tworzyły obramowanie lasu, zaczęły się po awiać świeże listki na wiązowcach, banks ach
i cedrach himala skich.

Przypominamy sobie zapewne, że Gedeon Spilett i Harbert nieraz robili zd ęcia roz-
maitych okolic Wyspy Lincolna.

Otóż  paźǳiernika, około trzecie po południu, Harbert, zwabiony piękną pogodą,
wpadł na pomysł, żeby sfotografować całą Zatokę Stanów Z ednoczonych, rozciąga ącą się
naprzeciw Płaskowyżu Pięknego Widoku od Przylądka Szczęki aż do Przylądka Szponu.

Horyzont rysował się ze wspaniałą czystością, morze, lekko kołysane wietrzykiem,
wyglądało w oddali na nieruchome ak ezioro, tu i ówǳie tylko migocąc złocistymi
cętkami.

Harbert umieścił aparat w ednym z okien duże sali Granitowego Pałacu, tak że
obiektyw obe mował całe wybrzeże wraz z zatoką. Jak zwykle zrobił zd ęcie, a potem
poszedł utrwalić naświetlony negatyw w ciemnym zakątku Granitowego Pałacu, gǳie
przechowywał odczynniki.

Kiedy powrócił i przy rzał się dokładnie negatywowi pod światło dostrzegł na nim
malutką, ledwie widoczną plamkę na samym horyzoncie. Kilka razy próbował wypłukać
negatyw, żeby się e pozbyć, ale to nie pomogło.

„To zapewne akaś wada w szkle” — pomyślał.
Z ciekawości postanowił ą zbadać za pomocą silne soczewki, którą wy ął z lunety.
Ale gdy tylko spo rzał, wydał głośny krzyk, a płytka negatywu omal nie wypadła mu

z ręki.
Pędem pobiegł do poko u, w którym zna dował się Cyrus Smith, podał inżynierowi

negatyw wraz z soczewką i wskazał malutką plamkę.
Cyrus Smith obe rzał punkcik, po czym chwycił lunetę i podbiegł do okna.
Powoli przesuwał lunetę, przeszuku ąc horyzont, w końcu zatrzymał ą na pode rza-

nym punkcie. Opuścił ą i wypowieǳiał tylko edno słowo:
— Statek!
Istotnie, z Wyspy Lincolna widać było statek.

Tajemnicza wyspa
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CZĘŚĆ TRZECIA. TAJEMNICA WY
SPY
 

Zguba czy ocalenie? — Wezwanie Ayrtona. — Ważne pytanie. — To nie „Duncan”! —
Podejrzany statek. — Środki ostrożności. — Statek się zbliża. — Strzał armatni. — Dwu-
masztowiec zarzuca kotwicę w pobliżu wyspy. — Nadchoǳi noc.

Minęło uż dwa i pół roku, odkąd rozbitkowie statku powietrznego zostali wyrzuceni
na Wyspę Lincolna, i do te pory nie zdołali nawiązać kontaktu z resztą świata. Wprawǳie
reporter raz próbował porozumieć się z zamieszkałymi kra ami za pośrednictwem ptaka,
któremu uwiązał u szyi notatkę z krótką informac ą o ich położeniu, lecz na szczęśliwy
wynik te próby nie można było poważnie liczyć. Jedynym człowiekiem, który w opisanych
powyże okolicznościach powiększył liczbę członków te małe kolonii, był Ayrton. Aż
tu nagle  paźǳiernika w pobliżu wyspy, na morzu zawsze dotąd pustym, po awili się
niespoǳiewanie inni luǳie.

Nie można było mieć wątpliwości! W pobliżu był statek! Ale czy popłynie dale , czy
przybĳe do wyspy? Za kilka goǳin koloniści na pewno się tego dowieǳą.

Cyrus Smith z Harbertem przywołali natychmiast Gedeona Spiletta, Pencroffa i Na-
ba do duże sali Granitowego Pałacu i powiadomili ich o tym, co się ǳie e. Pencroff,
chwycił lunetę, przebiegł wzrokiem horyzont i zatrzymał się na wskazanym punkcie,
czyli na czymś, czego obraz utrwalił się ako ledwie dostrzegalna plamka na negatywie
fotograficznym. Potem zawołał tonem nie zdraǳa ącym szczególnego zadowolenia:

— Do kroćset diabłów! To naprawdę statek!
— Czy płynie w naszą stronę? — zapytał Gedeon Spilett.
— Nie da się eszcze powieǳieć — odparł Pencroff — bo na razie nad horyzontem

widać tylko maszty i żagle, ale ani kawałka kadłuba!
— Co teraz robić? — zapytał Harbert.
— Czekać — odparł Cyrus Smith.
I przez dłuższą chwilę koloniści stali w milczeniu, zatopieni w myślach, pochłonię-

ci obawami i naǳie ami wywołanymi przez to na ważnie sze wydarzenie od czasu ich
przybycia na Wyspę Lincolna.

Bez wątpienia nie zna dowali się wcale w położeniu rozbitków wyrzuconych na ałową
wysepkę, walczących z przyrodą-macochą o nęǳną egzystenc ę, zżeranych nieustannie
tęsknotą do świata i luǳi. Zwłaszcza Pencroff i Nab czuli się tak szczęśliwi i bogaci, że
z żalem opuściliby wyspę. Zresztą byli akby stworzeni do tego nowego życia na tym
kawałku ziemi, ucywilizowanym ǳięki ich własne inteligenc i. Ale ednak ten statek
przynosił ze sobą wieści ze świata, a może nawet był cząstką o czyzny, spieszące im na
spotkanie? Na statku zna dowali się luǳie, ich bliźni, więc łatwo zrozumieć, że na ego
widok żywie zabiły im serca.

Pencroff od czasu do czasu brał lunetę do ręki, stawał przy oknie i z niezmierną uwagą
śleǳił statek oddalony eszcze o akieś dwaǳieścia mil na wschód od wyspy. Koloniści nie
mogli więc eszcze żadnym sygnałem dać znać o sobie. Wywieszone bandery nie byłoby
widać ze statku, nie usłyszano by huku strzelby, nie dostrzeżono zapalonego ognia.

W każdym razie nie ulegało wątpliwości, że wyspa ze sterczącą na nie Górą Franklina
nie u ǳie uwagi dyżurnego marynarza na bocianim gnieźǳie³⁶³. Mimo to po co statek
miałby do nie przybić? Przecież tylko ślepy wypadek mógł go zapęǳić w tę część Pacy-
fiku, gǳie na mapie nie było żadne wyspy prócz wyspy Tabor, która także leżała z dala
od dróg uczęszczanych przez statki dalekomorskie płynące na archipelagi polinezy skie,
na Nową Zelandię czy na wybrzeża Ameryki.

³⁶³bocianie gniazdo — tu: platforma obserwacy na umieszczona wysoko na głównym maszcie statku. [przypis
edytorski]
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Każdy zadawał sobie w myśli tego roǳa u pytania, kiedy nagle Harbert znalazł od-
powiedź:

— A może to „Duncan”?
„Duncan”, ak wiemy, był to acht lorda Glenarvana, który wysaǳił Ayrtona na wyspie

Tabor i miał kiedyś po niego wrócić. Otóż wyspa Tabor nie leżała tak daleko od Wyspy
Lincolna, aby statek uda ący do pierwsze nie mógł po droǳe przepłynąć obok drugie .
ǲieliło e tylko sto pięćǳiesiąt mil na długości i siedemǳiesiąt pięć mil na szerokości
geograficzne .

— Trzeba uprzeǳić Ayrtona — powieǳiał Gedeon Spilett — i natychmiast go tu
przywołać. Tylko on może nam powieǳieć, czy to rzeczywiście „Duncan”.

Wszyscy się z tym zgoǳili, reporter udał się więc do aparatu telegraficznego łączącego
zagrodę z Granitowym Pałacem i zatelegrafował: „Proszę przy ść ak na szybcie !”.

Parę chwil późnie odezwał się aparat.
„Idę” — odpowieǳiał Ayrton.
Tymczasem koloniści nadal obserwowali statek.
— Jeśli to est „Duncan” — powieǳiał Harbert — to Ayrton pozna go od razu, bo

przez pewien czas pływał na nim.
— A eśli go pozna — dodał Pencroff — na pewno barǳo się wzruszy.
— Tak — odparł Cyrus Smith — ale teraz Ayrton est uż godny tego, by wrócić na

pokład „Duncana”, a dałby Bóg, żeby to rzeczywiście był acht lorda Glenarvana. Każdy
inny statek uznałbym za pode rzany. Te wody ma ą złą sławę i ciągle obawiam się, że naszą
wyspę odwieǳą piraci mala scy.

— Bęǳiemy się bronić! — zawołał Harbert.
— Oczywiście, mó chłopcze — odparł z uśmiechem inżynier. — Lepie ednak, żeby

nie było potrzeby się bronić.
— Pozwólcie mi zrobić edną uwagę — powieǳiał Gedeon Spilett. — Żeglarze nie

zna ą Wyspy Lincolna, gdyż nie ma e nawet na na nowszych mapach. Czyż nie sąǳi pan
zatem, Cyrusie, że est to eszcze eden powód, aby statek, który odkry e niespoǳianie
ten nowy ląd, racze zbliżył się do niego i odwieǳił go, zamiast minąć obo ętnie?

— Bez wątpienia — odparł Pencroff.
— I a tak sąǳę — dodał inżynier. — Można nawet powieǳieć, że do obowiązków

kapitana statku należy poznanie każdego nieznanego dotychczas lądu lub wyspy i ozna-
czenie ich pozyc i na mapie. A taka właśnie est Wyspa Lincolna.

— Dobrze więc — powieǳiał na to Pencroff. — Przypuśćmy, że statek tu zawinie,
że zarzuci kotwicę kilka kabli od wyspy. Co wtedy zrobimy?

Na to pytanie, postawione tak niespoǳiewanie, początkowo nikt nie znalazł odpo-
wieǳi. Dopiero Cyrus Smith po pewnym namyśle odparł swoim zwykłym spoko nym
tonem:

— Oto co zrobimy, przy aciele, i co powinniśmy zrobić: skontaktu emy się ze stat-
kiem, we ǳiemy na pokład i opuścimy tę wyspę, wziąwszy ą uprzednio w posiadanie
w imieniu Stanów Z ednoczonych Ameryki. Późnie powrócimy tu z ludźmi, którzy
zechcą się razem z nami ostatecznie skolonizować wyspę i ofiarować republice amery-
kańskie pożyteczną placówkę w te części Pacyfiku.

— Hurra! — zawołał Pencroff. — Bęǳie to nie byle aki prezent dla nasze o czyzny!
Kolonizac a est uż prawie ukończona, wszystkie części wyspy ma ą swo e nazwy, mamy
naturalną przystań, zapasy słodkie wody, drogi, linię telegraficzną, warsztat okrętowy,
fabrykę — pozosta e tylko oznaczyć Wyspę Lincolna na mapach.

— A eśli podczas nasze nieobecności ktoś ą za mie? — zauważył Gedeon Spilett.
— Do kroćset diabłów! — zawołał marynarz. — Pręǳe sam bym tu został, żeby e

pilnować, a akem³⁶⁴ Pencroff, nikt mi e nie ukradnie ak zegarka z kieszeni gapia!
Przez całą goǳinę nie sposób było stwierǳić na pewno, czy statek zbliża się do Wy-

spy Lincolna, czy nie. Wprawǳie nieco się zbliżył, ale aki był ego kurs, tego Pencroff
nie mógł rozpoznać. Ponieważ wiatr dął z północnego wschodu, można więc było z pew-
nym prawdopodobieństwem przypuszczać, że statek płynął prawym halsem³⁶⁵. Pomyślny

³⁶⁴jakem — skrócone: ak estem. [przypis edytorski]
³⁶⁵płynął prawym halsem — tzn. ma ąc wiatr po prawe burcie. [przypis edytorski]
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wiatr ułatwiał zbliżanie się do wyspy, a przy tak spoko nym morzu można było do nie
podpłynąć bez obaw, pomimo że głębokość wody nie była oznaczona na mapie.

Około czwarte , czyli w goǳinę po wezwaniu, Ayrton przybył do Granitowego Pałacu.
Wszedł do duże sali i powieǳiał:

— Jestem do usług, panowie.
Jak zwykle Cyrus Smith wyciągnął do niego rękę i prowaǳąc go do okna, powieǳiał:
— Prosiliśmy pana o przybycie, Ayrtonie, z barǳo ważnego powodu. W pobliżu

wyspy widać akiś statek.
Początkowo Ayrton nieco pobladł, a w ego oczach po awił się niepokó . Potem wy-

chylił się przez okno, przebiegł wzrokiem widnokrąg, ale niczego nie dostrzegł.
— Niech pan weźmie lunetę — powieǳiał Gedeon Spilett — i popatrzy uważnie,

bo możliwe, że to „Duncan” wraca, by zabrać pana do o czyzny.
— „Duncan”! — wyszeptał Ayrton. — Już!
To ostatnie słowo akby mimowolnie wymknęło się z ust Ayrtona, który wsparł głowę

na rękach i stał nieruchomo.
Czyżby dwaǳieścia lat wygnania na odludne wysepce nie wydawało mu się esz-

cze dostateczną karą? Czyżby skruszony grzesznik nie czuł się eszcze rozgrzeszony we
własnych oczach czy też w oczach innych luǳi?

— Nie! — zawołał. — Nie, to nie może być „Duncan”!
— Proszę się uważnie przy rzeć, Ayrtonie — powieǳiał na to inżynier. — To dla nas

barǳo ważne, żebyśmy zawczasu wieǳieli, czego się spoǳiewać.
Ayrton wziął do rąk lunetę i skierował ą we wskazanym kierunku. Przez kilka mi-

nut śleǳił widnokrąg obserwował horyzont, nie porusza ąc się, nie mówiąc ani słowa.
Następnie odezwał się:

— Rzeczywiście to statek, ale nie sąǳę, żeby to był „Duncan”.
— A dlaczego nie? — zapytał Gedeon Spilett.
— Dlatego, że „Duncan” est achtem parowym, a nigǳie nie dostrzegłem śladu

dymu, ani nad statkiem, ani obok niego.
— A może płynie tylko pod żaglami? — zauważył Pencroff. — Ma pomyślny wiatr

dla swo ego kursu, a będąc tak daleko od wszelkiego lądu, może starać się oszczęǳać
węgiel.

— Może pan ma rac ę, panie Pencroffie — odparł Ayrton. — Możliwe, że wygasili
kotły. Niech statek zbliży się trochę do brzegów, a wtedy bęǳiemy wieǳieli, czego się
trzymać.

Po tych słowach Ayrton usiadł w kącie duże sali i sieǳiał tam w milczeniu. Koloniści
dyskutowali dale o nieznanym statku, ale Ayrton nie mieszał się do rozmowy.

Wszyscy byli w takim stanie ducha, że nie mogli zabrać się do przerwane pracy.
Zwłaszcza Gedeon Spilett i Pencroff byli tak rozdrażnieni, że choǳili z mie sca na mie -
sce, nie mogąc chwili ustać ani usieǳieć spoko nie. Harbert odczuwał racze ciekawość.
Jedynie Nab zachował swó zwykły spokó . Czyż ego o czyzna nie była tam, gǳie ego
pan? Natomiast inżynier pogrążony był w rozmyślaniach i w głębi duszy barǳie obawiał
się przybycia tego statku, niż tego pragnął.

Tymczasem statek zbliżył się nieco do wyspy. Przez lunetę można było poznać, że był
to statek dalekomorski, nie zaś edna z tych łoǳi mala skich, akich używa ą zazwycza
piraci na Pacyfiku. Należało się więc spoǳiewać, że obawy inżyniera były bezpodstawne
i że obecność tego statku na wodach Wyspy Lincolna nie stanowiła zagrożenia. Pencroff,
przypatrzywszy mu się uważnie, stwierǳił, że statek est ożaglowany ak bryg³⁶⁶ i że płynie
ukośnie do brzegu, prawym halsem, pod niższymi żaglami, marslami³⁶⁷ i bramslami.
Potwierǳił to Ayrton.

Jednak płynąc dale tym kursem, statek powinien wkrótce zniknąć za Przylądkiem
Ostrego Szponu, gdyż zdążał na południowy zachód. W takim razie, aby nie spuścić go

³⁶⁶bryg — typ dwumasztowego żaglowca z ożaglowaniem re owym na obu masztach; szybki i zwrotny, był
popularny w XVIII i XIX w. ako statek handlowy i wo enny. [przypis edytorski]

³⁶⁷marsel — prostokątny żagiel zawieszany na drugie (m. dolny) lub trzecie (m. górny) rei licząc od pokładu.
[przypis edytorski]
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z oka, trzeba było wspiąć się na wzgórza otacza ące Zatokę Waszyngtona, w pobliżu Przy-
stani Balonowe . Była to niepomyślna okoliczność, gdyż dochoǳiła uż piąta po południu
i wkrótce zapada ący zmrok uniemożliwiłby dalszą obserwac ę.

— Co zrobimy, gdy nade ǳie noc? — zapytał Gedeon Spilett. — Czy zapalimy ogień,
aby dać znać o sobie?

Była to niezwykle ważna kwestia i pomimo pode rzeń i przeczuć, akie trapiły in-
żyniera, rozstrzygnięto ą twierǳąco. W ciągu nocy statek mógł zniknąć, odpłynąć na
zawsze, a czy akiś inny po awi się eszcze kiedykolwiek na wodach Wyspy Lincolna? Kto
mógł przewiǳieć, co przyniesie przyszłość?

— Tak — powieǳiał reporter — bez względu na to, co to za statek, musimy go
powiadomić, że wyspa est zamieszkana. Jeśli zlekceważymy nadarza ącą się teraz okaz ę,
możemy tego późnie żałować.

Postanowiono zatem, że Nab z Pencroffem udaǳą się do Przystani Balonowe i gdy
zapadnie noc, rozpalą wielki ogień, którego blask z pewnością zwróci uwagę załogi brygu.

Ale w chwili gdy Nab z marynarzem zamierzali uż wy ść z Granitowego Pałacu, sta-
tek nagle zmienił kurs i zwrócił się prosto w stronę wyspy, w kierunku Zatoki Stanów
Z ednoczonych. Bryg był dobrym żaglowcem, zbliżał się barǳo szybko.

Nab z Pencroffem pozostali więc w domu; Ayrtonowi wręczono lunetę, by mógł
ostatecznie upewnić się, czy ten statek to „Duncan”, czy nie. Jacht szkocki również był
ożaglowany ak bryg, choǳiło więc o to, żeby przekonać się, czy pomięǳy dwoma masz-
tami statku, który w te chwili był oddalony tylko o ǳiesięć mil, wznosi się komin.

Horyzont był wciąż eszcze asny i pogodny. Łatwo więc było sprawǳić, toteż Ayrton
po chwili opuścił lunetę i powieǳiał:

— Nie, to nie „Duncan”! To nie może być on!…
Pencroff wziął od niego lunetę, skierował na statek i stwierǳił, że est to bryg ma ący

trzysta do czterystu ton wyporności, o smukłe sylwetce, z wysokimi masztami, doskonale
zbudowany i z pewnością barǳo szybki. Ale do akiego państwa należał? Trudno to było
określić.

— Na maszcie powiewa akaś bandera — powieǳiał Pencroff. — Tylko nie mogę
rozpoznać kolorów.

— Za pół goǳiny się dowiemy — odparł reporter. — Zresztą widać, że kapitan ma
zamiar tu wylądować, eżeli więc nie ǳiś, to na późnie utro poznamy go z bliska.

— Mnie sza o to — powieǳiał Pencroff. — Lepie wcześnie wieǳieć, z kim się ma
do czynienia, i dlatego nie miałbym nic przeciwko temu, żeby teraz poznać barwy tego
egomościa.

Mówiąc to, marynarz nie ode mował lunety od oka.
Wieczór zaczął zapadać, a wraz z nim ustawał wiatr. Bandera brygu zwiotczała, zaplą-

tała się pomięǳy linkami i coraz trudnie było ą obserwować.
— Nie, to nie bandera amerykańska — powtarzał od czasu do czasu Pencroff — ani

angielska, które czerwony kolor rzucałby się w oczy; to nie są także barwy ancuskie
ani niemieckie, ani biała bandera rosy ska, ani żółta hiszpańska… Zda e się, że est ed-
nobarwna… Zaraz, zaraz… na tych wodach… akie statki spotyka się na częście ?… Może
to bandera chilĳska? Ale ona est tró kolorowa… Może brazylĳska? Zielona… Japońska?
Czarno-żółta… Podczas gdy ta…

W te chwili wiatr rozwinął nieznaną banderę. Ayrton chwycił lunetę odłożoną przez
marynarza, przyłożył ą do oka i zawołał głuchym głosem:

— To czarna bandera!…
Rzeczywiście, na maszcie ponuro powiewała ciemna płachta i teraz na pewno można

było uważać bryg za pode rzany.
Czy zatem inżyniera nie omyliły przeczucia? Więc to był statek piracki, który krążąc

po wodach Pacyfiku, konkurował z łoǳiami mala skimi grasu ącymi w tych stronach?
Czegóż on szukał u wybrzeży Wyspy Lincolna? Może uznał tę nieznaną wyspę za dobrą
kry ówkę na przechowanie łupów? Może szukał tu schronienia na czas zimy? Czyżby
uczciwa posiadłość kolonistów miała się stać osto ą zbó ców, czymś w roǳa u pirackie
stolicy na Pacyfiku?
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Wszystkie te myśli mimowolnie cisnęły się kolonistom do głowy. Nie było żadne
wątpliwości, co oznacza kolor wywieszone bandery. Był to kolor piratów. Taka bandera
powiewałaby na „Duncanie”, gdyby powiodły się zbrodnicze plany skazańców.

Nie można było dłuże tracić czasu.
— Przy aciele — powieǳiał Cyrus Smith — może ten statek chce tylko poznać

wybrzeża wyspy? Może ego załoga wcale nie wylądu e? To możliwe. W każdym razie
powinniśmy starać się ukryć naszą obecność. Wiatrak postawiony na Płaskowyżu Pięk-
nego Widoku na barǳie zwraca na siebie uwagę. Niech Ayrton z Nabem pozde mu ą
z niego skrzydła. Zamasku my gęstymi gałęziami okna Granitowego Pałacu. Wszystkie
ognie trzeba pogasić. Niech nic nie zdraǳa obecności luǳi na wyspie.

— A nasz statek? — powieǳiał Harbert.
— Och, schowany bezpiecznie w Przystani Balonowe — odparł Pencroff. — Założę

się, że te łotry go nie zna dą!
Polecenia inżyniera zostały natychmiast wykonane. Nab z Ayrtonem udali się na pła-

skowyż i pod ęli niezbędne kroki, żeby zatrzeć wszelkie ślady obecności luǳi. W czasie,
gdy byli za ęci tą pracą, ich towarzysze udali się na skra Lasu Złotopióra i przynieśli
stamtąd wielki stos gałęzi i pnączy, które miały z pewne odległości sprawiać wrażenie
naturalne zieleni i zamaskować otwory w granitowe ścianie. Równocześnie rozmiesz-
czono broń i amunic ę tak, by w edne chwili można z nich było zrobić użytek w razie
niespoǳiewanego napadu.

Gdy ukończono wszystkie te przygotowania, Cyrus Smith odezwał się ze wzruszeniem
w głosie:

— Przy aciele, eśli ci nęǳnicy będą chcieli zawładnąć Wyspą Lincolna, bęǳiemy e
bronić, prawda?

— Tak, Cyrusie — odparł reporter — a gdy trzeba bęǳie, zginiemy w e obronie!
Inżynier wyciągnął rękę do towarzyszy, którzy uścisnęli ą serdecznie.
Tylko Ayrton pozostał w swoim kącie i nie przyłączył się do kolonistów. Może on,

dawny zbrodniarz, nie czuł się eszcze tego godny.
Cyrus Smith zrozumiał, co się ǳie e w duszy Ayrtona, podszedł więc do niego i za-

pytał:
— A co pan zamierza zrobić, Ayrtonie?
— Spełnię swo ą powinność — odparł Ayrton.
Po czym stanął przy oknie i przez zasłonę z gałęzi zaczął wpatrywać się w morze.
Było wtedy wpół do ósme . Słońce od dwuǳiestu minut skryło się za Granitowym

Pałacem. Niebo na wschoǳie powoli ciemniało. Tymczasem bryg zbliżał się coraz barǳie
do Zatoki Stanów Z ednoczonych.

Był w odległości nie większe niż osiem mil, i to dokładnie naprzeciw Płaskowyżu
Pięknego Widoku, gdyż korzysta ąc z przypływu, zrobił zwrot na wysokości Przylądka
Szponu i zmienił kierunek na północny. Można było nawet przypuszczać, że wpłynął uż
w głąb zatoki, gdyż linia prosta pociągnięta od Przylądka Szponu do Przylądka Szczęki
przechoǳiłaby na zachód od statku, po ego prawe burcie.

Czy bryg zapuści się dale w głąb zatoki? To było pierwsze pytanie. Czy w zatoce rzuci
kotwicę? To było drugie pytanie. A może poprzestanie na obe rzeniu z daleka wybrzeży,
bez wysaǳania załogi na ląd, po czym wypłynie znów na pełne morze? O tym mieli
się przekonać za goǳinę. Kolonistom nie pozostawało nic innego, ak tylko cierpliwie
czekać.

Cyrusa Smitha barǳo zaniepokoił widok czarne bandery wywieszone na pode rza-
nym statku. Czyż nie zagrażała ona ǳiełu, które on sam i ego towarzysze tak pomyślnie
prowaǳili? Czyżby piraci — bo nie było wątpliwości, że to oni stanowili załogę brygu —
znali uż wcześnie tę wyspę, skoro zbliża ąc się do nie , wciągnęli swo ą banderę? Może
lądowali tu uż wcześnie , co tłumaczyłoby pewne niewy aśnione dotąd ta emnice? Może
w tych niezbadanych dotąd częściach wyspy ukrywa się któryś z tych złoczyńców, gotowy
przyłączyć się do swoich wspólników?

Cyrus Smith zadawał sobie w duchu te wszystkie pytania, ale nie umiał znaleźć na
nie żadne odpowieǳi. Czuł tylko, że przybycie brygu barǳo poważnie zagraża bezpie-
czeństwu kolonii.

   Tajemnicza wyspa 



W każdym razie zarówno on sam, ak i ego towarzysze byli zdecydowani walczyć do
ostatka. Czy piraci byli licznie si i lepie uzbro eni od kolonistów? Tego właśnie należało
się dowieǳieć. Ale ak do nich dotrzeć?

Zapadła noc. Księżyc w nowiu, pozbawiony promieni słońca, zniknął. Głęboka ciem-
ność pokryła wyspę i morze. Ciężkie chmury nagromaǳone na horyzoncie nie przepusz-
czały ani ednego błysku światła. Z zapadnięciem zmroku wiatr ustał zupełnie. Żaden
listek nie zaszeleścił na drzewie, żadna fala nie zaszumiała na brzegu. Statku zupełnie nie
było widać, widocznie wszystkie światła na nim wygaszono, a eśli nadal zna dował się
w pobliżu wyspy, to nie można było stwierǳić, w którym mie scu.

— Kto wie? — powieǳiał Pencroff. — Może ten przeklęty statek odpłynie sobie
w nocy i utro nie zna ǳiemy po nim ani śladu?

Jakby w odpowieǳi na słowa marynarza nagle na morzu rozbłysło askrawe światło,
a potem zabrzmiał huk armatniego wystrzału.

Statek był więc tam nadal i miał na pokłaǳie ǳiała.
Pomięǳy błyskiem a hukiem upłynęło sześć sekund. Z tego wynikało, że bryg zna -

dował się o milę i ćwierć od brzegu.
Równocześnie dał się słyszeć głuchy zgrzyt łańcucha przesuwa ącego się przez kluzę³⁶⁸.
Statek rzucił kotwicę na wprost Granitowego Pałacu.

 

Dyskusje. — Przeczucia. — Propozycja Ayrtona. — Propozycja przyjęta. — Ayrton z Pen-
croffem na Wysepce Wybawienia. — Więźniowie z Norfolk. — Ich plany. — Bohaterski
czyn Ayrtona. — Powrót. — Sześciu przeciwko pięćǳiesięciu.

Nie było uż na mnie sze wątpliwości co do zamiarów piratów. Zakotwiczyli w pobliżu
wyspy i było oczywiste, że zamierzali naza utrz łoǳiami wylądować na brzegu.

Cyrus Smith i ego towarzysze byli gotowi na wszystko, przy całe ednak odwaǳe
nie zapominali także o ostrożności. Może uda im się ukryć swo ą obecność, eśli piraci
tylko wylądu ą na brzegu i nie zapuszczą się w głąb wyspy. Możliwe, że mieli zamiar
tylko uzupełnić zapasy słodkie wody z Rzeki ǲiękczynienia, a wówczas niewykluczone,
że most zna du ący się półtora mili od u ścia rzeki oraz urząǳenia w Kominach umkną
ich uwaǳe.

Ale dlaczego wywiesili tę banderę na brygu? Po co ten wystrzał armatni? Mogła to
być tylko czysta fanfaronada³⁶⁹, lecz mógł to być także znak ob ęcia wyspy w posiadanie.
Cyrus Smith wieǳiał uż teraz, że statek est dobrze uzbro ony. A czym koloniści Wyspy
Lincolna mogli odpowieǳieć na ǳiała piratów? Kilkoma strzelbami.

— Mimo wszystko — zauważył Cyrus Smith — za mu emy pozyc ę nie do zdobycia.
Nieprzy aciel nie bęǳie mógł znaleźć otworu kanału odpływowego, zamaskowanego teraz
trzciną i trawą, a tym samym nie uda mu się wtargnąć do Granitowego Pałacu.

— Ale nasze plantac e, ptaszarnia, zagroda i w ogóle wszystko! — zawołał Pencroff,
tupiąc nogą. — W kilka goǳin mogą to wszystko spustoszyć, zniszczyć.

— Mogą, Pencroffie — odparł Cyrus Smith — i my nie potrafimy im w żaden sposób
przeszkoǳić.

— Ilu ich est? Oto pytanie — powieǳiał na to reporter. — Jeśli nie więce niż tuzin,
zdołamy ich odeprzeć, lecz eśli ich est czterǳiestu, pięćǳiesięciu, a może więce …

— Panie Smith — powieǳiał na to Ayrton, podchoǳąc do inżyniera — chciałbym
prosić pana o pozwolenie…

— Na co, przy acielu?
— Na przedostanie się na statek, żeby rozpoznać, ile ma załogi.
— Ależ, Ayrtonie… — odparł, waha ąc się, inżynier — ryzyku e pan życie…
— Czemuż by nie, panie Smith?
— To więce niż pański obowiązek.
— Bo też mam więce do spełnienia niż tylko obowiązek — odparł Ayrton.

³⁶⁸kluza — okrągły otwór w burcie statku, przez który przechoǳi łańcuch kotwiczny. [przypis edytorski]
³⁶⁹fanfaronada — chełpliwość, przechwalanie się odwagą. [przypis edytorski]
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— Chce pan podpłynąć czółnem aż do samego statku? — zapytał Gedeon Spilett.
— Nie, proszę pana, popłynę wpław. Czółno nie prze ǳie tam, gǳie się prześlizgnie

człowiek.
— Czy wie pan, że bryg est pięć o milę i ćwierć od brzegu? — zapytał Harbert.
— Jestem dobrym pływakiem, panie Harbercie.
— Ależ powiadam panu, że ryzyku e pan życie — powieǳiał po raz drugi inżynier.
— Mnie sza o to — odparł Ayrton. — Panie Smith, proszę pana o to ako o łaskę.

Może w ten sposób nabiorę szacunku dla samego siebie.
— Niech pan więc iǳie, Ayrtonie — odparł inżynier, czu ąc, że odmowa głęboko

dotknęłaby dawnego przestępcę, który teraz został uczciwym człowiekiem.
— Pó dę z panem — powieǳiał Pencroff.
— Nie dowierzacie mi! — zawołał żywo Ayrton. Po czym dodał pokornie: — Niestety!
— Nie, nie! — szybko odpowieǳiał inżynier. — Nie, Ayrtonie! Pencroff nie wątpi

w pana! Źle pan zrozumiał ego słowa.
— Tak est — powieǳiał marynarz. — Proponu ę Ayrtonowi, że będę mu towarzyszył

do wysepki. Możliwe, choć to mało prawdopodobne, że któryś z tych łotrów uż na nie
wylądował, a w takim razie przyda się dwóch luǳi, aby mu przeszkoǳić w podniesieniu
alarmu. Będę czekał na Ayrtona na wysepce, a on sam popłynie na statek, skoro się tego
pod ął.

Po zapadnięciu decyz i Ayrton natychmiast zaczął się przygotowywać do wyprawy.
Jego plan był zuchwały, ale w nocnych ciemnościach mógł się udać. Po dopłynięciu do
statku Ayrton, uczepiwszy się want lub sztagów, mógłby zorientować się w ilości luǳi,
a może nawet dowieǳieć się o zamiarach piratów.

Ayrton z Pencroffem, odprowaǳeni przez resztę towarzyszy, zeszli na brzeg morza.
Ayrton zrzucił z siebie ubranie i natarł ciało tłuszczem, aby mnie odczuwać temperaturę
wody, która była eszcze zimna. Należało się liczyć z tym, że bęǳie musiał w nie pozostać
przez kilka goǳin.

Pencroff i Nab udali się tymczasem po czółno przycumowane o kilkaset kroków w gó-
rze rzeki, a gdy wrócili, Ayrton był uż gotowy.

Zarzucono mu koc na plecy, po czym wszyscy koloniści po kolei uścisnęli mu dłoń.
Ayrton z Pencroffem wsiedli do czółna.
Było wpół do edenaste w nocy, gdy zniknęli w ciemnościach. Reszta towarzyszy

udała się do Kominów, aby tam na nich czekać.
Ayrton i Pencroff bez trudu przebyli cieśninę i czółno przybiło do przeciwległego

brzegu wysepki. Zachowywali przy tym pewną ostrożność, na wypadek gdyby piraci za-
czaili się w tym mie scu. Wkrótce ednak przekonali się, że wysepka była całkiem pusta.
Przeszli więc szybko na drugi koniec, płosząc po droǳe ptactwo gnieżdżące się po ska-
łach, po czym Ayrton bez wahania rzucił się w morze i cicho, bez na mnie szego plusku
popłynął w stronę statku, którego położenie zdraǳało kilka niedawno zapalonych świa-
teł.

Pencroff tymczasem ukrył się na brzegu w wydrążeniu skalnym i oczekiwał powrotu
towarzysza.

Ayrton silnymi ramionami parł naprzód, nie wywołu ąc na mnie szego hałasu. Głowę
ledwie wynurzał z wody, oczy utkwił w ciemne bryle brygu, którego światła odbĳały się
w morzu. Myślał tylko o obowiązku, który przy ął na siebie, i nie zważał na niebezpie-
czeństwo, na akie narażał się nie tylko na pokłaǳie statku, ale i woǳie, gdyż w tych
stronach często po awiały się rekiny. Unosił go prąd, więc szybko oddalał od brzegu.

Pół goǳiny późnie Ayrton, niedostrzeżony i nieusłyszany przez nikogo, podpłynął
do statku i chwycił linę bukszprytu³⁷⁰. Odetchnął trochę, po czym wspina ąc się po łań-
cuchach, dostał się na górę. Tu suszyło się kilka par spodni marynarskich. Włożył edne
z nich i usadowiwszy się, zaczął nasłuchiwać.

Na pokłaǳie statku nikt nie spał. Przeciwnie. Rozmawiano, śpiewano, śmiano się.
Kilka zdań, przeplatanych przekleństwami, zwróciło szczególną uwagę Artona:

— Dobry nabytek, ten nasz bryg!

³⁷⁰bukszpryt — roǳa pochyłego masztu wysta ącego przed ǳiób statku. [przypis edytorski]
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— Szybko pływa nasz „Speedy”³⁷¹, nie ma co mówić! Zasługu e na swo ą nazwę!
— Cała flota z Norfolk może za nami ruszyć w pościg i nie dopęǳi!
— Hurra! Niech ży e nasz dowódca!
— Hurra! Niech ży e Bob Harvey!
Łatwo sobie wyobrazić, akie wrażenie wywarł na Ayrtonie ten dosłyszany urywek

rozmowy, gdy się dowiemy się, że Bob Harvey był ednym ego dawnych kompanów
w Australii, zuchwałym marynarzem, który kontynuował zbrodniczy plan. Bob Harvey
opanował w okolicy wyspy Norfolk bryg pełen broni, amunic i i rozmaitych narzęǳi,
które miały być przewiezione na edną z wysp Sandwich³⁷². Cała ego banda wsiadła na
statek i zamieniwszy się ze skazańców w piratów, nęǳnicy ci grasowali po Pacyfiku,
napada ąc na statki, mordu ąc załogi, ǳiksi i okrutnie si od samych Mala czyków.

Zbrodniarze rozmawiali głośno, przechwala ąc się swoimi wyczynami i pĳąc przy tym
bez umiaru. Oto co Ayrton ustalił z ich rozmowy:

Obecna załoga „Speedy’ego” składała się z samych skazańców angielskich zbiegłych
z Norfolk.

Co to est Norfolk?
Na wschód od Australii, pod °’ szerokości południowe i °’ długości wschod-

nie , leży mała wysepka, ma ąca sześć mil obwodu, na które wznosi się góra Pitt, o wy-
sokości tysiąca stu stóp nad poziomem morza. To właśnie wyspa Norfolk, gǳie zna du e
się zakład karny, w którym odosobniono na barǳie zatwarǳiałych skazańców z więzień
angielskich. Jest ich tam około pięciuset, poddanych żelazne dyscyplinie, pod groźbą
na sroższych kar; strzeże ich zaś stu pięćǳiesięciu żołnierzy i stu pięćǳiesięciu urzęd-
ników pod rozkazami gubernatora. Trudno sobie wyobrazić zbiorowisko okropnie szych
zbrodniarzy. Czasami, choć zdarza się to rzadko, pomimo na czu nie sze straży niektó-
rym z nich uda e się uciec, a opanowawszy z zaskoczenia akiś statek, grasu ą potem po
archipelagach polinezy skich.

Tak właśnie postąpił Bob Harvey i ego towarzysze. Tak niegdyś chciał zrobić Ayrton.
Bob Harvey opanował bryg „Speedy”, sto ący na kotwicy koło wyspy Norfolk; załogę
zabito i od roku bryg ako statek piracki grasował na Pacyfiku pod dowóǳtwem Harveya,
niegdyś kapitana żeglugi dalekomorskie , a ǳiś rozbó nika morskiego, dobrze znanego
Ayrtonowi.

Większość opryszków zgromaǳiła się w ka ucie oficerskie na rufie, niektórzy ednak
leżeli na pokłaǳie, głośno rozmawia ąc ze sobą.

Z rozmów tych, przerywanych głośnymi okrzykami i toastami, Ayrton dowieǳiał
się, że „Speedy” znalazł się w okolicach Wyspy Lincolna tylko przypadkiem. Bob Harrey
nigdy dotąd na nie nie był, lecz ak to przewiǳiał Cyrus Smith, napotkawszy po droǳe
nieznaną wyspę, niezaznaczoną na żadne mapie, postanowił ą odwieǳić i w razie gdyby
się do tego nadawała, uczynić z nie bazę i port dla swo ego statku.

Wciągnięcie na maszt czarne bandery i wystrzał z armaty, ak to czynią okręty wo-
enne w chwili rozwinięcia flagi, były zwykłą fanfaronadą piracką. Nie był to więc żaden
sygnał, gdyż dotychczas nie nawiązano żadnych stosunków pomięǳy zbiegami z Norfolk
a Wyspą Lincolna.

Tak więc posiadłościom kolonistów zagrażało wielkie niebezpieczeństwo. Oczywiście
wyspa ze swymi źródłami słodkie wody, ze swą małą przystanią, ze swymi różnorod-
nymi zasobami, które tak umie ętnie wykorzystywali koloniści, ze swymi kry ówkami
w głębi Granitowego Pałacu, na pewno odpowiadałaby zbiegom. W ich rękach stałaby
się doskonałą kry ówką zbó ecką, a ǳięki temu, że była nieznana, zapewniałaby im, być
może na długi czas, bezpieczeństwo i bezkarność. Oczywiste było też, że nie oszczęǳiliby
kolonistów i że pierwszym krokiem Boba Harveya i ego wspólników byłoby wymordo-
wanie wszystkich bez litości. Cyrus Smith i ego towarzysze nie mieliby nawet możliwości
ucieczki i ukrycia się w głębi wyspy, gdyż zbó cy zamierzali osiąść na dobre. Nawet w razie
gdyby „Speedy” odpłynął na wyprawę, bez wątpienia część załogi pozostałaby na ląǳie.

³⁷¹speedy (ang.) — szybki. [przypis edytorski]
³⁷²wyspy Sandwich — daw. nazwa Hawa ów, archipelagu w płn. części Pacyfiku, nadana w  przez Jamesa

Cooka na cześć ówczesnego szefa marynarki bryty skie , Johna Montagu, hrabiego Sandwich. Nazwę Sandwich
ten sam odkrywca nadal także bezludnemu atolowi Manuae na płd. Pacyfiku, wyspie Efate na płd. Pacyfiku
oraz archipelagowi bezludnych wysp na płd. Atlantyku (Sandwich Południowy). [przypis edytorski]
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Trzeba więc było walczyć z nimi, trzeba było co do ednego wytępić tych nęǳników,
niegodnych litości, przeciwko którym każdy środek byłby dobry i dozwolony.

Tak sąǳił Ayrton i wieǳiał, że Cyrus Smith poǳielałby ego zapatrywania.
Ale czy opór, a ostatecznie zwycięstwo były możliwe? Zależało to od uzbro enia brygu

i od liczebności ego załogi.
Tego właśnie Ayrton postanowił dowieǳieć się za wszelką cenę. Gdy po goǳinie

krzyki zaczęły cichnąć i większość zbó ców pogrążona uż była w pĳanym śnie, Ayrton,
nie waha ąc się ani chwili, wyszedł na pokład „Speedy’ego”, gǳie po zgaszeniu latarni
panowała całkowita ciemność.

Wdrapał się na ǳiobnicę i po bukszprycie dotarł na przedni pokład. Przemyka ąc
pomięǳy leżącymi tu i ówǳie piratami, obszedł dookoła cały statek i przekonał się, że
„Speedy” uzbro ony był w cztery ǳiała, które mogą wyrzucać ośmio- lub ǳiesięciofunto-
we pociski. Dotyka ąc ich, przekonał się, że były to armaty ładowane odtylcowo, a zatem
ǳiała nowoczesne, których obsługa est łatwa, a skutki straszliwe.

Piratów leżących na pokłaǳie było około ǳiesięciu, ale prawdopodobnie znacznie
więce musiało spać w środku. Zresztą, z tego, co słyszał, Ayrton ocenił, że na brygu było
ich około pięćǳiesięciu. Dużo ak na sześciu kolonistów Wyspy Lincolna! Ale przyna -
mnie ǳięki poświęceniu Ayrtona Cyrus Smith nie bęǳie zaskoczony i zna ąc dokładnie
siłę przeciwnika, odpowiednio zaplanu e dalsze ǳiałania.

Ayrtonowi nie pozostawało uż nic więce , ak tylko wrócić do towarzyszy i zdać sprawę
z wyników mis i, które się pod ął, toteż zamierzał uż wrócić na ǳiób statku, by tam
zsunąć się w morze.

Nagle temu człowiekowi, który, ak sam powieǳiał, chciał spełnić coś więce niż
obowiązek, przyszedł do głowy bohaterski pomysł. Postanowił poświęcić życie, by ocalić
wyspę i kolonistów. Cyrus Smith nie mógł oczywiście stawić oporu pięćǳiesięciu do-
brze uzbro onym bandytom, którzy albo wedrą się przemocą do Granitowego Pałacu, albo
wezmą oblężonych kolonistów głodem. I wtedy wyobraził sobie swoich zbawców, tych,
którzy uczynili go ponownie człowiekiem, i to człowiekiem uczciwym, wymordowanych
bez litości, ich pracę zniweczoną, wyspę zamienioną w askinię piratów. Powieǳiał sobie,
że koniec końców to on sam est główną przyczyną całego tego nieszczęścia, ponieważ
ego dawny kompan, Bob Harvey, realizu e tylko ego własne pro ekty. Na tę myśl ogar-
nęło go uczucie grozy. Owładnęła nim niepohamowana chęć wysaǳenia w powietrze
brygu razem ze wszystkimi na pokłaǳie. Wieǳiał, że zginie w tym wybuchu, ale czuł,
że spełni swó obowiązek.

Nie wahał się ani chwili. Nietrudno było dostać się do prochowni zna du ące się
zwykle na rufie statku. Na statku trudniącym się takim procederem prochu powinno być
pod dostatkiem i wystarczy mała iskierka, by w edne chwili go zniszczyć.

Ayrton ześliznął się ostrożnie na pokład, na którym leżało wielu śpiących, zmorzonych
barǳie pĳaństwem niż zmęczeniem. U stóp głównego masztu paliła się latarnia, dookoła
niego na sto akach wisiała wszelkiego roǳa u broń palna.

Ayrton zd ął ze sto aka rewolwer i upewnił się, że est nabity i uzbro ony w piston.
Tyle wystarczało do dokonania ǳieła zniszczenia. Przekradł się na rufę, aby dostać się
pod rufówkę³⁷³, gǳie powinna zna dować się prochownia.

Trudno było prze ść przez pogrążony w niemal całkowite ciemności pokład, żeby
nie potrącić któregoś z nie dość mocno śpiących złoczyńców, którzy odpowiadali prze-
kleństwami i uderzeniami. Parę razy Ayrton musiał się zatrzymać. W końcu dotarł do
przepierzenia odǳiela ącego pomieszczenie na rufie i znalazł drzwi prowaǳące do pro-
chowni. Ayrton musiał otworzyć e siłą. Trudno było uniknąć hałasu, gdyż trzeba było
ukręcić kłódkę. Ale w potężne dłoni Ayrtona kłódka pękła i drzwi się otwarły…

W te same chwili Ayrton poczuł czy ąś rękę na ramieniu.
— Co tu robisz? — zapytał ostro akiś wysoki mężczyzna, który wynurzył się z ciem-

ności i oświetlił latarnią twarz Ayrtona.
Ayrton odskoczył w tył. W przelotnym blasku latarni zobaczył swo ego dawnego

kompana, Boba Harveya. Ale ten, sąǳąc, że Ayrton uż od dawna nie ży e, nie poznał
go.

³⁷³rufówka — nadbudowa na rufie statku, sięga ąca od burty do burty. [przypis edytorski]
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— Co tu robisz? — zapytał Bob Harvey, chwyta ąc Ayrtona za pasek od spodni.
Ayrton nie odpowieǳiał ani słowa, silnym pchnięciem odtrącił herszta piratów i usi-

łował wtargnąć do prochowni. Jeden strzał z rewolweru w środek beczek z prochem
i wszystko by się skończyło!…

— Do mnie, chłopcy! — huknął Bob Harvey.
Na ten okrzyk przebuǳiło się dwóch czy trzech piratów. Zerwali się na nogi i rzuciw-

szy się na Ayrtona, próbowali go powalić. Silny Ayrton wyrwał się z ich rąk. Zagrzmiały
dwa strzały z rewolweru i dwa bandyci padli na ziemię; lecz w te same chwili pchnięcie
noża, którego Ayrton nie mógł się odparować, rozcięło mu ramię.

Zrozumiał, że zdoła uż wykonać swo ego zamiaru. Bob Harvey zamknął z powrotem
drzwi od prochowni, a na pokłaǳie wszczął się ruch, świadczący o tym, że wszyscy piraci
się przebuǳili. Ayrton musiał ocalić życie, by móc walczyć przy boku Cyrusa Smitha.
Pozostawała mu tylko ucieczka.

Ale ucieczka była eszcze możliwa? Wątpliwe, lecz Ayrton postanowił próbować wszyst-
kiego, aby tylko powrócić do swych towarzyszy.

Pozostały mu eszcze cztery kule. Dwie uż wystrzelił, w tym edną w kierunku Boba
Harveya, ale albo go wcale nie trafił, albo tylko niegroźnie. Korzysta ąc z chwilowego
cofnięcia się nieprzy aciół, rzucił się do schodów ze ściowych, chcąc dostać się na pokład.
Przebiega ąc obok latarni, stłukł ą uderzeniem kolby, wskutek czego zapanowała zupełna
ciemność, sprzy a ąca ucieczce.

W te chwili dwa czy trze obuǳeni hałasem piraci schoǳili po schodach. Piąty strzał
oddany z rewolweru przez Ayrtona zrzucił ednego z nich ze stopni, a reszta rozpierzchła
się, nie rozumie ąc, co się ǳie e. Ayrton w dwóch susach znalazł się na pokłaǳie statku,
a w trzy sekundy późnie , wypaliwszy ostatni strzał prosto w twarz pirata, który go chwycił
za kark, przeskoczył reling³⁷⁴ i rzucił się w morze.

Odpłynął zaledwie sześć sążni od statku, gdy posypał się wokół niego grad kul.
Co przeżywał Pencroff, ukryty mięǳy skałami na wysepce! Co przeżywali Cyrus

Smith, reporter, Harbert i Nab schowani w Kominach, gdy usłyszeli huk strzałów na
pokłaǳie statku! Wybiegli wszyscy na brzeg morza ze strzelbami na ramieniu, gotowi
odeprzeć każdy atak.

Nie mieli żadnych wątpliwości. Byli pewni, że Ayrton został schwytany i zamordowa-
ny przez piratów i że nęǳnicy, korzysta ąc z ciemności, spróbu ą wylądować na wyspie.

Pół goǳiny upłynęło w śmiertelne trwoǳe. Strzały ucichły, lecz ani Ayrton, ani
Pencroff nie powracali. Może piraci zaatakowali wysepkę? Może należało biec na pomoc
Ayrtonowi i Pencroffowi? Ale ak? Trwał przypływ i cieśnina była nie do przebycia. Dru-
giego czółna nie mieli. Można sobie wyobrazić, ak straszliwy niepokó ogarnął Cyrusa
Smitha i ego towarzyszy.

Wreszcie wpół do pierwsze po północy do brzegu przybiło czółno z dwoma ludźmi.
Byli to Ayrton, lekko ranny w ramię, i Pencroff, zdrów i cały. Przy aciele przy ęli ich
z otwartymi ramionami.

Natychmiast wszyscy schronili się w Kominach. Tu Ayrton opowieǳiał o wszystkim,
co się stało, nie przemilcza ac także swego zamiaru wysaǳenia brygu w powietrze.

Wszyscy wyciągnęli do niego ręce, on zaś nie ukrywał, że ich położenie est barǳo
groźne. Piraci zostali zaalarmowani, wieǳieli uż teraz, że Wyspa Lincolna est zamieszka-
na. Wylądu ą w znaczne liczbie i dobrze uzbro eni. Nie będą oszczęǳać nikogo i niczego.
Jeśli koloniści wpadną w ich ręce, niech nie spoǳiewa ą się żadne litości.

— No cóż! Bęǳiemy umieli umrzeć! — powieǳiał reporter.
— Wróćmy zatem i czuwa my — odparł inżynier.
— Czy mamy akąś szansę wy ść z tego cało, panie Cyrusie? — zapytał marynarz.
— Tak, Pencroffie.
— Hm! Sześciu przeciwko pięćǳiesięciu!
— Tak! Sześciu!… Nie licząc…
— Kogo? — zapytał Pencroff.
Cyrus zamiast odpowieǳi wskazał tylko ręką na niebo.

³⁷⁴reling — barierka ochronna biegnąca wokół pokładu statku, zabezpiecza ąca przed wypadnięciem za burtę
luǳi i przedmiotów, zbudowana ze słupków połączonych prętami, rurkami lub linami. [przypis edytorski]
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Mgła się podnosi. — Zarząǳenia inżyniera. — Trzy posterunki. — Ayrton i Pencroff.
— Pierwsza łódź. — Dwie następne. — Na wysepce. — Sześciu łotrów ląduje. — Statek
podnosi kotwicę. — Pociski ze „Speedy’ego”. — Rozpaczliwa sytuacja. — Niespoǳiewane
rozwiązanie.

Noc upłynęła bez żadnego zdarzenia. Koloniści byli ciągle w pogotowiu, nie opuszcza-
ąc Kominów. Piraci ze swe strony nie próbowali lądować. Od chwili, gdy przebrzmiały
ostatnie strzały za Ayrtonem, żaden huk, żaden hałas nie zdraǳał obecności brygu w po-
bliżu wyspy. Można by pomyśleć, że piraci w przekonaniu, że ma ą do czynienia ze zbyt
silnym nieprzy acielem, podnieśli kotwicę i opuścili te strony.

Sprawy miały się ednak inacze i gdy zaczęło świtać, koloniści u rzeli w poranne mgle
akiś niewyraźny kształt. Był to „Speedy”.

— Przy aciele — powieǳiał wtedy inżynier — sąǳę, że powinniśmy pod ąć odpo-
wiednie przygotowania, zanim mgła całkiem się podniesie. Na razie ukrywa nas przed
oczyma piratów, możemy więc ǳiałać, nie zwraca ąc na siebie ich uwagi. Przede wszyst-
kim trzeba w tych opryszkach wzbuǳić przekonanie, że mieszkańcy wyspy są liczni,
a tym samym zdolni stawić im opór. Proponu ę zatem, abyśmy się poǳielili na trzy gru-
py, z których edna za mie stanowisko w samych Kominach, a druga przy u ściu Rzeki
ǲiękczynienia. Co do trzecie grupy, na lepie bęǳie umieścić ą na wysepce, żeby eśli
nie wstrzymała, to przyna mnie opóźniła wylądowanie tam piratów. Mamy do dyspo-
zyc i dwa karabiny i cztery strzelby. Każdy z nas bęǳie zatem uzbro ony, a ponieważ
mamy pod dostatkiem prochu i kul, nie bęǳiemy oszczęǳali strzałów. Nie musimy się
obawiać ani ich ręczne broni, ani nawet armat. Cóż one zrobią tym skałom? Ponieważ
nie bęǳiemy strzelali z okien Granitowego Pałacu, więc piratom nie przy ǳie na myśl,
żeby posyłać tam pociski, które mogłyby wyrząǳić niepowetowane straty. Na barǳie
należy się obawiać walki wręcz, ponieważ ma ą znaczną przewagę liczebną. Trzeba więc
przede wszystkim przeciwǳiałać każde próbie wylądowania, nie odsłania ąc się ednak.
A zatem nie oszczęǳa my amunic i. Strzela my często, ale strzela my celnie. Na każdego
z nas przypada ośmiu do ǳiesięciu wrogów do zabicia, więc niech stara się ich zabić!

Cyrus Smith dokładnie określił sytuac ę, a mówił to wszystko głosem tak spoko -
nym, ak gdyby choǳiło o pokierowanie akąś pracą, a nie o planowanie bitwy. Towa-
rzysze w milczeniu przy ęli ego dyspozyc e. Pozostało tylko za ąć natychmiast wskazane
stanowiska, zanim mgła zupełnie się rozproszy.

Nab i Pencroff udali się natychmiast do Granitowego Pałacu i przynieśli odpowiednią
ilość amunic i. Gedeon Spilett i Ayrton, oba wyborni strzelcy, dostali dwa precyzy ne
karabiny, które niosły na milę. Pozostałe cztery strzelby rozǳielono mięǳy Cyrusa Smi-
tha, Naba, Pencroffa i Harberta.

Posterunki obsaǳono w następu ący sposób:
Cyrus Smith z Harbertem ukryli się w Kominach, skąd mogli ostrzeliwać całe wy-

brzeże w dość szerokim promieniu.
Gedeon Spilett z Nabem ukryli się pomięǳy skałami u u ścia Rzeki ǲiękczynienia,

na które podniesiono wszystkie mosty i mostki. Mieli za zadanie udaremnić przepra-
wienie się łoǳią i wylądowanie na przeciwległym brzegu.

Ayrton z Pencroffem zepchnęli czółno na wodę, aby przepłynąć cieśninę i za ąć dwa
odǳielne posterunki na wysepce. W ten sposób oǳywa ące się z czterech różnych punk-
tów strzały podsuwałyby piratom przekonanie, że wyspa est gęsto zaludniona i dobrze
broniona. Na wypadek gdyby Ayrtonowi i Pencroffowi nie udało się przeszkoǳić wylą-
dowaniu piratów lub gdyby groziło im odcięcie przez akąś łódź wysłaną z brygu, mieli
powrócić czółnem na wyspę i pospieszyć w na barǳie zagrożone mie sce.

Przed udaniem się na posterunki koloniści po raz ostatni uścisnęli sobie dłonie. Pen-
croff ledwie zapanował nad wzruszeniem, gdy ściskał Harberta, swo e ǳiecko… i tak się
rozstali.

W chwilę późnie Cyrus Smith z Harbertem z edne strony, a reporter z Nabem
z drugie zniknęli mięǳy skałami, a w pięć minut potem Ayrton z Pencroffem, przepły-
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nąwszy szczęśliwie cieśninę, wylądowali na wysepce i ukryli się w rozpadlinach skalnych
na wschodnim brzegu.

Żadnego z nich nie można było zobaczyć, gdyż oni sami ledwo rozróżniali bryg ma-
aczący we mgle.

Było wpół do siódme rano.
Wkrótce mgła w górze stopniowo się rozrzeǳiła i z oparów wynurzyły się szczy-

ty masztów brygu. Jeszcze przez kilka chwil wielkie kłęby mgły przetaczały się po po-
wierzchni morza, po czym zerwał się wiatr i szybko e rozproszył.

„Speedy” ukazał się w całe okazałości, sto ący na dwóch kotwicach, ǳiobem zwró-
cony na północ, a lewą burtą do wyspy. Tak ak oszacował Cyrus Smith, zna dował się
nie dale niż o milę i ćwierć od brzegu. Powiewała na nim złowieszcza, czarna bandera.

Inżynier dostrzegł przez lunetę, że cztery ǳiała stanowiące uzbro enie statku wymie-
rzone były prosto w wyspę. Były gotowe na pierwszy znak dać ognia.

Na razie ednak „Speedy” milczał. Na pokłaǳie krążyło ze trzyǳiestu piratów. Kilku
z nich poszło na rufę, dwa inni, sieǳąc na rei bramsla, uważnie śleǳili wyspę przez
lunety.

Z pewnością Bob Harvey i ego kamraci nie barǳo potrafili zdać sobie sprawę z te-
go, co wydarzyło się w nocy na pokłaǳie brygu. Czy ten na pół nagi człowiek, który
chciał wyłamać drzwi do prochowni, z którym walczyli, który sześć razy wypalił do nich
z rewolweru, który ednego z nich zabił, a dwóch innych ranił, czy ten człowiek zdołał
uciec przed ich kulami? Czy udało mu się wrócić wpław na brzeg? Skąd się wziął? Po
co przyszedł na statek? Czy rzeczywiście miał zamiar wysaǳić statek w powietrze, ak to
przypuszczał Bob Harvey? Wszystko to było dla zbó ców niezrozumiałe. Nie mogli tylko
wątpić, że ta nieznana wyspa, u brzegów które zakotwiczył „Speedy”, była zamieszka-
na, może nawet przez liczną kolonię gotową do e obrony. Jednak ani na wybrzeżu, ani
na nadbrzeżnych wzgórzach nie było widać żywe duszy. Wybrzeże wydawało się cał-
kiem bezludne. W każdym razie nie było widać ani śladu domostwa. Czyżby mieszkańcy
schronili się w głębi wyspy?

Takie pytania musiał sobie zadawać herszt piratów i bez wątpienia ako człowiek prze-
zorny chciał wpierw rozpoznać sytuac ę, zanim wysaǳi na ląd swo ą bandę.

Upłynęło półtore goǳiny, a na pokłaǳie brygu nie widać było żadnych przygoto-
wań do ataku ani do wylądowania. Widocznie Bob Harvey się wahał. Przez na lepsze
lunety nie mógł dostrzec żadnego z kolonistów ukrytych mięǳy skałami. Jego uwagi nie
zwróciła też kotara z zielonych gałęzi i lian zasłania ąca okna Granitowego Pałacu i ǳiw-
nie odcina ąca się od nagie skały. Jak mógłby sobie wyobrazić, że na takie wysokości
we wnętrzu litego granitowego masywu wykuto mieszkanie? Począwszy od Przylądka
Szponu aż po Przylądek Szczęki, wzdłuż całe Zatoki Stanów Z ednoczonych, nie mógł
dostrzec żadnych śladów, że wyspa była lub est zamieszkana przez luǳi.

Wreszcie około ósme koloniści zauważyli pewien ruch na pokłaǳie „Speedy’go”.
Zaczęto ciągnąć na blokach łoǳie i edną z nich spuszczono na wodę. Wsiadło do nie
siedmiu luǳi uzbro onych w strzelby. Jeden z nich zasiadł przy sterze, czterech przy wio-
słach, a dwa pozostali, przykucnąwszy na ǳiobie, gotowi do strzału obserwowali wyspę.
Niewątpliwie ich celem było dokonanie wstępnego rozpoznania, gdyż w przypadku lą-
dowania zapewne byłoby ich więce .

Piraci sieǳący na masztach aż po re e bramsla mogli łatwo dostrzec, że wybrzeże
osłania wysepka, odǳielona od niego cieśniną szerokości mnie więce pół mili. Wkrótce
Cyrus Smith, śleǳąc bieg łoǳi, zauważył, że piraci przed wpłynięciem do cieśniny chcieli
na pierw wylądować na wysepce, co było zresztą z ich strony zrozumiałą ostrożnością.

Pencroff i Ayrton, ukryci każdy z osobna w ciasnych rozpadlinach skalnych, zobaczyli
łódź z piratami płynącą wprost do nich i czekali, aż się zbliży na odległość strzału.

Łódź zbliżała się barǳo ostrożnie. Wiosła zanurzały się w woǳie w długich odstę-
pach czasu. Można było zauważyć, że eden z sieǳących na ǳiobie łotrów trzymał w ręku
sondę i starał się zmierzyć głębokość łożyska wyżłobionego przez prąd Rzeki ǲiękczy-
nienia. Znaczyło to, że Boba Harvey miał zamiar podpłynąć brygiem ak na bliże brzegu.
Około trzyǳiestu piratów, uczepiwszy się want, śleǳiło każdy ruch łoǳi i wyszukiwało
szczegóły wybrzeża, które pozwoliłyby na bezpieczne lądowanie.
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Łódź zbliżyła się na dwa kable do wysepki i zatrzymała się. Człowiek sieǳący u steru
szukał na dogodnie szego mie sca do wylądowania.

Nagle zagrzmiały ednocześnie dwa strzały. Ponad skałami wysepki uniósł się lekki
dymek. Sternik i człowiek z sondą upadli na wznak do łoǳi. Kule Ayrtona i Pencroffa
dosięgły ich obu w tym samym momencie.

Prawie równocześnie rozległ się silnie szy huk. Z boku brygu buchnął kłąb dymu
i pocisk uderzył w szczyty skał osłania ących Ayrtona i Pencroffa, roztrzasku ąc e na
kawałki, ednak strzelcy nie odnieśli szwanku.

Łódź, z które rozlegały się straszliwe przekleństwa, natychmiast ruszyła dale . Ster-
nika zastąpił eden z kamratów i wiosła żwawo zapluskały w woǳie. Zamiast ednak za-
wrócić do statku, akby się można było spoǳiewać, łódź popłynęła wzdłuż wysepki, tak
aby okrążyć ą od południowego cypla. Piraci wiosłowali z całych sił, żeby ak na pręǳe
znaleźć się poza zasięgiem strzałów. W ten sposób zbliżyli się na odległość pięciu kabli
od wklęsłe części wybrzeża zakończone Cyplem Znaleziska, a opłynąwszy go półkolem,
pod ciągłą osłoną ǳiał brygu, skierowali się do u ścia Rzeki ǲiękczynienia.

Było asne, że ma ą zamiar wpłynąć od te strony do cieśniny i odciąć drogę kolo-
nistom zna du ącym się na wysepce, którzy w ten sposób, niezależnie od tego, ilu ich
było, zostaliby wzięci w dwa ognie — z łoǳi i z brygu — co postawiłoby ich w barǳo
niekorzystnym położeniu.

Upłynął kwadrans, a łódź cały czas posuwała się w tym samym kierunku. W powietrzu
i na morzu panowała zupełna cisza i spokó .

Pencroff i Ayrton, chociaż wieǳieli, że naraża ą się na odcięcie, nie opuścili swo-
ich posterunków, częściowo dlatego, że nie chcieli się eszcze pokazywać napastnikom
i wystawiać się na strzały armatnie „Speedy’ego”, częściowo zaś, ponieważ liczyli na Na-
ba i Gedeona Spiletta, zacza onych przy u ściu rzeki, i na Cyrusa Smitha i Harberta,
ukrytych wśród skał Kominów.

W dwaǳieścia minut od chwili, gdy padły pierwsze strzały, łódź z piratami była uż
tylko niespełna o dwa kable od Rzeki ǲiękczynienia. Ponieważ zaczął się właśnie przy-
pływ, ak zwykle gwałtowny w tym wąskim mie scu mięǳy brzegami, piraci poczuli, że
prąd wody wciąga ich do rzeki, i tylko wiosłu ąc z całych sił zdołali utrzymać się pośrod-
ku cieśniny. Lecz gdy zbliżyli się na odległość strzału do u ścia Rzeki ǲiękczynienia,
powitały ich dwie kule i dwóch z nich padło na dno łoǳi. Nab i Spilett nie chybili.

Z brygu natychmiast wysłano drugi pocisk w mie sce, które zdraǳał dym wystrzałów,
ale wyszczerbił tylko skały.

W te chwili w łoǳi zostało tylko trzech mężczyzn zdolnych do walki. Porwana prą-
dem, pomknęła cieśniną ak strzała, minęła Cyrusa Smitha i Harberta, którzy wiǳąc,
że strzał byłby niepewny, powstrzymali się i przepuścili ą. Łódź, opłynąwszy północny
cypel wysepki siłą pozostałych eszcze dwóch wioseł, skierowała się do brygu.

Jak dotąd koloniści nie mieli powodu do narzekań. Pierwsze starcie wypadło nieko-
rzystnie dla wrogów, którzy mieli uż czterech ciężko rannych, a może nawet zabitych,
podczas gdy koloniści wyszli bez szwanku i nie zmarnowali ani ednego strzału. Gdyby
piraci w dalszym ciągu atakowali ich w ten sposób, gdyby ponawiali próby wylądowania
łoǳią, można by ich wystrzelać ednego po drugim.

Okazało się teraz, ak słuszne były zarząǳenia inżyniera. Piraci mogli uwierzyć, że
ma ą do czynienia z licznym i dobrze uzbro onym przeciwnikiem i że nie łatwo daǳą
sobie z nim radę.

Upłynęło pół goǳiny, zanim łódź, walcząca z silnym prądem morza, dobiła do brygu.
Rozległy się straszliwe krzyki, gdy wynoszono rannych na pokład, oddano eszcze trzy czy
cztery strzały armatnie, oczywiście bez żadnego skutku.

Wówczas ednak dwunastu innych zbó ców, oszołomionych wściekłością, a może
i wczora szą pĳatyką, rzuciło się do łoǳi. Zaraz potem spuszczono na wodę także dru-
gą łódź, do które wsiadło ośmiu luǳi. Podczas gdy pierwsza skierowała się prosto na
wysepkę, aby wyprzeć z nie kolonistów, druga manewrowała tak, żeby opanować u ście
Rzeki ǲiękczynienia.

Sytuac a stawała się barǳo groźna dla Pencroffa i Ayrtona. Zrozumieli, że muszą
powrócić na wyspę.
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Zaczekali ednak, aż pierwsza łódź zbliży się na odległość strzału, a wtedy dwie celnie
wymierzone kule sprawiły popłoch wśród e załogi. Następnie Pencroff i Ayrton porzu-
cili posterunki, wśród gradu kul pobiegli co tchu przez wysepkę, wskoczyli do czółna,
przepłynęli cieśninę w chwili, gdy druga łódź piracka dotarła do południowego cypla, po
czym schronili się w Kominach.

Ledwie dołączyli do Cyrusa Smitha i Harberta, piraci z pierwsze łoǳi wylądowali na
wysepce i rozbiegli się we wszystkich kierunkach.

Niemal w tym samym momencie przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia, do którego szyb-
ko zbliżała się druga łódź z piratami, zagrzmiały nowe strzały. Na ośmiu luǳi, którzy
stanowili e załogę, dwóch zostało śmiertelnie ranionych przez Gedeona Spiletta i Na-
ba, a sama łódź, pęǳona niepowstrzymaną siłą na skały, rozbiła się przy u ściu Rzeki
ǲiękczynienia. Sześciu pozostałych przy życiu zbrodniarzy, unosząc broń nad wodę, by
ą uchronić od zamoczenia, zdołało wdrapać się na prawy brzeg rzeki. Potem, wiǳąc,
że są zbyt narażeni na kule, puścili się pędem w kierunku Cypla Znaleziska, poza zasięg
strzałów.

Sytuac a wyglądała więc następu ąco: na wysepce zna dowało się dwunastu oprysz-
ków, w tym z pewnością kilku rannych, ale nadal mieli do dyspozyc i łódź; na wyspie
wylądowało wprawǳie sześciu, ale ci nie byli w stanie dotrzeć do Granitowego Pałacu,
gdyż nie mogli się przedostać się na drugi brzeg rzeki, na które podniesiono wszystkie
mosty.

— Doskonale iǳie! — powieǳiał Pencroff, wbiega ąc do Kominów. — Doskonale
iǳie, panie Cyrusie! A pan ak myśli?

— Myślę — odparł inżynier — że walka przybierze teraz inny obrót, bo nie można
posąǳać piratów o tak wielki nierozsądek, żeby chcieli ą dale prowaǳić w tak nieko-
rzystnych dla siebie warunkach.

— W każdym razie nie przedostaną się przez cieśninę — powieǳiał marynarz. —
Karabiny Ayrtona i Spiletta ich powstrzyma ą. Wie pan, że niosą na milę!

— Niewątpliwie — odparł Harbert — ale co znaczą dwa karabiny przeciwko armatom
brygu?

— Cóż, wyda e mi się, że bryg eszcze nie est w cieśninie — odparł Pencroff.
— A eśli we ǳie do cieśniny? — zapytał Cyrus Smith.
— Niemożliwe, gdyż ryzykowałby, że osiąǳie na mieliźnie, a to byłoby dla niego

zgubą.
— Jednak to możliwe — odparł Ayrton. — Piraci mogą skorzystać z przypływu,

żeby we ść do cieśniny, choćby nawet podczas odpływu osiedli na mieliźnie. Wtedy pod
obstrzałem z armat nie damy rady utrzymać się na posterunkach.

— Do kroćset diabłów! — zawołał Pencroff — Wygląda na to, że te łotry przygoto-
wu ą się do podniesienia kotwicy!

— Może bęǳiemy zmuszeni schronić się do Granitowego Pałacu? — zauważył Har-
bert.

— Zaczeka my eszcze — odparł Cyrus Smith.
— Ale Nab i Spilett?… — zapytał Pencroff.
— Zdoła ą do nas dołączyć w odpowiednim czasie. Niech pan bęǳie w pogotowiu,

Ayrtonie. Teraz kole na wasze karabiny, pana i Spiletta.
Przypuszczenie Cyrusa wydawało się sprawǳać. „Speedy” obrócił się na kotwicy i wy-

glądało na to, że zamierza zbliżyć się do wysepki. Przypływ miał trwać eszcze półtore
goǳiny, a ponieważ prąd rzeki uż był przełamany, więc brygiem łatwo było manewro-
wać. Mimo to Pencroff, wbrew opinii Ayrtona, nie przypuszczał, aby bandyci ośmielili
się wprowaǳić statek do cieśniny.

Tymczasem piraci, którzy opanowali wysepkę, stopniowo zbliżali się do przeciwle-
głego brzegu, tak że od wyspy odǳielała ich tylko cieśnina. Uzbro eni tylko w strzelby,
nie mogli nic złego zrobić kolonistom ukrytym bądź w Kominach, bądź przy u ściu Rze-
ki ǲiękczynienia. Nie wieǳąc ednak, że przeciwnicy posiada ą dalekonośne karabiny,
sąǳili, że nic im nie grozi. Nie kry ąc się wcale, kręcili się po wysepce i podchoǳili do
samego brzegu.
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Ich złuǳenia nie trwały długo. Karabiny Ayrtona i Gedeona Spiletta przemówiły
nagle i musiały zapewne coś nieprzy emnego powieǳieć dwóm zbrodniarzom, bo od razu
padli na ziemię.

Wtedy wybuchł ogólny popłoch. Pozostali bandyci, nie zabrawszy nawet ze sobą swo-
ich rannych i zabitych kamratów, uciekli co tchu na drugi brzeg wysepki, powskakiwali
do łoǳi, którą przypłynęli, i wiosłu ąc co sił popłynęli w stronę statku.

— Ośmiu mnie ! — zawołał Pencroff. — Doprawdy akby pan Spilett i Ayrton uma-
wiali się, żeby strzelać ednocześnie!

— Panowie — odparł Ayrton, ładu ąc ponownie karabin — rzecz sytuac a sta e się
groźnie sza. Bryg szyku e się, żeby ruszyć!

— Podnoszą kotwicę!… — zawołał Pencroff.
— Tak, uż ą wciąga ą.
Słychać było wyraźnie szczęk łańcucha i zgrzyt windy. „Speedy” na pierw szarpnął się

na kotwicy, a gdy ą wyciągnięto z dna, zaczęło go znosić w stronę brzegu. Wiał wiatr od
morza. Rozwinięto fok oraz mały marsel i statek powoli zbliżał się do lądu.

Z posterunków przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia i w Kominach śleǳono manewry
statku, nie da ąc znaku życia, ale z pewnym niepoko em. Sytuac a kolonistów stawała się
straszna: byliby wystawieni na bliski ogień armat brygu, nie mogąc skutecznie odpowie-
ǳieć. Jak mogliby wtedy powstrzymać piratów przed wylądowaniem?

Cyrus Smith dobrze to rozumiał i zastanawiał się, co można zrobić. Wkrótce trzeba
bęǳie pod ąć akąś decyz ę. Ale aką? Zamknąć się w Granitowym Pałacu, dać się oblegać
tygodniami, nawet całymi miesiącami, gdyż żywności mieli pod dostatkiem? Dobrze,
ale co potem? Piraci i tak opanowaliby całą wyspę, spustoszyliby ą do woli, a wreszcie
z czasem zmusiliby oblężonych do poddania się.

Była eszcze edna szansa: gdyby Bob Harvey nie odważył się wprowaǳić statku do
cieśniny i zakotwiczył poza wysepką. Wówczas bęǳie oddalony pół mili od wybrzeża,
a z te odległości strzały armatnie być może nie wyrząǳą zbyt wielkich szkód.

— Nie, nigdy, przenigdy! — powtarzał Pencroff. — Bob Harvey, eśli est dobrym
marynarzem, nigdy nie we ǳie do cieśniny! Przecież wie, że w przypadku niepogody
naraziłby statek na zgubę! A co by zrobił bez statku?

Tymczasem ednak statek zbliżył się do wysepki i widać było, że sterował w stronę
niższego krańca. Wiatr wiał łagodny, a ponieważ prąd znacznie osłabł, więc Bob Harvey
mógł kierować statkiem, ak chciał.

Trasa, którą płynęły wysłane wcześnie łoǳie, pozwoliła mu zorientować się w wodach
cieśniny, toteż śmiało wprowaǳał do nie bryg. Jego plan był aż nadto widoczny: chciał
zakotwiczyć statek przed Kominami i stamtąd odpowiadać pociskami na kule, które do
te pory zǳiesiątkowały mu załogę.

„Speedy” niebawem dotarł do cypla wysepki i okrążył go bez trudu. Wówczas rozpięto
grot i bryg, płynąc z wiatrem, znalazł się wkrótce naprzeciw u ścia Rzeki ǲiękczynienia.

— Bandyci! Płyną tu! — zawołał Pencroff.
W te chwili do Cyrusa Smitha, Ayrtona, marynarza i Harberta dołączyli Nab i Ge-

deon Spilett.
Reporter i ego towarzysz uznali za stosowne porzucić swó posterunek przy u ściu

Rzeki ǲiękczynienia, skąd nie mogli nie więce zǳiałać przeciw statkowi. Postąpili mą-
drze, gdyż lepie było, aby koloniści trzymali się razem w chwili, gdy bez wątpienia do ǳie
do rozstrzyga ące walki. Gedeon Spilett i Nab przybiegli chyłkiem, kry ąc się za skałami,
wśród gradu kul, z których ednak żadna ich nie tknęła.

— Spilecie! Nabie! — zawołał inżynier. — Nie esteście ranni?
— Nie — odparł reporter — tylko kilka siniaków od rykoszetów! Ale ten przeklęty

bryg płynie prosto do cieśniny!
— Tak — odparł Pencroff — za ǳiesięć minut rzuci kotwicę na wprost Granitowego

Pałacu!
— Czy ma pan akiś plan, Cyrusie? — zapytał reporter.
— Musimy się schronić w Granitowym Pałacu, dopóki eszcze czas i bandyci nas nie

dostrzegli.
— Też tak sąǳę — odparł Gedeon Spilett — ale gdy się tam zamkniemy…
— Wówczas bęǳiemy ǳiałać stosownie do okoliczności — odparł inżynier.
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— A zatem w drogę, spieszmy się! — powieǳiał reporter.
— Nie chciałby pan, panie Cyrusie, żebym tuta został z Ayrtonem? — zapytał ma-

rynarz.
— Po co? — odparł Cyrus Smith. — Nie, Pencroffie. Nie rozłącza my się!
Nie było chwili do stracenia. Koloniści opuścili Kominy. Niewielki załom granitowe

ściany zasłaniał ich przed wzrokiem załogi brygu, ale dwa czy trzy wystrzały i łoskot kul
roztrzasku ących skały dały im znać, że „Speedy” est uż niedaleko.

W edne chwili wskoczyli do windy, podciągnęli się do drzwi Granitowego Pałacu,
gǳie Top z Jupem sieǳieli zamknięci od wczora , i wpadli do główne sali.

Schronili się w samą porę: przez gałęzie zasłania ące okna Granitowego Pałacu u rzeli,
ak otoczony kłębami dymu „Speedy” wpływa do cieśniny. Musieli nawet usunąć się na
bok, ponieważ strzelano bez przerwy, a pociski armatnie waliły na ślepo to w opuszczony
posterunek przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia, to w Kominy. Od pocisków pękały skały,
a każdemu wystrzałowi towarzyszyły ǳikie okrzyki radości.

Można ednak było mieć naǳie ę, że Granitowy Pałac uniknie zniszczeń ǳięki zapo-
biegliwości Cyrusa Smitha, który nakazał zamaskowanie okien, gdy nagle pocisk przele-
ciał przez otwór we ściowy i wpadł na korytarz.

— Przekleństwo! Odkryli nas! — zawołał Pencroff.
Możliwe, że bandyci nie zauważyli kolonistów, ale z pewnością Bob Harvey uznał,

że należy wysłać pocisk mięǳy pode rzane gałęzie, zasłania ące część wysokie granitowe
ściany. Wkrótce zdwoił ostrzał, gdy następny pocisk przedarł kotarę z zieleni i odsłonił
obszerny otwór zie ący w skale.

Sytuac a kolonistów była rozpaczliwa. Odkryto ich schronienie. Nie byli w stanie
przeciwstawić się pociskom ani zabezpieczyć granitowego muru, którego odłamki lata-
ły dookoła. Nie zostawało im nic innego, ak tylko schronić się do górnego korytarza
i zostawić mieszkanie na spustoszenie. Wtem usłyszeli głuchy huk, a po nim straszliwe
krzyki!

Cyrus Smith i ego towarzysze rzucili się do okien.
Bryg, uniesiony w górę, ak gdyby przez trąbę wodną, właśnie przełamał się na pół

i w niespełna ǳiesięć sekund fale morskie pochłonęły go wraz z całą ego zbrodniczą
załogą.
 

Na wybrzeżu. — Ayrton i Pencroff ratują szczątki. — Rozmowa przy śniadaniu. — Ro-
zumowanie Pencroffa. — Dokładne oglęǳiny kadłuba brygu. — Prochownia nienaruszona!
— Nowe skarby. — Ostatnie szczątki. — Kawałek rozerwanego cylindra.

— Wylecieli w powietrze! — zawołał Harbert.
— Rzeczywiście, zupełnie akby Ayrton podpalił prochownię! — odparł Pencroff,

wskaku ąc do windy równocześnie z Nabem i Harbertem.
— Ale co się stało? — zapytał Gedeon Spilett, nie mogąc eszcze ochłonąć ze zdu-

mienia, w akie wprawiło go niespoǳiewane zakończenie walki.
— Ach, tym razem się dowiemy! — odparł żywo inżynier.
— Czego się dowiemy?
— Późnie , późnie ! Teraz chodźmy, Spilecie. Na ważnie sze, że piraci zostali wytę-

pieni do nogi!
Po tych słowach Cyrus Smith pociągnął za sobą reportera i Ayrtona i pospieszył w ślad

za Pencroffem, Nabem i Harbertem na wybrzeże.
Bryg zniknął pod wodą, nie było widać nawet masztów. Gdy został uniesiony przez

trąbę morską, położył się na boku i w te pozyc i zatonął, zapewne wskutek akie ś ogrom-
ne wyrwy. Ponieważ ednak w tym mie scu cieśnina miała nie więce niż dwaǳieścia
stóp głębokości, nie ulegało zatem wątpliwości, że burty zatopionego statku wynurzą się
w czasie odpływu.

Na powierzchni morza pływały rozmaite szczątki: zapasowe maszty i re e, klatki z ży-
wym eszcze drobiem, skrzynie i beczułki, które stopniowo wypływały na powierzchnię
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przez luki. Nie widać było ednak żadnych szczątków samego statku, ani desek z pokła-
du, ani poszycia kadłuba, tak że nagłe zatonięcie „Speedy’ego” stawało się eszcze barǳie
zagadkowe.

Wkrótce ednak oba maszty, które złamały się o kilka stóp ponad pokładem, zry-
wa ąc wanty i sztagi, wypłynęły na powierzchnię razem z żaglami, z których edne były
rozwinięte, a inne ściągnięte. Nie można było pozwolić, żeby odpływ porwał te wszyst-
kie skarby, toteż Ayrton i Pencroff wskoczyli natychmiast do czółna, by przyholować
pływa ące przedmioty bądź do brzegu wyspy, bądź do wysepki.

Gdy uż mieli odbĳać, powstrzymała ich uwaga Gedeona Spiletta:
— A tych sześciu złoczyńców, którzy wylądowali na prawym brzegu Rzeki ǲięk-

czynienia?
Istotnie, nie wolno było zapominać, że sześciu luǳi, których łódź roztrzaskała się

o skały, wyszło na ląd w pobliżu Cypla Znaleziska.
Koloniści spo rzeli w tę stronę, ale nigǳie nie dostrzegli żadnego ze zbiegów. Praw-

dopodobnie na widok tonącego brygu wszyscy uciekli w głąb wyspy.
— Za miemy się nimi późnie — powieǳiał Cyrus Smith. — Mogą być eszcze

niebezpieczni, bo są dobrze uzbro eni, ale w końcu sześciu przeciwko sześciu, szanse są
równe. Zabierzmy się teraz za to, co pilnie sze.

Ayrton z Pencroffem popłynęli szybko w stronę pływa ących po morzu szczątków.
Morze było spoko ne, a stan wody barǳo wysoki, gdyż od dwóch dni trwał nów.

Wrak brygu mógł wynurzyć się spod wody nie wcześnie niż za goǳinę.
Ayrton i Pencroff mieli dość czasu, by przymocować maszty i belki za pomocą lin,

których końce wyrzucono na wybrzeże pod Granitowym Pałacem. Tam koloniści wspól-
nymi siłami przyciągnęli e do brzegu. Po czym pozbierano do czółna wszystkie inne
przedmioty pływa ące po woǳie, ak klatki z drobiem, beczułki i skrzynie. Wszystko to
od razu przeniesiono do Kominów.

Na woǳie pływało też kilka ciał piratów. Ayrton rozpoznał wśród nich zwłoki Boba
Harveya i wskazu ąc e swemu towarzyszowi, powieǳiał wzruszonym głosem:

— Oto kim byłem, Pencroffie!
— Ale kim ǳiś uż pan nie est, Ayrtonie! — odparł marynarz.
Wydawało się barǳo ǳiwne, że na powierzchnię wypłynęło tak mało ciał. Było ich

tylko pięć czy sześć, a odpływ uż unosił e na otwarte morze. Prawdopodobnie zaskoczeni
nagłą katastrofą piraci nie mieli czasu na ucieczkę, a gdy statek przewalił się na bok, więk-
szość pozostała pod nadburciem. Morze, unosząc zwłoki tych nęǳników, zaoszczęǳiło
kolonistom smutnego obowiązku pogrzebania ich w akimś zakątku wyspy.

Przez dwie goǳiny Cyrus Smith i ego towarzysze za ęci byli wyłącznie wyciąganiem
masztów na nadbrzeżny piasek, odczepianiem rei i wyciąganiem na ląd żagli, zresztą nie-
naruszonych. Rozmawiali niewiele, bo praca całkowicie ich zaprzątała, ale ile myśli krą-
żyło im po głowach! Bryg, albo racze to, co się na nim zna dowało, stanowiło dla nich
prawǳiwy skarb. Każdy statek est akby małym światem, toteż dobytek kolonii powięk-
szył się o wiele pożytecznych rzeczy. Było to akby wielkim odpowiednikiem skrzyni
znalezione na Cyplu Znaleziska.

„A właściwie — myślał Pencroff — dlaczegóż by nie wydobyć brygu z wody i go
naprawić? Jeśli ma tylko edną ǳiurę, to przecież można ą zatkać, a bryg o wyporności
trzystu do czterystu ton to prawǳiwy statek w porównaniu z „Bonawenturą”! Takim
statkiem można daleko popłynąć. Można nim dopłynąć, dokąd się chce! Musimy razem
z panem Cyrusem i Ayrtonem dokładnie zbadać tę sprawę! Dalibóg, warto!”

Rzeczywiście, gdyby bryg nadawał się eszcze do żeglugi, to szanse kolonistów Wy-
spy Lincolna na powrót do o czyzny znacznie by wzrosły. Jednak aby móc rozstrzygnąć
tę ważną kwestię, trzeba było zaczekać na odpływ, gdyż dopiero wtedy bęǳie można
dokładnie zbadać każdą część kadłuba statku.

Gdy uż wszystkie wydobyte przedmioty zostały bezpiecznie złożone na plaży, Cyrus
Smith i ego towarzysze poświęcili kilka chwil na z eǳenie śniadania. Dosłownie umierali
z głodu. Na szczęście niedaleko była spiżarnia, a Nab był doskonałym kuchmistrzem.
Posilono się w pobliżu Kominów, a podczas eǳenia nie rozmawiano oczywiście o niczym
innym, tylko o niespoǳiewanym zdarzeniu, które w tak cudowny sposób ocaliło kolonię.
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— „Cudowny” to właściwe słowo — powtarzał Pencroff — bo trzeba przyznać, że
te ła daki wyleciały w powietrze w odpowiednim momencie! W Granitowym Pałacu za-
czynało uż być ǳiwnie niewygodnie.

— A ak pan sąǳi, Pencroffie — zapytał reporter — w aki sposób to wszystko się
stało i co mogło spowodować ten wybuch?

— Cóż, panie Spilecie, to barǳo proste — odparł Pencroff. — Na statku pirackim
nie na takiego porządku ak na okręcie wo ennym. Zbiegli skazańcy to nie marynarze.
Z pewnością prochownia była otwarta, bo strzelali do nas bez ustanku, a wystarczy eden
nieostrożny czy niezgrabny człowiek, aby cały statek wyleciał w powietrze.

— Na barǳie mnie ǳiwi, panie Cyrusie — odezwał się Harbert — że ten wybuch
nie spowodował znacznie większych skutków. Detonac a nie była głośna, a na woǳie
pływa niewiele rozerwanego drewna i desek. Wygląda na to, że statek racze zatonął, niż
został wysaǳony.

— To cię ǳiwi, mó chłopcze? — zapytał inżynier.
— Tak, panie Cyrusie.
— I mnie to także ǳiwi, Harbercie — odparł inżynier. — Ale gdy tylko obe rzymy

wrak z bliska, na pewno zna ǳiemy wy aśnienie.
— Ach, panie Cyrusie — powieǳiał Pencroff — chyba nie zamierza pan twierǳić,

że „Speedy” po prostu zatonął ak statek, który wpadł na skałę?
— Dlaczego nie — zauważył Nab — eśli w cieśninie są skały podwodne?
— Co znowu, Nabie! — odparł Pencroff. — Chyba nie patrzyłeś w odpowiednie

chwili. Wiǳiałem wyraźnie, ak bryg na chwilę przed zatonięciem na pierw uniósł się na
olbrzymie fali, a potem opadł na bakburtę³⁷⁵. Otóż gdyby po prostu uderzył o skałę, to
zatonąłby całkiem spoko nie, ak przystało na uczciwy statek, kiedy iǳie na dno.

— Otóż to właśnie, że to nie był uczciwy statek — odparł Nab.
— Wkrótce się przekonamy, Pencroffie — powieǳiał inżynier.
— Na pewno się przekonamy — dodał marynarz — ale stawiam głowę, że w cieśninie

nie ma żadnych skał. Niech pan powie, panie Cyrusie, czy i w tym zdarzeniu wiǳi pan
coś cudownego?

Cyrus Smith nie odpowieǳiał.
— W każdym razie — powieǳiał Gedeon Spilett — czy to się stało wskutek ude-

rzenia o skałę, czy wskutek wybuchu, musi pan przyznać Pencroffie, że nastąpiło w samą
porę.

— Tak… Tak… — odparł marynarz. — Ale tu nie o to choǳi. Pytam się pana
Smitha, czy wiǳi w tym wszystkim coś nadprzyroǳonego.

— Nie wypowiadam się co do tego, Pencroffie — powieǳiał inżynier. — To wszyst-
ko, co mogę powieǳieć.

Odpowiedź byna mnie nie zadowoliła Pencroffa. Obstawał przy eksploz i i nie chciał
ustąpić. Nigdy nie zgoǳi się przyznać, żeby w cieśninie, którą nieraz w czasie odpływu
przechoǳił w bród i które dno podobnie ak plażę pokrywa drobny piasek, miałaby się
ukrywać akaś niezauważona skała. Zresztą w chwili, gdy statek zatonął, był przypływ,
to znaczy, że w cieśninie było więce wody niż potrzeba, żeby statek swobodnie przepły-
nął ponad wszystkimi rafami nieodsłoniętymi podczas odpływu. Zatem statek nie mógł
zawaǳić o żadną skałę. Zatem nie rozbił się. Zatem wyleciał w powietrze.

Trzeba przyznać, że rozumowanie marynarza nie było pozbawione pewne słuszności.
Około wpół do drugie po południu koloniści wsiedli do czółna i popłynęli na mie sce

katastro. Szkoda, że nie ocalała żadna z dwóch łoǳi brygu; edna z nich, ak wiemy, roz-
trzaskała się przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia i była zupełnie niezdatna do użytku, druga
zaś zniknęła, kiedy tonął bryg, i uż nie wypłynęła na powierzchnię, zapewne zmiażdżona
przez statek.

Kadłub „Speedy’ego” zaczął się właśnie wynurzać się z wody. Bryg nie leżał nawet
na boku. Przesuwa ący się balast przewalił się cały na edną stronę i swoim ciężarem
podruzgotał maszty, tak że statek leżał teraz prawie do góry dnem. Został rzeczywiście
przewrócony przez akąś niewytłumaczalną, ale straszliwą siłę podwodną, która edno-
cześnie prze awiła się w postaci olbrzymie trąby wodne .

³⁷⁵bakburta — lewa burta statku. [przypis edytorski]
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Koloniści opłynęli wrak dookoła, a w miarę ak morze opadało, mogli poznać eśli nie
samą przyczynę katastro, to przyna mnie e skutki.

Na przoǳie statku, z obu stron kilu, o siedem lub osiem stóp od stewy ǳiobo-
we ³⁷⁶, boki brygu były straszliwie rozdarte na długości co na mnie dwuǳiestu stóp.
Widniały tam dwa szerokie otwory, nienada ące się do zatkania. Zniknęły nie tylko mo-
siężne poszycie i deski, zapewne starte na proch, ale nie został też nawet ślad po wręgach,
żelaznych kołkach ani dyblach³⁷⁷, które e spa ały. Wzdłuż całego kadłuba aż do ru
wszystkie klamry, porozrywane, puściły. Nadstępka³⁷⁸ została wyrwana z niepo ętą siłą,
a sama stępka³⁷⁹, wyłamana w kilku mie scach, pękła na całe długości.

— Do kroćset diabłów! — zawołał Pencroff. — Ten statek trudno bęǳie naprawić!
— To całkiem niemożliwe — powieǳiał Ayrton.
— W każdym razie — powieǳiał Gedeon Spilett do marynarza — wybuch, eśli to

rzeczywiście był wybuch, wywołał ǳiwne skutki. Roztrzaskał dolną część kadłuba zamiast
wysaǳić pokład i nadbudówki. Te wielkie otwory wygląda ą racze na powstałe wskutek
uderzenia statku o skałę niż od wybuchu prochowni.

— W cieśninie nie ma skał! — odparł marynarz. — Zgoǳę się na wszystko, co pan
chce, z wy ątkiem uderzenia o skałę!

— Spróbu my dostać się do wnętrza brygu — powieǳiał inżynier. — Może wtedy
dowiemy się czegoś o przyczynie ego zagłady.

Było to na lepsze wy ście, tym barǳie że należało obe rzeć skarby zna du ące się na
pokłaǳie i za ąć się ich uratowaniem.

We ście do wnętrza statku było teraz łatwe. Woda wciąż opadała, a po spodnie części
pokładu, która po wywróceniu się statku znalazła się na wierzchu, można było wygodnie
choǳić. Balast składa ący się z ciężkich brył żeliwnych przebił go w kilku mie scach.
Słychać było szmer wody wypływa ące przez pęknięcia kadłuba.

Cyrus Smith i ego towarzysze z siekierami w rękach szli po rozbitym pokłaǳie. Za-
walony był różnego roǳa u skrzyniami, a ponieważ przebywały w woǳie barǳo krótko,
można było oczekiwać, że ich zawartość nie uległa uszkoǳeniu.

Pracowano więc nad tym, by cały ten ładunek przenieść w bezpieczne mie sce. Przy-
pływ miał nastąpić dopiero za kilka goǳin i pozostały czas wykorzystano w ak na lepszy
sposób. Ayrton z Pencroffem zamocowali obok ednego z otworów w kadłubie blok, za
pomocą którego wyciągali do góry beczułki i skrzynie. Pakowano e do czółna i odwożono
natychmiast na brzeg. Zabierano wszystko bez wyboru, odkłada ąc na późnie sortowanie
znalezionych rzeczy.

W każdym razie koloniści od razu zauważyli, ku swo emu wielkiemu zadowoleniu, że
bryg posiadał barǳo zróżnicowany ładunek, złożony z na rozmaitszych artykułów, na-
rzęǳi, wyrobów przemysłowych i przyrządów, akie zwykle przewożą statki żeglu ące
pomięǳy wyspami Polinez i. Spoǳiewali się więc znaleźć wszystkiego po trochu, a tego
właśnie potrzeba było kolonii na Wyspie Lincolna.

Cyrus Smith zauważył ze zǳiwieniem, że nie tylko kadłub brygu, ak uż powie-
ǳiano, niezmiernie ucierpiał od akiegoś uderzenia, które spowodowało katastrofę, lecz
także całe wewnętrzne urząǳenie statku, zwłaszcza z przodu, zostało zniszczone. Prze-
grody i podpory pokładowe były podruzgotane, ak gdyby we wnętrzu brygu rozerwał
się akiś straszliwy granat. Koloniści mogli z łatwością prze ść z ǳiobu na rufę, usuwa-
ąc wcześnie skrzynie, które stopniowo wydobywano na zewnątrz. Nie były to ciężkie,
trudne do ruszenia paki, lecz zwycza ne skrzynie, których zewnętrzne opakowanie było
uż zniszczone.

Dostali się w ten sposób na tył statku, w mie sce, gǳie wcześnie zna dowała się
ka uta rufowa. Według wskazówek Ayrtona tu właśnie należało szukać prochowni. Cyrus
Smith sąǳił, że eśli nie wyleciała w powietrze, to może uda się uratować kilka beczułek,
w których proch, zwykle zamknięty w obiciu z blachy, mógł nie ucierpieć od wody.

³⁷⁶stewa ǳiobowa a. ǳiobnica — wygięta w górę belka stanowiąca przedłużenie stępki (kilu) statku w kie-
runku ǳiobu. [przypis edytorski]

³⁷⁷dybel — obustronnie zaostrzony kołek łączący dwa drewniane elementy. [przypis edytorski]
³⁷⁸nadstępka — belka przymocowana od góry do stępki na części e długości, ma ąca za zadanie rozłożyć

obciążenie wynika ące z nacisku masztu na dno kadłuba. [przypis edytorski]
³⁷⁹stępka a. kil — na niższa belka statku ciągnąca się od ǳioba do ru. [przypis edytorski]
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Tak też było. Wśród stosów pocisków armatnich znaleziono ze dwaǳieścia beczułek
obitych wewnątrz blachą mieǳianą i wydobyto e z ak na większą ostrożnością. Pencroff
przekonał się teraz na własne oczy, że „Speedy” nie został zniszczony przez eksploz ę.
Właśnie ta część kadłuba, w które zna dowała się prochownia, ucierpiała na mnie .

— Może i tak — odparł uparty marynarz. — Ale co do skał, to żadnych w cieśninie
nie ma!

— Więc co się stało? — zapytał Harbert.
— Nie wiem — odparł Pencroff. — Pan Cyrus też nie wie i nikt nie wie, i nigdy nie

bęǳie wieǳieć.
Na tych rozmaitych poszukiwaniach upłynęło kilka goǳin i dawał się uż odczuć

przypływ. Trzeba było przerwać dalsze wyładowanie statku. Zresztą nie było obawy, żeby
morze zabrało ze sobą wrak, gdyż ugrzązł w piasku tak mocno, akby stał na kotwicy.

Można było zatem spoko nie czekać na następny odpływ, by wznowić prace. Sam
statek był ednak skazany na zagładę i trzeba się było spieszyć, by ocalić szczątki kadłuba,
zanim pochłoną go ruchome piaski na dnie cieśniny.

Była piąta po południu. Koloniści mieli ciężki ǳień. Z wielkim apetytem z edli więc
posiłek, po czym, pomimo zmęczenia, nie mogli się oprzeć pokusie obe rzenia skrzyń,
z których się składał ładunek „Speedy’ego”.

Większość zawierała gotowe ubrania, które powitano oczywiście z wielkim zadowo-
leniem. Było ich tyle, że można by ubrać, zaopatrzyć w bieliznę i w obuwie choćby całą
wielką kolonię.

— Teraz esteśmy aż nazbyt bogaci! — zawołał Pencroff. — Co my zrobimy z tym
wszystkim?

Co chwila z ust rozochoconego marynarza wydobywały się gromkie „hurra” na widok
beczułek z rumem, fasek³⁸⁰ z tytoniem, broni palne i białe , całych bel bawełny, narzęǳi
rolniczych, ciesielskich, stolarskich, skrzyń z ziarnem rozmaitego gatunku i tym podob-
nych rzeczy, którym krótki pobyt w woǳie wcale nie zaszkoǳił. Ach, ak pożądane
byłoby to wszystko dwa lata temu! Mimo to i teraz, chociaż pracowici koloniści sami
zaopatrzyli się w potrzebne rzeczy, skarby były barǳo przydatne.

W magazynach Granitowego Pałacu nie brakowało mie sca, ednak ǳień się kończył
i nie było uż czasu na przeniesienie wszystkiego. Nie można było zapominać, że sześciu
ocalałych członków załogi „Speedy’ego” wylądowało na wyspie i że byli to zapewne łotrzy
pierwsze klasy, przed którymi trzeba było mieć się na baczności. Pomimo że most na
Rzece ǲiękczynienia i wszystkie mostki były podniesione, takich zbó ów nie odstraszy-
łaby zapewne akaś rzeka czy potok, a zna du ąc się w rozpaczliwym położeniu, mogli być
niebezpieczni.

Postanowiono, żeby nad tym, ak wobec nich postąpić, zastanowić się późnie , tym-
czasem zaś trzeba było pilnować skrzyń i pak zgromaǳonych w pobliżu Kominów. Ko-
loniści czuwali przy nich na przemian przez całą noc.

Noc upłynęła ednak bez żadne próby napaści ze strony bandytów. Pan Jup i Top,
strzegący Granitowego Pałacu, niewątpliwie natychmiast daliby znać o ich przybyciu.

Przez trzy następne dni, ,  i  paźǳiernika, wynoszono ze statku wszystko, co
mogło mieć akąkolwiek wartość lub przydatność, tak z ładunku, ak i z osprzętu. Podczas
odpływu morza opróżniano statek, a podczas przypływu składano uratowane przedmioty
do magazynu. Dużą część mosiężnego poszycia statku zdarto z kadłuba, który z każdym
dniem zapadał głębie . Zanim ednak piasek pochłonął cięższe przedmioty, które poszły na
dno przez ǳiury w kadłubie, Ayrton z Pencroffem zanurkowali kilka razy na dno cieśniny
i znaleźli tam łańcuchy i kotwice, żelazne bryły balastu, a nawet cztery ǳiała, które udało
się wydobyć na ląd, przywiązu ąc do nich puste beczułki.

Tak więc zbro ownia Granitowego Pałacu wzbogaciła się o przedmioty ocalone z stat-
ku nie mnie niż spiżarnie i magazyny. Pencroff, ak zwykle entuz astyczny w swoich
planach, mówił uż o postawieniu baterii artylery skie , która mogłaby strzec cieśniny
i u ścia rzeki. Ma ąc do dyspozyc i cztery armaty, gotów był powstrzymać całą flotę,
„choćby na potężnie szą”, od zbliżenia się do Wyspy Lincolna.

³⁸⁰fasa (daw.) — drewniane naczynie z klepek spiętych obręczami; kształtem przypominało beczkę, posiadało
ednak tylko edno dno w szerszym końcu, na którym stało pionowo. [przypis edytorski]
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Po tym wszystkim, gdy uż z całego statku pozostał tylko bezużyteczny szkielet, na-
deszła burza i zniszczyła go do reszty. Cyrus Smith miał zamiar wysaǳić go w powietrze,
by potem szczątki pozbierać przy brzegu, lecz silny wicher z północnego wschodu i wzbu-
rzone morze zaoszczęǳiły mu trudu i prochu. W nocy z  na  paźǳiernika szkielet
statku został zupełnie zgruchotany, a część ego szczątków fale wyrzuciły na brzeg.

Jeśli choǳi o dokumenty statku, to nie trzeba dodawać, że Cyrus Smith starannie
przetrząsnął wszystkie sza i schowki w ka ucie, ale nigǳie ich nie znalazł. Widocznie
piraci zniszczyli wszystko, co dotyczyło kapitana lub właściciela „Speedy’ego”, a ponieważ
na rufie nie było tabliczki z nazwą portu macierzystego, trudno było określić, z akiego
kra u pochoǳił. Mimo to Pencroff i Ayrton z kształtu ǳiobnicy przypuszczali, że zbu-
dowano go w Anglii.

W tyǳień po katastrofie, a racze po szczęśliwym, chociaż zagadkowym zdarzeniu,
któremu kolonia zawǳięczała ocalenie, nie było uż widać ani śladu po statku, nawet
przy na niższym stanie wody. Szczątki rozproszyło morze, a Granitowy Pałac wzbogacił
się o prawie cały ego ładunek.

Ta emnica zagłady statku zapewne nigdy by się nie wy aśniła, gdyby  listopada Nab,
wałęsa ąc się po wybrzeżu, nie znalazł przypadkiem kawałka grubego, żelaznego cylindra,
na którym widoczne były ślady eksploz i. Cylinder był powykręcany i poszarpany, ak
gdyby wskutek ǳiałania akie ś substanc i wybuchowe .

Nab przyniósł ten kawałek żelaza swemu panu, który wraz z towarzyszami za ęty był
właśnie pracą w Kominach.

Cyrus Smith obe rzał uważnie cylinder, po czym zwraca ąc się do Pencroffa, powie-
ǳiał:

— Więc pan, przy acielu, nadal obsta e przy tym, że „Speedy” nie zatonął wskutek
zderzenia?

— Tak, panie Cyrusie — odparł marynarz. — Wie pan tak samo dobrze ak a, że
w cieśninie nie ma żadnych skał.

— A co, eżeli zderzył się z tym kawałkiem żelaza? — zapytał inżynier, pokazu ąc
zniszczony cylinder.

— Co⁈ Z tym kawałkiem rurki⁈ — zawołał Pencroff tonem pełnym niedowierzania.
— Przy aciele — powieǳiał Cyrus Smith — czy przypominacie sobie, że przed za-

tonięciem bryg wzniósł się do góry na szczycie trąby wodne ?
— Tak, panie Cyrusie — odparł Harbert.
— Dobrze, a czy chcecie wieǳieć, co spowodowało tę trąbę? Właśnie to — powieǳiał

inżynier, wskazu ąc na cylinder.
— To? — zapytał Pencroff.
— Tak. Ten cylinder est resztką torpedy.
— Torpedy? — zawołali chórem towarzysze inżyniera.
— A kto ą tam umieścił, tę torpedę?³⁸¹ — zagadnął Pencroff, nie chcąc się eszcze

poddać.
— Tyle tylko mogę wam powieǳieć, że nie a — odparł Cyrus Smith. — Ale na

pewno tam była i sami mogliście ocenić siłę e wybuchu.
 

Twierǳenia inżyniera. — Wielkie hipotezy Pencroffa. — Bateria powietrzna. — Cztery
pociski. — Rozmowa o ocalałych piratach. — Wahanie Ayrtona. — Wspaniałomyślność
Cyrusa Smitha. — Pencroff z żalem ustępuje.

Tak więc wszystko tłumaczyło się podwodnym wybuchem torpedy. Cyrus Smith,
który podczas wo ny często miał okaz e wypróbowania tego straszliwego środka znisz-
czenia, nie mógł się co do tego mylić. Nie ulegało wątpliwości, że to pod ǳiałaniem
takiego cylindra wypełnionego substanc ą wybuchową, nitrogliceryną, pikrynianem czy

³⁸¹kto ją tam umieścił, tę torpedę? — do poł. XIX w. torpedami (torpedo, torpille) nazywano różne ładunki
wybuchowe umieszczane pod wodą w celu uszkaǳania wrogich okrętów. Po skonstruowaniu w  torpedy
samobieżne , wystrzeliwane w kierunku ednostki pływa ące , stopniowo zaczęto stosować nazwę torpeda do
tego roǳa u pocisków, zaś nieruchome ładunki wybuchowe określać mianem min morskich. [przypis edytorski]

   Tajemnicza wyspa 



inną substanc ą tego roǳa u, woda w cieśninie wzniosła się ak trąba wodna i bryg, zdru-
zgotany od dołu, w mgnieniu oka poszedł na dno. Właśnie dlatego zupełnie nie dało się
go naprawić, że zniszczenia kadłuba były zbyt wielkie. „Speedy” nie mógł się oprzeć tor-
peǳie zdolne zniszczyć pancerną egatę³⁸² tak łatwo, akby to była łódź rybacka.

Tak, wszystko się wy aśniało, wszystko… oprócz tego, w aki sposób torpeda znalazła
się w cieśninie.

— Przy aciele — zaczął po chwili na nowo Cyrus Smith — nie możemy uż dłuże
wątpić o obecności akie ś ta emnicze istoty, może akiegoś podobnego do nas rozbitka,
porzuconego przez swoich na te wyspie. A mówię to dlatego, aby Ayrtona wta emniczyć
w te wszystkie ǳiwne wydarzenia, które zaszły w ciągu dwóch lat. Kim est ten niezna-
ny dobroczyńca, którego zbawienne interwenc i doznaliśmy w tylu okolicznościach, tego
sobie nie potrafię wyobrazić. Co go skłania do takiego postępowania, do ukrywania się po
tylu oddanych nam przysługach? Nie mogę tego zrozumieć. Niemnie ednak przysługi
te są faktem i należą do tych, akie może oddać tylko człowiek rozporząǳa ący cudowną
prawie mocą. Ayrton powinien mu być wǳięczny tak samo ak my, bo eżeli to ten ta-
emniczy niezna omy uratował mnie z fal po upadku balonu, to widocznie nie kto inny,
tylko on napisał dokument i rzucił butelkę do cieśniny, powiadamia ąc nas o położeniu
naszego towarzysza. Dodam i to, że skrzynię, tak obficie zaopatrzoną we wszystko, czego
nam brakowało, także on musiał wyrzucić na ląd na Cyplu Znaleziska, że to on zapa-
lił ogień na wyżynach wyspy, ǳięki któremu zdołaliście dopłynąć do brzegu, że ziarnko
śrutu znalezione w ciele pekari pochoǳiło z ego broni, że torpedę, która zniszczyła bryg,
także on pogrążył w wodach cieśniny; słowem, że te wszystkie niepo ęte zdarzenia, któ-
rych nie mogliśmy zrozumieć, zawǳięczamy te ta emnicze istocie. Zatem kimkolwiek
est ten człowiek, rozbitkiem czy wygnańcem, bylibyśmy niewǳięcznikami, gdybyśmy
choć przez chwilę nie poczuwali się do wǳięczności względem niego. Zaciągnęliśmy dług
i mam naǳie ę, że go kiedyś spłacimy.

— Ma pan rac ę, drogi Cyrusie — odpowieǳiał Gedeon Spilett. — Tak, gǳieś na
wyspie ukrywa się istota prawie wszechmocna, które wpływ był naǳwycza pożyteczny
dla nasze kolonii. A trzeba dodać, że ten niezna omy wyda e się rozporząǳać prawie
nadprzyroǳonymi środkami, gdyby w zdarzeniach coǳiennego życia można było przy-
ąć ǳiałania sił nadprzyroǳonych. Czy to on pota emnie podsłuchu e nas przez studnię
w Granitowym Pałacu i w ten sposób dowiadu e się o wszystkich naszych zamiarach? Czy
to on podrzucił nam tę butelkę, gdy nasza łódź odbywała pierwszy re s po morzu? Czy
to on wyrzucił Topa z wód eziora i uśmiercił diugonia? Czy to on, ak zresztą wszystko
na to wskazu e, wyratował pana z fal morskich, Cyrusie, i to w takich okolicznościach,
w których zwykły człowiek nie zdołałby nic zǳiałać? Jeżeli to on, to posiada moc da ącą
mu właǳę nad żywiołami.

Wszyscy czuli, że spostrzeżenie reportera było słuszne.
— Tak — odpowieǳiał Cyrus — eżeli nie wątpimy w interwenc ę nieznanego czło-

wieka, to przyzna ę, że rozporząǳa środkami wykracza ącymi poza te, którymi dysponu-
e luǳkość. W tym właśnie nadal tkwi ta emnica, ale eżeli ednak uda się nam odkryć
człowieka, odkry emy także ta emnicę. Pytanie brzmi: czy powinniśmy uszanować in-
cognito³⁸³ te wspaniałomyślne istoty, czy zrobić wszystko, żeby do nie dotrzeć? Jakie
macie zdanie na ten temat?

— Moim zdaniem — odpowieǳiał Pencroff — kimkolwiek on est, to przyzwoity
człowiek i zasłużył na szacunek.

— Zgoda — odezwał się Cyrus Smith — ale to eszcze nie odpowiedź, Pencroffie.
— Mó panie — wtrącił w tym mie scu Nab — myślę, że możemy szukać tego pana,

o którym mowa, ile nam się podoba, a i tak go nie zna ǳiemy, dopóki sam tego nie
zechce.

— Wiesz, że to niegłupie, coś powieǳiał, Nabie — powieǳiał Pencroff.

³⁸²fregata pancerna — historyczna klasa pancernych okrętów wo ennych, na wcześnie szy roǳa pancerników.
Pierwszą egatę pancerną, La Gloire, zbudowano w  we Franc i. Były to wielkie ednostki pełnomorskie,
silnie opancerzone, uzbro one w ciężkie ǳiała burtowe, napęǳane maszynami parowymi, choć posiadały także
pomocnicze żagle. Stanowiły na potężnie sze ednostki floty, przeznaczone do wygrywania bitew artylery skich
i niszczenia wrogich okrętów. [przypis edytorski]

³⁸³incognito (z łac.) — zata anie swo ego nazwiska, tożsamości. [przypis edytorski]

   Tajemnicza wyspa 



— Poǳielam zdanie Naba — odezwał się Gedeon Spilett — ale to nie powód, że-
byśmy mieli zrezygnować poszukiwań. Czy zna ǳiemy tę ta emniczą istotę, czy też nie,
przyna mnie spełnimy nasz obowiązek wobec nie .

— A ty, mó chłopcze, co o tym sąǳisz? — powieǳiał inżynier, zwraca ąc się do
Harberta.

— Ach! — zawołał Harbert z płonącymi oczami. — Chciałbym poǳiękować czło-
wiekowi, który uratował na pierw pana, a potem nas wszystkich.

— Barǳo dobrze, mó chłopcze — odparł Pencroff. — I a także, i my wszyscy!…
Nie należę do ciekawskich, ale oddałbym edno oko, żeby stanąć twarzą w twarz z tym
egomościem. Wyda e mi się, że musi być piękny, wysoki, silny, ze wspaniałą brodą,
z włosami ak promienie słońca i że spoczywa na obłokach, trzyma ąc wielką kulę w dłoni.

— Ależ Pencroffie — zawołał Gedeon Spilett — przecież pan nam tu obraz Boga
O ca odmalowu e!

— Możliwe, panie Spilett — odparł marynarz — ale tak go sobie wyobrażam.
— A pan, Ayrtonie? — spytał inżynier.
— Panie Smith — odparł Ayrton — nie mam w te sprawie zdania. Tak ak pan

zrobi, bęǳie dobrze. Jeżeli zechce pan wziąć mnie ze sobą na poszukiwania, estem gotów
w każde chwili.

— ǲięku ę panu za tę gotowość, Ayrtonie — odparł Cyrus Smith — ale chciałbym
usłyszeć od barǳie bezpośrednią odpowiedź na mo e pytanie. Jest pan naszym towarzy-
szem, nieraz uż narażał pan dla nas życie i tak ak każdy z nas ma pan prawo wypowieǳieć
swo e zdanie, kiedy choǳi o powzięcie ważne decyz i. Proszę mówić.

— Panie Smith — odezwał się na to Ayrton — moim zdaniem powinniśmy zrobić
wszystko, co możliwe, żeby odnaleźć tego nieznanego dobroczyńcę. Kto wie, może est
samotny? Może cierpi? Może życie ego potrzebu e odroǳenia? Ja także, ak sam pan
wspomniał, zaciągnąłem względem niego dług wǳięczności. Przecież to on, nikt inny,
przybył na wyspę Tabor, znalazł tam nieszczęśnika, akim byłem, gdyście mnie poznali,
i dał wam znać, że est tam nieszczęsna istota potrzebu ąca ratunku. To ǳięki niemu
znowu stałem się człowiekiem. O nie, nigdy tego nie zapomnę!

— Więc postanowione — odezwał się Cyrus Smith. — Zaczniemy poszukiwania ak
można na pręǳe . Nie pozostawimy ani kawałeczka wyspy bez zbadania. Przeszukamy ą
aż do na ta nie szych kry ówek i niech nieznany przy aciel wybaczy nam to ze względu na
nasze dobre intenc e.

Przez kilka dni koloniści intensywnie pracowali przy sianokosach i żniwach. Przed
przystąpieniem do zamierzonego zbadania nieznanych eszcze części wyspy postanowili
skończyć wszelkie niezbędne prace. Była to także pora zbierania rozmaitych arzyn spro-
waǳonych z wyspy Tabor. Trzeba było wszystko przechować, a na szczęście w Granito-
wym Pałacu nie brakowało mie sca i można by tam było zmagazynować wszystkie bo-
gactwa całe wyspy. Ułożono tam zatem wszystkie produkty w metodycznym porządku,
w bezpiecznym mie scu, niedostępnym dla zwierząt i luǳi. Pośrodku tego litego grani-
towego bloku nie trzeba było się też obawiać wilgoci. Kilka naturalnych pieczar, zna du-
ących się w górnym korytarzu, powiększono i poszerzono bądź to za pomocą oskardów,
bądź min, ǳięki czemu Granitowy Pałac stał się głównym magazynem, mieszczącym
zapasy żywności, amunic ę, zapasowe narzęǳia i sprzęty, słowem — cały dobytek osady.

Armaty pochoǳące z brygu, piękne sztuki z kute stali, pod wpływem nalegań Pen-
croffa wciągnięto za pomocą lin i wielokrążków aż do we ścia do Granitowego Pałacu.
Następnie mięǳy oknami wykuto otwory strzelnicze i wkrótce z granitowego muru wy-
nurzyły się błyszczące paszcze ǳiał. Z te wysokości armaty rzeczywiście panowały nad
całą Zatoką Stanów Z ednoczonych. Był to niby mały Gibraltar³⁸⁴ i każdy statek, który
starałby się podpłynąć od strony wysepki, byłby nieuchronnie wystawiony na ogień te
powietrzne baterii.

³⁸⁴Gibraltar — przylądek na południowym krańcu Płw. Ibery skiego, z góru ącą nad otoczeniem wapienną
Skałą Gibraltarską, wznoszącą się na  m n.p.m. Ufortyfikowany Gibraltar od wieków zapewniał kontrolę
nad Cieśniną Gibraltarską, łączącą M. Śróǳiemne z Atlantykiem i odǳiela ącą Aykę od Europy. Od 
Gibraltar stanowi terytorium zamorskie Wlk. Brytanii i od tamte pory pomimo prób nigdy nie został zdobyty.
[przypis edytorski]
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— Panie Cyrusie — odezwał się pewnego dnia Pencroff, a było to  listopada —
teraz, kiedy uż ukończyliśmy uzbro enie wyspy, warto by było spróbować, ak daleko
niosą nasze ǳiała.

— Myśli pan, że to potrzebne? — odpowieǳiał inżynier.
— Więce niż potrzebne, to konieczne! Bez tego skąd się dowiemy, na aką odległość

można bęǳie wysłać eden z tych pięknych pocisków, w które esteśmy zaopatrzeni?
— Zróbmy więc próbę, Pencroffie — odpowieǳiał inżynier. — Myślę ednak, że

do tego doświadczenia powinniśmy do nie użyć nie zwykłego prochu, którego zapasy
wolałbym oszczęǳać, ale piroksyliny, które nam nigdy nie zabraknie.

— Ale czy te armaty wytrzyma ą wybuch piroksyliny? — spytał reporter, który nie
mnie niż Pencroff pragnął wypróbować artylerię Granitowego Pałacu.

— Sąǳę, że tak. Zresztą bęǳiemy ostrożni.
Inżynier ako znawca wyrobów artylery skich był pewny, że ǳiała są doskonałe ako-

ści. Były z kute stali, nabĳane od tyłu, musiały wytrzymywać duży nabó , a zatem mieć
wielki zasięg.

I w istocie, eżeli iǳie o skuteczność ǳiałania, tor pocisku powinien być ak na bar-
ǳie wydłużony, to zaś da e się uzyskać edynie wtedy, gdy pociskowi nada się barǳo
dużą prędkość początkową.

— Otóż — powieǳiał Cyrus Smith do towarzyszy — prędkość początkowa est pro-
porc onalna do zużytego prochu. Zatem w produkc i ǳiał całe zagadnienie sprowaǳa się
do użycia ak na barǳie wytrzymałego metalu. Takim zaś metalem est niewątpliwie stal.
Przypuszczam więc, że nasze ǳiała zniosą bez szwanku napór gazów z piroksyliny i że
otrzymamy świetne wyniki.

— Bęǳiemy eszcze pewnie si, gdy e wypróbu emy — odpowieǳiał Pencroff.
Rozumie się samo przez się, że wszystkie cztery armaty były w doskonałym stanie. Od

chwili wydobycia ich z wody marynarz sumiennie e czyścił. Wiele goǳin poświęcił na
ich na wycieranie, natłuszczanie, polerowanie, rozebranie i wyczyszczenie całego mecha-
nizmu, zatyczki, zamka, iglicy. Teraz wszystkie części lśniły, ak gdyby ǳiała zna dowały
się na pokłaǳie egaty należące do marynarki Stanów Z ednoczonych.

Tego samego dnia w obecności wszystkich mieszkańców kolonii, z Jupem i Topem
włącznie, wypróbowano kole no wszystkie cztery armaty. Nabito e piroksyliną, uwzględ-
nia ąc e siłę wybuchu, która, ak uż wspomniano, est czterokrotnie większa od siły
zwycza nego prochu. Pocisk przeznaczony do próby był cylindryczno-stożkowy³⁸⁵.

Pencroff, trzyma ąc w ręku lont, stał gotowy do oddania strzału.
Na znak dany przez Cyrusa Smitha zagrzmiał wystrzał. Wycelowany w morze pocisk

przeleciał ponad wysepką i spadł daleko, w odległości, które dokładnie nie można było
określić.

Drugą armatę wycelowano na na dalsze skały Cypla Znaleziska i pocisk, uderzywszy
w spiczasty głaz, zna du ący się w odległości blisko trzech mil od Granitowego Pałacu,
roztrzaskał go na kawałki.

Z te armaty celował i strzelał Harbert, dumny z wyniku swo e pierwsze próby. Ale
eszcze barǳie dumny był Pencroff. Taki świetny strzał przynosił niemały zaszczyt ego
ukochanemu chłopcu.

Trzeci pocisk, wystrzelony tym razem prosto w wydmy tworzące górny brzeg Zatoki
Stanów Z ednoczonych, uderzył w piasek w odległości co na mnie czterech mil, a potem,
odbiwszy się, wpadł do morza, wzbĳa ąc obłok piany.

Gdy przyszła kole na czwarte ǳiało, Cyrus Smith powiększył nieco ładunek, żeby
zorientować się w maksymalnym zasięgu broni. Wszyscy usunęli się na bok, na wypadek
gdyby armatę rozerwało, po czym zapalono długi lont.

Rozległ się potężny huk, ale armata nie pękła i koloniści, rzuciwszy się do okna,
zobaczyli, że pocisk zawaǳił o skały Przylądka Szczęki, odległe o około pięć mil od Gra-
nitowego Pałacu, i zniknął w Zatoce Rekinów.

³⁸⁵pociski cylindryczno-stożkowe a. pociski stożkowe — używane w broni palne wydłużone pociski o stożkowym
wierzchołku (w odróżnieniu od powszechnych wcześnie pocisków o kształcie kulistym); wynalezione w 
przez . kapitana Henri-Gustave’a Delvigne, udoskonalone w  przez Claude’a Étienne Minié. [przypis
edytorski]
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— No cóż, panie Cyrusie — zawołał Pencroff, którego głośne „hurra!” mogły rywa-
lizować z hukiem wystrzałów. — Co pan powie o nasze baterii? Niech się tu pokażą
przed Granitowym Pałacem wszyscy piraci oceanu. Nikt teraz nie wylądu e bez naszego
pozwolenia.

— Proszę mi wierzyć, Pencroffie — odpowieǳiał inżynier — że lepie , żebyśmy się
o tym nie przekonali.

— Ale, ale — ciągnął dale marynarz — co zrobimy z sześcioma łotrami, którzy się
włóczą po wyspie? Czy pozwolimy im bezkarnie grasować po naszych naszych lasach,
naszych polach, naszych łąkach? Przecież to prawǳiwe aguary, ci piraci, i wyda e mi się,
że powinniśmy bez wahania potraktować ich tak samo. Co pan o tym sąǳi, Ayrtonie?
— dodał Pencroff, obraca ąc się do swego towarzysza.

Ayrton zawahał się przez chwilę z odpowieǳią, a Cyrusowi Smithowi zrobiło się
przykro, że Pencroff bez zastanowienia zadał to pytanie. Mocno go więc wzruszyło, gdy
Ayrton odpowieǳiał pokornym tonem:

— Byłem ednym z takich aguarów, panie Pencroff, nie mam więc prawa zabierać
głosu…

I oddalił się powoli.
Pencroff teraz dopiero zrozumiał.
— Co za przeklęte bydlę ze mnie! — wykrzyknął. — Biedny Ayrton. Przecież ma

takie samo prawo się wypowiadać ak każdy z nas!…
— Niewątpliwie — powieǳiał Gedeon Spilett — ale ta powściągliwość przynosi mu

zaszczyt i należy uszanować ego uczucia pozostałe po smutne przeszłości.
— Zrozumiałem, panie Spilett — odpowieǳiał marynarz. — Już nigdy tego nie

zrobię. Wolałbym ugryźć się w ęzyk niż sprawić przykrość Ayrtonowi. Ale wróćmy ed-
nak do rzeczy. Myślę, że ci bandyci nie zasługu ą na żadną litość i że powinniśmy ak
na szybcie oczyścić z nich wyspę…

— Czy to pańskie ostateczne zdanie, Pencroffie? — spytał inżynier.
— Na ostatecznie sze.
— I zanim zacznie ich pan bezwzględnie tępić, nie zaczeka pan na akieś wrogie

ǳiałania z ich strony?
— Czy nie wystarczy to, co uż zrobili? — spytał Pencroff, nie rozumie ąc tych

wszystkich wahań.
— Mogą zaczną prze awiać inne uczucia, może odczu ą skruchę — powieǳiał Cyrus

Smith.
— Skruchę! Oni! — zawołał marynarz, wzrusza ąc ramionami.
— Pencroffie, pomyśl o Ayrtonie — powieǳiał Harbert, biorąc marynarza za rękę.

— Znowu stał się uczciwym człowiekiem.
Pencroff popatrzył po kolei na towarzyszy. Nigdy by mu nie przyszło do głowy, że

ego propozyc a wzbuǳi akieś wątpliwości. Jego prosta natura nie mogła zrozumieć, że
można wchoǳić w akieś układy z łotrami, którzy wylądowali na wyspie, ze wspólnikami
Boba Harveya, mordercami załogi brygu „Speedy”. Dla niego byli ǳikimi bestiami, które
należało wytępić bez wahania i bez skrupułów.

— Coś takiego! — powieǳiał. — Mam wszystkich przeciwko sobie. Chcecie się
bawić we wspaniałomyślność wobec tych nęǳników? No, niech i tak bęǳie. Żebyśmy
tylko tego nie pożałowali!

— Co może nam grozić — spytał Harbert — eżeli zachowamy ostrożność?
— Hm! — odezwał się reporter, który nie wypowieǳiał eszcze swo ego zdania. —

Jest ich sześciu, i to dobrze zbro nych. Niech tylko każdy z nich zaczai się w akimś kącie
i strzeli do ednego z nas, to wkrótce staną się panami kolonii.

— Dlaczego więc dotąd tego nie zrobili? — odparł Harbert. — Niewątpliwie dlatego,
że nie ma ą takich zamiarów. Zresztą nas też est sześciu.

— Dobrze, dobrze — zniecierpliwił się Pencroff, którego żadne rozumowanie nie
mogło przekonać. — Pozwólmy tym poczciwcom za mować się swoimi sprawami i nie
myślmy uż o nich.

— Ależ, Pencroffie — powieǳiał Nab — nie udawa takiego bezwzględnego człowie-
ka. Gdyby eden z tych nieszczęśników stał tu przed tobą, w zasięgu strzelby, na pewno
nie strzeliłbyś do niego…
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— Wypaliłbym ak do wściekłego psa, Nabie — odpowieǳiał zimno Pencroff.
— Pencroffie — odezwał się inżynier — często polegał pan na moim zdaniu. Czy nie

zechciałby pan i w te sprawie zdać się na mnie?
— Zrobię, ak pan uzna za właściwe, panie Smith — odpowieǳiał marynarz, byna -

mnie nie przekonany.
— A więc czeka my i nie ataku my, dopóki na nas nie uderzą.
Tak oto zdecydowano zachowywać się wobec piratów, choć Pencroff nie wróżył z tego

nic dobrego. Postanowiono nie atakować ich, ale mieć się na baczności. Koniec końców
wyspa była wielka i żyzna. Jeżeli na dnie duszy tych nęǳników została akaś resztka uczci-
wości, to mogli się eszcze poprawić. Czyż nie leżało w ich interesie, żeby w tych nowych
warunkach zacząć nowe życie? Tak czy owak, choćby tylko przez poczucie człowieczeń-
stwa, należało poczekać. Oczywiście koloniści nie będą uż mogli tak swobodnie i bez
obaw przemierzać wyspy. Dotychczas musieli strzec się tylko ǳikich zwierząt, teraz zaś
grasowało na wyspie sześciu skazańców, może na gorszego roǳa u. Sytuac a była nie-
wątpliwie poważna i luǳie mnie odważni całkiem straciliby poczucie bezpieczeństwa.
Mnie sza o to wszystko! W te chwili wbrew Pencroffowi koloniści mieli rac ę. Czy będą
ą mieć i w przyszłości? To się dopiero okaże.
 

Projekt wyprawy. — Ayrton w zagroǳie. — Wizyta w Przystani Balonowej. — Uwagi
Pencroffa na pokłaǳie „Bonawentury”. — Depesza wysłana do zagrody. — Nie ma odpo-
wieǳi Ayrtona. — Wymarsz następnego dnia. — Czemu telegraf nie ǳiała? — Strzał.

Sprawą na barǳie za mu ącą kolonistów było szczegółowe zbadanie wyspy, uż po-
stanowione i ma ące teraz podwó ny cel. Po pierwsze choǳiło o odnalezienie ta emnicze
istoty, które istnienie nie podlegało uż dyskus i, a równocześnie o stwierǳenie, co się
stało z piratami, gǳie sobie wybrali kry ówkę, co robią i czego można się z ich strony
obawiać.

Cyrus Smith chciał natychmiast wybrać się w drogę, ponieważ ednak wyprawa mia-
ła za ąć kilka dni, uznano za stosowne załadować na wóz różne przedmioty niezbędne
do rozbicia obozowiska oraz do zorganizowania popasów³⁸⁶. Tymczasem akurat eden
z onagrów zranił się w nogę i nie można go było zaprzęgać. Potrzebował co na mnie
kilku dni spoczynku, więc koloniści uznali, że można odłożyć wy azd o tyǳień, czyli do
 listopada.

Listopad na te szerokości geograficzne est odpowiednikiem ma a na półkuli pół-
nocne . Była to na pięknie sza pora roku. Słońce dochoǳiło do Zwrotnika Koziorożca,
zaczynały się na dłuższe dni w roku. Był to więc okres na barǳie odpowiedni na plano-
waną wyprawę, która gdyby nawet nie osiągnęła swo ego głównego celu, mogła okazać
się płodna w odkrycia, zwłaszcza bogactw naturalnych, ponieważ Cyrus Smith zamierzył
zbadać gęste Lasy Dalekiego Zachodu, rozciąga ące się aż do krańca Półwyspu Wężowe-
go.

Koloniści postanowili, że w ciągu ǳiewięciu dni poprzeǳa ących wy azd skończą
wszystkie prace na Płaskowyżu Pięknego Widoku.

Tymczasem Ayrton musiał eszcze wrócić do zagrody, żeby zaopiekować się udomo-
wionymi zwierzętami. Zdecydowano więc, że spęǳi tam dwa dni i powróci do Granito-
wego Pałacu dopiero, gdy zaopatrzy budynki inwentarskie³⁸⁷ w solidne zapasy paszy.

Gdy wyruszał w drogę, Cyrus Smith zapytał go, czy nie chciałby, aby ktoś z nich mu
towarzyszył, zwraca ąc uwagę, że wyspa stała się mnie bezpieczna, niż była dawnie .

Ayrton odpowieǳiał, że to zbędne, że pracę może wykonać sam i poza tym niczego
się nie boi. Gdyby w zagroǳie lub w e pobliżu zaszedł akiś wypadek, to natychmiast
zawiadomi o tym kolonistów za pośrednictwem telegrafu.

³⁸⁶popas (daw.) — postó w czasie podróży w celu nakarmienia koni i odpoczynku. [przypis edytorski]
³⁸⁷budynek inwentarski — budynek do trzymania zwierząt gospodarskich, np. obora, chlewnia, owczarnia,

kurnik. [przypis edytorski]
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Ayrton wyruszył zatem ǳiewiątego o świcie, zabiera ąc ze sobą wóz zaprzężony w ed-
nego onagra, a w dwie goǳiny potem sygnał elektryczny ozna mił, że w zagroǳie wszyst-
ko w porządku.

Przez dwa dni Cyrus Smith za mował się realizac ą pewnego pro ektu ma ącego cał-
kowicie zabezpieczyć Granitowy Pałac przed wszelką niespoǳiewaną napaścią. Choǳiło
mianowicie o to, żeby zupełnie ukryć górny otwór dawnie szego odpływu wody w po-
łudniowym rogu Jeziora Granta, uż zamurowany i do pewnego stopnia zamaskowany
krzewami i trawą. Było to całkiem łatwe. Wystarczyło podnieść o dwie czy trzy stopy
poziom wody w eziorze, żeby zatopić otwór bez śladu.

Aby podnieść poziomu wody, trzeba było tylko wybudować tamę na każdym z dwóch
odpływów z eziora, które zasilały Potok Glicerynowy i Rzekę Wodospadu. Wszyscy po-
zostali koloniści wzięli uǳiał w pracy i z mocno scementowanych głazów szybko powstały
dwie tamy, nieprzekracza ące sześciu stóp szerokości i trzech stóp wysokości.

Kiedy skończyli pracę, nikt nie mógł się nawet domyślić, że istniał tu kiedyś akiś
poǳiemny kanał odprowaǳa ący nadmiar wód z eziora.

Nie trzeba dodawać, że maleńka odnoga zasila ąca zbiornik w Granitowym Pałacu
i napęǳa ąca windę została staranie zabezpieczona, tak żeby w żadnym wypadku nie
zabrakło wody. Obecnie po podciągnięciu windy na górę Granitowy Pałac stawał się
pewnym i wygodnym schronieniem, zabezpieczonym przed wszelkimi niespoǳianymi
napaściami.

Praca ta została wykonana tak szybko, że Pencroff, Gedeon Spilett i Harbert znaleźli
eszcze czas na odwieǳenie Przystani Balonowe . Marynarz barǳo chciał się dowieǳieć,
czy zatoczki, w które stał „Bonawentura”, nie odwieǳili bandyci.

— Bo właśnie — zauważył — ci dżentelmeni wylądowali na południowym wybrzeżu,
a eżeli szli wzdłuż niego, to należy się obawiać, że odkryli nasz mały port, a w takim
wypadku nie dałbym i pół dolara za naszego „Bonawenturę”.

Obawy Pencroffa nie były bezpodstawne i wizyta w Przystani Balonowe wydawała się
barǳo wskazana.

Marynarz i ego towarzysze, dobrze uzbro eni, wyruszyli  listopada po południu.
Pencroff, ładu ąc ostentacy nie kule do obydwu luf swo e strzelby, kręcił głową, co nie
wróżyło nic dobrego każdemu, kto by się zanadto do niego zbliżył, „zwierzę czy człowiek”,
ak mówił. Gedeon Spilett i Harbert również wzięli strzelby i około trzecie wszyscy trze
opuścili Granitowy Pałac.

Nab odprowaǳił ich aż do zakrętu Rzeki ǲiękczynienia, a gdy tylko przeszli na
drugą stronę, podniósł most za nimi. Umówili się, że koloniści o swoim powrocie daǳą
znać wystrzałem, a na ten sygnał Nab przy ǳie i przywróci połączenie mięǳy obydwoma
brzegami rzeki.

Grupka ruszyła w stronę południowego wybrzeża wyspy, drogą wiodącą prosto do
przystani. Odległość wynosiła tylko trzy i pół mili, ale Gedeonowi Spilettowi i ego to-
warzyszom przebycie e za ęło dwie goǳiny. Przeszukali bowiem cały skra drogi, tak od
strony gęstego lasu, ak i od strony Bagna Kazarek. Nigǳie nie znaleźli ani śladu zbiegów,
którzy niewątpliwie, nie ma ąc eszcze po ęcia o liczbie kolonistów i ich możliwościach
obrony, musieli ukrywać się w mnie dostępnych częściach wyspy.

Gdy przybyli do Przystani Balonowe , Pencroff z niezmierną radością przekonał się, że
„Bonawentura” spoko nie stoi na kotwicy w ciasne zatoczce. Zresztą Przystań Balonowa
była tak dobrze ukryta wśród wysokich skał, że nie można e było odkryć ani z morza,
ani z lądu, chyba że się było ponad nią albo w środku.

— No! — zawołał Pencroff. — Te łotry eszcze tu nie trafiły! Gady wolą ukrywać się
w gęstwinie i pewnie zna ǳiemy ich w Lasach Dalekiego Zachodu.

— Całe szczęście — odpowieǳiał Harbert — bo gdyby znaleźli „Bonawenturę”, za-
braliby go, aby na nim uciec, a wówczas nie moglibyśmy powtórnie popłynąć na wyspę
Tabor.

— Rzeczywiście — powieǳiał reporter. — A musimy zawieść tam dokument po-
wiadamia ący o położeniu geograficznym Wyspy Lincolna i o nowym mie scu pobytu
Ayrtona, na wypadek gdyby przybył po niego szkocki acht.

— Cóż, panie Spilett — powieǳiał marynarz — „Bonawentura” est na swoim mie -
scu, a ego załoga gotowa do wypłynięcia na pierwszy znak.
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— Sąǳę, Pencroffie, że przy ǳie na to pora po ukończeniu nasze wyprawy w głąb
wyspy. Możliwe przecież, że ten niezna omy, eżeli uda się go znaleźć, wie coś więce
zarówno o Wyspie Lincolna, ak i o wyspie Tabor. Nie zapomina my, że est niewątpliwym
autorem znalezionego przez nas dokumentu i być może wie, co sąǳić o powrocie achtu.

— Do stu tysięcy diabłów! — zawołał Pencroff. — Kto to może być? Ten człowiek nas
zna, a my go nie znamy! Jeżeli to tylko rozbitek, dlaczego się ukrywa? Przecież esteśmy
przyzwoitymi ludźmi, ak mi się zda e, a towarzystwo przyzwoitych luǳi nikomu nie
sprawia przykrości! Czy przybył tu dobrowolnie? Czy może opuścić wyspę, kiedy zechce?
Czy est tu eszcze, czy go uż nie ma?…

Tak rozmawia ąc, Pencroff, Harbert i Gedeon Spilett weszli na statek i przechaǳali
się po pokłaǳie „Bonawentury”. Nagle marynarz, przy rzawszy się palowi, wokół którego
okręcona była lina kotwicy, zawołał:

— A to co znowu⁈ Nie, tego uż za wiele!
— Co takiego, Pencroffie? — spytał reporter.
— Co⁈ To, że to nie a wiązałem ten węzeł!
Mówiąc to, wskazał linkę mocu ącą linę kotwicy do pala i zabezpiecza ącą przez roz-

winięciem.
— Jak to, nie pan? — zapytał Gedeon Spilett.
— Nie! Mogę przysiąc! To węzeł płaski, a a zwykle robię wyblinkę³⁸⁸.
— Musiał się pan pomylić, Pencroffie.
— Nie pomyliłem się! — upierał się marynarz. — To się ma w ręce, a ręka się nie

myli!
— Czyżby więc piraci weszli na pokład? — zapytał Harbert.
— Nie wiem — odpowieǳiał Pencroff — ale to pewne, że ktoś podniósł kotwicę

„Bonawentury”, a potem rzucił ą ponownie. O, patrzcie! Nowy dowód! Widocznie roz-
wĳano linę kotwiczną, bo e osłona³⁸⁹ nie est uż w otworze kluzy. Powtarzam wam, że
ktoś korzystał z naszego statku…

— Ależ gdyby to byli piraci, splądrowaliby go albo zabrali i uciekli…
— Uciekli! A dokąd?… Na wyspę Tabor?… — odparł Pencroff. — Myślisz, że by się

odważyli puścić na morze na tak niewielkim statku?
— Zresztą musielibyśmy założyć, że zna ą położenie te wyspy — zauważył reporter.
— Tak czy owak — powieǳiał marynarz — akem Bonawentura Pencroff z Vineyard,

tak nasz „Bonawertura” pływał bez nas.
Marynarz powieǳiał to tak stanowczo, że ani Gedeon Spilett, ani Harbert nie mogli

się sprzeciwić. Było oczywiste, że od czasu, gdy Pencroff zostawił go w Przystani Balo-
nowe , statek nie stał przez cały czas na mie scu. Dla marynarza nie ulegało na mnie sze
wątpliwości, że kotwica została podniesiona, a późnie ponownie spuszczona na dno. Ale
po co to zrobiono, eżeli statku nie użyto do akie ś wyprawy?

— Czy moglibyśmy nie zauważyć „Bonawentury” przepływa ącego w pobliżu wyspy?
— spytał reporter, który chciał wyrazić wszystkie możliwe wątpliwości.

— Ech, panie Spilett — odparł marynarz — wystarczy wypłynąć nocą przy pomyśl-
nym wietrze, a w dwie goǳiny późnie est się uż poza zasięgiem wzroku.

— Zgoda — ciągnął dale Gedeon Spilett — ale w takim razie pytam się raz eszcze,
w akim celu bandyci mieliby korzystać z „Bonawentury” i dlaczego potem odprowaǳili
go z powrotem do portu?

— Cóż, panie Spilett — odparł marynarz — zaliczmy to do rzeczy niewytłumaczal-
nych i nie myślmy uż o tym. Na ważnie szą rzeczą było, żebyśmy zastali „Bonawenturę”
na mie scu, i est tuta . Gdyby piraci dostali go w swo e ręce po raz drugi, moglibyśmy
uż go tu nie zastać.

— Może więc byłoby bezpiecznie , Pencroffie, przeprowaǳić „Bonawenturę” z po-
wrotem przed Granitowy Pałac? — odezwał się Harbert.

— I tak, i nie — odpowieǳiał Pencroff. — Ale racze nie. U ście Rzeki ǲiękczy-
nienia nie est dogodnym mie scem dla statku, morze est tam zanadto burzliwe.

— Gdybyśmy go ednak wyciągnęli na piasek pod same Kominy?…
³⁸⁸wyblinka — roǳa węzła marynarskiego ma ącego tę zaletę, że zawsze pozosta e ciasny. [przypis autorski]
³⁸⁹osłona nie jest już w otworze kluzy — część liny kotwiczne owĳa się kawałkiem płótna (osłoną), aby prze-

suwa ąc się przez otwór kluzy, mnie się wycierała. [przypis edytorski]
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— Może i tak… — odpowieǳiał Pencroff. — W każdym razie ponieważ mamy wy-
ruszyć na dość długą wyprawę i opuścić Granitowy Pałac, to sąǳę, że podczas nasze
nieobecności „Bonawentura” bęǳie bezpiecznie szy tuta i że lepie zrobimy, pozosta-
wia ąc go w tym mie scu, dopóki całkiem nie oczyścimy wyspy z tych łotrów.

— Jestem tego samego zdania — powieǳiał reporter. — Przyna mnie w razie nie-
pogody bęǳie mnie narażony, niż byłby przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia.

— A co eśli zbiegowie zechcą go znowu odwieǳić? — zauważył Harbert.
— No cóż, mó chłopcze — odpowieǳiał Pencroff. — Gdyby nie znaleźli statku tuta ,

zaraz poszliby go szukać w okolicy Granitowego Pałacu, a podczas nasze nieobecności nikt
by im nie przeszkoǳił w zabraniu go. Dlatego zgaǳam się z panem Spilettem, że należy go
zostawić w Przystani Balonowe . Ale ak tylko wrócimy, a wyspa nie bęǳie eszcze wolna
od tych łotrów, rozsądnie bęǳie przyprowaǳić statek pod Granitowy Pałac i trzymać go
tam do czasu, gdy nie bęǳiemy się musieli obawiać żadnych niepożądanych wizyt.

— Zgoda. A teraz w drogę! — zakończył reporter.
Powróciwszy do Granitowego Pałacu, Harbert, Pencroff i Gedeon Spilett opowie-

ǳieli inżynierowi wszystko, co im się zdarzyło, a on pochwalił powzięte przez nich posta-
nowienia tak na teraz, ak i co do przyszłości. Przyrzekł nawet marynarzowi, że zbada część
cieśniny pomięǳy wysepką a wybrzeżem, żeby się zorientować, czy nie bęǳie można za
pomocą tamy zbudować w tym mie scu sztucznego portu. W ten sposób „Bonawentura”
byłby zawsze pod ręką, a w razie potrzeby — ak gdyby zamknięty.

Tego samego wieczoru wysłano do Ayrtona telegram z prośbą, aby sprowaǳił z za-
grody parę kóz, które Nab zamierzał hodować na łąkach płaskowyżu. Co ǳiwne, Ayrton
nie potwierǳił otrzymania telegramu, ak to zwykle robił. Barǳo zǳiwiło to inżyniera.
Mogło się ednak zdarzyć, że Ayrtona nie było w te chwili w domu albo zna dował się uż
w droǳe do Granitowego Pałacu. Upłynęły uż dwa dni od ego ode ścia, a postanowiono,
że ma powrócić ǳiesiątego wieczorem lub na późnie edenastego rano.

Koloniści oczekiwali więc na po awienie się Ayrtona na Płaskowyżu Pięknego Wido-
ku. Nab i Harbert czuwali nawet w pobliżu mostu, aby go opuścić, gdy tylko przy ǳie
ich towarzysz.

Dochoǳiła ǳiesiąta, a Ayrton nie dawał znaku życia. Uznano więc, że należy wysłać
eszcze edną depeszę, prosząc o natychmiastową odpowiedź.

ǲwonek elektryczny w Granitowym Pałacu ani drgnął.
Koloniści poważnie się zaniepokoili. Co się stało? Czy Ayrtona nie było uż w zagro-

ǳie, czy też eśli tam był, to czy nie utracił swobody ruchów? Może w tę ciemną noc
należało biec do zagrody?

Poddano tę kwestię pod dyskus ę. Jedni chcieli zaraz wyruszać, inni raǳili się wstrzy-
mać.

— Kto wie — powieǳiał Harbert — może aparat telegraficzny się uszkoǳił i nie
ǳiała?

— To możliwe — odparł reporter.
— Zaczeka my więc do utra — odezwał się Cyrus Smith. — Może rzeczywiście

Ayrton nie odebrał nasze depeszy albo ego telegram nie dotarł do nas.
Czekali więc, ak łatwo po ąć, pełni niepoko u.
Naza utrz,  listopada, gdy tylko zaczęło świtać, Cyrus Smith eszcze raz włączył prąd

aparatu, ale nie otrzymał żadne odpowieǳi. Powtórzył to samo po raz drugi — z tym
samym skutkiem.

— W drogę! Do zagrody! — zawołał wówczas.
— I to porządnie uzbro eni! — dodał Pencroff.
Postanowiono nie pozostawiać Granitowego Pałacu bez opieki i straż nad nim powie-

rzono Nabowi. Po odprowaǳeniu towarzyszy aż do Glicerynowego Potoku miał podnieść
most, po czym ukryć się za drzewem i oczekiwać na powrót ich lub Ayrtona.

W przypadku gdyby piraci się z awili i próbowali przeprawy, miał starać się powstrzy-
mać ich strzałami, a gdyby mu się nie udało, wycofać się do Granitowego Pałacu, gǳie
po wciągnięciu windy byłby zupełnie bezpieczny.

Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert i Pencroff mieli udać się prosto do zagrody,
a gdyby tam Ayrtona nie było, poszukać go w okolicznych lasach.
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O szóste rano inżynier i ego trze towarzysze przeszli na drugą stronę Glicerynowego
Potoku, zostawia ąc za sobą Naba ukrytego na lewym brzegu strumienia za niewielkim
pagórkiem porośniętym dużymi smokowcami.

Koloniści opuścili Płaskowyż Pięknego Widoku i poszli drogą prowaǳącą wprost
do zagrody. Trzymali broń w pogotowiu, gotowi strzelać przy pierwszym po awieniu się
wrogów. Dwa karabiny i dwie strzelby nabito kulami.

Z obu stron drogi zarośla były tak gęste, że złoczyńcy z łatwością mogli się w nich
ukryć, a ǳięki swo e broni byliby barǳo groźni.

Koloniści posuwali szybko i w milczeniu. Top biegł przed nimi, bądź to trzyma ąc się
drogi, bądź skręca ąc w las, nie szczekał ednak i nie sprawiał wrażenia, że wyczuwa coś
niezwykłego. Można było liczyć na to, że wierny pies nie da się zaskoczyć i że zaszczeka
przy na mnie szym nawet niebezpieczeństwie.

Idąc drogą, osadnicy sprawǳali ednocześnie linię telegraficzną łączącą zagrodę z Gra-
nitowym Pałacem. Przeszli uż ze dwie mile i dotychczas nie zauważyli żadnego uszko-
ǳenia. Słupy były w dobrym stanie, izolatory nienaruszone, drut prawidłowo napięty.
Jednak w pewne chwili inżynier zauważył, że drut est coraz słabie naciągnięty, a gdy
doszli do słupa numer , idący na przeǳie Harbert zatrzymał się z okrzykiem:

— Linia przerwana!
Jego towarzysze przyspieszyli kroku i wkrótce stanęli w mie scu, gǳie zatrzymał się

młoǳieniec.
Tu w poprzek drogi leżał przewrócony słup. Drut został przerwany i było oczywiste,

że depesze z Granitowego Pałacu nie mogły dotrzeć do zagrody i odwrotnie.
— To nie wiatr przewrócił ten słup — zauważył Pencroff.
— O nie! — odpowieǳiał Gedeon Spilett. — Ziemia dokoła niego est rozkopana,

został wyrwany ręką luǳką.
— Poza tym drut zerwano siłą — dodał Harbert, pokazu ąc oba końce drutu, noszące

ślady gwałtownego szarpnięcia.
— Czy ślad rozerwania est świeży? — zapytał Cyrus Smith.
— Tak — odpowieǳiał Harbert — niewątpliwie stało się to niedawno.
— Do zagrody! Do zagrody! — zawołał inżynier.
W te chwili koloniści zna dowali się w połowie drogi pomięǳy Granitowym Pałacem

i zagrodą. Mieli do przebycia eszcze dwie i pół mili. Puścili się biegiem.
Istotnie, należało się obawiać, że w zagroǳie zaszło akieś poważne zdarzenie. Bez

wątpienia Ayrton mógł wysłać telegram, który nie dotarł do celu, ale to nie było eszcze
powodem do niepoko u. Martwił ich niezrozumiały fakt, że Ayrton mimo obietnicy, że
powróci poprzedniego dnia wieczorem, do te pory się nie pokazał. Wreszcie przecież
nie bez powodu została zerwana komunikac a pomięǳy zagrodą i Granitowym Pałacem,
a któż inny mógł mieć w tym interes, eżeli nie piraci?

Koloniści biegli z sercami ściśniętymi niepoko em. Szczerze przywiązali się do swego
towarzysza. Czyżby mieli go znaleźć zabitego ręką tych, którym niegdyś przewoǳił?

Wkrótce przybyli do mie sca, w którym droga ciągnęła się wzdłuż maleńkiego stru-
myka, stanowiącego dopływ Czerwonego Potoku i nawadnia ącego łąki zagrody. Tu zwol-
nili kroku, żeby nie przybyć bez tchu, w chwili gdy być może konieczne bęǳie pod ęcie
walki. Odbezpieczoną broń trzymali w pogotowiu. Każdy wpatrywał się w las. Top głucho
warczał, co nie wróżyło nic dobrego.

Wreszcie pomięǳy drzewami ukazała się palisada zagrody. Nigǳie nie było widać
śladu zniszczeń. Brama była zamknięta ak zwykle. W zagroǳie panowała głęboka cisza,
nie słychać było ani zwykłego beczenia muflonów, ani głosu Ayrtona.

— We dźmy — powieǳiał Cyrus Smith.
Poszedł naprzód, podczas gdy ego towarzysze stanęli dwaǳieścia kroków za nim,

gotowi do strzału.
Cyrus Smith odsunął wewnętrzną zasuwę i zamierzał odepchnąć skrzydło bramy, gdy

nagle Top zaszczekał wściekle. Ponad palisadą rozległ się wystrzał i odpowieǳiał mu
okrzyk bólu.

Harbert ugoǳony kulą padł na ziemię.
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Reporter i Pencroff w zagroǳie. — Przeniesienie Harberta. — Rozpacz marynarza. —
Narada reportera i inżyniera. — Sposób leczenia. — Trochę naǳiei. — Jak zawiadomić
Naba? — Posłaniec pewny i wierny. — Odpowiedź Naba.

Na krzyk Harberta Pencroff rzucił broń i skoczył do niego.
— Zabili go! — zawołał. — Zabili mo e na droższe ǳiecko!
Cyrus Smith i Gedeon Spilett pobiegli w stronę Harberta. Reporter pochylił się, aby

usłyszeć, czy serce biednego młoǳieńca bĳe eszcze.
— Ży e! — zawołał w końcu. — Ale trzeba go przenieść.
— Do Granitowego Pałacu? To niemożliwe — odpowieǳiał inżynier.
— A więc do zagrody! — zawołał Pencroff.
— Chwileczkę! — powieǳiał Cyrus Smith.
I pobiegł w lewo, żeby okrążyć ogroǳenie. Nagle u rzał przed sobą ednego ze zbie-

głych bandytów, który wycelował do niego i przeszył mu kulą kapelusz. Zanim ednak
miał czas strzelić po raz drugi, padł ugoǳony w samo serce sztyletem Cyrusa, eszcze
pewnie szym od ego strzelby.

Tymczasem Gedeon Spilett i marynarz wdrapali się na częstokół, przeszli górą, sko-
czyli do zagrody, odsunęli podpory bloku ące bramę od wewnątrz i wpadli do domku.
Nie było tam nikogo. W kilka minut późnie Harbert spoczął na posłaniu Ayrtona. Za
chwilę Cyrus Smith również znalazł się przy nim.

Na widok leżącego bez życia Harberta marynarz wpadł w straszliwą rozpacz. Łkał,
płakał, chciał tłuc głową o ścianę. Reporter i inżynier na próżno starali się go uspokoić.
Ich także wzruszenie prawie pozbawiało tchu. Nie mogli wykrztusić ani słowa.

Pomimo to robili wszystko, co było w ich mocy, ażeby wydrzeć śmierci biednego
chłopca kona ącego na ich oczach. Gedeon Spilett po tylu przygodach przebytych w ciągu
życia miał pewną wieǳę medyczną i chirurgiczną. Znał się na wszystkim po trosze i uż
nieraz zdarzyło mu się pielęgnować rany zadane bądź to bronią białą, bądź palną. Toteż
z pomocą Cyrusa Smitha przystąpił natychmiast do pierwszych zabiegów, akich wymagał
stan Harberta.

Reportera przede wszystkim uderzyło ogólne odrętwienie chłopca, będące wynikiem
czy to krwotoku, czy też wstrząsu, eżeli kula uderzyła w kość z siłą dostateczną do wy-
wołania podobnego skutku.

Harbert był niezmiernie blady i miał tak słaby puls, że Gedeon Spilett ledwo wyczuwał
uderzenia tętna, i to z długimi przerwami, ak gdyby życie lada chwila miało się zatrzymać.
Chłopiec był nieprzytomny i wyglądało na to, że prawie całkowicie stracił czucie. Ob awy
były barǳo poważne.

Spilett obnażył pierś Harberta i po zatamowaniu krwi chustkami do nosa obmył ą
zimną wodą.

Wówczas ukazała się rana. Był to owalny otwór pomięǳy trzecim a czwartym żebrem.
Tam kula ugoǳiła Harberta.

Cyrus Smith i Gedeon Spilett przewrócili biednego chłopca na drugi bok. Z ego
piersi wydobył się przy tym tak słaby ęk, iż można było sąǳić, że to ostatnie tchnienie.

Na plecach Harberta ziała druga rana, w mie scu, którędy wyszła kula.
— ǲięki Bogu! — zawołał reporter. — Kula nie utkwiła w ciele, nie trzeba e bęǳie

wydobywać.
— A serce? — spytał Cyrus Smith.
— Nieuszkoǳone, inacze Harbert byłby uż nieżywy.
— Nieżywy! — zawołał Pencroff z ękiem.
Usłyszał tylko ostatnie słowa reportera.
— Nie, Pencroffie, nie! — zawołał Cyrus Smith. — On ży e! Jego plus wciąż esz-

cze bĳe. Przed chwilą nawet ęknął. Ale błagam pana dla dobra tego ǳiecka, niech się
pan uspokoi. Musimy zachować zimną krew. Niech pan nas nie wytrąca z równowagi,
przy acielu.
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Pencroff zamilkł, ale o tym, co przeżywał, świadczyły wielkie łzy spływa ące mu po
twarzy.

Tymczasem Gedeon Spilett usiłował skupić swo e wspomnienia i zdobyć się na akąś
metodę. Z tego, co wiǳiał, zdawało mu się niewątpliwe, że kula wpadła z przodu, a wyszła
z tyłu. Ale akie spustoszenia zrobiła, przechoǳąc? Jakie ważne narządy zostały naruszone?
Oto pytania, na które w te chwili trudno byłoby odpowieǳieć zawodowemu chirurgowi,
a cóż dopiero reporterowi.

Wieǳiał ednak dobrze, że należało zapobiec wystąpieniu zakażenia, a następnie zwal-
czyć zapalenie mie scowe i gorączkę, niewątpliwy wynik te rany, kto wie, może śmier-
telne . Ale akich użyć środków, ak zwalczyć stan zapalny?

W każdym razie na ważnie szą rzeczą było niezwłocznie opatrzyć obie rany. Gedeon
Spilett uznał, że obmywanie ran ciepłą wodą i ściskanie brzegów wywoła nowy niepo-
żądany upływ krwi. Krwotok uż i tak był barǳo obfity i utrata krwi zanadto osłabiła
Harberta.

Reporter więc uznał za stosowne poprzestać na obmyciu ran zimną wodą.
Harberta ułożono na lewym boku i utrzymywano w te pozyc i.
— Nie powinien się ruszać — powieǳiał Gedeon Spilett. — Ta pozyc a est na bar-

ǳie korzystna, żeby ropa swobodnie odpływała z ran na piersi i na plecach, a poza tym
konieczny est absolutny spokó .

— Jak to? Więc nie można go przenieść do Granitowego Pałacu? — spytał Pencroff.
— Nie, Pencroffie — odpowieǳiał reporter.
— Przekleństwo! — zawołał marynarz, wznosząc zaciśniętą pięść ku niebu.
— Pencroffie! — napomniał go Cyrus Smith.
Gedeon Spilett ponownie z na większą uwagą zabrał się do badania rannego chłopca.

Harbert był nadal tak straszliwie blady, że reporter niepokoił się.
— Cyrusie — powieǳiał — nie estem lekarzem, dręczy mnie straszna niepewność…

Musi mi pan pomóc swo ą radą, swoim doświadczeniem.
— Niech się pan uspokoi, przy acielu — odpowieǳiał inżynier, ściska ąc mu dłoń.

— Niech pan rozważa wszystko z zimną, myśląc tylko o ednym: trzeba ocalić Harberta!
Te słowa przywróciły Gedeonowi Spilettowi opanowanie, które pod wpływem po-

czucia odpowieǳialności utracił w chwili zwątpienia. Podniósł się i usiadł tuż przy łóżku
Harberta. Cyrus Smith stanął przy nim. Pencroff rozdarł swo ą koszulę i machinalnie
zaczął skubać szarpie³⁹⁰.

Tymczasem Gedeon Spilett wy aśnił Cyrusowi Smithowi, że trzeba przede wszystkim
powstrzymać upływ krwi, ale nie zamykać ran ani nie starać się o ich ak na szybsze
zabliźnienie się, ponieważ doszło do obrażeń wewnętrznych, a nie można dopuścić, by
ropa gromaǳiła się w klatce piersiowe .

Cyrus Smith całkowicie się z nim zgoǳił. Postanowiono opatrzyć obie rany, ednak
bez ich zamykania przez zbliżanie brzegów.

Ale czy koloniści mieli skuteczny środek przeciwko zapaleniu, które mogło wystąpić?
Tak, taki środek mieli pod ręką, przyroda wszystkich ho nie nim obdarzyła. Mie-

li zimną wodę, a więc na potężnie szą broń przeciwko zapaleniu ran, na skutecznie szy
czynnik terapeutyczny w przypadkach na barǳie groźnych, obecnie przy ęty uż przez
wszystkich lekarzy. Zimna woda ma to do siebie, że zapewnia ranie całkowity spokó
i usuwa potrzebę natychmiastowego obandażowywania, co stanowi znaczącą zaletę, gdyż
nie dopuszcza do zetknięcia się rany z powietrzem, co, ak to pokazało doświadczenie,
w pierwszych dniach bywa zgubne.

Tak rozumowali Gedeon Spilett i Cyrus Smith, kieru ąc się tylko wroǳonym zdro-
wym rozsądkiem, a nie mogliby rozumować lepie , będąc na biegle szymi chirurgami.
Na rany biednego Harberta przyłożono więc kompresy z płótna i stale zwilżano e zimną
wodą.

Marynarz zaraz po wypadku rozniecił ogień w domku, w którym nie brakowało rze-
czy niezbędnych do życia. Cukier klonowy i rośliny lecznicze, te same, które młoǳieniec
zebrał niegdyś na brzegach Jeziora Granta, ułatwiły przyrząǳenie orzeźwia ących ziółek,

³⁹⁰szarpie — daw. materiał na opatrunki sporząǳany z nitek wyskubywanych z kawałków płótna. [przypis
edytorski]
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które wlano w usta Harbertowi, wciąż eszcze nieprzytomnemu. Biednego młoǳieńca
dręczyła barǳo silna gorączka. Minął cały ǳień i noc, a wciąż eszcze nie oǳyskał przy-
tomności. Jego życie wisiało na włosku, który mógł się lada chwila zerwać.

Naza utrz,  listopada, Cyrus Smith i ego towarzysze zaczęli mieć nie aką naǳie ę.
Harbert oǳyskał przytomność. Otworzył oczy i poznał Cyrusa Smitha, reportera i Pen-
croffa. Wymówił nawet dwa czy trzy słowa. Nie wieǳiał ednak eszcze, co się z nim stało.
Gedeon Spilett opowieǳiał mu o wszystkim, zaklina ąc, aby się wystrzegał na mnie szego
poruszenia, i zapewnia ąc go, że ego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a rany w ciągu
kilku dni się zabliźnią. Harbert prawie nie czuł bólu, a woda, którą bez ustanku skra-
piano okłady, zapobiegała zapaleniu ran. Wyǳielanie ropy było normalne, gorączka się
nie zwiększała, można więc było się spoǳiewać, że ta okropna rana nie pociągnie za so-
bą żadne katastro. Pencroff czuł, ak ma powoli spada kamień z serca. Czuwał ednak
wciąż nad Harbertem ak siostra miłosierǳia, ak matka przy łóżku swego ǳiecka.

Harbert ponownie zasnął, snem, ak się zdawało, o wiele spoko nie szym.
— Niech mi pan powtórzy, że ma pan naǳie ę, panie Spilett — odezwał się Pencroff.

— Niech pan powtórzy, że uratu e pan Harberta!
— O tak, uratu emy go! — odpowieǳiał reporter. — To ciężka rana, a kto wie nawet,

czy kula nie przeszyła płuc, ale przebicie tego narządu nie est śmiertelne.
— Oby pana Bóg wysłuchał!… — zawołał Pencroff.
Jak łatwo się domyśleć, przez pierwsze dwaǳieścia cztery goǳiny pobytu w zagroǳie

koloniści za mowali się tylko Harbertem. Nie zastanawiali się nad niebezpieczeństwem,
które mogłoby im grozić w przypadku powrotu piratów, ani o środkach ostrożności, które
należałoby pod ąć na przyszłość.

Ale tego dnia, podczas gdy Pencroff czuwał u łoża chorego, Cyrus Smith i reporter
oddalili się na chwilę, żeby porozmawiać o tym, co robić.

Przede wszystkim obeszli całą zagrodę. Nigǳie nie było ani śladu Ayrtona. Czyżby
uprowaǳili go dawni wspólnicy? Czyżby napadli go znienacka w zagroǳie? A w takim
razie może walczył i zginął? To ostatnie przypuszczenie aż nadto było prawdopodobne.
W chwili przechoǳenia przez częstokół Gedeon Spilett wiǳiał wyraźnie, ak eden z ban-
dytów uciekał w stronę południowego stoku Góry Franklina, a Top rzucił się za nim. Był
to eden z tych piratów, których łódź rozbiła się o skały przy u ściu Rzeki ǲiękczynie-
nia. Zresztą zabity przez Cyrusa Smitha złoczyńca, którego ciało znaleziono poza palisadą,
należał niewątpliwie do bandy Boba Harveya.

W same zagroǳie nie było żadnych zniszczeń. Wrota były zamknięte, więc zwierzęta
nie mogły rozbiec się po lesie. Nie było widać żadnych śladów walki, żadnych uszkoǳeń
ani w palisaǳie, ani w domu.

— Nieszczęśnik — powieǳiał Cyrus Smith, myśląc o Ayrtonie. — Musieli go napaść
znienacka, a ponieważ niewątpliwie się bronił, więc go zabili.

— Tak, też się tego obawiam! — odpowieǳiał reporter. — Następnie zapewne za-
kwaterowali się w zagroǳie, gǳie znaleźli wszystkiego pod dostatkiem, i dopiero kiedy
nas zobaczyli, uciekli. To całkiem pewne, że w tym momencie Ayrtona, żywego czy mar-
twego, uż tu nie było.

— Należałoby przeszukać las — powieǳiał inżynier — i uwolnić wyspę od tych
nęǳników. Przeczucia Pencroffa nie zawiodły go, gdy raǳił zrobić na nich obławę ak na
ǳikie bestie. Iluż by to nieszczęść nam oszczęǳiło!

— To prawda — odpowieǳiał reporter — ale teraz mamy prawo postępować bez
litości!…

— W każdym razie — zauważył inżynier — musimy pozostać w zagroǳie do chwili,
gdy bęǳie można bez ryzyka przenieść Harberta do Granitowego Pałacu.

— A co z Nabem? — spytał reporter.
— Nab est bezpieczny.
— A eżeli zaniepoko ony naszą nieobecnością odważy się tu przy ść?
— Nie możemy do tego dopuścić — odpowieǳiał żywo Cyrus Smith.— Zamordo-

wano by go w droǳe.
— A ednak to barǳo prawdopodobne, że spróbu e do nas dołączyć.
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— Ach, gdyby telegraf eszcze funkc onował, moglibyśmy go uprzeǳić. Ale teraz to
niemożliwe! A nie możemy też zostawić tuta samego Pencroffa z Harbertem… Ha!…
Więc pó dę do Granitowego Pałacu sam.

— Nie, nie, Cyrusie! — zawołał reporter. — Nie wolno się panu w ten sposób nara-
żać! Na nic by się nie zdała cała pańska odwaga. Ci nęǳnicy na pewnie pilnu ą zagrody,
założyłbym się, że sieǳą w zasaǳce w otacza ących lasach, więc gdyby pan wyruszył
w drogę, wkrótce mielibyśmy do opłakiwania dwa nieszczęścia zamiast ednego.

— Ale co z Nabem?… — powtórzył inżynier. — Od dwuǳiestu czterech goǳin nie
miał od nas żadnych wiadomości. Gotów do nas przy ść.

— A ponieważ bęǳie mnie ostrożny niż my, zginie! — zawołał Gedeon Spilett.
— Czy nie ma sposobu, żeby go ostrzec?
Inżynier zastanawiał się nad tym, gdy nagle ego wzrok padł na Topa, który kręcił się

tu i tam, akby chcąc powieǳieć: „A a? Cóż to, czy zapomnieliście o mnie?”.
— Top! — zawołał Cyrus Smith.
Zwierzę podbiegło na głos swego pana.
— Tak, Top pó ǳie! — zawołał reporter, zrozumiawszy od razu myśl inżyniera. —

Top prze ǳie tam, gǳie my nie dalibyśmy rady! Zaniesie do Granitowego Pałacu wia-
domość z zagrody i przyniesie nam stamtąd odpowiedź!

— Pręǳe ! — odpowieǳiał Cyrus Smith. — Spieszmy się!
Gedeon Spilett szybko wydarł kartkę ze swo ego notatnika i skreślił na nie następu-

ące słowa:

Harbert ranny. Jesteśmy w zagroǳie. Mie się na baczności. Nie opusz-
cza Granitowego Pałacu. Czy piraci po awili się gǳieś w okolicach Pałacu?
Odpowieǳ przez Topa!

Ten zwięzły list zawierał wszystko, co Nab powinien wieǳieć, a równocześnie zapyty-
wał o wszystko, czego chcieli się dowieǳieć koloniści. Złożono kartkę i w sposób barǳo
widoczny przymocowano do obroży Topa.

— Top, mó piesku! — zawołał wówczas inżynier, głaszcząc wierne zwierzę. — Nab,
Topie! Nab! Rusza ! Naprzód!

Top na te słowa skoczył naprzód. Widocznie zrozumiał czy odgadł, czego od niego
wymagano. Droga z zagrody do Granitowego Pałacu i z powrotem była mu doskonale
znana. Mógł ą przebyć w niespełna pół goǳiny i było pewne, że tam, gǳie Cyrus Smith
ani reporter nie uniknęliby niebezpieczeństwa, Top, przemyka ąc się w wysokie trawie
lub skra em lasu, prze ǳie niepostrzeżony.

Inżynier podszedł do bramy ogroǳenia i otworzył e skrzydło.
— Nab! Topie, Nab! — powtórzył raz eszcze i wyciągnął rękę w kierunku Granito-

wego Pałacu.
Top wyskoczył za bramę i prawie natychmiast zniknął z oczu.
— Dotrze na mie sce — powieǳiał reporter.
— Niewątpliwie dotrze i powróci, wierne zwierzę.
— Która goǳina? — spytał Gedeon Spilett.
— ǲiesiąta.
— Za goǳinę może uż być z powrotem. Bęǳiemy go wyglądali.
Bramę zagrody ponownie zamknięto. Inżynier i reporter powrócili do domu. Har-

bert był pogrążony w głębokim śnie. Pencroff dbał, żeby okłady na ranach były cały czas
wilgotne. Gedeon Spilett, nie ma ąc w te chwili nic innego do roboty, za ął się przyrzą-
ǳaniem posiłku, ednocześnie nie spuszcza ąc z oka części ogroǳenia przylega ące do
zbocza góry, skąd na pręǳe można było się obawiać napadu.

Koloniści z wielkim niepoko em czekali na powrót Topa. Na kilka chwil przed ede-
nastą Cyrus Smith i reporter z bronią w ręku zaczaili się za bramą, gotowi otworzyć ą
przy pierwszym szczeknięciu wiernego psa. Nie mieli wątpliwości, że eżeli tylko Topo-
wi udało się szczęśliwie dotrzeć do Granitowego Pałacu, to Nab natychmiast odesłał go
z powrotem.

Czekali tak uż z ǳiesięć minut, gdy nagle zabrzmiał strzał, a po nim rozległo się
gwałtowne szczekanie.
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Inżynier szybko otworzył bramę i wiǳąc eszcze resztki dymu unoszące się w odle-
głości stu kroków na skra u lasu, wypalił w tym kierunku.

Prawie w te same chwili Top wpadł do zagrody. Natychmiast zamknięto za nim
bramę.

— Top! Top! — zawołał z niepoko em inżynier, przyciska ąc do piersi poczciwy łeb
ǳielnego psa.

Do obroży przymocowana była kartka, z które Cyrus Smith odczytał następu ące
słowa, nakreślone niezgrabnymi literami przez Naba:

Ani śladu piratów w pobliżu Granitowego Pałacu. Nie ruszę się z mie sca.
Biedny pan Harbert!

 

Piraci w pobliżu zagrody. — Tymczasowe zakwaterowanie. — Dalsze leczenie Harberta. —
Pencroff zaczyna się cieszyć. — Rzut oka w przeszłość. — Co przyniesie przyszłość. — Pogląd
Cyrusa na tę sprawę.

Tak więc, ak się okazało, piraci wciąż zna dowali się w pobliżu, nie spuszcza ąc z oka
zagrody, zdecydowani wymordować kolonistów ednego po drugim. Nie pozostało nic
innego, ak tylko traktować ich ak ǳikie bestie. Należało pod ąć poważne środki ostroż-
ności, gdyż w te chwili ci nęǳnicy mieli przewagę, mogli wszystko obserwować, sami
nie będąc wiǳiani, mogli zaskoczyć kolonistów niespoǳiewanym atakiem, sami nie po-
trzebu ąc się tego obawiać.

Cyrus Smith urząǳił zatem wszystko w ten sposób, aby umożliwić kolonistom dłuż-
szy pobyt wewnątrz zagrody, które zasoby mogły wystarczyć na dość długo. Mieszkanie
Ayrtona zaopatrzone było we wszystkie rzeczy niezbędne do życia, których bandyci, spło-
szeni niespoǳiewanym z awieniem się kolonistów, nie mieli czasu zrabować. Prawdopo-
dobnie, ak zauważył Gedeon Spilett, wszystko potoczyło się w następu ący sposób: sze-
ściu piratów po wylądowaniu na wyspie poszło południowym wybrzeżem, obeszli brzeg
Półwyspu Wężowego, a nie chcąc zapuszczać się w Las Dalekiego Zachodu, dotarli do
u ścia Rzeki Wodospadu. Stamtąd prawym brzegiem rzeki doszli do zboczy Góry Fran-
klina, gǳie oczywiście zaczęli szukać akiegoś schronienia i odkryli zagrodę, wówczas
niezamieszkaną. Zapewne ulokowali się w nie , czeka ąc na odpowiedni moment, żeby
wprowaǳić w czyn swo e ohydne zamiary. Przybycie Ayrtona musiało ich zaskoczyć, ale
zdołali obezwładnić nieszczęśnika i… resztę łatwo uż było odgadnąć.

Teraz ci bandyci, wprawǳie uż tylko w pięciu, ale dobrze uzbro eni, włóczyli się po
okolicznych lasach, tak że zapuszczanie się tam byłoby wystawianiem się na ich ataki bez
możności odparcia lub uprzeǳenia niebezpieczeństwa.

— Musimy czekać! To tylko nam pozostało w te chwili — powtarzał Cyrus Smith.
— Gdy tylko Harbert wyzdrowie e, bęǳiemy mogli urząǳić obławę na wyspie i pokona-
my wreszcie tych nęǳników. To powinno być głównym celem nasze wielkie wyprawy,
podobnie ak…

— Odszukanie naszego ta emniczego opiekuna — dodał Gedeon Spilett, kończąc
myśl inżyniera. — Ach! Trzeba przyznać, drogi Cyrusie, że tym razem ego opieki zabra-
kło, i to właśnie w chwili, gdy e na barǳie potrzebowaliśmy!

— Kto wie? — odpowieǳiał inżynier.
— Co pan przez to rozumie? — spytał reporter.
— Że może nie esteśmy eszcze u kresu naszych utrapień, drogi Spilecie, i potężna

moc naszego opiekuna bęǳie miała eszcze okaz ę się ob awić. Ale nie o to choǳi. Teraz
na ważnie sze est życie Harberta.

Istotnie, była to na większa troska kolonistów. Minęło kilka dni i stan biednego
chłopca na szczęście nie pogorszył się. A w takie chorobie zyskanie na czasie znaczy
uż barǳo wiele. Zimna woda, utrzymywana ciągle w odpowiednie temperaturze, zapo-
biegła wytworzeniu się stanu zapalnego ran. Reporterowi wydawało się nawet, że ta woda,
trochę siarkowa — co można było wy aśnić bliskością wulkanu — miała akiś barǳie
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bezpośredni wpływ na go enie się ran. Ropa wyǳielała się mnie obficie, zaś ǳięki nie-
ustannym staraniom, którymi go otaczano, Harbert zaczął powracać do sił, coraz mnie
gorączku ąc. Pozostawał zresztą na ścisłe diecie, co znacznie go osłabiło. Ponieważ ednak
nie żałowano mu ziółek ani spoko u, ego stan coraz barǳie się poprawiał.

Cyrus Smith, Gedeon Spilett i Pencroff nabrali wielkie zręczności w opatrywaniu
chorego młoǳieńca. Na bandaże poświęcono całą zna du ącą się w domu bieliznę. Rany
Harberta, pokryte szarpiami i okładem, nie były ani nazbyt, ani niedostatecznie ściśnięte,
ale o tyle, aby doprowaǳić do ich zabliźnienia się bez wywołania reakc i zapalne .

Reporter przykładał do tych opatrywań szczególne znaczenie, wieǳąc dobrze, ak są
ważne, i wciąż powtarzał swoim towarzyszom to, co uzna e większość lekarzy: że niewąt-
pliwie rzaǳie się zdarza wiǳieć dobrze opatrzoną ranę niż dobrze wykonaną operac ę.

Po upływie ǳiesięciu dni,  listopada, stan Harberta znacznie się polepszył. Mło-
ǳieniec zaczął uż nawet przy mować niewielkie ilości pokarmu. Na policzki powróciły
mu rumieńce, a ego dobre oczy uśmiechały się do opiekunów. Zaczął też trochę mówić,
pomimo wysiłków Pencroffa, który chcąc mu przeszkoǳić, plótł bez ustanku, opowia-
dał na barǳie nieprawdopodobne historie. Harbert zapytał o Ayrtona, ǳiwiąc się, że
go nie wiǳi w pobliżu, i sąǳąc, że musi być w zagroǳie. Marynarz, nie chcąc mar-
twić młoǳieńca, odpowieǳiał, że Ayrton poszedł do Naba i razem pilnu ą Granitowego
Pałacu.

— Ach, ci piraci! — wołał od czasu do czasu. — Ci dżentelmeni stracili uż prawo do
akichkolwiek względów! A pan Smith chciał apelować do ich sentymentów!… Dałbym
a im sentyment, ale ołowiany, i to dobrego kalibru!

— Nie pokazali się uż ponownie? — spytał Harbert.
— Nie, mó chłopcze — odpowieǳiał marynarz — ale zna ǳiemy ich sami, a kiedy

wyzdrowie esz, przekonamy się, czy ci nęǳnicy, odważni, gdy uderza ą od tyłu, ośmielą
się stanąć przeciwko nam twarzą w twarz!

— Ale estem eszcze barǳo słaby, mó biedny Pencroffie.
— Ech, powoli wrócą ci siły! Cóż to est kula przez pierś? Ot, drobnostka! Nie takie

uż rzeczy przeżyłem, a czu ę się nie na gorze .
Wszystko zdawało się ak na lepie układać i dopóki nie po awiłyby się akieś kompli-

kac e, wyzdrowienie Huberta można było uważać za pewne. Ale akie byłoby położenie
kolonistów, gdyby ego stan się pogorszył, gdyby na przykład kula utkwiła w ciele lub
gdyby trzeba by było amputować rękę albo nogę?

— Nie! — powtarzał nieraz Gedeon Spilett. — Nigdy nie mogłem myśleć o podobne
ewentualności bez drżenia.

— A ednak, gdyby trzeba było — odpowieǳiał mu pewnego dnia Cyrus Smith —
na pewno by się pan nie zawahał.

— Nie, Cyrusie! — odpowieǳiał Gedeon Spilett. — Ale Bogu niech będą ǳięki, że
mi oszczęǳił podobne próby.

Jak w wielu innych przypadkach, tak i w tym koloniści odwoływali się po prostu
do zdrowego rozsądku, który im tyle razy tak dobrze posłużył i po raz kole ny, ǳięki
ogólne wieǳy, aką posiadali, także ich nie zawiódł. Ale czy nie należało się obawiać, że
może nade ść taka chwila, w które cała ich wieǳa nie wystarczy? Byli sami na wyspie.
Tymczasem luǳie, ży ąc w społeczeństwie, uzupełnia ą się, są sobie nawza em potrzebni.
Cyrus Smith dobrze o tym wieǳiał i czasem zadawał sobie pytanie, czy nie za ǳie taka
okoliczność, wobec które okażą się bezradni.

Poza tym wydawało mu się, że on i ego towarzysze, dotąd tak szczęśliwi, weszli
naraz w akiś fatalny okres. Od przeszło dwóch i pół roku, czyli od czasu ak uciekli
z Richmond, wszystko, można powieǳieć, szło im ak z płatka. Wyspa dostarczyła im
w obfitości minerałów, roślin, zwierząt, a oni ǳięki swe wieǳy umieli korzystać z tego,
co im oferowała. Kolonia osiągnęła zupełny dobrobyt. Co więce , w pewnych okolicz-
nościach akaś niezwykła moc przychoǳiła im z pomocą!… Ale to wszystko mogło się
nagle skończyć.

Słowem, Cyrusowi Smithowi zdawało się, że szczęście się od nich odwróciło.
Istotnie, na wodach wyspy po awił się okręt piratów i chociaż razem z załogą został

zniszczony, eśli się tak można wyrazić, niemal cudem, to sześciu bandytów uniknęło ka-
tastro. Wylądowali na wyspie, a pięciu pozostałych przy życiu było prawie nieuchwyt-
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nych. Nie ulegało wątpliwości, że Ayrton został zamordowany przez tych nęǳników,
posiada ących broń palną i włada ących nią tak dobrze, że przy pierwszym wystrzale ich
kula ugoǳiła Harberta prawie śmiertelnie. Czy nie były to przypadkiem pierwsze ciosy
nieprzychylnego losu, który odtąd miał dręczyć kolonistów? To pytanie wciąż zadawał
sobie Cyrus Smith. Oto co często powtarzał reporterowi i obu im się wydawało, że ta
niezwykła, lecz skuteczna pomoc, które dotychczas tyle razy doznawali, teraz ich zawio-
dła. Czyżby ta ta emnicza istota, które istnieniu, kimkolwiek była, nie mogli zaprzeczyć,
opuściła wyspę? A może z kolei ona sama uległa akiemuś nieszczęściu?

Na te pytania nie można było uǳielić odpowieǳi. Nie należy ednak sąǳić, że Cyrus
Smith i ego towarzysz rozmawiali o tym, ponieważ stracili naǳie ę. Byna mnie ! Zdawali
sobie asno sprawę ze swego położenia, analizowali szanse, przygotowywali się na każdą
okaz ę, z podniesionym czołem szli na spotkanie przyszłości, a gdyby akieś przeciwności
miały na nich uderzyć, napotkałyby luǳi gotowych do nieustraszone walki.
 

Brak wiadomości od Naba. — Odrzucona propozycja Pencroffa i reportera. — Wypady
Gedeona Spiletta. — Strzęp płótna. — Wiadomość. — Pospieszny wymarsz. — Przybycie
na Płaskowyż Pięknego Widoku.

Ranny młoǳieniec stopniowo powracał do zdrowia. Należało teraz życzyć sobie tylko
ednego: żeby stan Harberta pozwolił na przeniesienie go do Granitowego Pałacu. Jakkol-
wiek dom w zagroǳie był dobrze urząǳony i zaopatrzony, nie mógł się ednak równać
z wygodnym i zdrowym mieszkaniem z granitu. Co więce , nie zapewniał podobnego
bezpieczeństwa i ego chwilowi mieszkańcy pomimo całe ostrożności wciąż byli naraże-
ni na możliwe strzały piratów. Tam zaś, w Granitowym Pałacu, wewnątrz niezdobytych
i niedostępnych ścian, nie było się czego obawiać, gdyż wszystkie zakusy przeciwko nim
nieuchronnie spełzłyby na niczym. Toteż z niecierpliwością oczekiwali właściwe chwili,
by przetransportować Harberta bez zagrożenia dla ego zdrowia. Byli zdecydowani go
przenieść, pomimo że przebycie Lasu Złotopióra nastręczało wiele trudności.

Od Naba nie było wprawǳie wiadomości, ale nie buǳiło to niepoko u kolonistów.
ǲielny Murzyn, dobrze ukryty w głębi Granitowego Pałacu, nie dałby się zaskoczyć. Nie
posłano do niego ponownie Topa, żeby nie narażać niepotrzebnie wiernego psa na strzały
bandytów, które mogłyby pozbawić kolonistów na pożytecznie szego pomocnika.

Koloniści czekali więc, chociaż pragnęli ak na pręǳe powrócić do Granitowego Pa-
łacu. Inżynierowi ubolewał, że ich siły są rozǳielone, co sprzy ało piratom. Od czasu
zniknięcia Ayrtona kolonistów było uż tylko czterech przeciwko pięciu, gdyż Harbert
nie mógł się eszcze liczyć. Biedny młoǳieniec martwił się, gdyż rozumiał, że ma ą z ego
powodu kłopoty.

 listopada, w czasie gdy pogrążony we śnie Harbert nie mógł ich słyszeć, Cyrus
Smith, Gedeon Spilett i Pencroff zaczęli się naraǳać, akie ǳiałania w obecnych warun-
kach należy pod ąć przeciwko opryszkom.

— Przy aciele — powieǳiał reporter po krótkie rozmowie na temat Naba i nie-
możności skomunikowania się z nim — popieram wasze zdanie, że zaryzykować wy ście
na drogę prowaǳącą do zagrody znaczy tyle, co wystawić się na strzały bez możności
odwetu. Czy nie sąǳicie więc, że na właściwsze w te chwili byłoby po prostu urząǳenie
polowania na tych nęǳników?

— Też tak myślałem — odpowieǳiał Pencroff. — Nikt z nas, ak sąǳę, nie obawia
się kulki, a eżeli pan Cyrus się ze mną zgoǳi, gotów estem natychmiast ruszyć do lasu.
Cóż u diabła! Żaden z nas nie est mnie wart niż któryś z nich.

— Ale czy tyle, co pięciu? — spytał inżynier.
— Przyłączę się do Pencroffa — odpowieǳiał reporter — a we dwóch, dobrze uzbro-

eni, ma ąc ze sobą Topa…
— Droǳy przy aciele — odpowieǳiał Cyrus Smith — rozważmy na zimno. Gdyby

piraci ukryli się w pewnym konkretnym mie scu na wyspie, gdybyśmy e znali i gdyby
choǳiło tylko o wykurzenie ich stamtąd, popierałbym bezpośredni atak. Ale czy nie
należy się obawiać sytuac i odwrotne , to znaczy, że to oni zaczną strzelać pierwsi?
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— Cóż, panie Cyrusie, nie każda kula trafia pod właściwy adres!
— Ta, która dosięgła Harberta, nie zabłąǳiła po droǳe, Pencroffie — odpowieǳiał

inżynier. — Zresztą zwróćcie uwagę i na to, że eżeli obydwa opuścicie zagrodę, to do
e obrony zostanę tylko a sam. A czy możecie ręczyć za to, że bandyci nie zobaczą, ak
wychoǳicie, i że nie pozwolą wam zapuścić się spoko nie w las, po to aby skorzystać
z wasze nieobecności i uderzyć na zagrodę, wieǳąc, że zna dą tu tylko rannego chłopca
i ednego obrońcę?

— Ma pan rac ę, panie Cyrusie! — zawołał Pencroff, choć piersi rozpierał mu głuchy
gniew. — Ma pan rac ę. Gotowi zrobić wszystko, żeby ponownie zawładnąć zagrodą,
gdyż wieǳą, że est dobrze zaopatrzona. A sam eden nie zdołałby się pan im oprzeć.
Ach, gdybyśmy byli w Granitowym Pałacu!

— Gdybyśmy byli w Granitowym Pałacu — odpowieǳiał inżynier — sytuac a byłaby
inna. Tam nie obawiałbym się zostawić Harberta z ednym z nas, a pozostali wyruszyliby,
żeby przetrząsnąć lasy na wyspie. Ale esteśmy w zagroǳie i musimy w nie pozostać do
chwili, aż bęǳiemy mogli opuścić ą wszyscy razem.

Nie można było się nie zgoǳić z rozumowaniem Cyrusa Smitha i ego towarzysze
dobrze to rozumieli.

— Gdyby przyna mnie Ayrton był z nami! — zawołał Gedeon Spilett. — Biedak!
Jak krótko trwało ego ponowne życie wśród luǳi!

— Jeżeli nie ży e… — dodał Pencroff ǳiwnym tonem.
— Czyżby miał pan naǳie ę, że ci niegoǳiwcy darowali mu życie? — zapytał Gedeon

Spilett.
— Tak, eżeli mieli w tym akiś interes.
— Jak to⁈ Przypuszcza pan, że Ayrton, odnalazłszy swoich dawnych kamratów, za-

pomniał o wszystkim, co nam zawǳięcza?…
— Kto wie? — odpowieǳiał marynarz, z pewnym wahaniem stawia ąc to przykre

pode rzenie.
— Pencroffie — odezwał się Cyrus Smith, biorąc marynarza za rękę — ma pan nie-

dobre myśli i barǳo by mnie pan zmartwił, gdyby pan przy nich obstawał. Ręczę za
wierność Ayrtona.

— I a również — dorzucił żywo reporter.
— Tak, tak, panie Cyrusie, zbłąǳiłem — odpowieǳiał Pencroff. — To była rzeczy-

wiście niedobra myśl, które nic nie usprawiedliwia. Ale co panowie chcecie? Nie wiem
uż, dalibóg, co się ze mną ǳie e. To uwięzienie w zagroǳie mnie męczy okropnie. Nigdy
nie byłem tak rozdrażniony ak ǳiś.

— Cierpliwości, Pencroffie — odpowieǳiał inżynier. — Jak pan sąǳi, drogi Spilecie,
ak prędko bęǳie można przetransportować Harberta do Granitowego Pałacu?

— Trudno powieǳieć, Cyrusie — odpowieǳiał reporter — gdyż na mnie sza nie-
ostrożność mogłaby wywołać fatalne skutki. Niemnie ednak rekonwalescenc a przebiega
prawidłowo, więc może za tyǳień oǳyska siły, a wtedy zobaczymy.

Cały tyǳień! Zatem powrót do Granitowego Pałacu mógłby nastąpić dopiero w pierw-
szych dniach grudnia.

Wiosna trwała uż od dwóch miesięcy. Pogoda była prześliczna i upały zaczynały się
wzmagać. Lasy na wyspie okryły się liśćmi i zbliżał się czas, w którym trzeba było roz-
począć zbiory. Po powrocie na Płaskowyż Pięknego Widoku koloniści powinni za ąć się
intensywnymi pracami rolnymi, które przerwać miała tylko zamierzona wyprawa w głąb
wyspy.

Łatwo zatem zrozumieć, ak doskwierało kolonistom to zamknięcie w zagroǳie. Mu-
sieli ednak nagiąć się wobec konieczności, chociaż poddawali się temu nie bez mocnego
zniecierpliwienia.

Raz czy dwa reporter odważył się wy ść za bramę zagrody i obe ść wkoło palisadę.
Towarzyszył mu Top, a on sam, trzyma ąc odbezpieczony karabin, był przygotowany na
wszelką ewentualność.

Nie spotkał nikogo ani nie spostrzegł w pobliżu zagrody żadnych pode rzanych śla-
dów. Zresztą pies ostrzegłby go o niebezpieczeństwie, a ponieważ nie szczeknął ani razu,
można było przypuszczać, że przyna mnie w te chwili nie ma powodu do obaw i że piraci
zna du ą się w akie ś inne części wyspy.
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Podczas drugiego wypadu,  listopada, Gedeon Spilett, zapuściwszy się ze ćwierć
mili w las na południowym zboczu góry, zauważył, że Top coś wywęszył. Pies stracił swo ą
zwykłą obo ętną postawę. Biegał tam i z powrotem, wietrząc po kępach trawy i krzakach,
ak gdyby węch u awnił mu coś pode rzanego.

Gedeon Spilett podążył za psem, szczu ąc go i zachęca ąc głosem, a ednocześnie
czu nie rozgląda ąc się dookoła, trzyma ąc karabin w pogotowiu i kry ąc się za drzewami.
Było mało prawdopodobne, aby Top wyczuł obecność człowieka, bo w takim przypadku
ozna miłby ą na pół stłumionym, głuchym szczekaniem ze oznakami złości. Tymczasem
teraz ani warknął, co znaczyło, że w pobliżu nie ma niebezpieczeństwa.

Tak upłynęło z pięć minut, w ciągu których Top ciągle węszył i szukał, a reporter
szedł za nim ostrożnie, gdy nagle pies skoczył w gęste krzaki i wyciągnął stamtąd strzęp
akiegoś płótna.

Był to kawałek ubrania, poplamiony i podarty. Gedeon Spilett zaniósł go natychmiast
do zagrody. Koloniści obe rzeli go uważnie i rozpoznali w nim kawałek kamizelki Ayrtona,
uszyte z filcu wyrabianego edynie w pracowni Granitowego Pałacu.

— Wiǳi pan, Pencroffie — powieǳiał, zwraca ąc się do niego, Cyrus Smith — oto
dowód oporu nieszczęsnego Ayrtona. Bandyci uprowaǳili go wbrew ego woli. Czy wątpi
pan eszcze w ego uczciwość?

— Nie, panie Cyrusie — odpowieǳiał marynarz. — Już dawno pozbyłem się te
chwilowe pode rzliwości. Wyda e mi się ednak, że z tego faktu można wyciągnąć pewien
wniosek.

— A mianowicie? — spytał reporter.
— Że Ayrtona nie zabito w zagroǳie. Uprowaǳono go żywcem, skoro stawiał opór.

Może więc eszcze ży e.
— Istotnie, możliwe — odpowieǳiał inżynier w zamyśleniu.
Był to promyk naǳiei, którego mogli uczepić się towarzysze Ayrtona. Jeszcze nie-

dawno uważali, że Ayrton napadnięty znienacka w zagroǳie padł od kuli tak ak Harbert.
Jeżeli ednak, ak się obecnie pokazało, bandyci nie zabili go od razu, eżeli go uprowaǳili
żywcem w akąś inną część wyspy, to czy nie można było mieć naǳiei, że ży e nadal ako
wiezień? A kto wie nawet, czy któryś z rozbó ników nie rozpoznał w Ayrtonie dawnego
kamrata z Australii, Ben Joyce’a, herszta zbiegłych więźniów, i czy nie powzięli zuchwa-
łe naǳiei przyciągnięcia go na swo ą stronę? Gdyby tylko udało im się nakłonić go do
zdrady, barǳo by im się przydał.

Znalezienie strzępka tkaniny uznano w zagroǳie za pomyślny znak i odtąd odnale-
zienie Ayrtona przestało wydawać im się niemożliwe. Zresztą nie ulegało wątpliwości,
że eżeli Ayrton ży e i est w niewoli, to ze swe strony zrobi wszystko, co bęǳie w ego
mocy, aby wyrwać się z rąk bandytów, a wtedy koloniści zyskaliby potężnego pomocnika.

— W każdym razie — zauważył Gedeon Spilett — eżeli Ayrtonowi uda się szczęśliwie
wydostać z rąk porywaczy, niewątpliwie pospieszy wprost do Granitowego Pałacu, gdyż
nic nie wie o morderczym zamachu, którego ofiarą padł Harbert, a więc nie może mu
przy ść na myśl, że esteśmy zamknięci w zagroǳie.

— Ach, chciałbym, żeby uż był w Granitowym Pałacu, a my razem z nim! — zawołał
Pencroff. — Bo koniec końców, chociaż ci hulta e nie mogą niczego zrobić przeciwko
naszemu mieszkaniu, to mogą spustoszyć płaskowyż, nasze plantac e, naszą ptaszarnię.

Pencroff stał się uż prawǳiwym rolnikiem, oddanym całym sercem swoim upra-
wom. Trzeba ednak przyznać, że na pilnie do Granitowego Pałacu było Harbertowi,
gdyż zdawał sobie sprawę, ak niezbędna była tam obecność kolonistów, a to przecież
tylko ze względu na niego pozostawali w zagroǳie. Toteż zawładnęła nim edna edy-
na myśl: opuścić zagrodę, i to za wszelką cenę! Wydawało mu się, że ma dosyć siły, aby
znieść transport do Granitowego Pałacu. Zapewniał, że dużo szybcie nabierze sił w swoim
poko u, pełnym świeżego powietrza i z widokiem na morze.

Kilkakrotnie naciskał Gedeona Spiletta, ale reporter, słusznie obawia ąc się, że rany
młoǳieńca, eszcze słabo zabliźnione, mogą się w droǳe otworzyć, nie chciał wydać hasła
do ode ścia.

Tymczasem ednak zaszedł wypadek, który skłonił Cyrusa Smitha i ego obu przy-
aciół do tego, że ulegli naleganiom Harberta, ale Bóg tylko wie, ile to postanowienie
kosztowało ich żalu i wyrzutów sumienia.
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Było to  listopada. O siódme rano trze koloniści rozmawiali w poko u Harberta,
gdy nagle usłyszeli donośne szczekanie Topa.

Na ten dźwięk Cyrus Smith, Pencroff i Gedeon Spilett chwycili zawsze gotowe do
strzału strzelby i wypadli z domu.

Top biegał wzdłuż palisady, skacząc i szczeka ąc, ale na wyraźnie z radości, nie ze
złości.

— Ktoś iǳie.
— Tak.
— I to nie wróg…
— Może Nab?
— Lub Ayrton?
Ledwie inżynier i ego towarzysze zdołali zamienić tych parę słów, gdy akaś postać

przesaǳiła palisadę i stanęła przed nimi. Był to Jup, pan Jup we własne osobie, Jup,
którego Top witał ak prawǳiwego przy aciela!

— Jup! — zawołał Pencroff.
— To Nab go nam przysyła! — odpowieǳiał reporter.
— Jeśli tak — odezwał się reporter — to musi mieć przy sobie akąś kartkę.
Pencroff pospieszył do orangutana. Jeżeli Nab chciał przekazać akąś ważną wiadomość

swemu panu, to z pewnością nie mógł użyć pewnie szego i szybszego posłańca od Jupa,
potrafiącego przemknąć się tam, gǳie ani kolonistom, ani może nawet Topowi by się nie
udało.

Cyrus Smith się nie mylił. Na szyi Jupa wisiał maleńki woreczek, a w nim zna dowała
się kartka skreślona ręką Naba.

Można sobie wyobrazić rozpacz Cyrusa Smitha i ego towarzyszy, gdy przeczytali
następu ące słowa:

Piątek, szósta rano.
Piraci opanowali płaskowyż.
Nab

Koloniści spo rzeli po sobie w milczeniu i wrócili do domu. Co mieli zrobić? Piraci
na Płaskowyżu Pięknego Widoku to klęska, spustoszenie, ruina!

Harbert, u rzawszy wraca ących inżyniera, reportera i Pencroffa, odgadł, że sytuac a
musiała się pogorszyć, a kiedy zobaczył Jupa, nie wątpił uż, że akieś nieszczęście zagraża
Granitowemu Pałacowi.

— Panie Cyrusie! — zawołał. — Chcę stąd wyruszyć. Czu ę, że zniosę drogę. Chcę
echać!

Gedeon Spilett zbliżył się do młoǳieńca. Stanął i przy rzał mu się przez chwilę, a po-
tem powieǳiał:

— Rusza my więc!
Szybko rozstrzygnięto kwestię, czy Harberta należy przetransportować na noszach, czy

w wózku sprowaǳonym do zagrody przez Ayrtona. Na noszach ranny nie odczuwałby tak
barǳo wstrząsów, ale wymagały dwóch luǳi do niesienia, to znaczy, że w razie napadu
w droǳe zabrakłoby dwóch strzelby do obrony.

Czy z drugie strony, używa ąc wózka, nie można by było mieć do dyspozyc i wszyst-
kich rąk? Czy nie dałoby się umieścić na nim materacy, położyć na nich Harberta i po-
suwać się tak ostrożnie, żeby uniknąć wstrząsów? Owszem, można było.

Wytoczono więc wózek. Pencroff zaprzągł onagra. Cyrus Smith i reporter podnieśli
materace z Harbertem i położyli na dnie wózka, pomięǳy burtami.

Pogoda była piękna. Jasne promienie słońca przebĳały się przez gałęzie drzew.
— Czy broń est pogotowiu? — zapytał Cyrus Smith.
Wszystko było w porządku. Inżynier i Pencroff, każdy uzbro ony w dubeltówkę, oraz

Gedeon Spilett ze swoim karabinem w ręku byli gotowi do drogi.
— A ty, Harbercie, ak się czu esz? — spytał inżynier.
— Ach, panie Cyrusie — odpowieǳiał młoǳieniec — może pan być spoko ny, nie

umrę w droǳe!
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Kiedy to mówił, widać było ednak, że biedny chłopiec przywołu e całą swo ą energię
i siłę woli, aby powstrzymać siły gotowe go lada chwila opuścić.

Inżynier poczuł, ak mu się serce boleśnie ściska. Zawahał się raz eszcze z wydaniem
hasła do od azdu. Ale zrezygnować z tego zamiaru oznaczałoby doprowaǳić Harberta do
rozpaczy, kto wie, zabić go może.

— Naprzód! — odezwał się Cyrus Smith.
Otwarto wrota zagrody. Jup i Top, którzy wieǳieli, kiedy milczeć, pobiegli naprzód.

Wyprowaǳono wózek, zamknięto bramę i prowaǳony przez Pencroffa onager ruszył
wolnym krokiem.

Oczywiście byłoby lepie udać się inną drogą, a nie tą, która prowaǳiła bezpośrednio
z zagrody do Granitowego Pałacu, ale wózkiem barǳo trudno byłoby echać przez las.
Nie pozostawało więc nic innego, ak podążać tą drogą, choć zbiegli bandyci musieli uż
ą znać.

Cyrus Smith i Gedeon Spilett szli po obu stronach wózka, gotowi odeprzeć każdy na-
pad. Było ednak mało prawdopodobne, aby zbiegowie opuścili uż Płaskowyż Pięknego
Widoku. Nab zapewne skreślił i wysłał kartkę od razu, gdy tylko zobaczył tam napastni-
ków. Na kartce była podana goǳina szósta rano, a zwinny orangutan, przywykły często
biegać do zagrody, nie potrzebował zapewne więce niż trzy kwadranse na przebycie pię-
ciu mil, które ǳieliły ą od Granitowego Pałacu. W te chwili droga powinna więc być
bezpieczna i eżeli skądś miał paść akiś strzał, to prawdopodobnie dopiero w pobliżu
Granitowego Pałacu.

Mimo to na wszelki wypadek koloniści zachowywali czu ność. Top z Jupem, uzbro-
onym w swo ą pałkę, to biegnąc przodem, to myszku ąc po lesie otacza ącym drogę, nie
sygnalizowali żadnego niebezpieczeństwa.

Wózek kierowany przez Pencroffa toczył się powoli. Wyprawa wyruszyła z zagrody
o wpół do ósme . W goǳinę późnie z pięciu mil drogi mieli za sobą uż cztery, i to bez
żadnego wypadku.

Droga była pusta, podobnie ak cała część Lasu Złotopióra rozciąga ąca się pomięǳy
Rzeką ǲiękczynienia a eziorem. Gęstwiny krzaków wydawały się tak samo bezludne,
ak w dniu wylądowania kolonistów na wyspie.

Płaskowyż uż był blisko. Jeszcze tylko mila i bęǳie widać mostek na Glicerynowym
Potoku. Cyrus Smith nie wątpił, że mostek bęǳie opuszczony, ponieważ piraci albo mu-
sieli tędy prze ść na płaskowyż, albo też eżeli przeszli przez któryś z potoków opasu ących
płaskowyż, opuścili go przez ostrożność, żeby zabezpieczyć sobie odwrót.

Wreszcie pomięǳy ostatnimi drzewami zabłysło morze. Wózek toczył się dale ak
dotychczas, bo żaden z ego obrońców nie chciał nawet myśleć o tym, żeby go tu zostawić.

Nagle Pencroff zatrzymał onagra i krzyknął straszliwym głosem:
— Ach, nęǳnicy!
I wskazał ręką na gęste kłęby dymu unoszące się nad młynem, sta nią i zabudowaniami

dla ptactwa.
W dymie uwĳał się akiś człowiek.
Był to Nab.
Jego towarzysze wydali okrzyk. Usłyszał i pobiegł w ich stronę.
Piraci opuścili płaskowyż niespełna pół goǳiny wcześnie , po spustoszeniu wszyst-

kiego.
— A pan Harbert⁈ — zawołał Nab.
Gedeon Spilett czym pręǳe wrócił do wózka.
Harbert leżał nieprzytomny.

 

Przeniesienie Harberta do Granitowego Pałacu. — Nab opowiada, co zaszło. — Cyrus
Smith ogląda płaskowyż. — Ruiny i zgliszcza. — Koloniści bezradni wobec choroby. —
Kora wierzbowa. — Śmiertelna gorączka. — Top znowu szczeka.

Koloniści nie myśleli uż o bandytach, o niebezpieczeństwach zagraża ących Grani-
towemu Pałacowi, ani o spustoszeniach na płaskowyżu. Na ważnie szy był stan zdrowia
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Harberta. Czyżby transport, wywołu ąc akieś obrażenia wewnętrzne, okazał się dla niego
zgubny? Reporter nie umiał na to odpowieǳieć i wraz z resztą towarzyszy był w rozpaczy.

Wózek doprowaǳono do zakrętu rzeki. Tuta zrobiono nosze z gałęzi i złożono na
nich materace, na których bez znaku życia leżał Harbert. W ǳiesięć minut późnie Cyrus
Smith, Gedeon Spilett i Pencroff byli uż u podnóża Granitowego Pałacu, powierzywszy
Nabowi odprowaǳenie wózka na Płaskowyż Pięknego Widoku.

Uruchomiono windę i wkrótce Harbert spoczywał na swoim łóżku w Granitowym
Pałacu.

Starania, których mu nie szczęǳono, przywróciły go do życia. Uśmiechnął się prze-
lotnie, gdy zobaczył, że est w swoim poko u, ednak był tak osłabiony, że mógł wyszeptać
zaledwie ednak kilka słów.

Gedeon Spilett obe rzał rany. Obawiał się głównie tego, że nie będąc eszcze całkiem
zabliźnione, mogły się na nowo otworzyć. Nic podobnego się nie stało. Skąd więc wziął
się ten nagły ubytek sił? Czemu stan Harberta się pogorszył?

Chłopiec znowu zapadł w gorączkowy sen. Pencroff z reporterem pozostali przy ego
łóżku.

W tym czasie Cyrus Smith opowiadał Nabowi o wszystkim, co zaszło w zagroǳie,
a Nab zaś opisał swemu panu zdarzenia, które miały mie sce na płaskowyżu.

Dopiero ubiegłe nocy bandyci pokazali się na skra u lasu, w pobliżu Glicerynowego
Potoku. Nab, który zna dował się wówczas przy ptaszarni, nie wahał się ani chwili i wy-
palił do ednego z piratów, zamierza ącego właśnie przekroczyć strumień, ale ponieważ
noc była ciemna, nie wieǳiał, czy trafił nęǳnika. W każdym razie strzał nie wystarczył,
żeby odstraszyć bandę, i Nab ledwo zdążył wycofać się do Granitowego Pałacu, gǳie
przyna mnie był bezpieczny.

Ale co miał robić dale ? Jak zapobiec zniszczeniom, które zagrażały płaskowyżowi?
Czy Nab mógł w akiś sposób ostrzec swo ego pana? A poza tym nie wieǳiał, w akie
sytuac i zna du ą się koloniści w zagroǳie.

Cyrus Smith i ego towarzysze wy echali  listopada, a był uż dwuǳiesty ǳiewiąty.
Upłynęło zatem ǳiewiętnaście dni, podczas których Nab nie otrzymał od nich żadne
wiadomości oprócz te fatalne przyniesione przez Topa: że Ayrton zginął, Harbert ciężko
ranny, inżynier i reporter niemal uwięzieni w zagroǳie.

„Co robić?” — zadawał sobie pytanie biedny Nab. Sam nie musiał się niczego oba-
wiać, gdyż bandyci nie mogli się dostać do Granitowego Pałacu. Ale budynki, plantac e,
całe gospodarstwo było na łasce rabusiów! Czy nie należałoby zatem zwrócić się do Cyrusa
Smitha po wskazówki, co ma robić, a przyna mnie ostrzec go o grożącym niebezpieczeń-
stwie?

Wówczas Nab wpadł na pomysł wysłania Jupa z kartką. Znał przecież naǳwycza ną
inteligenc ę orangutana, nie ednokrotnie uż wypróbowaną. Jup rozumiał słowo: „zagro-
da”, tak często przy nim powtarzane, i nieraz powoził tam wózkiem, eżdżąc w towarzy-
stwie Pencroffa. ǲień eszcze nie zaświtał. Szybki orangutan mógł więc prześliznąć się
niepostrzeżenie przez lasy, w których zresztą bandyci mogli go wziąć za ednego z natu-
ralnych mieszkańców tych okolic.

Nab nie wahał się ani chwili dłuże . Napisał kartkę i przywiązał ą do szyi Jupa. Na-
stępnie przyprowaǳił go do drzwi Granitowego Pałacu, z których spuścił długą linę,
sięga ącą aż do ziemi, i powtórzył kilkakrotnie:

— Jup! Jup! Zagroda! Zagroda!
Zwierzę zrozumiało, o co choǳi, pochwyciło za sznur, zsunęło się błyskawicznie na

wybrzeże i znikło w ciemnościach, nie buǳąc pode rzeń rozbó ników.
— Dobrze zrobiłeś, Nabie — powieǳiał Cyrus Smith — ale może lepie by było,

gdybyś nas nie zawiadamiał.
Mówiąc to, Cyrus Smith miał na myśli Harberta, któremu przewiezienie barǳo za-

szkoǳiło.
Nab kończył swo e opowiadanie. Piraci nie pokazali się na wybrzeżu. Nie wieǳąc,

ilu est mieszkańców wyspy, mogli sąǳić, że Granitowego Pałacu broni znaczna zało-
ga. Mogli sobie przypomnieć, że w czasie ataku brygu powitało ich mnóstwo strzałów
z różnych mie sc ednocześnie, i zapewne nie chcieli się narażać. Ale Płaskowyż Pięknego
Widoku, zna du ący się poza zasięgiem obstrzału z Granitowego Pałacu, stał przed nimi
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otworem. Toteż na nim pofolgowali sobie swoim niszczycielskim popędom, plądru ąc
i paląc dla same przy emności czynienia zła; wycofali się stamtąd dopiero na pół go-
ǳiny przed przybyciem kolonistów, o których zapewne sąǳili, że pozosta ą zamknięci
w zagroǳie.

Zaraz po ich ode ściu Nab opuścił swo e schronienie. Wdrapał się na płaskowyż i na-
raża ąc się na kule, usiłował stłumić pożar trawiący budynki ptaszarni. Bezskutecznie
walczył z ogniem do chwili, gdy na skra u lasu po awił się wózek.

Takie były na ważnie sze wypadki. Obecność piratów stanowiła bezustanne zagrożenie
dla kolonistów Wyspy Lincolna, tak szczęśliwych do te pory; teraz mogli się spoǳiewać
eszcze większych nieszczęść.

Gedeon Spilett z Pencroffem pozostali przy Harbercie w Granitowym Pałacu, a tym-
czasem Cyrus Smith wyszedł w towarzystwie Naba, żeby osobiście ocenić rozmiar strat.

Na szczęście bandyci nie zapęǳili się aż do podnóża Granitowego Pałacu, gdyż warsz-
taty w Kominach nie uniknęłyby zniszczenia. Bądź co bądź ednak te szkody łatwie by-
łoby naprawić niż ruiny nagromaǳone na Płaskowyżu Pięknego Widoku.

Cyrus Smith i Nab skierowali się ku Rzece ǲiękczynienia i przeszli e lewym brze-
giem, nie zna du ąc nigǳie ani śladu opryszków. W gęstwinie lasu na drugim brzegu
rzeki również nie zauważyli niczego pode rzanego.

Nasuwały się dwa prawdopodobne przypuszczenia: albo rozbó nicy wieǳieli o po-
wrocie kolonistów do Granitowego Pałacu, gdyż dostrzegli ich na droǳe z zagrody, albo
też zaraz po spustoszeniu płaskowyżu, idąc wzdłuż Rzeki ǲiękczynienia, zagłębili się
w Las Złotopióra i dlatego nic nie wieǳieli o powrocie kolonistów.

W pierwszym przypadku musieli zapewne powrócić do zagrody, obecnie niebronione ,
a zawiera ące różne cenne dla nich zasoby. W drugim zaś zapewne wrócili do swo ego
obozowiska, aby tam oczekiwać na nową okaz ę do napadu.

Należało więc ich uprzeǳić; ednak wszelkie próby pozbycia się ich z wyspy były uza-
leżnione od stanu zdrowia Harberta. Istotnie, do takie wyprawy niezbędne były wszystkie
siły, a w te chwili nikt nie mógł opuścić Granitowego Pałacu.

Inżynier i Nab przybyli na płaskowyż. Żal było na niego patrzeć. Pola były stratowa-
ne. Do rzałe kłosy, czeka ące na żniwa, leżały na ziemi. Inne plantac e również ucierpiały.
Ogród warzywny był zupełnie zdewastowany. Na szczęście w Granitowym Pałacu pozo-
stawała rezerwa nasion, pozwala ąca na naprawienie tych szkód.

Co do młyna, zabudowań dla ptactwa i sta ni dla onagrów, to pożar zniszczył e do-
szczętnie. Kilka spłoszonych zwierząt błąǳiło po płaskowyżu, a ptactwo, które w czasie
pożaru szukało schronienia na wodach eziora, powracało uż powoli na swe zwykłe mie -
sce i pluskało się przy brzegu.

Wszystko trzeba było odbudowywać.
Twarz Cyrusa Smitha, bledsza niż zazwycza , zdraǳała z trudem hamowany gniew,

ale z ust inżyniera nie wydobyło się ani edno gwałtowne słowo. Raz eszcze spo rzał
na spustoszone pola, na kłęby dymu unoszące się eszcze nad zgliszczami i powrócił do
Granitowego Pałacu.

Następne dni były na smutnie sze ze wszystkich, akie koloniści przeżyli na wyspie.
Osłabienie Harberta wyraźnie się wzmagało. Wyglądało na to, że zagraża mu akaś po-
ważna choroba, będąca następstwem głębokiego wstrząsu, akiego doznał. Gedeon Spilett
przewidywał, że może nastąpić takie pogorszenie się stanu zdrowia, którego nie bęǳie
umiał zwalczyć.

Harbert pozostawał w stanie niemal ciągłego snu czy też półprzytomności i zaczął od Choroba
czasu do czasu ma aczyć. Tymczasem edynym środkiem, aki mieli do dyspozyc i kolo-
niści, były orzeźwia ące napary. Gorączka nie była eszcze zbyt duża, ale wkrótce okazało
się, że zapewne bęǳie nawracać w postaci regularnych ataków.

Gedeon Spilett rozpoznał chorobę  grudnia. Palce, nos i uszy biednego młoǳieńca
nagle silnie pobladły, następnie opanowały go lekkie, a potem coraz silnie sze i gwałtow-
nie sze dreszcze. Puls miał słaby i nierówny, suchą skórę, męczyło go wielkie pragnienie.
Późnie zrobiło mu się gorąco. Twarz się ożywiła, skóra poczerwieniała, tętno zaczęło ga-
lopować. Następnie wystąpiły obfite poty, po których gorączka akby spadła. Cały atak
trwał około pięciu goǳin.
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Gedeon Spilett nie opuścił ani na chwilę Harberta, który miał atak febry³⁹¹ — to
było więce niż pewne. Tę niszczącą chorobę trzeba było zwalczyć za wszelką cenę, zanim
przybierze groźnie sze rozmiary.

— Żeby go wyleczyć — powieǳiał Gedeon Spilett do Cyrusa Smitha — niezbędny
est akiś środek antyfebryczny.

— Środek antyfebryczny! — odpowieǳiał inżynier. — Niestety, nie mamy ani kory
chinowca³⁹², ani siarczanu chininy.

— To prawda — odezwał się Gedeon Spilett — ale na brzegu eziora rosną wierzby,
których kora może niekiedy zastąpić chininę.

— Spróbu my więc, nie tracąc ani chwili! — zawołał Cyrus Smith.
Rzeczywiście, podobnie ak kasztanowiec indy ski, liście ostrokrzewu³⁹³, kokorna-

ka³⁹⁴ itp., korę wierzbową słusznie uważa się za środek zastępu ący chininę. Chociaż swo-
im ǳiałaniem nie dorównu e chininie, trzeba e było spróbować, i to stosu ąc w stanie
naturalnym, ponieważ koloniści nie mieli możliwości wyodrębnić z nie alkaloidu, czyli
salicyny³⁹⁵.

Cyrus Smith wyciął z drzewa należącego do gatunku wierzby czarne ³⁹⁶ kilka kawał-
ków kory. Przyniósł e do Granitowego Pałacu i roztarł na proszek, który eszcze tego
samego wieczoru podano Harbertowi.

Noc upłynęła bez poważnych wypadków. Harbert trochę ma aczył, ale w ciągu nocy
gorączka nie po awiła się ponownie, nie powróciła też następnego dnia.

Pencroffowi zaczęła wracać naǳie a. Gedeon Spilett nic nie mówił. Możliwe, że na-
wroty febry nie będą występować coǳiennie, mogła to być trzydniówka³⁹⁷, mogąca na-
za utrz powrócić. Toteż oczekiwano tego dnia z na większym niepoko em.

Zauważono poza tym, że w czasie tego okresu bezgorączkowego Harbert leżał wy-
cieńczony, miał ciężką głowę i skłonność do zawrotów. Wystąpiły też inne ob awy, które
skra nie przeraziły reportera. U Harberta nastąpił obrzęk wątroby, a wkrótce nasilenie
się ma aczeń zaczęło wskazywać na to, że mózg także został zaatakowany.

Ta nowa komplikac a zupełnie przytłoczyła Gedeona Spiletta. Odprowaǳił inżyniera
na stronę.

— To złośliwa febra³⁹⁸! — powieǳiał.
— Złośliwa febra! — zawołał Cyrus Smith. — Musi się pan mylić, Spilecie. Złośliwa Choroba

febra nie po awia się samoistnie. Trzeba nosić w sobie e zalążek.
— Nie mylę się — odpowieǳiał reporter. — Harbert musiał się e nabawić na ba-

gnach, a to wystarcza. Pierwszy atak uż miał. Jeżeli przy ǳie drugi i eśli nie zdołamy
zapobiec trzeciemu — chłopiec est zgubiony!…

— A kora wierzbowa?
— Nie wystarcza, a trzeci atak złośliwe febry, eżeli nie zostanie powstrzymany chi-

niną, bywa zawsze śmiertelny!
Na szczęście Pencroff nie usłyszał z te rozmowy. Inacze oszalałby.
Łatwo więc po ąć, w akim niepoko u reporter i inżynier przeżyli ten ǳień i następną

noc.

³⁹¹febra — malaria, tropikalna choroba pasożytnicza przenoszona przez komary, ob awia ąca się nawraca ącą
gorączką i silnymi dreszczami. [przypis edytorski]

³⁹²chinowiec (bot.) — roǳa drzew tropikalnych, których kora zawiera chininę, stosowaną ako lek przeciw-
malaryczny w postaci białego, gorzkiego proszku (zwykle dostarczany ako sól: chlorowodorek lub siarczan
chininy). [przypis edytorski]

³⁹³ostrokrzew (bot.) — roǳa roślin o ciemnozielonych, ząbkowanych liściach i okrągłych, czerwonych, silnie
tru ących owocach. [przypis edytorski]

³⁹⁴kokornak, Aristolochia (bot.) — roǳa roślin z rzędu pieprzowców; kokornak wężowy (A. serpentaria),
występu ący naturalnie w Płn. Ameryce, był używany ako lek przeciwmalaryczny o własnościach podobnych
ak chinina. [przypis edytorski]

³⁹⁵salicyna (chem.) — organiczny związek chemiczny o ǳiałaniu przeciwgorączkowym, wyodrębniony po
raz pierwszy z kory wierzby (łac. salix) w ; od salicyny historycznie pochoǳi kwas acetylosalicylowy (pot.
aspiryna). [przypis edytorski]

³⁹⁶wierzba czarna, Salix nigra (bot.) — gatunek wierzby pochoǳący ze wsch. części Ameryki Płn. [przypis
edytorski]

³⁹⁷trzydniówka (febra) — w daw. klasyfikac i, zaproponowane w starożytności przez Hipokratesa, okresowe
gorączki (febry) ǳielono na trzy roǳa e: trzydniówkę, czterodniówkę oraz ednodniówkę (coǳienną), wiążąc
e z różnymi warunkami klimatycznymi i środowiskowymi. [przypis edytorski]

³⁹⁸złośliwa febra (daw.) — ciężka, czasami śmiertelna forma malarii. [przypis edytorski]
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Mnie więce w południe nastąpił drugi, barǳo silny atak. Harbert czuł, że kona.
Wyciągnął ręce do Cyrusa Smitha, do Spiletta, do Pencroffa. Nie chciał umierać… Była
to scena rozǳiera ąca serce. Pencroffa trzeba było wyprowaǳić.

Atak trwał pięć goǳin. Było oczywiste, że trzeciego Harbert nie wytrzyma.
Nastąpiła okropna noc. W gorączce Harbert ma aczył, mówił rzeczy raniące serca

towarzyszom. Breǳił, walczył z piratami, przywoływał Ayrtona. Błagał o pomoc tę ta-
emniczą istotę, obrońcę, który teraz gǳieś zniknął, a którego obraz ma aczył przed nim
bez ustanku. Po tym wszystkim, zupełnie wyczerpany, zapadał w głębokie omdlenie…
Gedeon Spilett kilka razy myślał, że biedny chłopak uż nie ży e.

Następny ǳień,  grudnia, był ednym ciągiem następu ących po sobie zawrotów
i omdleń. Wychudłe ręce Harberta kurczowo ściskały prześcieradło. Podano mu kole ne
dawki sproszkowane kory, ale reporter niczego się uż po tym środku nie spoǳiewał.

— Jeżeli do utra rana — powieǳiał — nie damy mu mocnie szego środka antyfe-
brycznego, Harbert umrze.

Nadeszła noc przyszła, zapewne ostatnia dla tego ǳielnego, rozumnego, dobrego,
poważnego ak na swó wiek chłopca, którego wszyscy towarzysze kochali ak roǳone-
go syna. Jedynego środka, aki istniał przeciwko te straszne złośliwe febrze, edynego
specyfiku zdolnego ą zwalczyć, na Wyspie Lincolna nie było.

W nocy z  na  grudnia Harbert zaczął eszcze silnie ma aczyć. Wątroba była okrop-
nie nabrzmiała, mózg zaatakowany i chłopiec nie poznawał uż nikogo.

Czy doży e następnego dnia i trzeciego ataku, który go na pewno zabĳe? Było to mało
prawdopodobne. Jego siły zupełnie się wyczerpały, a w przerwach mięǳy atakami leżał
ak martwy.

Około trzecie nad ranem Harbert krzyknął prze mu ąco. Wydawało się, że się wĳe
w ostatecznych konwuls ach. Nab, który był wtedy przy nim, w przerażeniu wpadł do
sąsiedniego poko u, gǳie czuwali pozostali towarzysze.

W te same chwili Top ǳiwnie zaszczekał.
Koloniści natychmiast wbiegli do poko u i ledwo zdołali utrzymać kona ącego mło-

ǳieńca, który chciał wyskoczyć z łóżka. Gedeon Spilett, wziąwszy go za rękę, poczuł, że
puls sta e się coraz słabszy.

Była piąta rano. Promienie wschoǳącego słońca zaczynały oświetlać poko e Grani-
towego Pałacu. Zapowiadał się piękny ǳień, a miał być ostatnim dniem dla biednego
Harberta…

Promień słońca padł na stolik sto ący przy łóżku.
Nagle Pencroff krzyknął i wskazał ręką akiś przedmiot leżący na stoliku.
Było to podłużne pudełeczko, na którego pokrywce widniał napis:

Siarczan chininy.

 

Niepojęta tajemnica. — Powrót Harberta do zdrowia. — Tereny do zbadania. — Przy-
gotowania do wyprawy. — Pierwszy ǳień. — Noc. — Drugi ǳień. — Kauri. — Para
kazuarów. — Ślady w lesie. — Przybycie na Jaszczurczy Cypel.

Gedeon Spilett otworzył pudełko. Zawierało około dwustu granów³⁹⁹ białego prosz-
ku; wziął kilka okruchów do ust. Niezwykła gorycz substanc i nie pozostawiała wątpliwo-
ści. Był to rzeczywiście cenny alkaloid z kory chinowca, na lepszy środek antyfebryczny.

Należało niezwłocznie podać proszek Harbertowi. W aki sposób znalazł się pod ręką,
można było się zastanawiać późnie .

— Kawy! — zawołał Gedeon Spilett.
Po paru chwilach Nab przyniósł filiżankę gorącego wywaru. Gedeon Spilett wrzucił

do niego osiemnaście granów⁴⁰⁰ chininy i tą miksturą zdołał napoić Harberta.
Był uż na wyższy czas, bo w każde chwili mógł nastąpić trzeci atak febry.

³⁹⁹gran (z ang. grain: ziarno) — niewielka ednostka masy używana w kra ach anglosaskich;  granów to
ok.  gramów. [przypis edytorski]

⁴⁰⁰osiemnaście granów — ok.  gram. [przypis redakcy ny]
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Ale do trzeciego ataku miało uż nie do ść.
Naǳie a wstąpiła w serca kolonistów. Ta emnicza moc znowu zaǳiałała, i to w ostat-

nie chwili, kiedy uż zupełnie w nią zwątpili.
Po kilku goǳinach Harbert spał uż o wiele spoko nie . Wówczas koloniści mogli

porozmawiać o tym zdarzeniu. Pomoc niezna omego była tym razem barǳie oczywista
niż kiedykolwiek. Ale w aki sposób zdołał przedostać się w nocy do Granitowego Pała-
cu? To było całkiem niewytłumaczalne i doprawdy sposób ǳiałania opiekuńczego ducha
wyspy był nie mnie ǳiwny niż on sam.

Przez cały ǳień regularnie co trzy goǳiny Harbertowi podawano siarczan chininy.
Następnego dnia stan zdrowia młoǳieńca wyraźnie się poprawił. Oczywiście Harbert nie
był eszcze zupełne wyleczony, gdyż w febrze zdarza ą się częste i niebezpieczne nawroty,
ale pozostawał pod troskliwą opieką. Mieli uż pod ręką odpowiedni lek, a bez wątpienia
niedaleko zna dował się ten, który go dostarczył. Nareszcie naǳie a napełniła wszystkim
serca.

Naǳie a ich nie zawiodła. ǲiesięć dni późnie ,  grudnia, Harbert zaczął powracać
do zdrowia. Nadal był barǳo osłabiony i pozostawał na ścisłe diecie, ale ataki usta-
ły. Zresztą posłuszny młoǳieniec tak chętnie poddawał się wszystkim zaleceniom! Tak
barǳo pragnął wyzdrowieć!

Pencroff przypominał człowieka wydobytego z samego dna przepaści. Chwilami ego
radość dochoǳiła prawie do szału. Gdy tylko została zażegnana groźba trzeciego ataku,
uściskał reportera tak mocno, że mało go nie udusił. Od te pory nie nazywał go inacze ,
ak tylko „doktorem Spilettem”.

Pozostawało eszcze odkryć prawǳiwego doktora.
— Zna ǳiemy go! — powtarzał marynarz.
Z pewnością, kimkolwiek był ten człowiek, mógł się spoǳiewać potężnego uścisku

ze strony poczciwego Pencroffa.
Kończył się gruǳień, a wraz z nim i rok , w ciągu którego koloniści Wyspy

Lincolna doświadczyli tylu ciężkich prób. Rok  zaczął się śliczną, upalną pogodą,
tropikalną temperaturą, którą na szczęście chłoǳił wiatr od morza.

Harbert wracał do zdrowia i z łóżka postawionego przy ednym z okien Granitowego
Pałacu wdychał odświeża ące, przesycone morską solą powietrze, które przywracało mu
siły. Zaczynał uż eść, a Nab przyrząǳał mu same lekkie i smakowite potrawy.

— Dla samych tych przysmaków warto było być umiera ącym — mawiał Pencroff.
Przez cały ten czas piraci ani razu nie pokazali się w pobliżu Granitowego Pałacu.

Od Ayrtona nie było żadnych wiadomości, toteż tylko inżynier i Harbert zachowywali
eszcze pewną naǳie ę na odnalezienie go, ale reszta towarzyszy nie miała uż wątpliwości,
że nieszczęśnik zginął. Wszystkie zagadki ednak powinny zostać rozwiązane i dlatego
postanowiono, że gdy tylko Harbert wróci do zdrowia, pode mą wyprawę, które rezultat
mógł mieć dla nich tak wielkie znaczenie. Na to należało ednak poczekać eszcze co
na mnie miesiąc, gdyż do pokonania piratów konieczne było zmobilizowanie wszystkich
sił kolonii.

Harbert z każdym dniem miał się coraz lepie . Obrzęk wątroby ustąpił, a rany całkiem
się zabliźniły.

W ciągu stycznia na Płaskowyżu Pięknego Widoku wykonano ważne prace, a mia-
nowicie uratowano, co się eszcze dało, ze stratowanych warzyw i zboża. Zebrano nasiona
i rośliny, aby zapewnić sobie nowe zbiory w następnym sezonie. Z odbudowaniem bu-
dynków ptaszarni, młyna i sta ni Cyrus Smith wolał na razie zaczekać. W czasie, gdy on
i ego towarzysze byliby za ęci pogonią za piratami, ci mogliby znowu nawieǳić pła-
skowyż, nie należało więc im dawać im okaz i do kole nych rabunków i podpaleń. Po
oczyszczeniu wyspy ze złoczyńców bęǳie pora pomyśleć o odbudowaniu wszystkiego.

W drugie połowie stycznia przychoǳący do zdrowia młoǳieniec zaczął wstawać
z łóżka, początkowo na goǳinę, potem na dwie i trzy. Miał silny organizm, więc sił
przybywało mu niemal w oczach. Skończył uż wówczas osiemnaście lat, był wysoki i za-
powiadało się, że wyrośnie z niego przysto ny mężczyzna o szlachetnym wygląǳie. Od
tego czasu powrót Harberta do pełnego zdrowia, choć wymaga ący eszcze pewnych sta-
rań i ostrożności, których przestrzegał surowo „doktor” Spilett, regularnie postępował
naprzód.
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Pod koniec miesiąca Harbert odbywał uż spacery po Płaskowyżu Pięknego Widoku
i wybrzeżu. Kilka kąpieli morskich, których zażywał w towarzystwie Pencroffa i Naba,
doskonale mu posłużyło. Cyrus Smith stwierǳił, że może uż wyznaczyć termin wyprawy
i ustalił go na  lutego. Noce, barǳo asne o te porze roku, sprzy ały zamierzonym
poszukiwaniom na całe wyspie.

Rozpoczęto niezbędne przygotowania do wyprawy. Przygotowywano się starannie,
ponieważ koloniści przysięgli sobie, że nie powrócą do Granitowego Pałacu, dopóki nie
osiągną obu celów, to est dopóki nie zniszczą piratów i nie odna dą Ayrtona, eżeli eszcze
żył, oraz dopóki nie odszuka ą tego, który wywierał tak wielki wpływ na losy kolonii.

Koloniści poznali dokładnie całe wschodnie wybrzeże Wyspy Lincolna, od Przyląd-
ka Szponu aż do Przylądka Szczęki, rozległe Bagna Kazarek, okolice Jeziora Granta, Las
Złotopióra, leżący pomięǳy drogą do zagrody a Rzeką ǲiękczynienia i Czerwonym
Potokiem, i wreszcie zbocza Góry Franklina, do których przylegała zagroda. Zbadali tak-
że, choć tylko pobieżnie, przylega ący do Zatoki Waszyngtona duży pas wybrzeża od
Przylądka Szponu aż do Jaszczurczego Cypla, zalesiony i błotnisty brzeg zachodni oraz
niekończące się wydmy, dochoǳące półotwarte paszczy Zatoki Rekinów.

Natomiast nie znali dotąd wcale lasów pokrywa ących Półwysep Wężowy, całego pra-
wego brzegu Rzeki ǲiękczynienia, lewego brzegu Rzeki Wodospadu ani całe plątaniny
wzgórz i dolin, na które wspierały się trzy czwarte podstawy Góry Franklina od zachodu,
północy i wschodu, gǳie przecież musiało zna dować się mnóstwo trudno dostępnych
kry ówek. Zatem kilka tysięcy akrów powierzchni wyspy pozostawało niezbadanych przez
kolonistów.

Postanowiono, że wyprawa skieru e się przez Lasy Dalekiego Zachodu, tak żeby po-
szukiwaniami ob ąć cały teren na prawym brzegu Rzeki ǲiękczynienia.

Być może lepie byłoby udać się na pierw do zagrody, gdyż można się było obawiać,
że piraci ponownie się tam schronili, czy to w celu rabunku, czy też, żeby osiąść na stałe.
Jednak albo spustoszenie zagrody było uż faktem dokonanym i wówczas było za późno,
żeby temu zapobiec, albo też celem piratów było się tam usadowić, a w takim przypadku
zawsze bęǳie czas, żeby ich stamtąd późnie wyprzeć.

Po namyśle utrzymano pierwotny plan i koloniści postanowili prze ść lasami aż do
Jaszczurczego Cypla. Zamierzali sobie wyrąbywać drogę siekierą, zapoczątkowu ąc w ten
sposób przyszły szlak łączący Granitowy Pałac z krańcem cypla, długości szesnastu do
siedemnastu mil.

Wózek był w doskonałym stanie, wypoczęte onagry zdolne do długie podróży. Na
wózek załadowano zapasy żywności, przedmioty niezbędne do urząǳenia obozowiska,
przenośną kuchenkę i różne inne sprzęty, ak również broń i amunic ę, starannie wybrane
z tak kompletnego obecnie arsenału Granitowego Pałacu. Nie wolno było też zapominać,
że bandyci mogli się włóczyć po lasach i że w gęstwinie łatwo o strzał, i to celny. Dlatego
też grupka kolonistów musiała trzymać się razem i nie rozǳielać się pod żadnym pozorem.

Postanowiono również, że nikt nie pozostanie w Granitowym Pałacu. Nawet Top i Jup
mieli wziąć uǳiał w wyprawie. Niedostępne mieszkanie mogło się samo obronić.

 lutego, w przedǳień od azdu, wypadała nieǳiela⁴⁰¹. Poświęcono ą w całości na
wypoczynek i modlitwy ǳiękczynne, akie koloniści winni byli Stwórcy. Dla Harber-
ta, całkiem zdrowego, ale eszcze nieco osłabionego, przygotowano spec alne mie sce na
wózku.

Naza utrz o świcie Cyrus Smith pod ął niezbędne środki ostrożności, żeby zabezpie-
czyć Granitowy Pałac przed wszelką napaścią. Drabiny, które służyły niegdyś do wcho-
ǳenia do domu, przyniesiono do Kominów i zakopano głęboko w piasku, tak aby e
można było odnaleźć i użyć po powrocie, gdyż windę wraz z całym e oprzyrządowaniem
zdemontowano. Pencroff pozostał ako ostatni w Granitowym Pałacu, żeby skończyć tę
pracę. Potem opuścił się na dół po podwó ne linie, które obydwa końce przytrzymy-
wano u dołu w ten sposób, że gdy ą wreszcie ściągnięto, zostało przerwane połączenie
pomięǳy we ściem do Granitowego Pałacu a wybrzeżem.

Pogoda była wspaniała.

⁴⁰¹ lutego (…) wypadała nieǳiela —  lutego  roku wypadał wtorek.  lutego była nieǳiela w roku
. [przypis edytorski]
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— Zapowiada się gorący ǳień! — zawołał radośnie reporter.
— Ba, doktorze Spilett — odpowieǳiał Pencroff — bęǳiemy szli przez lasy, więc

nawet nie zauważymy słońca.
— W drogę! — odezwał się inżynier.
Wózek uż oczekiwał na nich przed Kominami. Reporter kazał Harbertowi za ąć

w nim mie sce przyna mnie podczas kilku pierwszych goǳin podróży i młoǳieniec
musiał posłuchać zalecenia swego lekarza.

Nab prowaǳił onagry. Cyrus Smith, reporter i marynarz mieli iść przodem. Top
podskakiwał z radosną miną. Harbert zaofiarował Jupowi mie sce przy sobie i Jup przy ął
e bez ceremonii.

Dano hasło do od azdu i grupka ruszyła w drogę. Wózek skręcił na pierw przy za-
gięciu u ścia rzeki, a następnie u echawszy milę po lewym brzegu Rzeki ǲiękczynienia,
przebył most, od którego droga prowaǳiła prosto do Przystani Balonowe . Drogę tę ed-
nak koloniści zostawili po lewe stronie i zapuścili się w cień olbrzymich lasów nazwanych
Lasem Dalekiego Zachodu.

Przez pierwsze dwie mile rzadko rosnące drzewa pozwalały na łatwy prze azd. Od
czasu do czasu trzeba było przeciąć kilka lian lub przerąbywać krzaki, ale dotąd żadna
poważnie sza przeszkoda nie powstrzymała kolonistów.

Gęste listowie drzew utrzymywało chłodny cień. Cedry, daglez e, kazuaryny, bank-
s e, drzewa gumowe, smokowce i inne znane im uż drzewa rozciągały się przed nimi
w nieskończoność. Cały światek ptactwa właściwego wyspie zna dował się tu w komple-
cie: preriokury, złotopióry, bażanty i cała szczebiotliwa roǳina kakadu i papug. Aguti,
kangury, kapibary przemykały wśród traw, a wszystko to przypominało kolonistom ich
pierwsze wyprawy pod ęte po przybyciu na wyspę.

— Zauważyłem — odezwał się Cyrus Smith — że wszystkie te zwierzęta, zarów-
no czworonogi, ak i ptactwo, są barǳie płochliwe niż kiedyś. Widocznie przez te lasy
niedawno przechoǳili piraci i niewątpliwie powinniśmy natrafić na ich ślady.

Istotnie, w wielu mie scach można było rozpoznać mnie lub barǳie świeże ślady
świadczące o prze ściu grupy luǳi: tu nacięcia na drzewach, zapewne w celu znakowania
drogi, ówǳie popiół z wygasłego ogniska lub odciski stóp w gliniastych mie scach terenu.
Nic ednak nie wskazywało, żeby w pobliżu było akieś stałe obozowisko.

Inżynier zalecił towarzyszom, aby powstrzymali się od polowania. Huk broni palne
mógł zwrócić uwagę piratów włóczących się być może po lesie. Zresztą łowy z pewnością
odciągnęłyby kolonistów na pewną odległość od wózka, a choǳenie w po edynkę zostało
przecież surowo zakazane.

Po południu, mnie więce o sześć mil od Granitowego Pałacu, prze azd stał się trud-
nie szy. Chcąc przebyć niektóre gęstwiny, trzeba było ścinać drzewa i w ten sposób toro-
wać sobie drogę. Przed zapuszczeniem się w takie mie sca Cyrus Smith za każdym razem
wysyłał na pierw w gęstwinę Topa i Jupa, którzy wywiązywali się sumiennie z tego, cze-
go po nich oczekiwano. Kiedy pies i orangutan powracali bez żadnych oznak niepoko u,
znaczyło to, że się nie ma czego obawiać ani ze strony piratów, ani ze strony drapieżników
— dwu gatunków królestwa zwierzęcego sto ących ze względu na ǳikie swo e instynkty
na ednym poziomie.

Wieczorem pierwszego dnia koloniści obozowali mnie więce o ǳiewięć mil od Gra-
nitowego Pałacu, na brzegu małego dopływu Rzeki ǲiękczynienia, nieznanego im do-
tychczas, niewątpliwie ednak należącego do systemu wód, któremu gleba zawǳięczała
swo ą zaǳiwia ącą żyzność.

Po obfite kolac i, do które koloniści zasiedli z mocno zaostrzonym apetytem, przed-
sięwzięto odpowiednie środki ostrożności na noc. Gdyby inżynier miał tylko do czynie-
nia z ǳikimi zwierzętami, aguarami czy innymi, kazałby po prostu rozpalić ognie wokół
obozowiska i to wystarczyłoby do obrony; ednak blask płomienia pręǳe przywabiłby
piratów, niż ich powstrzymał, słusznie sze więc wydawało się w tym przypadku zaszyć się
w głębokich ciemnościach.

Nie zapomniano też o zorganizowaniu straży. Dwóch kolonistów miało czuwać ra-
zem, a co dwie goǳiny mieli ich zmieniać inni towarzysze. Ponieważ pomimo wszelkich
protestów Harberta odsunięto go od obowiązku warty, więc Pencroff z Gedeonem Spi-
lettem, a następnie inżynier z Nabem stali kole no na straży w pobliżu obozowiska.
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Noc zresztą trwała zaledwie kilka goǳin. Ciemności były spowodowane racze gę-
stwiną gałęzi niż schowaniem się słońca. Głęboką ciszę mąciły tylko chrapliwe wycia
aguarów i chichoty małp, które szczególnie irytowały pana Jupa.

Noc minęła bez żadnego wypadku, a naza utrz,  lutego, rozpoczęli dalszy pochód
przez lasy, nie tyle trudny, co powolny.

Tego dnia koloniści przeszli zaledwie sześć mil, co chwila bowiem trzeba było toro-
wać sobie drogę siekierą. Jak prawǳiwi „osadnicy” koloniści oszczęǳali wielkie i piękne
drzewa, których ścinanie zresztą kosztowałoby ich mnóstwo trudu, i poświęcali mnie sze.
Wskutek tego droga odbiegała od linii proste i wydłużały ą liczne zakręty.

Tego dnia Harbert odkrył kilka gatunków roślin, których dotychczas eszcze nie spo-
tkali na wyspie, ak olbrzymie paprocie ze zwisa ącymi liśćmi, podobnymi do wody wyle-
wa ące się z fontanny, i drzewa święto ańskie⁴⁰², z których onagry chciwie z adały długie
strąki zawiera ące słodki, smaczny miąższ. Tu koloniści napotkali także rosnące w kę-
pach wspaniałe kauri⁴⁰³, których walcowate pnie uwieńczone stożkiem zieleni wznosiły
się do wysokości dwustu stóp. Były to królewskie drzewa Nowe Zelandii, tak sławne ak
libańskie cedry⁴⁰⁴.

Fauna nie przedstawiała innych okazów prócz znanych uż myśliwym. Zobaczyli tyl-
ko, choć nie mogli się do nich zbliżyć, parę wielkich ptaków charakterystycznych dla
Australii, będących pewnym roǳa em kazuarów⁴⁰⁵ nazywanym emu⁴⁰⁶. Miały pięć stóp
wysokości, czarne opierzenie, należały do rzędu szczudłowatych⁴⁰⁷. Top rzucił się za nimi
całym pędem swoich czterech łap, ale kazuary, biega ące z niemal cudowną szybkością,
bez trudu zostawiły go daleko za sobą.

Ślady pozostawione przez piratów w lesie znaleziono eszcze w kilku mie scach. W po-
bliżu ogniska, które wyglądało na niedawno zgaszone, koloniści spostrzegli odciski stóp,
które dokładnie zbadali. Po zmierzeniu długości i szerokości każdego odcisku z łatwością
ustalili, że były to ślady stóp pięciu luǳi. Niewątpliwie obozowało tuta pięciu piratów,
ale — i to właśnie było przedmiotem tak dokładnego badania — nie zdołano znaleźć
szóstego odcisku, który byłby śladem Ayrtona.

— Ayrtona nie było z nimi — odezwał się Harbert.
— Nie — odpowieǳiał Pencroff. — A eżeli go nie było, to znaczy, że ci nęǳnicy

musieli uż go zabić! Czy nie ma ą ci niegoǳiwcy akiegoś legowiska, gǳie można by ich
było wytropić i osaczyć ak tygrysa?

— Nie — odpowieǳiał reporter — na prawdopodobnie błąka ą się bez celu i nie
zamierza ą tego zmieniać, dopóki nie staną się panami wyspy.

— Panami wyspy! — zawołał marynarz. — Panami wyspy!… — powtórzył zduszo-
nym głosem, ak gdyby żelazna dłoń ścisnęła go za gardło. Po chwili odezwał się nieco
spoko nie szym tonem: — Czy wie pan, panie Cyrusie, aką to a kulą nabiłem mo ą
strzelbę?

— Nie, Pencroffie.
— Tą samą, która przeszyła pierś Harberta, i zaręczam panu, że nie chybi ona celu!
Jednak nawet na słusznie szy odwet nie mógł przywrócić Ayrtonowi życia, a ze zba-

dania śladów pozostawionych na ziemi trzeba było niestety wnioskować, że nie ma uż
naǳiei na zobaczenie go kiedykolwiek.

⁴⁰²drzewo świętojańskie (pot.), właśc. szarańczyn strąkowy (bot.) — gatunek drzewa z roǳiny bobowatych
występu ący w regionie śróǳiemnomorskim; ego duże strąki (do  cm dł.) są bogate w cukry (do %).
[przypis edytorski]

⁴⁰³kauri a. agatis nowozelanǳki, Agathis australis (biol.) — drzewo z roǳiny araukariowatych występu ące na
Wyspie Północne w Nowe Zelandii, wysokie do  m, cenione ze względu na swo e drewno i żywicę. [przypis
edytorski]

⁴⁰⁴cedr libański (bot.) — gatunek drzew z roǳiny sosnowatych, występu ących na stokach Libanu, pasma
górskiego w państwie o te same nazwie; eksploatowany od czasów staroż. ako cenny materiał budulcowy,
wspominany w Biblii, ob. rzadki. [przypis edytorski]

⁴⁰⁵kazuary (biol.) — roǳina nielotnych ptaków zamieszku ących Nową Gwineę i płn.-wsch. Australię, a także
wyspy leżące pomięǳy nimi. [przypis edytorski]

⁴⁰⁶emu (biol.) — podroǳina ptaków z roǳiny kazuarowatych, obe mu ąca nielotne i szybko biega ące ptaki,
zamieszku ące całą Australię. [przypis edytorski]

⁴⁰⁷szczudłowate (daw. biol.) — wyróżniany dawnie rząd ptaków o długich, szczudłowatych nogach, zwykle
broǳących na płytkich wodach lub na mokradłach. [przypis edytorski]
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Tego wieczora założono obóz o czternaście mil od Granitowego Pałacu, a Cyrus Smith
oszacował, że muszą się zna dować nie dale niż o pięć mil od Jaszczurczego Cypla.

Rzeczywiście, naza utrz koloniści, przeszedłszy las na całe ego długości, dotarli do
krańca półwyspu. Jednak ak dotąd nie znaleźli ani schronienia piratów, ani też ukryte
sieǳiby ta emniczego niezna omego.
 

Zbadanie Półwyspu Wężowego. — Obozowisko przy ujściu Rzeki Wodospadu. — O sześćset
kroków od zagrody. — Gedeon Spilett i Pencroff wysłani na zwiady. — Ich powrót. —
Naprzód! — Otwarte wrota. — Światło w oknie. — Przy blasku księżyca.

Następny ǳień,  lutego, poświęcono na zbadania zalesione części wyspy ciągnące
się od Jaszczurczego Cypla aż do Rzeki Wodospadu. Koloniści dokładnie przeszukali las,
ograniczony oboma brzegami Półwyspu Wężowego i ma ący szerokość zaledwie od trzech
do czterech mil.

Wysokość drzew i grubość ich konarów świadczyły o naǳwycza ne żyzności gleby,
większe tuta niż w które kolwiek inne części wyspy. Był to ak gdyby akiś zakątek
ǳiewiczych lasów Ameryki czy Ayki Środkowe przeniesiony w strefę umiarkowaną.
Prowaǳiło to do przypuszczenia, że ta wspaniała roślinność musiała znalazła w glebie
— wilgotne po wierzchu, ale wewnątrz rozgrzane przez wulkaniczne ognie — ciepło
niespotykane zwykle w klimacie umiarkowanym. Na częście występowały tu drzewa kauri
i eukaliptusy, osiąga ące gigantyczne rozmiary.

Jednakże celem kolonistów nie było poǳiwianie tych wspaniałych okazów roślin-
ności. Wieǳieli dobrze, że pod tym względem Wyspa Lincolna mogłaby za ąć pierwsze
mie sce w grupie Wysp Kanary skich⁴⁰⁸, którym pierwotnie nadano nazwę Szczęśliwych.
Niestety, obecnie wyspa nie należała uż wyłącznie do nich, wtargnęli tu, deptali po nie
zbrodniarze, których trzeba było doszczętnie wytępić.

Na zachodnim wybrzeżu mimo na starannie szych poszukiwań koloniści nie napo-
tkali uż żadnych śladów. Nie było tam ani odcisków stóp, ani nacięć na drzewach, ani
wystygłych popiołów, ani opuszczonych obozowisk.

— Nie ǳiwi mnie to wcale — powieǳiał Cyrus Smith do towarzyszy. — Rozbó nicy
wylądowali w okolicach Cypla Znaleziska i natychmiast zagłębili się w Lasy Dalekiego
Zachodu, po prze ściu przez Bagno Kazarek. Szli więc prawie tą samą drogą, co my po
wy ściu z Granitowego Pałacu. W ten sposób można wytłumaczyć ślady, które napotka-
liśmy w lesie. Kiedy ednak znaleźli się na wybrzeżu, piraci zrozumieli, że nie ma tu dla
nich odpowiedniego schronienia, a wówczas skierowali się na północ i odkryli zagrodę…

— Do które prawdopodobnie powrócili — powieǳiał Pencroff.
— Nie sąǳę — odpowieǳiał inżynier — gdyż powinni przypuszczać, że nasze po-

szukiwania skieru ą się właśnie w tym kierunku. Zagroda est dla nich mie scem zaopa-
trzenia, a nie stałym obozowiskiem.

— Zgaǳam się ze zdaniem Cyrusa — odezwał się reporter. — Według mnie piraci
znaleźli sobie kry ówkę gǳieś pomięǳy skałami Góry Franklina.

— Rusza my więc, panie Cyrusie, prosto do zagrody! — zawołał Pencroff. — Trzeba
wreszcie z nimi skończyć, bo dotychczas tylko marnowaliśmy czas!

— Nie, przy acielu — odpowieǳiał inżynier. — Zapomina pan, że musimy się do-
wieǳieć, czy w Lesie Dalekiego Zachodu nie kry e się akaś sieǳiba luǳka. Przecież
nasza wyprawa ma podwó ny cel, Pencroffie. Prawda, że z edne strony mamy zbrodnię
do ukarania, z drugie ednak mamy do spłacenia dług wǳięczności.

— Pięknie powieǳiane, panie Cyrusie — powieǳiał marynarz. — Ale zda e mi się,
że zna ǳiemy tego dżentelmena dopiero wtedy, kiedy on sam tego zechce.

Doprawdy, Pencroff wyraził opinię ogółu. Prawdopodobnie kry ówka niezna omego
była równie ta emnicza, ak on sam.

⁴⁰⁸Wyspy Kanaryjskie — grupa górzystych wysp pochoǳenia wulkanicznego położonych na Atlantyku na
płn.zach. od Ayki; niekiedy utożsamiane z legendarnymi, leżącymi na Atlantyku, Wyspami Szczęśliwymi, na
których wg mit. gr. przebywali po śmierci (lub nawet eszcze za życia) sławni bohaterowie. [przypis edytorski]
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Tego wieczoru wózek zatrzymał się przy u ściu Rzeki Wodospadu. Nocleg urząǳono
ak zwykle, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Harbert, który był znowu silny i zdrowy ak przed chorobą, korzystał z przy emnością
z pobytu na świeżym powietrzu, wśród powiewów od oceanu i ożywia ące atmosfery
lasów. Nie za mował uż mie sca na wózku, ale szedł na czele karawany.

Naza utrz,  lutego, koloniści, opuściwszy wybrzeże, na którym za u ściem rzeki
piętrzyły się malowniczo bazalty rozmaitych kształtów, udali się lewym brzegiem w górę
rzeki. Droga była uż częściowo utorowana podczas poprzednich wypraw, odbytych z za-
grody na zachodnie wybrzeże. W te chwili koloniści zna dowali się w odległości sześciu
mil od Góry Franklina.

Plan inżyniera był następu ący: przebadać szczegółowo całą dolinę, które kotlina
tworzyła łożysko rzeki, i zachowu ąc wszelkie środki ostrożności, dotrzeć w okolice za-
grody. Jeżeli zagroda bęǳie za ęta, należy odbić ą siłą; eżeli zaś nie bęǳie — umocnić
się w nie i stworzyć z nie bazę wypadową do wypraw ma ących za cel zbadanie Góry
Franklina. Plan został ednogłośnie przy ęty przez kolonistów, gdyż wszystkim było pilno
ponownie we ść w posiadanie całe wyspy.

Ruszyli więc dale ciasną doliną rozǳiela ącą dwa olbrzymie zbocza Góry Franklina.
Drzewa, sto ące gęsto na wybrzeżu rzeki, stawały się coraz rzadsze, w miarę ak wspinali
się w górę wulkanu. Teren był pagórkowaty, dość nierówny, sprzy a ący zasaǳkom, toteż
zwiększono środki ostrożności. Top i Jup biegli przodem ako zwiadowcy i rzuca ąc się to
w lewo, to w prawo w gęstwinę, współzawodniczyli w sprycie i zręczności. Nic ednak nie
wskazywało, aby brzegi rzeki były przez kogoś niedawno odwieǳane, nic nie zapowiadało
obecności lub bliskości piratów.

Około piąte po południu wózek zatrzymał się o mnie więce sześćset kroków od
palisady otacza ące zagrodę. Przed wzrokiem przybywa ących nadal ukrywała ą półkulista
zasłona z wysokich drzew.

Konieczne było dokonanie rozpoznania, czy zagroda est za ęta. Udać się do nie
otwarcie w świetle dnia, kiedy być może piraci się tam zaczaili, byłoby narażaniem się
na strzał, ak się to przytrafiło Harbertowi. Lepie więc było zaczekać do zmroku.

Tymczasem Gedeon Spilett chciał, nie zwleka ąc dłuże , przekonać się, co się ǳie e
w zagroǳie, a zniecierpliwiony Pencroff zaproponował, że bęǳie mu towarzyszył.

— Nie, przy aciele — odezwał się inżynier. — Czeka cie do zmierzchu. Nie pozwolę
żadnemu z was narażać się w biały ǳień.

— Ależ, panie Cyrusie… — zaczął marynarz niezbyt skłonny do posłuszeństwa.
— Proszę pana o to, Pencroffie — powieǳiał inżynier.
— Więc niech i tak bęǳie! — zawołał marynarz i zwraca ąc swó gniew w inną stronę,

obsypał bandytów na soczystszymi przezwiskami z marynarskiego słownika.
Koloniści pozostali więc w pobliżu wózka, zwraca ąc baczną uwagę na pobliskie lasy.

Tak minęły trzy goǳiny. Wiatr ucichł i pod wielkimi drzewami zapanowała zupełna cisza.
Z łatwością usłyszano by trzask łamane gałązki, szelest kroków na suchych liściach, szelest
ciała czołga ącego się w trawie. Panował całkowity spokó . Top, leżąc na ziemi z łbem
opartym na łapach, nie zdraǳał na mnie szego niepoko u.

O ósme było uż na tyle ciemno, że można było podkraść się pod zagrodę w sprzy-
a ących warunkach. Gedeon Spilett oświadczył, że gotów est wyruszyć w towarzystwie
Pencroffa. Cyrus Smith wyraził zgodę.

Top i Jup mieli zostać z inżynierem, Harbertem i Nabem, gdyż szczeknięcie lub krzyk
mogły przedwcześnie zbuǳić czu ność nieprzy aciół.

— Nie zapuszcza cie się zbyt daleko — zalecił Cyrus Smith marynarzowi i reporte-
rowi. — Waszym zadaniem nie est opanowanie zagrody, ale tylko przekonanie się, czy
est za ęta.

— Tak zrobimy — powieǳiał Pencroff.
I oba z reporterem wyruszyli w drogę.
Pod drzewami ǳięki gęstym liściom i gałęziom panowały takie ciemności, że poza

promieniem trzyǳiestu do czterǳiestu stóp niczego nie było widać. Reporter i Pencroff
zatrzymywali się przy każdym pode rzanym szeleście i posuwali się naprzód z na większą
ostrożnością. Szli w pewne odległości od siebie, aby nie stanowić zbyt łatwego celu dla
kul. Szczerze mówiąc, spoǳiewali się w każde chwili usłyszeć huk wystrzału.
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W pięć minut po oddaleniu się od wózka obydwa zwiadowcy doszli do skra u lasu
i stanęli przed polanką, w głębi które widać było palisadę zagrody.

Tu się zatrzymali. Kilka ostatnich promieni słońca oświetlało eszcze łąkę ogołoco-
ną z drzew. O trzyǳieści kroków przez nimi czerniała brama zagrody, ak się zdawało,
zamknięta. Te trzyǳieści kroków, odǳiela ących polankę od palisady, stanowiło strefę
zagrożenia, używa ąc terminu z ǳieǳiny balistyki⁴⁰⁹. Rzeczywiście, edna lub kilka kul
wysłanych ze szczytu palisady mogły powalić na ziemię każdego, kto by się wysunął na
tę otwartą przestrzeń.

Gedeon Spilett i marynarz nie należeli do luǳi cofa ących się przed podobnym nie-
bezpieczeństwem, rozumieli ednak, że na mnie sza nierozwaga z ich strony, które staliby
się ofiarami, odbiłaby się następnie na towarzyszach. Gdyby się dali zabić, co by się stało
z Cyrusem Smithem, Nabem, Harbertem?

Mimo tych refleks i Pencroff, podekscytowany tym, że est tak blisko zagrody, w któ-
re , ak przypuszczał, ukryli się bandyci, uż miał skoczyć naprzód, gdy silna ręka reportera
osaǳiła go na mie scu.

— Za kilka minut stanie się całkiem ciemno — szepnął Gedeon Spilett marynarzowi
do ucha — i wtedy bęǳie odpowiednia chwila do ǳiałania.

Pencroff, ściska ąc kurczowo kolbę karabinu, pohamował się i pozostał w mie scu,
pomruku ąc.

Wkrótce ostatnie pobłyski zachoǳącego słońca zgasły zupełnie. Mrok, zda ący się
wychoǳić z gęstwiny lasu, zalał całą łączkę. Góra Franklina wznosiła się na zachoǳie
ak olbrzymi ekran zasłania ący horyzont i w mgnieniu oka zapanowała nieprzenikniona
ciemność, ak się to zwykle zdarza w okolicach położonych na te szerokości geograficzne .
Nadeszła właściwa chwila.

Reporter i Pencroff od czasu zatrzymania się na skra u gęstwiny ani na chwilę nie
spuścili z oka palisady. Zagroda wydawała się zupełnie opuszczona. Szczyt palisady ryso-
wał się ednosta ną linią, nieco ciemnie szą od otacza ącego mroku i w żadnym mie scu
nieprzerwaną. A przecież eżeli piraci zna dowali się w zagroǳie, to powinni wystawić
w tym mie scu kogoś na straży, żeby zabezpieczyć się przed niespoǳiewanym atakiem.

Gedeon Spilett uścisnął dłoń swego towarzysza i obydwa poczołgali się w stronę
zagrody, z bronią gotową do strzału.

Dotarli aż do bramy ogroǳenia, a ciągle na mnie sze światełko nie przebiło mroków.
Pencroff popróbował popchnąć bramę, ale okazało się, że tak ak przypuszczał re-

porter, est zamknięta. Jednakże marynarz zauważył, że nie założono zewnętrznych sztab.
Można więc było wnioskować, że piraci zna du ą się w zagroǳie i że prawdopodobnie
zabezpieczyli tylko bramę tak, aby nie można e było otworzyć siłą.

Gedeon Spilett i Pencroff wytężyli słuch.
Z wnętrza nie dochoǳił na mnie szy szelest. Muflony i kozice, zapewne śpiące w obór-

kach, nie przerywały ciszy nocne .
Nie słysząc nic, reporter i marynarz zastanawiali się, czy powinni wspiąć się na palisadę

i górą we ść do zagrody. Byłoby to wbrew instrukc om Cyrusa Smitha.
Co prawda zamiar mógł się powieść, ale mógł także skończyć się niepowoǳeniem.

Jeżeli piraci niczego nie pode rzewali, eżeli nic nie wieǳieli o skierowane przeciw nim
wyprawie, eżeli wreszcie istniała w te chwili szansa, żeby ich zaskoczyć, to czy wolno
było narażać się na utratę te szansy, próbu ąc nierozważnie przechoǳić przez palisadę?

Reporter uważał, że nie powinni tego robić. Sąǳił, że rozsądnie bęǳie poczekać,
aż zbiorą się wszyscy razem, i wtedy dopiero próbować we ść do zagrody. Jedno ustalili
na pewno: można było niepostrzeżenie do ść aż do same palisady, a ogroǳenie chyba
nie było strzeżone. Po ustaleniu tego faktu pozostawało uż tylko wrócić do wózka i tam
naraǳić się wspólnie, co robić dale .

Pencroff zapewne poǳielał zdanie reportera, gdyż bez sprzeciwu poczołgał za nim
z powrotem w stronę lasu.

Po kilku minutach inżynier znał uż całą sytuac ę.
— Cóż — powieǳiał po chwili namysłu — zda e mi się, że piratów nie ma w zagro-

ǳie.

⁴⁰⁹balistyka — nauka o miotaniu i ruchu pocisków. [przypis edytorski]
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— Dowiemy się o tym na pewno, kiedy prze ǳiemy przez palisadę — odpowieǳiał
Pencroff.

— Do zagrody więc, przy aciele! — zawołał Cyrus Smith.
— Czy zostawimy wózek w lesie? — spytał Nab.
— Nie — odpowieǳiał inżynier — to nasz furgon z żywnością i amunic ą, a w razie

potrzeby może nam posłużyć za szaniec.
— Naprzód więc! — odezwał się Gedeon Spilett.
Za chwilę wyprowaǳony z lasu wózek zaczął się bezszelestnie toczyć w stronę palisady.

Wciąż panowała głęboka ciemność i zalegała taka sama cisza, ak w chwili, gdy Pencroff
z reporterem, czołga ąc się, oddalali się od zagrody. Gęsta trawa całkowicie tłumiła odgłos
kroków.

Koloniści trzymali broń w pogotowiu. Jup na rozkaz Pencroffa trzymał się z tyłu. Nab
prowaǳił Topa na smyczy, żeby nie mógł wyskoczyć naprzód.

Wkrótce ukazała się polanka. Była zupełnie pusta. Grupka bez wahania skierowa-
ła się w stronę ogroǳenia. Szybko przebyli niebezpieczną strefę. Nie padł żaden strzał.
Przed samą palisadą zatrzymano wózek. Nab pozostał przy onagrach, trzyma ąc e na wo-
ǳy. Inżynier, reporter, Hubert i Pencroff ruszyli do bramy, żeby przekonać się, czy est
zabarykadowana z wewnątrz…

Jedno skrzydło było otwarte na oścież.
— Co mi opowiadaliście? — spytał inżynier, obraca ąc się do marynarza i Gedeona

Spiletta.
Na twarzach obydwu malował się wyraz na wyższego osłupienia.
— Jak pragnę zbawienia! — zawołał wreszcie Pencroff. — Przed chwilą brama była

zamknięta!
Koloniści zawahali się. Czyżby piraci zna dowali się w zagroǳie w chwili, gdy Pencroff

i reporter zbliżyli się do nie na zwiady? To chyba nie ulegało wątpliwości, gdyż bramę,
wówczas zamkniętą, tylko oni mogli otworzyć. Czy byli tam eszcze, czy może eden z nich
wyszedł?

Wszystkie te pytania natychmiast przyszły do głowy kolonistom, ale ak znaleźć na
nie odpowiedź?

W te chwili Harbert, który zrobił kilka kroków za ogroǳenie, cofnął się gwałtownie
i chwycił Cyrusa Smitha za rękę.

— Co się stało? — spytał inżynier.
— Światło!
— W domu?
— Tak!
Cała piątka ruszyła do bramy i rzeczywiście, przez szyby okna położonego naprzeciw

nich u rzeli drżące, słabe światełko. Cyrus Smith szybko powziął decyz ę.
— To edyna okaz a — zawołał — żeby zaskoczyć piratów zamkniętych w domu

i niespoǳiewa ących się niczego!… Mamy ich w pułapce! Naprzód!
Na to hasło koloniści wśliznęli się za ogroǳenie, trzyma ąc broń gotową do strza-

łu. Wózek pozostawiono zewnątrz pod strażą Topa i Jupa, których na wszelki wypadek
uwiązano do niego.

Cyrus Smith, Pencroff i Gedeon Spilett z edne strony, zaś Harbert i Nab z drugie ,
skrada ąc się wzdłuż palisady, nie spuszczali z oka części zagrody pogrążone w ciemności
i zupełnie puste .

Po kilku minutach wszyscy zna dowali się uż przy domu, przed zamkniętymi drzwia-
mi.

Wówczas Cyrus Smith dał towarzyszom znak ręką, aby się nie ruszali z mie sca, a sam
podszedł do okna, słabo oświetlonego przez akieś światełko wewnątrz.

Inżynier zagłębił wzrok w edynym poko u, stanowiącym parter domu.
Na stole płonęła latarnia. Obok stołu stało łóżko, które kiedyś służyło Ayrtonowi. Na

łóżku leżało ciało akiegoś człowieka.
Nagle Cyrus Smith cofnął się i zawołał przytłumionym głosem:
— Ayrton!
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W mgnieniu oka przez drzwi, racze wyłamane niż otwarte, koloniści wdarli się do
poko u.

Ayrton zdawał się być pogrążony w śnie. Jego twarz świadczyła o długich i okrutnych
cierpieniach. Na nadgarstkach i kostkach nóg miał szerokie, sine ślady.

Cyrus Smith pochylił się nad nim.
— Ayrtonie! — zawołał, chwyta ąc za ramię towarzysza odnalezionego w tak nie-

oczekiwanych okolicznościach.
Na dźwięk ego głosu Ayrton otworzył oczy i wpatrzył się w twarz Cyrusa Smitha,

a potem w pozostałych towarzyszy.
— To wy? — zawołał. — To wy?
— Ayrtonie! Ayrtonie! — powtórzył Cyrus Smith.
— Gǳie estem?
— W domu w zagroǳie.
— Sam?
— Tak.
— Ale oni wrócą! — zawołał Ayrton. — Brońcie się, brońcie!
I upadł bez sił na łóżko.
— Spilecie — odezwał się w te chwili inżynier — lada chwila możemy się spoǳiewać

ataku. Wprowadźcie wózek za ogroǳenie, a potem zabarykadu cie bramę i wraca cie tu
wszyscy.

Pencroff, Nab i reporter rzucili się z pośpiechem do wykonania rozkazów inżyniera.
Nie było chwili do stracenia. Kto wie, może wózek uż wpadł w ręce piratów!

W mgnieniu oka reporter i dwa ego towarzysze przebiegli przez zagrodę i dopadli
bramy, za którą słychać było głuchy warkot Topa.

Inżynier opuścił na chwilę Ayrtona i także wyszedł z domu z bronią gotową do strzału.
Harbert stanął przy nim. Obydwa obserwowali zbocza góry wznoszące się nad zagrodą.
Jeżeli piraci czaili się tam w zasaǳce, to mogliby bez trudu wystrzelać kolonistów ednego
po drugim.

W tym momencie nad czarną zasłoną lasu na wschoǳie po awił się księżyc i powódź
srebrzystego światła zalała wnętrze zagrody. Blask oświetlił obe ście, przylega ące kępy
drzew, nawadnia ący zagrodę strumyk i obszerny dywan traw. Od strony góry odcinał się
na czarnym tle biały dom i część palisady. Z przeciwne strony, od bramy, ogroǳenie
kryło się w mroku.

Wkrótce ukazała się akaś ciemna bryła. Był to wózek wchoǳący w krąg światła, a za-
raz potem Cyrus Smith usłyszał łoskot bramy, którą zamykali i barykadowali od wewnątrz
ego towarzysze.

W te same chwili Top raptownie zerwał się ze smyczy i wściekle szczeka ąc, rzucił
się w głąb zagrody na prawo od domu.

— Uwaga, przy aciele, przygotu cie się! — zawołał Cyrus Smith.
Koloniści złożyli się do strzału, czeka ąc na odpowiedni moment. Top nie przestawał

zaciekle szczekać, a Jup, podbiegłszy do niego, wydawał ostre gwizdy.
Koloniści podążyli za nim i po chwili znaleźli się nad strumykiem ocienionym wiel-

kimi drzewami.
I cóż tam u rzeli w świetle księżyca?
Pięć ciał leżących na brzegu.
Były to trupy piratów, którzy przed czterema miesiącami wylądowali na Wyspie Lin-

colna.
 

Opowiadanie Ayrtona. — Zamiary jego dawnych kamratów. — Zajęcie przez nich zagrody.
—Wymierzający sprawiedliwość naWyspie Lincolna. — „ Bonawentura”. — Poszukiwania
wokół Góry Franklina. —Wyższe doliny. — Poǳiemne grzmoty. — Odpowiedź Pencroffa.
— W głębi krateru. — Powrót.

Co się stało? Kto zabił piratów? Czy to był Ayrton? Nie, skoro eszcze przed chwilą
obawiał się ich powrotu.
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Ale Ayrton pogrążony był teraz w tak głębokim śnie, że nie dało się go obuǳić. Po
kilku wymówionych przed chwilą słowach ponownie opanowało go otępienie i padł bez
ruchu na łóżko.

Szarpani tysiącem sprzecznych myśli koloniści spęǳili noc w stanie niezwykłego
podniecenia, nie opuszcza ąc ani na chwilę domu Ayrtona ani nie wraca ąc na mie sce,
gǳie leżały ciała zabitych piratów. Ayrton prawdopodobnie nie mógłby im nic powieǳieć
o okolicznościach, które towarzyszyły śmierci tych bandytów, gdyż nie wieǳiał nawet,
że zna du e się w domu w zagroǳie. Ale chyba przyna mnie mógłby opowieǳieć o tym,
co się ǳiało przed tą straszliwą egzekuc ą.

Naza utrz Ayrton był trochę przytomnie szy i towarzysze serdecznie wyrazili mu swo ą
radość, że go znów wiǳą, prawie zdrowego i całego po stu czterech dniach rozłąki.

Wówczas Ayrton opowieǳiał im w paru słowach, co się stało, o tyle przyna mnie ,
o ile mu było wiadomo.

Naza utrz po ego przybyciu do zagrody,  listopada, z nastaniem zmierzchu znie-
nacka napadli go bandyci, którzy przeleźli przez ogroǳenie. Związali go i zakneblowali,
a następnie uprowaǳili ze sobą do akie ś askini u stóp Góry Franklina, gǳie mieli
kry ówkę.

Jego śmierć była postanowiona, następnego dnia mieli go zabić, gdy nagle eden
z bandytów poznał go i nazwał po imieniu, akie nosił niegdyś w Australii. Nęǳnicy
chcieli zamordować Ayrtona, ale szanowali Ben Joyce’a.

Od te chwili Ayrton stał się przedmiotem nieustannych nalegań i namów ze strony
dawnych kamratów. Chcieli go przyciągnąć znowu do siebie, liczyli na niego, że po-
może im zawładnąć Granitowym Pałacem, dostać się do te niedostępne warowni i po
wymordowaniu kolonistów zostać panami wyspy.

Ayrton opierał się. Dawny skazaniec, skruszony i przy ęty do grona luǳi uczciwych,
racze poniósłby śmierć, niż zdraǳił swoich towarzyszy.

Związany, zakneblowany i czu nie strzeżony, przeżył w te askini cztery miesiące.
Tymczasem piraci, którzy odkryli zagrodę prawie zaraz po swoim wylądowaniu na

wyspie, korzystali ze zgromaǳone tam żywności, ale w nie nie mieszkali.  listopada
dwa bandyci, zaskoczeni przybyciem kolonistów, strzelali do Harberta i eden z nich po
powrocie przechwalał się, że zabił któregoś z mieszkańców wyspy. Powrócił ednak sam.
Towarzysz ego, ak wiemy, padł od sztyletu Cyrusa Smitha.

Można sobie wyobrazić niepokó i rozpacz Ayrtona na wieść o śmierci Harberta.
Kolonistów było uż tylko czterech, ak się wydawało, zdanych na łaskę piratów.

Wskutek tego zdarzenia przez cały czas, w którym choroba Harberta zatrzymywała
kolonistów w zagroǳie, piraci nie ruszyli się ze swo e askini i nawet po spustoszeniu
Płaskowyżu Pięknego Widoku nie uważali za rozważne, żeby opuścić tę kry ówkę.

Z Ayrtonem zaczęli się obchoǳić eszcze gorze . Na ego rękach i nogach wciąż wid-
niały krwawe ślady więzów krępu ących go w ǳień i w nocy. Każde chwili oczekiwał na
śmierć, które zdawało się, że w żaden sposób nie uniknie.

Tak było do trzeciego tygodnia lutego. Piraci, czatu ąc wciąż na sprzy a ącą okaz ę,
rzadko opuszczali swą kry ówkę i zrobili zaledwie kilka wycieczek myśliwskich, bądź to
w głąb wyspy, bądź też w stronę e południowego wybrzeża. Ayrton nie miał żadnych
wiadomości o swoich towarzyszach i stracił wszelką naǳie ę, że eszcze ich kiedyś zobaczy.

Wreszcie, osłabiony straszliwym traktowaniem, zapadł w głębokie otępienie i nic uż
nie wiǳiał ani nie słyszał. Od te chwili, to est od dwóch dni, nie mógł powieǳieć, co
się ǳiało.

— Ale, panie Smith — dodał — byłem uwięziony w askini, więc ak to się stało, że
estem tu, w zagroǳie?

— A ak się to stało, że piraci leżą martwi, tu, wewnątrz ogroǳenia? — odpowieǳiał
reporter.

— Martwi⁈ — zawołał Ayrton, mimo całego osłabienia zrywa ąc się z łóżka.
Towarzysze podtrzymali go. Chciał się koniecznie podnieść, na co mu wreszcie po-

zwolono, i wszyscy udali się w stronę strumyczka.
Było uż całkiem widno.
Na brzegu, w pozyc i, w akie ich zaskoczyła śmierć, widocznie błyskawiczna, leżało

pięć ciał piratów.
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Ayrton stał w osłupieniu. Cyrus Smith i towarzysze patrzyli na niego bez słowa.
Na znak dany przez inżyniera Nab i Pencroff obe rzeli zesztywniałe uż ciała.
Nie było na nich żadnych śladów obrażeń.
Dopiero po barǳo uważnym zbadaniu Pencroff dostrzegł na czole u ednego, u dru-

giego na piersiach, u trzeciego na plecach, u czwartego na szyi małą czerwoną plamkę,
akby ledwo widoczny ślad uderzenia, które pochoǳenie trudno było rozpoznać.

— Tu zostali ugoǳeni — powieǳiał Cyrus Smith.
— Ale aką bronią?
— Jakąś piorunu ącą bronią, które nie znamy.
— A kto ich zabił? — spytał Pencroff.
— Wielki wykonawca sprawiedliwości na wyspie — odpowieǳiał Cyrus Smith —

ten sam, który przeniósł tuta Ayrtona, którego dobroczynną moc znowu poczuliśmy,
który robi dla nas, czego sami nigdy nie zdołalibyśmy dokonać, a zrobiwszy, ukrywa się
przed nami.

— Szuka my go więc! — zawołał Pencroff.
— Tak, szuka my — odpowieǳiał Cyrus Smith — ale nie zna ǳiemy te potężne

istoty, dokonu ące takich cudów, dopóki sama nie zechce nas do siebie wezwać.
Ta ta emnicza opieka, która sprawiała, że ich własne ǳiałania były niczym, głęboko

wzruszała, a zarazem drażniła inżyniera.
Stwierǳał swo ą niższość, co raniło ego dumną duszę. Wspaniałomyślność ob a-

wia ąca się w taki sposób, aby uniknąć wszelkich oznak wǳięczności, zdraǳała roǳa
pogardy w stosunku do dłużników, pogardy, która w oczach Cyrusa do pewnego stopnia
obniżała wartość dobroǳie stw niezna omego.

— Szuka my — ciągnął dale — i dałby Bóg, żebyśmy kiedyś mogli dowieść temu
wyniosłemu opiekunowi, że nie ma do czynienia z niewǳięcznikami! Ileż bym dał za
możliwość odpłacenia mu się akąś wielką przysługą, choćby z narażeniem życia!

Od tego dnia poszukiwanie niezna omego stało się edynym celem ǳiałań kolonistów
Wyspy Lincolna. Wszystko popychało ich do odkrycia odpowieǳi na tę zagadkę, od-
powieǳi, która mogła być tylko imieniem człowieka obdarzonego prawǳiwie niepo ętą,
prawie nadluǳką mocą.

Po kilku chwilach koloniści powrócili do domu, gǳie ich starania wkrótce przywró-
ciły Ayrtonowi równowagę psychiczną i fizyczną.

Nab i Pencroff przenieśli trupy do lasu, z dala od zagrody, i pogrzebali e głęboko.
Następnie opowieǳiano Ayrtonowi wszystko, co zaszło podczas ego uwięzienia. Do-

wieǳiał się o przygoǳie Harberta, o wszystkich ciężkich doświadczeniach kolonistów
i o tym, ak stracili uż całkiem naǳie ę zobaczenia go ponownie, sąǳąc, że go spotkała
bezlitosna śmierć z rąk piratów.

— A teraz — odezwał się Cyrus Smith, kończąc swo ą opowieść — pozosta e nam
eszcze eden obowiązek do spełnienia. Wykonaliśmy połowę naszego zadania, ale tego, że
nie musimy się uż obawiać piratów i że ponownie staliśmy się edynymi panami wyspy,
nie zawǳięczamy samym sobie.

— Przeszuka my więc — powieǳiał Gedeon Spilett — cały ten labirynt skał i kotlin
Góry Franklina. Za rzy my do każdego wgłębienia, do każde ǳiury. Ach, przy aciele,
nie wiem, czy kiedykolwiek akiś reporter stanął wobec barǳie porusza ące do głębi
ta emnicy niż a!

— I nie powrócimy do Granitowego Pałacu — odpowieǳiał Harbert — zanim nie
zna ǳiemy naszego dobroczyńcy.

— O tak! — powieǳiał inżynier — zrobimy wszystko, co w luǳkie mocy…. Ale
powtarzam wam, że nie zna ǳiemy go wcześnie , niż sam tego zechce.

— Czy pozostaniemy w zagroǳie? — spytał Pencroff.
— Pozostaniemy — odpowieǳiał Cyrus Smith. — Mamy tu pod dostatkiem zapa-

sów, a co na ważnie sze, leży w samym centrum kręgu naszych poszukiwań. Zresztą, eśli
za ǳie potrzeba, można pod echać wózkiem do Granitowego Pałacu.

— Dobrze — odpowieǳiał marynarz. — Ale eszcze edna uwaga…
— Jaka?
— Przed nami lato, a nie powinniśmy zapominać, że mamy przed sobą wycieczkę

morską…
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— Wycieczkę morską? — spytał Gedeon Spilett.
— Owszem, na wyspę Tabor — odpowieǳiał Pencroff. — Musimy zostawić tam

notatkę poda ącą położenie nasze wyspy, na które zna du e się obecnie Ayrton, na wy-
padek gdyby przybył po niego szkocki acht. Kto wie, czy uż i tak nie est za późno?

— Ale w aki sposób, Pencroffie — spytał Ayrton — zamierza pan odbyć tę wyciecz-
kę?

— Na „Bonawenturze”.
— Na „Bonawenturze”! — zawołał Ayrton. — Już go nie ma.
— Co, mo ego „Bonawentury” nie ma⁈ — zaryczał Pencroff, zrywa ąc się z mie sca.
— Niestety! — odpowieǳiał Ayrton. — Zaledwie osiem dni temu piraci odkryli go

w małe zatoczce, wypłynęli nim na morze i…
— I?… — zapytał Pencroff z bĳącym sercem.
— I nie ma ąc ze sobą Boba Harveya, który by go poprowaǳił, wpadli na skały, tak

że statek rozbił się doszczętnie.
— Ach, nęǳnicy! Zbó e! Podłe łotry! — wrzeszczał Pencroff.
— Pencroffie — odezwał się Harbert, chwyta ąc go za rękę — zrobimy drugiego

„Bonawenturę”, i to większego. Przecież mamy teraz do dyspozyc i wszystkie okucia i całe
ożaglowanie brygu.

— Ale czy wiecie — odpowieǳiał Pencroff — że na zbudowanie statku ma ącego
trzyǳieści do czterǳiestu ton wyporności potrzeba co na mnie pięć do sześciu miesięcy?

— Zna ǳiemy czas — odpowieǳiał reporter — a w tym roku zrezygnu emy z wy-
cieczki na wyspę Tabor.

— Cóż zrobić? — powieǳiał inżynier. — Trzeba się poddać konieczności, a mam
naǳie ę, że opóźnienie nie przyniesie nam żadne szkody.

— Ach, mó „Bonawentura”! Mó biedny „Bonawentura”! — ęczał Pencroff, mocno
dotknięty stratą statku, z którego był taki dumny.

Zniszczenie „Bonawentury” było rzecz asna przykre dla wszystkich kolonistów i dla-
tego postanowiono ak na szybcie naprawić tę szkodę. Zdecydowawszy o tym, za ęli się
tylko ednym, to est wyprawą w celu przeszukania na skrytszych części wyspy.

Poszukiwania rozpoczęto eszcze tego samego dnia,  lutego, i prowaǳono e przez
cały tyǳień. U podnóża góry, pomięǳy grzbietami zboczy i ich licznymi rozgałęzienia-
mi, ciągnął się labirynt kapryśnie rozrzuconych dolin i wąwozów. Właśnie tam, w głębi
tych wąskich rozpadlin, kto wie, może nawet w samym środku góry, należało prowa-
ǳić na dokładnie sze poszukiwania. Żadna inna część wyspy nie nadawała się barǳie na
kry ówkę dla człowieka, który chciałby pozostać nieznany. Labirynt dolin był ednak tak
zawiły, że Cyrus Smith uznał, iż badania trzeba prowaǳić barǳo metodycznie.

Koloniści zwieǳili więc na pierw całą dolinę rozpościera ącą się na południowym
stoku wulkanu, gǳie wypływała Rzeka Wodospadu. Tuta Ayrton pokazał im askinię,
w które ukrywali się piraci i gǳie go trzymali aż do chwili przeniesienia do zagrody. Ja-
skinia wyglądała tak, ak wtedy, kiedy Ayrton w nie przebywał. Znaleziono w nie eszcze
pewna ilość amunic i i zapasów żywności, które piraci zabrali z zagrody, żeby stworzyć
sobie tuta rezerwę.

Zbadano ak na dokładnie całą przylega ącą do askini dolinę, ocienioną pięknymi
drzewami, wśród których przeważały drzewa iglaste. Następnie zaś, po okrążeniu połu-
dniowo-zachodniego zbocza, koloniści zapuścili się w wąski wąwóz kończący się malow-
niczymi zwałami bazaltów na wybrzeżu.

Tu drzewa były rzadsze. Kamień wypierał roślinność. Po skałach przeskakiwały kozice
i muflony. W tym mie scu rozpoczynała się ałowa część wyspy. Można było zauważyć,
że z tych licznych dolin rozgałęzia ących się od podnóży Góry Franklina, tylko trzy były
zalesione i obfitowały w pastwiska, tak ak dolina, w które była zagroda, granicząca na
zachoǳie z doliną Rzeki Wodospadu, a na wschoǳie z doliną Czerwonego Potoku. Oba te
strumienie, które po przy ęciu różnych dopływów przemieniały się niże w rzeki, zbierały
wszystkie wody spływa ące z góry i były przyczyną żyzności e południowe części. Rzeka
ǲiękczynienia była zasilana barǳie bezpośrednio przez obfite źródła ukryte w głębi Lasu
Złotopióra; podobnego roǳa u źródła, sączące się tysiącem nici, nawilżały glebę Półwyspu
Wężowego.

   Tajemnicza wyspa 



Jedna z tych trzech dolin, gǳie nie brakowało wody, mogła służyć za schronienie
akiemuś samotnikowi, który znalazłby w nie wszystko, co niezbędne do życia. Ale ko-
loniści uż e dokładnie zbadali i nigǳie nie znaleźli ani śladu obecności człowieka.

Czyżby więc schronienie niezna omego miało się zna dować w głębi tych ałowych
wąwozów, wśród rumowisk skalnych, w ǳikich arach⁴¹⁰ na północy, wśród zastygłych
potoków lawy?

Północne zbocze Góry Franklina miało u podnóża dwie szerokie i niezbyt głębo-
kie doliny, pozbawione zieleni, usiane głazami, poprzerzynane głębokimi szczelinami,
wybrukowane lawą, poorane zwałami skalnymi pokrytymi obsydianami⁴¹¹ i labradora-
mi⁴¹². Ten teren wymagał długich i trudnych poszukiwań. Istniały tu tysiące rozpadlin,
zapewne niezbyt wygodnych, ale doskonale ukrytych i trudno dostępnych. Koloniści za-
głębiali się nawet w mroczne tunele, pochoǳące z czasów aktywności wulkanu, nadal
poczerniałe od ówczesnych ogni, prowaǳące w głąb same góry. Szli przez te ciemne ko-
rytarze, oświetla ąc sobie drogę smolnymi pochodniami, zbadali na mnie sze zagłębienia,
sprawǳili każdy otwór. Wszęǳie panowała cisza i ciemność. Nie wyglądało na to, żeby
kiedykolwiek akaś istota luǳka stąpała po tych odwiecznych korytarzach, aby czy aś ręka
przesunęła któryś z głazów. Leżały tak samo, ak wtedy gdy wulkan wyrzucił e ponad
powierzchnię wody, w epoce, kiedy wyspa wynurzyła się z dna morskiego.

Jednak chociaż te poǳiemne prze ścia były całkiem puste i pogrążone w głębokie
ciemności, to nie panowała w nich zupełna cisza, ak się o tym przekonał Cyrus Smith.

Kiedy inżynier dotarł do końca edne z tych mrocznych rozpadlin, rozciąga ących się
na kilkaset stóp w głąb góry, ze zǳiwieniem usłyszał głuche pomruki wzmacniane echem
otacza ących go skał.

Towarzyszący mu Gedeon Spilett, również usłyszał ten daleki warkot, wskazu ący na
uaktywnienie się poǳiemnych ogni. Oba kilkakrotnie nasłuchiwali i doszli do wspólnego
wniosku, że we wnętrzu ziemi zachoǳi akiś proces chemiczny.

— A więc wulkan nie wygasł zupełnie? — odezwał się reporter.
— Możliwe — odpowieǳiał Cyrus Smith — że od czasu, gdy badaliśmy krater,

w głębszych warstwach zaszły akieś zmiany. Widocznie każdy wulkan pomimo pozornego
wygaśnięcia może zbuǳić się na nowo.

— Jeżeli ednak zanosi na wybuch Góry Franklina, to czy Wyspie Lincolna nie zagraża
niebezpieczeństwo? — spytał Gedeon Spilett.

— Nie wyda e mi się — odpowieǳiał inżynier. — Istnie e przecież krater, czyli klapa
bezpieczeństwa, więc nadmiar gazów i lawy wydostanie się nim, ak niegdyś, swo ą zwykłą
drogą.

— Żeby tylko lawa nie utorowała sobie nowego prze ścia w kierunku żyznych części
wyspy.

— A to dlaczego, drogi Spilecie? — odpowieǳiał Cyrus Smith. — Dlaczego nie
miałaby popłynąć naturalnie wytyczoną drogą?

— Ech, wulkany są kapryśne — powieǳiał reporter.
— Proszę zauważyć — odpowieǳiał inżynier — że nachylenie całego masywu Góry

Franklina sprzy a wylewaniu się mas wulkanicznych w kierunku dolin, które teraz ba-
damy. Po to, żeby zmienić kierunek tego przepływu, akieś trzęsienie ziemi musiałoby
przesunąć środek ciężkości góry.

— Ależ w podobnych warunkach zawsze należy się obawiać trzęsienia ziemi — za-
uważył Gedeon Spilett.

— Zawsze — odpowieǳiał inżynier — zwłaszcza gdy siły poǳiemne poczyna ą się
buǳić, a wnętrze ziemi może być zapchane wskutek długie bezczynności. Toteż, drogi
Spilecie, wybuch byłby dla nas sprawą niesłychanie poważną i lepie byłoby, żeby nasz
wulkan nie nabrał ochoty na przebuǳenie się. Ale nic na to nie poraǳimy, prawda?
W każdym razie nie wyda e mi się, żeby nasze posiadłości na Płaskowyżu Pięknego Wi-
doku mogło coś naprawdę zagrażać. Pomięǳy nią a górą grunt est znacznie zagłębiony,

⁴¹⁰jar — wąwóz o wąskim dnie i stromych zboczach. [przypis edytorski]
⁴¹¹obsydian — skała wulkaniczna złożona niemal wyłącznie ze szkliwa wulkanicznego, powsta ąca w wyniku

natychmiastowego stygnięcia lawy. [przypis edytorski]
⁴¹²labradoryt — magmowa skała głębinowa z dużą zawartością labradoru, minerału z gromady krzemianów,

występu ącego w postaci kruchych, przezroczystych kryształów o migotliwe barwie. [przypis edytorski]
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a gdyby kiedykolwiek lawa skierowała się w stronę eziora, zostałaby odrzucona w stronę
wydm i terenów sąsiadu ących z Zatoką Rekinów.

— Dotychczas nie wiǳieliśmy na szczycie góry żadnego dymu zapowiada ącego bliski
wybuch — odezwał się Gedeon Spilett.

— Istotnie — odparł Cyrus Smith — z krateru nie wznosi się na mnie szy dymek,
a wczora dokładnie obserwowałem ego szczyt. Możliwe ednak, że w dolne części ko-
mina z biegiem lat nagromaǳiły skały, popioły i zastygła lawa i że ta wspomniana przeze
mnie klapa bezpieczeństwa est chwilowo pod zbyt wielkim naciskiem. Ale przy pierw-
szym poważnie szym wysiłku te wszystkie przeszkody znikną i może pan być pewny, drogi
Spilecie, że ani wyspa będąca kotłem, ani wulkan służący za komin nie wylecą w powie-
trze pod ciśnieniem gazów. W każdym razie, powtarzam, byłoby lepie , gdyby nie było
wybuchu.

— A ednak zmysły nas nie łuǳą — odparł reporter. — Słychać przecież wyraźnie
głuche pomruki w samym wnętrzu wulkanu.

— Istotnie — odpowieǳiał inżynier, nastawiwszy raz eszcze uszu z wytężoną uwagą
— istotnie, niemożliwe, abyśmy się mylili. Odbywa się tam akiś proces, a my nie możemy
ocenić ani ego rozmiarów, ani ostatecznego rezultatu.

Po wy ściu i odnalezieniu towarzyszy Cyrus Smith i Gedeon Spilett powiadomili ich
o swoich spostrzeżeniach.

— Ha! — zawołał Pencroff. — Temu wulkanisku zbiera się na figle! Niech no tylko
spróbu e! Zna ǳie się ktoś, kto mu na to nie pozwoli!…

— Kto taki? — spytał Nab.
— Nasz duch opiekuńczy, Nabie, nasz duch, który mu zakneblu e krater, ak tylko

bęǳie go chciał rozǳiawić!
Jak widać, zaufanie marynarza do spec alnego bożka wyspy nie miało granic. Rzeczy-

wiście, ego ta emnicza potęga, prze awia ąca się dotychczas tyloma niepo ętymi faktami,
wydawała się bezgraniczna. Udało mu się nawet u ść na skrupulatnie szym poszukiwa-
niom kolonistów, tak że pomimo wszelkich wysiłków, mimo gorliwości, pomimo za-
wziętych poszukiwań dotychczas nie zdołali odkryć ego kry ówki.

Od  do  lutego rozszerzono zasięg poszukiwań na całą północną część Wyspy
Lincolna, gǳie przetrząśnięto na ta nie sze zakamarki. Koloniści doszli wreszcie do tego,
że opukiwali każdą ścianę skalną, ak to robią agenci sprawǳa ący mury pode rzanego
domu. Inżynier sporząǳił nawet barǳo dokładny plan całe góry i przeprowaǳił poszu-
kiwania aż podtrzymu ących ą dolnych partii skał. Zbadano ą do samego szczytu ściętego
stożka kończącego pierwszą kondygnac ę góry, a następnie aż do górne krawęǳi tego
olbrzymiego kapelusza, w głębi którego otwierał się krater.

Co więce , koloniści zagłębili się także w samą garǳiel krateru, wciąż eszcze wygasłą,
ale z głębi które wyraźnie dochoǳiły pomruki. Na razie ednak ani dym, ani para, ani
na mnie sze rozgrzanie się ścian nie wskazywały na zbliża ący się wybuch wulkanu. I ani
tuta , ani w żadne inne części Góry Franklina koloniści nie znaleźli śladów tego, którego
szukali.

Wówczas przeniesiono poszukiwania w okolice wydm. Przeszukano starannie wysokie
urwisko z lawy w Zatoce Rekinów, od podstawy do szczytu, pomimo że ze ście do samego
poziomu zatoki nastręczało ogromne trudności. Nikogo! Niczego!

Te dwa słowa streszczały w sobie tyle trudów poniesionych na marne, tyle bezowocne
wytrwałości, że w duszy Cyrusa Smitha i ego towarzyszy do uczucia zawodu dołączył
roǳa gniewu.

Trzeba było pomyśleć o powrocie, bo poszukiwania nie mogły się przedłużać w nie-
skończoność. Koloniści mieli doprawdy prawo wierzyć, że ta ta emnicza istota nie miesz-
kała na powierzchni wyspy, i w ich pobuǳone wyobraźni powstawały na barǳie szalone
hipotezy. Zwłaszcza Nab i Pencroff, nie poprzesta ąc uż na tym, co było ǳiwne, dawali
się unosić w świat nadprzyroǳony.

 lutego koloniści powrócili do Granitowego Pałacu i ǳięki podwó nie złożone
linie, zarzucone na podest za pomocą strzały, przywrócili połączenie pomięǳy swoim
mieszkaniem a ziemią.

W miesiąc późnie ,  marca, obchoǳili trzecią rocznicę swego przybycia na Wyspę
Lincolna.
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Upłynęły trzy lata. — Sprawa nowego statku. — Co postanowiono? — Dobrobyt kolonii. —
Stocznia. — Mrozy na półkuli południowej. — Pencroff rezygnuje. — Pranie bielizny. —
Góra Franklina.

Trzy lata upłynęły od ucieczki więźniów z Richmond. Ileż to razy przez ten czas roz-
mawiali o swo e o czyźnie, zawsze obecne w ich myślach!

Nie wątpili, że wo na domowa musiała się uż skończyć i wydawało im się niemożliwe,
żeby słuszna sprawa Północy nie odniosła zwycięstwa. Ale ak przebiegała ta straszliwa
wo na? Ile krwi kosztowała? Którzy z ich przy aciół polegli w te walce? Często o tym
rozmawiali, nie mogąc nawet przewiǳieć, kiedy znowu zobaczą swó kra . Pragnęli po-
wrócić do swo e ziemi choćby na kilka dni, nawiązać z powrotem więzi z zamieszkanym
światem, nawiązać akąś komunikac ę pomięǳy o czyzną a tą wyspą, a następnie spęǳić
na dłuższy, na lepszy może okres swego życia w te kolonii, którą założyli i która wówczas
należałaby do metropolii. Czyżby było to marzeniem niemożliwym do spełnienia?

Były tylko dwa środki urzeczywistnienia te naǳiei: albo pewnego dnia w pobliżu
Wyspy Lincolna po awi się akiś statek, albo też koloniści sami zbudu ą statek dostatecznie
wytrzymały, żeby dopłynąć nim do na bliższego lądu.

— Chyba że — mawiał Pencroff — chyba że nasz dobry duch dostarczy nam innych
środków umożliwia ących powrót do o czyzny.

Z pewnością, gdyby ktoś przyszedł do Pencroffa i Naba i powieǳiał, że okręt o wy-
porności trzystu ton oczeku e na nich w Zatoce Rekinów lub w Przystani Balonowe , nie
okazaliby na mnie szego zǳiwienia. Jeżeli choǳiło o ta emniczego opiekuna, spoǳie-
wali się po nim wszystkiego.

Jednak Cyrus Smith, mnie naiwny, raǳił im powrócić do rzeczywistości i pomyśleć
o budowie statku, sprawie naglące , ponieważ trzeba było ak na pręǳe zawieźć na wyspę
Tabor dokument wskazu ący nowe mie sce pobytu Ayrtona.

„Bonawentury” uż nie było, zaś zbudowanie nowego statku wymagało co na mnie
sześciu miesięcy. Tymczasem zbliżała się zima, więc podróż nie mogła się odbyć przed
nade ściem wiosny.

— Mamy więc dosyć czasu na przygotowania przed nade ściem lata — powieǳiał
inżynier, rozmawia ąc o tym z Pencroffem. — Sąǳę zaś, przy acielu, że będąc zmuszeni
zbudować na nowo statek, powinniśmy mu nadać większe rozmiary. Przybycie szkockie-
go achtu na wyspę Tabor est rzeczą barǳo niepewną. Możliwe nawet, że przypłynął
uż przed kilkoma miesiącami i po daremnych poszukiwaniach śladów Ayrtona odpłynął
z powrotem. Czy nie byłoby zatem wskazane zbudować statek, którym w razie potrzeby
można by popłynąć na archipelagi polinezy skie lub do Nowe Zelandii? Co pan o tym
sąǳi?

— Sąǳę, panie Cyrusie, że potrafi pan tak samo zbudować wielki statek, ak i mały.
Ani drzewa, ani narzęǳi nam nie zabraknie. To tylko kwestia czasu.

— A ile czasu wymagałoby zbudowanie statku o wyporności dwustu pięćǳiesięciu
do trzystu ton? — spytał Cyrus Smith.

— Co na mnie siedem do ośmiu miesięcy — odpowieǳiał Pencroff. — Nie należy
ednak zapominać, że zbliża się zima i że przy silnych mrozach obróbka drzewa est trudna.
Musimy przewiǳieć kilka tygodni przerwy w pracy, więc bęǳiemy mieli szczęście, eżeli
zdążymy ukończyć statek na listopad.

— Cóż — odpowieǳiał Cyrus Smith — to est akurat na barǳie odpowiednia pora
na pod ęcie dłuższego re su, czy to na wyspę Tabor, czy też do odlegle szego lądu.

— Rzeczywiście, panie Cyrusie — potwierǳił marynarz. — Niech więc pan sporząǳi
plany; robotnicy czeka ą, a myślę, że i Ayrton potrafi nam doskonale pomóc przy te pracy.

Pozostali koloniści, spytani o zdanie, zgoǳili się na pro ekt inżyniera, bo też rze-
czywiście było to na lepsze wy ście. Co prawda zbudowanie dwustu do trzystutonowego
statku było nie lada zadaniem, ale koloniści wierzyli we własne siły, co usprawiedliwiały
dotychczasowe liczne sukcesy.
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Cyrus Smith za ął się opracowaniem planu statku i wykonaniem modelu. W tym
czasie ego towarzysze zabrali się do wyrębu i zwożenia drzewa potrzebnego na wręgi,
kadłub i poszycie. Las Dalekiego Zachodu dostarczył na lepszych dębów i wiązów. Sko-
rzystano z traktu wyciętego podczas ostatnie wyprawy, żeby utorować wygodną drogę,
które nadano nazwę Drogi Dalekiego Zachodu, zaś drewno zwieziono do Kominów,
gǳie urząǳono stocznię. Wprawǳie droga przebiegała nieco krętą linią, gdyż o e prze-
biegu decydował głównie duży wybór odpowiednich drzew, ułatwiała ednak dostęp do
znaczne części Półwyspu Wężowego.

Drzewa trzeba było szybko ściąć i obrobić, gdyż nie można ich było użyć świeżo po
ścięciu, a na wyschnięcie potrzebowały dość dużo czasu. Cieśle pracowali więc gorliwie
przez cały kwiecień, podczas którego nie zaszło nic ważnego oprócz kilku gwałtownych
wichur w okresie zrównania dnia z nocą. Pan Jup zręcznie pomagał, bądź to włażąc na
szczyty drzew i umocowu ąc liny służące do ich zwalania na ziemię, bądź też dźwiga ąc na
swoich potężnych barkach pozbawione gałęzi pnie.

Następnie całe drewno złożono w obszerne szopie z desek zbudowane w pobliżu
Kominów, gǳie miało czekać na rozpoczęcie budowy statku.

Kwiecień był dosyć piękny, ak często bywa paźǳiernik na półkuli północne . W tym
samym czasie zabrano się również gorliwie do pracy na roli i wkrótce wszelkie ślady spu-
stoszenia znikły z Płaskowyżu Pięknego Widoku. Młyn odbudowano, a na mie scu daw-
nych zabudowań ptaszarni stanęły nowe. Trzeba e było koniecznie powiększyć, ponieważ
liczba ptasich mieszkańców ogromnie wzrosła. W sta ni było obecnie pięć onagrów, z któ-
rych cztery silne, dobrze wyćwiczone nadawały się do zaprzęgu i azdy wierzchem, a piąty
właśnie się uroǳił. Inwentarz kolonii powiększył się o pług i onagrów użyto do orki ak
prawǳiwe woły z Yorkshire⁴¹³ lub Kentucky⁴¹⁴. Każdy z kolonistów miał przyǳieloną
część pracy i żadna para rąk nie próżnowała. Toteż robotnicy mieli świetne zdrowie i nie-
zrównany humor ożywiał wieczory w Granitowym Pałacu, gdy układali tysiące pro ektów
na przyszłość.

Rzecz asna Ayrton żył i pracował wspólnie z kolonistami, i nie było uż nawet mowy
o tym, żeby mieszał w zagroǳie. Zawsze ednak był smutny i małomówny, racze przyłą-
czał się do pracy niż do rozrywek swoich towarzyszy. Za to przy pracy był niezastąpiony
— silny, zręczny, pomysłowy i inteligentny. Wszyscy go szanowali i lubili, co nie mogło
u ść ego uwagi.

Nie zaniedbywano także zagrody. Co dwa dni eden z kolonistów wózkiem lub wierz-
chem na onagrze udawał się tam, żeby doglądnąć stada muflonów i kozic, i powracał
z zapasem mleka do spiżarni Naba. Wycieczki te stanowiły zarazem okaz ę do polowań.
Toteż Harbert i Gedeon Spilett, z Topem na przeǳie, częście od reszty towarzyszy prze-
mierzali drogę do zagrody, a ponieważ mieli doskonałą broń, w domu nigdy nie brako-
wało kapibar, aguti, kangurów, ǳików, a także kaczek, kuraków, bażantów, złotopiórów
i bekasów. Królikarnia, ławica ostryg, kilka schwytanych żółwi, nowy połów wybornych
łososi, które wpłynęły znowu do Rzeki ǲiękczynienia, warzywa z Płaskowyżu Piękne-
go Widoku, ǳikie owoce z lasu — całego tego bogactwa było tyle, że kuchmistrz Nab
ledwie zna dował mie sce, żeby e przechować.

Rzecz asna linia telegraficzna łącząca zagrodę z Granitowym Pałacem została napra-
wiona i korzystano z nie , gdy któryś z kolonistów, będąc w zagroǳie, uważał za koniecz-
ne tam przenocować. Zresztą wyspa była obecnie bezpieczna, nie trzeba się było obawiać
napaści, przyna mnie ze strony luǳi.

Niemnie ednak to, co się stało, mogło się eszcze powtórzyć. Zawsze można było
się spoǳiewać wylądowania piratów lub zbiegłych przestępców. Możliwe, że towarzysze
i wspólnicy Boba Harveya nadal odsiadu ący karę w Norfolk byli wta emniczeni w ego
plany i mogli wpaść na pomysł, żeby pó ść za ego przykładem. Dlatego też koloniści nie
przestawali zwracać czu ne uwagi na mie sca odpowiednie do lądowania na wyspie i co-
ǳiennie przeszukiwali lunetą szeroki horyzont pomięǳy Zatoką Stanów Z ednoczonych
a Zatoką Waszyngtona. Kiedy przebywali w zagroǳie, nie mnie uważnie obserwowali

⁴¹³Yorkshire — hrabstwo w płn. Anglii. [przypis edytorski]
⁴¹⁴Kentucky — eden ze stanów USA. [przypis edytorski]
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zachodnią część morza, a gdy wspinali się na zbocza Góry Franklina, mogli ogarnąć wzro-
kiem duży odcinek zachodniego horyzontu.

Wprawǳie nic pode rzanego się nie po awiło, ale trzeba było mieć się na baczności.
Pewnego wieczoru inżynier przedstawił przy aciołom wymyślony przez siebie plan

ufortyfikowania zagrody. Uważał, że należy podwyższyć palisadę i zbudować przy nie coś
w roǳa u blokhauzu⁴¹⁵, w którym w razie potrzeby koloniści mogliby się bronić przeciw
nieprzy aciołom. Ponieważ Granitowy Pałac ze względu na ego położenie należało uwa-
żać za niemożliwy do zdobycia, zatem celem usiłowań piratów, kimkolwiek by oni byli,
którzy wylądowaliby na wyspie, byłaby zawsze zagroda ze swymi budynkami, zapasami
i zwierzętami. Na wypadek gdyby koloniści byli zmuszeni w nie się zamknąć, powinni
mieć korzystne warunki do obrony.

Pro ekt ten ednak wymagał gruntownego przemyślenia. Zresztą ego wykonanie
z konieczności trzeba było odłożyć do przyszłe wiosny.

Około  ma a stępka nowego statku leżała na mie scu w stoczni, a wkrótce znalazły się
tam także wznoszące się prawie prostopadle ǳiobnica i tylnica, połączone na obu końcach
czopami. Zrobiona z mocnego dębu stępka miała sto ǳiesięć stóp długości, co pozwalało
nadać konstrukc i szerokość dwuǳiestu pięciu stóp. Jednak było to wszystko, co cieśle
zdążyli zrobić przed nastaniem zimna i niepogody. Przez następny tyǳień przymocowali
eszcze pierwsze wręgi rufowe, a potem trzeba uż było przerwać prace.

W ostatnich dniach ma a pogoda była wy ątkowo zła. Wiatr ze wschodu wiał chwi-
lami z gwałtownością huraganu. Inżynier niepokoił się o los stoczni, które zresztą nie
można było postawić w żadnym innym mie scu w pobliżu Granitowego Pałacu, ponieważ
wysepka nie całkiem zasłaniała wybrzeże przed furią otwartego morza i podczas wielkich
burz fale uderzały o samo podnóże granitowe ściany.

Na szczęście obawy się nie ziściły. Wiatr wiał częście z południowego wschodu,
a w tych warunkach wybrzeże Granitowego Pałacu było całkowicie osłonięte przez Cypel
Znaleziska.

Pencroff i Ayrton, dwa na gorliwsi budowniczowie nowego statku, nie przerywa-
li pracy, ak tylko mogli na dłuże . Nie zwracali uwagi na wicher targa ący im włosy,
na przenika ący do kości deszcz, a uderzenie młotka est tak samo dobre w piękną, ak
i w złą pogodę. Ale kiedy po deszczach przyszły ostre mrozy, drewno, którego włókna
nabrały twardości żelaza, stało się zbyt trudne do obróbki i około  czerwca trzeba było
ostatecznie przerwać budowę statku.

Cyrus Smith i ego towarzysze od dawna zauważyli, ak dokuczliwa była pogoda pod-
czas zimy na Wyspie Lincolna. Zimno było porównywalne z panu ącym w położonych
mnie więce w te same odległości od równika stanach Nowe Anglii⁴¹⁶. Na półkuli
północne , a przyna mnie tam, gǳie leży Nowa Brytania⁴¹⁷ i północna część Stanów
Z ednoczonych, z awisko powyższe tłumaczy się płaskim ukształtowaniem tych terenów,
położonych w okolicach bieguna i niema ących wzniesień, które stwarzałyby przeszkody
wichrom podbiegunowym. Na Wyspie Lincolna ednak takie wy aśnienie nie dało się
zastosować.

— Zauważono nawet — powieǳiał pewnego dnia Cyrus Smith do towarzyszy — że
na tych samych szerokościach wyspy i części przybrzeżne mnie są narażone na mrozy niż
okolice leżące w głębi lądu. Często zdarzało mi się słyszeć, że na przykład zimy w Lom-
bardii⁴¹⁸ są ostrze sze niż w Szkoc i, a bierze się to stąd, że morze zwraca w zimie ciepło
otrzymane w ciągu lata. Wyspy więc zna du ą się w na lepszych warunkach, eśli choǳi
o korzystanie z tego zwrotu.

— Ale w takim razie, panie Cyrusie — spytał Harbert — dlaczego Wyspa Lincolna
wyda e się wyłamywać z tego ogólnego prawa?

⁴¹⁵blokhauz (z niem.) — niewielki ufortyfikowany budynek ze strzelnicami, przystosowany do samoǳielne
obrony z kilku stron. [przypis edytorski]

⁴¹⁶Nowa Anglia — region USA położony na płn.-wschoǳie kra u, składa ący się z  stanów. [przypis edy-
torski]

⁴¹⁷Nowa Brytania (hist.) — w XVII–XIX w. nazwa wschodnich i środkowych terenów ob. Kanady, obe -
mu ących Płw. Labrador oraz ob. stany Manitoba i Nunavut; obecnie nazwę N. Brytania nosi wyspa należąca
do Papui-Nowe Gwinei. [przypis edytorski]

⁴¹⁸Lombardia — kraina w płn. Włoszech, położona u podnóży Alp. [przypis edytorski]
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— Trudno to wytłumaczyć — odparł inżynier. — Byłbym ednak skłonny przypusz-
czać, że przyczyną te osobliwości est położenie nasze wyspy na półkuli południowe ,
która, ak ci to wiadomo, mó chłopcze, est o wiele chłodnie sza od północne .

— Rzeczywiście — odpowieǳiał Harbert — pływa ące góry lodowe spotyka się ma
mnie szych szerokościach geograficznych na południu niż na północy Pacyfiku.

— Na prawǳiwsza prawda — wtrącił Pencroff. — Ja sam, gdy za mowałem się wie-
lorybnictwem, wiǳiałem góry lodowe aż na wysokości przylądka Horn⁴¹⁹.

— Dokuczliwe zimna na Wyspie Lincolna — powieǳiał Gedeon Spilett — dały-
by się zatem wytłumaczyć obecnością pól i ławic lodowych⁴²⁰ w stosunkowo niedalekie
odległości.

— Pańskie zdanie est barǳo prawdopodobne, drogi Spilecie — odparł Cyrus Smith
— i zapewne nasze ostre zimy zawǳięczamy bliskości akiegoś pola lodowego. Muszę też
zwrócić uwagę, że istnie e eszcze edna przyczyna fizyczna, która powodu e, że półkula
południowa est zimnie sza od północne . Ponieważ Słońce zna du e się bliże te półkuli
w czasie lata, w zimie z konieczności musi być dale . To wy aśnia dużą rozpiętość tempe-
ratury w obu kierunkach: eżeli bowiem uważamy zimy na Wyspie Lincolna za barǳo
surowe, to nie zapomina my, że lata są tu barǳo skwarne.

— Ale dlaczego, przepraszam barǳo — spytał Pencroff, marszcząc brwi — panie
Smith, dlaczego nasza półkula, ak pan mówi, dostała taki kiepski uǳiał? To niesprawie-
dliwie!

— Przy acielu — odpowieǳiał inżynier, śmie ąc się — czy to sprawiedliwe, czy nie,
nic na to nie poraǳimy. Przyczyna te właściwości est następu ąca. Ziemia opisu e wokół
Słońca nie koło, ale elipsę, ak to wynika z praw mechaniki. Słońce za mu e edno z ognisk
te elipsy, zatem Ziemia w pewnym okresie swego obiegu zna du e się w aphelium, to
znaczy w puncie swe na większe odległości od Słońca, a w innym okresie w perigeum,
czyli na bliże Słońca. Otóż tak się składa, że właśnie w czasie zimy na półkuli południowe
Ziemia zna du e się w punkcie na dalszym od Słońca, a więc w warunkach sprowaǳa ą-
cych na silnie sze mrozy. Na to nie ma rady i nawet na barǳie uczeni luǳie, Pencroffie,
nie zdoła ą nigdy niczego zmienić w porządku kosmograficznym⁴²¹, ustanowionym przez
samego Boga.

— A ednak — dodał Pencroff, który łatwo nie ustępował — a ednak luǳie są
barǳo uczeni. Co by to za grubą księgę można było złożyć, panie Cyrusie, z tego, co
luǳie wieǳą.

— A o ile grubszą z tego, czego nie wieǳą — odparł Cyrus Smith.
W każdym razie, z te czy z owe przyczyny, w czerwcu ak zwykle nadeszły silne mrozy

i koloniści na częście musieli przebywać w zamknięciu w Granitowym Pałacu.
To przymusowe zamknięcie było dokuczliwe dla wszystkich, a na barǳie chyba dla

Gedeona Spiletta.
— Wiǳisz — powieǳiał pewnego dnia do Naba — darowałbym ci chętnie aktem

notarialnym prawa do wszelkich spadków, akie mi kiedykolwiek przypadną, gdybyś był
tak dobry i poszedł wszystko edno gǳie, żeby zaprenumerować dla mnie akiś ǳiennik!…
Stanowczo na barǳie braku e mi do szczęścia, żeby coǳiennie rano dowieǳieć się, co
się wydarzyło poprzedniego dnia gǳieś inǳie niż tuta .

Nab zaczął się śmiać.
— Doprawdy — odpowieǳiał — a mnie na barǳie obchoǳi mo a coǳienna praca!
Rzeczywiście, tak w domu, ak i na zewnątrz nie brakowało za ęcia.
Kolonia Wyspy Lincolna przeżywała w tym czasie okres na większego rozkwitu, osią-

gniętego ǳięki trzem latom ciężkie pracy. Zniszczony bryg stał się nowym źródłem bo-
gactwa. Nie mówiąc uż bowiem o kompletnym ożaglowaniu, mogącym się przydać do
budu ącego się statku, magazyny Granitowego Pałacu były teraz wypełnione po brzegi
wszelkiego roǳa u sprzętami i narzęǳiami, bronią i amunic ą, oǳieżą i instrumentami.

⁴¹⁹przylądek Horn — na barǳie na płd. wysunięty przylądek Ameryki Płd. [przypis edytorski]
⁴²⁰pola i ławice lodowe — roǳa e pływa ące pokrywy lodowe morza, występu ące na obszarach polarnych;

dryfu ący lód o średnicy powyże  km est nazywany polem lodowym, zaś ma ący mnie szą średnicę ławicą
lodową. [przypis edytorski]

⁴²¹kosmograficzny — związany z kosmografią, daw. nauką opisu ącą wszechświat i ego funkc onowanie. [przy-
pis edytorski]
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Nie trzeba uż było uciekać się do wyrobu grube tkaniny filcowe . Wprawǳie koloni-
ści podczas pierwszego zimowania na wyspie wiele ucierpieli wskutek zimna, ale teraz
wcale nie obawiali się nade ścia surowe pory roku. Bielizny mieli także pod dostatkiem,
zresztą dbali o nią z wielką sumiennością. Z chlorku sody, który est niczym innym ak
solą morską, Cyrus Smith z łatwością wyodrębnił sodę i chlor. Soda, którą można było
bez trudu przemienić w węglan sodu, ak i chlor, z którego inżynier wytworzył chlorek
wapna i inne pochodne, przydały się do wielu czynności domowych, a przede wszyst-
kim do prania bielizny. Zresztą urząǳano tylko cztery prania na rok, ak to było niegdyś Obycza e
w zwycza u w staromodnych domach. Warto dodać, że Pencroff i Gedeon Spilett, wciąż
czeka ący na roznosiciela gazet, okazali niezwykłe zdolności ako pracze.

Tak upłynęły miesiące zimowe: czerwiec, lipiec i sierpień. Były barǳo zimne, średnia
temperatura nie przekraczała ośmiu stopni Fahrenheita (°, Cels usza poniże zera), była
więc niższa niż poprzednie zimy. Toteż w kominkach Granitowego Pałacu stale huczał
ogień, zostawia ąc czarne długie smugi dymu na granitowych ścianach. Nie szczęǳono
opału, gdyż rósł o kilka kroków od domu. Zresztą nadwyżka drewna przeznaczonego na
budowę statku pozwoliła zaoszczęǳić węgla, barǳie kłopotliwego do transportowania.

Luǳie i zwierzęta mieli się doskonale. Trzeba przyznać, że pan Jup okazał się tro-
chę zmarzlakiem. Była to chyba ego edyna wada i uporano się z nią, szy ąc mu ciepły,
dobrze watowany szlaok. Za to aki był z niego sługa — zręczny, gorliwy, niestruǳo-
ny, dyskretny, niegadatliwy. Można go było stawiać za wzór służącego wszystkim ego
dwunożnym kolegom w Starym i w Nowym Świecie.

— Chociaż — mawiał Pencroff — wstyd by było, ma ąc cztery ręce do dyspozyc i,
nie uwĳać się ak należy przy robocie.

Rzeczywiście inteligentny czwororęki pracował barǳo dobrze.
Przez siedem miesięcy, które upłynęły od ostatnich poszukiwań wokół góry, i przez

cały wrzesień, oǳnacza ący się uż piękną pogodą, nie było mowy o opiekuńczym du-
chu wyspy. Jego moc nie prze awiała się w żadne okoliczności. Co prawda i tak byłaby
zbyteczna, ponieważ nie zaszło nic takiego, co wystawiałoby kolonistów na akąś ciężką
próbę.

Cyrus Smith zauważył, że eżeli nawet komunikowanie się niezna omego z miesz-
kańcami Granitowego Pałacu odbywało się poprzez masyw granitowy, zaś Top nie ako
wyczuwał go swoim instynktem, to w ciągu tego całego okresu nic się podobnego nie
zdarzyło. ǲiwne warczenie psa całkowicie ustało, tak samo ak i niepokó orangutana.
Oba przy aciele — akimi rzeczywiście byli Jup i Top — nie kręcili się uż przy wylocie
wewnętrzne studni, pies nie szczekał, a orangutan nie wydawał uż tych ǳiwnych po-
mruków, które od razu zwróciły uwagę inżyniera. Ale czy Cyrus Smith mógł ręczyć, że
wszystko na temat te zagadki zostało powieǳiane i że nigdy nie zna ǳie e rozwiązania?
Czy mógł twierǳić stanowczo, że nie za ǳie akiś wypadek i nie wprowaǳi znowu na
scenę ta emnicze postaci? Kto może wieǳieć, co przyniesie przyszłość?

Wreszcie zima dobiegła końca, ale właśnie pierwszych dniach wiosny zaszło pewne
zdarzenie, które mogło przynieść poważne konsekwenc e.

 września Cyrus Smith, przypatru ąc się uważnie szczytowi Góry Franklina, spo-
strzegł wĳący się nad kraterem dym, którego pierwsze kłęby rozpraszały się właśnie w po-
wietrzu.
 

Przebuǳenie się wulkanu. — Lato. — Wznowienie prac. — Wieczór  paźǳiernika. —
Telegram. — Wezwanie. — Odpowiedź. — W droǳe do zagrody. — Kartka. — Prze-
dłużenie linii. — Bazaltowe wybrzeże. — Podczas przypływu morza. — Podczas odpływu.
— Pieczara. — Olśniewające światło.

Koloniści, powiadomieni przez inżyniera, przerwali pracę i w milczeniu obserwowali
szczyt Góry Franklina.

A więc wulkan się przebuǳił i wyziewy przedarły się przez warstwę mineralną nagro-
maǳoną w głębi krateru. Czy ednak te poǳiemne ognie spowodu ą gwałtowny wybuch?
Te ewentualności nie dało się zapobiec.
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Jednakże nawet w przypadku wybuchu prawdopodobnie nie cała Wyspa Lincolna
by ucierpiała. Wylewy law wulkanicznych nie zawsze bywa ą niszczące. Wyspa uż kie-
dyś doświadczyła czegoś coś podobnego, ak o tym świadczyły smugi zastygłe lawy na
północnym zboczu góry. Poza tym zapadnięcie wyżłobione na górne krawęǳi krateru
powinno poprowaǳić ognisty wylew w stronę przeciwną, a nie na żyzne części wyspy.

Z drugie strony to, co się stało w przeszłości, nie stanowi ręko mi na przyszłość.
Nieraz bowiem na szczycie wulkanu dawne kratery zamyka ą się, a otwiera ą się no-
we. Przypadki takie miałby mie sce na obu półkulach, na Etnie⁴²², na Popocatepetlu⁴²³,
na Orizabie⁴²⁴, toteż w przededniu wybuchu można obawiać się wszystkiego. Wystar-
czy zresztą trzęsienie ziemi, z awisko czasami towarzyszące wybuchom wulkanów, żeby
zmienił się wewnętrzny układ góry i by rozżarzona lawa utorowała sobie nowe drogi.

Cyrus Smith wytłumaczył to wszystko towarzyszom i nie wyolbrzymia ąc powagi
sytuac i, zapoznał ich ze sprzy a ącymi i niekorzystnymi okolicznościami.

Zresztą nic nie można było na to poraǳić. Granitowy Pałac nie wydawał się zagro-
żony, chyba że w przypadku trzęsienia ziemi, które zachwiałoby fundamentami wyspy.
Ale o zagrodę należało się poważnie obawiać, gdyby akiś nowy krater otworzył się od
południowe strony Góry Franklina.

Od tego dnia na szczycie Góry Franklina nie przestawały się gromaǳić wyziewy.
Dym stawał się coraz gęstszy i sięgał coraz wyże , ak dotąd ednak wśród kłębów nie było
widać płomieni. Zatem ogniste wrzenie koncentrowało się w dolnych częściach głównego
przewodu.

Mimo obaw z nade ściem ładne pogody zabrano się na nowo do przerwanych prac.
Koloniści spieszyli się z budową statku. Wykorzystu ąc nadbrzeżny wodospad, Cyrus
Smith uruchomił wodny tartak, tnący szybko pnie na deski i belki. Mechanizm tego
urząǳenia był równie prosty ak wie skich tartaków w Norwegii. Należało wprawić kloc
drewna w ruch poziomy, a piłę w ruch pionowy. Zadanie to inżynier rozwiązał za pomocą
koła, dwóch walców i odpowiednio rozmieszczonych bloków.

Pod koniec września kadłub statku, ma ącego być szkunerem⁴²⁵, stał uż w stoczni.
Wręgi były prawie całkiem skończone i prowizorycznie przymocowane, tak że można
uż było ocenić kształty przyszłego statku. Wysmukły z przodu, szerszy z części rufowe ,
wyglądał na zdatny do odbycia dalekie wyprawy w razie potrzeby; ednak wykonanie
odylowania⁴²⁶, pokładu oraz ułożenie klepek poszycia wymagało eszcze dużo czasu. Na
szczęście z katastro brygu wywołane podwodnym wybuchem ocalono okucia. Z uszko-
ǳonych desek i wręg Pencroff i Ayrton powyciągali sworznie i mnóstwo mosiężnych
gwoźǳi. Zaoszczęǳiło to pracy i czasu kowalom, ale cieślom zostawało eszcze wiele
roboty.

Prace budowlane trzeba było przerwać na tyǳień na żniwa, sianokosy i zwózkę zbio-
rów z Płaskowyżu Pięknego Widoku. Po ukończeniu tego zadania każdą chwilę poświę-
cano odtąd wyłącznie szkunerowi.

Z nade ściem nocy robotnicy byli uż całkiem wyczerpani. Ażeby nie marnować czasu,
zmienili goǳiny posiłków: edli obiad w południe, a kolac ę dopiero, gdy się całkiem
ściemniło. Wówczas powracali do Granitowego Pałacu i szybko kładli się spać.

Niekiedy ednak, gdy zawiązała się rozmowa na akiś ciekawy temat, goǳina snu
opóźniała się nieco. Koloniści snuli plany na przyszłość i chętnie zastanawiali się nad
zmianami, akie mogła spowodować w ich sytuac i wyprawa szkunerem do na bliższego
lądu. Ale wszystkim tym pro ektom towarzyszyła zawsze myśl o późnie szym powrocie
na Wyspę Lincolna. Nigdy nie przyszło im do głowy, żeby całkiem opuścić tę kolonię,
założoną z takim trudem i z takim powoǳeniem, kolonię, która ǳięki ustaleniu komu-
nikac i z Ameryką zyskałaby nowe możliwości rozwo u.

⁴²²Etna — czynny wulkan na wsch. wybrzeżu Sycylii, na wyższy ( m n.p.m.) i na większy w Europie
stożek wulkaniczny. [przypis edytorski]

⁴²³Popocatepetl (w ęz. nahuatl: dymiąca góra) — czynny wulkan w Meksyku, drugi co wysokości (
m n.p.m.) szczyt w tym kra u. [przypis edytorski]

⁴²⁴Orizaba — wulkan będący na wyższym szczytem Meksyku ( m n.p.m.); obecnie uśpiony, ostatni ego
wybuch miał mie sce w  r. [przypis edytorski]

⁴²⁵szkuner — żaglowiec ma ący dwa lub więce masztów o ożaglowaniu skośnym. Typowy szkuner posiada
dwa maszty, przy czym tylny est wyższy od przedniego. [przypis edytorski]

⁴²⁶odylowanie — konstrukc a z dyli (belek drewnianych), tu: z dyli mocowanych do wręg. [przypis edytorski]
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Zwłaszcza Pencroff i Nab mieli naǳie ę dokonać na nie żywota.
— Harbercie — mawiał marynarz — prawda, że nigdy nie opuścisz Wyspy Lincolna?
— Nigdy, Pencroffie, zwłaszcza eżeli i ty postanowisz tu pozostać.
— Już dawno postanowiłem, mó chłopcze — odpowiadał Pencroff. — Zaczekam tu

na ciebie. Sprowaǳisz tu swo ą żonę i ǳieci, a a twoich malców wychowam na nie lada
zuchów!

— No, więc postanowione — kończył Harbert, śmie ąc się i rumieniąc zarazem.
— A pan, panie Cyrusie — ciągnął dale Pencroff porwany zapałem — pan pozostanie

gubernatorem wyspy… Hm, ile by też ona mogła wyżywić mieszkańców? Co na mnie
ǳiesięć tysięcy.

Tak sobie rozmawiali; nikt nie powstrzymywał Pencroffa i od słowa do słowa kończyło
się na tym, że reporter zakładał na wyspie ǳiennik „New Lincoln Herald”.

Tak to uż est z człowiekiem. Potrzeba zbudowania trwałego ǳieła, ǳieła, które by
go przeżyło, to oznaka ego wyższości nad wszystkim, co ży e na ziemi. Właśnie ta cecha
ugruntowała i usprawiedliwia ego panowanie na całym świecie.

Zresztą kto wie, czy Jup i Top nie mieli także swoich własnych, niewielkich marzeń
o przyszłości?

Milczący Ayrton myślał, że chciałby ponownie u rzeć lorda Glenervana i stanąć wobec
wszystkich ako człowiek zrehabilitowany.

Pewnego wieczoru,  paźǳiernika, rozmowa na temat różnych planów przeciągnęła
dłuże niż zwykle. Była uż ǳiewiąta. Przeciągłe, z trudem ukrywane ziewnięcia wskazy-
wały, że pora na spoczynek, a Pencroff uż szedł do łóżka, gdy nagle ǳwonek elektryczny
umieszczony w sali odezwał się ostrym dźwiękiem.

Wszyscy zna dowali się na mie scu: Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff,
Ayrton i Nab. Nikogo z kolonistów nie było w zagroǳie.

Cyrus Smith wstał z krzesła. Pozostali spoglądali po sobie, sąǳąc, że się przesłyszeli.
— Co to ma znaczyć⁈ — wykrzyknął Nab. — Chyba diabeł ǳwoni?
Nikt mu nie odpowieǳiał.
— Mamy ǳiś burzę — zauważył Harbert. — Może pod wpływem elektryczności…
Urwał i nie skończył. Inżynier, na którego zwróciły się oczy wszystkich, potrząsnął

przecząco głową.
— Zaczeka my — odezwał się wówczas Gedeon Spilett. — Jeśli to sygnał, to kto-

kolwiek go nadał, znowu go powtórzy.
— Ale któż by to mógł być? — zapytał Nab.
— No — odparł Pencroff — ten, który…
Słowa marynarza przerwał ponowny dźwięk ǳwonka.
Cyrus Smith podszedł do aparatu telegraficznego i włączywszy prąd, wysłał do zagrody

następu ące zapytanie:
„O co choǳi?”
W kilka chwil późnie wskazówka obraca ąca się na tarczy z alfabetem podała odpo-

wiedź mieszkańcom Granitowego Pałacu:
„Przy dźcie ak na szybcie do zagrody”.
— Nareszcie! — zawołał Cyrus Smith.
Tak! Nareszcie!… Ta emnica miała się wy aśnić. Wobec niezmierne ciekawości, która

przyciągała ich do zagrody, całe znużenie kolonistów gǳieś znikło, z potrzeby odpoczynku
nie zostało ani śladu. Nie mówiąc ani słowa, w ciągu paru chwil opuścili Granitowy Pałac
i wkrótce znaleźli się na wybrzeżu. Tylko Jup i Top zostali w domu. Można się było bez
nich obyć.

Noc była ciemna. Księżyc, w tym dniu w nowiu, zniknął wraz ze słońcem. Jak zauważył
Harbert, olbrzymie burzliwe chmury utworzyły roǳa niskiego, ciemnego sklepienia,
nieprzepuszcza ącego na mnie szego promyka gwiazd. Kilka błysków ognia, odblasków
akie ś odległe burzy oświetlało od czasu do czasu horyzont. Możliwe, że za kilka goǳin
pioruny zahuczą nad samą wyspą. Była to złowroga noc.

Ale ciemność, choćby na głębsza, nie mogła powstrzymać luǳi dobrze zna ących
drogę do zagrody. Poszli lewym brzegiem Rzeki ǲiękczynienia, doszli do płaskowyżu,
przeszli przez most na Glicerynowym Potoku i ruszyli dale lasem.
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Szli szybkim krokiem, mocno wzruszeni. Nie ulegało uż na mnie sze wątpliwości,
że mieli wreszcie poznać tak długo poszukiwane rozwiązanie zagadki, imię ta emnicze
istoty, która tak głęboko była związana z ich życiem, tak wspaniale z nimi postępowała,
tak potężnie ǳiałała. Czyż bowiem ten niezna omy nie musiał nie ako żyć wspólnie z nimi,
aby znać na drobnie sze szczegóły, słyszeć wszystko, co się mówiło w Granitowym Pałacu,
i ǳiałać zawsze we właściwe chwili?

Wszyscy, pogrążeni w myślach, przyspieszali kroku. Pod sklepieniem drzew pano-
wały takie ciemności, że nie było widać nawet skra u drogi. W lesie panowała głęboka
cisza. Czworonożne zwierzęta i ptaki, przytłoczone ciężką atmosferą, nie ruszały się i nie
wydawały żadnych dźwięków. Na lże szy powiew nie poruszał liśćmi. W ciemnościach
słychać było tylko odgłos kroków kolonistów idących po stwardniałe ziemi.

Milczenie panu ące przez pierwszy kwadrans drogi przerwała edynie uwaga Pencroffa:
— Należało wziąć ze sobą latarnię.
I ta odpowiedź inżyniera:
— Zna ǳiemy inną w zagroǳie.
Cyrus Smith z towarzyszami opuścił Granitowy Pałac o ǳiewiąte dwanaście. O ǳie-

wiąte czterǳieści siedem przebyli uż trzy z pięciu mil ǳielących u ście Rzeki ǲiękczy-
nienia od zagrody.

W te chwili nad wyspą za aśniały olbrzymie, białawe błyskawice, przy których świetle
czarno odcinały się postrzępione kontury listowia. Potężne błyski olśniewały i zaćmiewały
wzrok. Wkrótce miała rozpętać się burza. Błyskawice robiły się coraz częstsze i coraz
askrawsze. W głębi nieba przetaczały się dalekie grzmoty. Robiło się coraz dusznie .

Koloniści szli naprzód, akby popychani akąś nieodpartą siłą.
Kwadrans po ǳiesiąte w świetle askrawe błyskawicy u rzeli ogroǳenie zagrody i le-

dwie weszli za bramę, gdy rozległ się potężny grzmot.
W mgnieniu oka przebiegli podwórko i znaleźli się przed domem.
Możliwe, że w domu zna dował się niezna omy, ponieważ telegram mógł zostać wy-

słany tylko stąd. Jednak z okna nie pobłyskiwało żadne światło.
Inżynier zastukał do drzwi.
Nie było odpowieǳi.
Wówczas Cyrus Smith otworzył drzwi i koloniści weszli do poko u, w którym panował

głęboki mrok.
Nab skrzesał ognia i w chwilę późnie przy świetle zapalone latarni obe rzano wszyst-

kie zakamarki poko u.
Nigǳie nikogo nie było. Wszystkie rzeczy leżały w tych samych mie scach, w których

e ostatnio pozostawiono.
— Czyżbyśmy padli ofiarą złuǳenia? — szepnął Cyrus Smith.
Nie! To było niemożliwe! Telegram nakazywał przecież wyraźnie: „Przy dźcie ak na -

szybcie do zagrody”.
Podeszli do stołu, gǳie stała aparatura telegraficzna. Wszystko było na swoim mie -

scu: zarówno pudełko z baterią, ak i aparat odbiorczy i nadawczy.
— Kto tu był ostatni? — spytał inżynier.
— Ja, panie Smith — odpowieǳiał Ayrton.
— A to było?…
— Przed czterema dniami.
— Ach! Notatka!— zawołał Harbert, wskazu ąc kartkę leżącą na stole.
Na kartce widniały napisane po angielsku słowa:

Idźcie w ślad za nowym drutem.
— W drogę! — zawołał Cyrus Smith. Zrozumiał, że depeszę wysłano nie z zagrody,

ale z ta emnicze kry ówki, którą nowy drut, przyczepiony do dawnego, łączył bezpo-
średnio z Granitowym Pałacem.

Nab wziął zapaloną latarnię i wszyscy opuścili zagrodę.
Burza rozszalała się z niesłychaną gwałtownością. Przerwy pomięǳy każdą nową bły-

skawicą a grzmotem były coraz krótsze. Wkrótce burza miała zapanować nad Górą Fran-
klina i całą wyspą. W świetle przerywanych błysków widać było szczyt wulkanu zwień-
czony pióropuszem dymu.
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Pomięǳy domem a ostrokołem nie było dodatkowego drutu, ale gdy wyszli za bramę,
inżynier, podbiegłszy do pierwszego słupa, zauważył przy świetle błyskawicy nowy drut
ciągnący się od izolatora do ziemi.

— Oto on! — zawołał.
Drut leżał na ziemi, ale na całe długości pokryty był substanc ą izolu ącą, ak ka-

bel podmorski, co zapewniało swobodny przepływ prądu. Kierunek drutu wskazywał, że
biegnie przez lasy i południowe zbocza góry, a więc na zachód.

— Chodźmy za nim — powieǳiał Cyrus Smith.
Koloniści, oświetla ąc sobie drogę latarnią, a częściowo korzysta ąc z światła błyskawic,

podążali drogą wskazywaną przez drut.
Grzmiało bez przerwy, i to tak głośno, że nie można było usłyszeć ani słowa. Zresztą

nie choǳiło o to, aby mówić, tylko by szybko posuwać się naprzód.
Cyrus Smith i ego towarzysze wspięli się na zbocze góry wznoszące się pomięǳy

zagrodą a doliną Rzeki Wodospadu i pokonali e w na węższym mie scu. Drut, czasem
spoczywa ący na dolnych gałęziach drzew, czasem leżący wprost po ziemi, prowaǳił ich
pewnie.

Inżynier sąǳił, że ta metalowa nić urwie się gǳieś w głębi doliny i że tam bęǳie się
schronienie niezna omego.

Mylił się ednak. Musieli wspiąć się na południowo-zachodnie zbocze, a następnie
ze ść na ałowy płaskowyż, zakończony ścianą malowniczo spiętrzonych bazaltów.

Od czasu do czasu eden z kolonistów schylał się, dotykał ręką drutu i w miarę po-
trzeby korygował kierunek marszu. Nie ulegało uż ednak wątpliwości, że drut zmierzał
prosto do morza. Tam zapewne, w głębi akichś wulkanicznych skał, zna dowało się bez-
skutecznie dotychczas poszukiwane schronienie.

Niebo było całe w ogniu. Błyskawica wyprzeǳała błyskawicę. Niektóre z piorunów
uderzały w szczyt wulkanu i wpadały w głąb krateru wśród gęstych kłębów dymu. Chwi-
lami można było sąǳić, że góra bucha płomieniem.

Kilka minut przed edenastą koloniści dotarli do wysokie skarpy góru ące nad oce-
anem od zachodu. Zerwał się wiatr. O pięćset stóp pod nimi ryczały fale oceanu.

Cyrus Smith obliczył, że od zagrody przeszli około półtore mili.
W tym mie scu drut zapuszczał się pomięǳy skały, schoǳąc po dosyć strome po-

chyłości wąskim, fantazy nie zarysowanym wąwozem.
Koloniści zapuścili się w ślad za nim, ryzyku ąc spowodowanie osunięcia się niestabil-

nych głazów, które porwałyby ich do morza. Schoǳenie było niezwykle niebezpieczne,
ale koloniści przestali zwracać uwagę na niebezpieczeństwo, przestali być panami swo e
woli, nieodparta siła ciągnęła ich do ta emniczego celu, ak magnes przyciąga żelazo.

Toteż niemal nieświadomie zeszli w wąwóz, który nawet w pełnym świetle dnia był
prawie nie do przebycia. Kamienie toczyły się i wpada ąc w smugi światła, lśniły ak roz-
palone kule. Cyrus Smith szedł na czele, Ayrton zamykał pochód. W ednym mie scu
trzeba było iść krok po kroku, gǳie inǳie znowu ześlizgiwali się bez tchu z wypolero-
wane skały, podnosili się i szli dale .

Na koniec drut gwałtownie skręcił i dotarł do gęsto rozsianych skał nabrzeżnych,
o które rozbĳało się morze podczas przypływu. Koloniści doszli do podnóża bazaltowe
ściany. Od tego mie sca odchoǳił wąski gzyms, biegnący poziomo, równolegle do brzegu.
Koloniści podążyli za ciągnącym się wzdłuż niego drutem. Nie uszli nawet stu kroków,
gdy okazało się, że gzyms łagodnym spadkiem obniża się do samego poziomu morza.

Inżynier chwycił za drut i stwierǳił, że zagłębia się w morzu.
Jego towarzysze stanęli przy nim ak wryci.
Z piersi wydarł im się okrzyk rozczarowania, prawie krzyk rozpaczy. Czyżby trze-

ba było rzucić się w fale i szukać akie ś podwodne askini? W tym stanie pobuǳenia
psychicznego i fizycznego, w akim się zna dowali, uczyniliby to bez wahania.

Powstrzymała ich tylko uwaga inżyniera. Cyrus Smith zaprowaǳił towarzyszy do
zagłębienia pomięǳy skałami, a gdy tam stanęli, powieǳiał:

— Zaczeka my. Teraz trwa przypływ. Kiedy nade ǳie odpływ, droga się odsłoni.
— A dlaczego pan tak przypuszcza? — spytał Pencroff.
— Nie wezwałby nas, gdyby nie było możliwości, żeby się do niego dostać.
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Cyrus Smith wypowieǳiał to z takim przekonaniem, że nikt nie odważył się zapro-
testować. Zresztą ego uwaga była całkiem logiczna. Należało przypuszczać, że u podnóża
skalne ściany istniał akiś otwór, dostępny w czasie odpływu, choć teraz zalany przez fale.

Choǳiło więc tylko o kilka goǳin cierpliwości. Koloniści przesieǳieli e w mil-
czeniu, skuleni w zagłębieniu o kształcie portyku⁴²⁷ wyżłobionego w skale. Zaczął padać
deszcz i wkrótce rozdarte przez pioruny chmury zamieniły się w istne spada ące potoki.
Echo powtarzało grzmoty i nadawało im ma estatyczny rozdźwięk.

Poruszenie kolonistów sięgało zenitu. Tysiące ǳiwnych myśli przelatywały im przez
głowy, przed oczyma stawała akaś nadluǳka z awa, odpowiada ąca wyobrażeniu, akie
sobie wyrobili o opiekuńczym duchu wyspy.

O północy Cyrus Smith, zabrawszy ze sobą latarnię, zszedł nad sam brzeg morza, żeby
zorientować się w konfigurac i skał. Odpływ trwał uż dwie goǳiny.

Inżynier się nie mylił. Nad wodą zaczęło się zarysowywać sklepienie akiegoś obszer-
nego wydrążenia. Drut, skręca ąc pod kątem prostym, zagłębiał się w tę zie ącą czeluść.

Cyrus Smith wrócił do towarzyszy i powieǳiał po prostu:
— Za goǳinę można bęǳie we ść w otwór…
— A więc istnie e? — spytał Pencroff.
— Czyżby pan w to wątpił? — odparł Cyrus Smith.
— Ale ta pieczara do pewne wysokości bęǳie napełniona wodą — zauważył Harbert.
— Albo całkowicie wysycha — odpowieǳiał Cyrus Smith — a w tym przypad-

ku prze ǳiemy ą piechotą, albo nie wysycha, a wtedy na pewno zna ǳiemy do swo e
dyspozyc i akiś środek transportu.

Minęła goǳina. W ulewnym deszczu wszyscy zeszli nad samo morze. W ciągu trzech
goǳin poziom wody obniżył się o piętnaście stóp. Szczyt łuku zakreślonego przez skle-
pienie pieczary wznosił się co na mnie osiem stóp nad poziomem fal. Wyglądał ak arkada
mostu, pod którą przepływała spieniona woda.

Schyliwszy się, inżynier spostrzegł akiś ciemny obiekt unoszący się na powierzchni
morza. Przyciągnął go do siebie.

Była to łódź przywiązana liną do akiegoś mie sca wewnątrz askini. Zrobiona była
z nitowane blachy. Na dnie, pod ławkami, leżały dwa wiosła.

— Wsiada my — powieǳiał Cyrus Smith.
Za chwilę koloniści sieǳieli uż w łoǳi. Nab i Ayrton wzięli się do wioseł, Pencroff

usiadł u steru. Cyrus Smith, sto ąc na ǳiobie i opiera ąc latarnię o burtę, oświetlał drogę.
Sklepienie, pod które wpłynęła łódź, początkowo barǳo niskie, zaczęło się nagle

podnosić, ale ciemność była zbyt głęboka, a światło latarni za słabe, aby można było
zorientować się w rozmiarach pieczary, oszacować e szerokość, wysokość i głębokość.
W bazaltowe askini panowała uroczysta cisza. Z zewnątrz nie przenikały żadne odgłosy
i nawet huk piorunów nie mógł się przedrzeć przez masywne ściany.

W niektórych częściach globu istnie ą takie olbrzymie pieczary, roǳa naturalnych
krypt⁴²⁸, pochoǳących z odległych epok geologicznych. Jedne są zalane wodami morza,
inne mieszczą w sobie całe eziora. Do takich należy Grota Fingala na Wyspie Staffa, edne
z Hebrydów⁴²⁹, groty Morgat nad zatoką Douarnenez w Bretanii⁴³⁰, groty Bonifacego na
Korsyce, Lysefjordu w Norwegii, ogromna Jaskinia Mamucia⁴³¹ w Kentucky, wysoka
na pięćset stóp i długa na ponad dwaǳieścia mil. W wielu punktach globu przyroda
wyżłobiła takie krypty i zachowała e na poǳiw luǳi.

Czy pieczara, którą koloniści właśnie badali, ciągnęła się aż do środka wyspy? Już od
kwadransa łódź posuwała się naprzód, skręca ąc według wskazówek, które inżynier krótko
przekazywał Pencroffowi.

Naraz zawołał:
— Barǳie na prawo!

⁴²⁷portyk — popularny w staroż. architekturze greckie i rzymskie roǳa otwarte ontowe części budowli
z rzędem kolumn wspiera ących dach. [przypis edytorski]

⁴²⁸krypta — sklepiona poǳiemna komora grobowa a. pomieszczenie w poǳiemiach kościoła przeznaczone
do pochówku znamienitych zmarłych, czasem też do przechowywania relikwii świętych. [przypis edytorski]

⁴²⁹Hebrydy — grupa wysp przy płn.-zach. wybrzeżach Szkoc i. [przypis edytorski]
⁴³⁰Bretania — region w północno-zachodnie Franc i. [przypis edytorski]
⁴³¹Jaskinia Mamucia— na dłuższa askinia świata, o łączne długości korytarzy równe ok.  km, zna du ąca

się w Stanach Z ednoczonych, w stanie Kentucky. [przypis edytorski]
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Łódź zmieniła kierunek i popłynęła pod prawą ścianę pieczary. Inżynier słusznie chciał
się upewnić, czy drut nadal biegnie wzdłuż te ściany.

Był tam, istotnie, przyczepiony do występów skalnych.
— Naprzód! — odezwał się Cyrus Smith.
Obydwa wiosła, zanurza ąc się ednocześnie w czarnych toniach, uniosły łódź.
Tak płynęli eszcze około kwadransa i od we ścia do pieczary musieli uż przebyć z pół

mili, gdy nagle rozległ się znowu głos Cyrusa Smitha.
— Stó cie! — zawołał.
Łódź zatrzymała się i koloniści u rzeli askrawe światło zalewa ące olbrzymią kryptę

wyżłobioną głęboko we wnętrznościach ziemi.
Na wysokości stu stóp nad ich głowami wznosiło się zaokrąglone sklepienie pod-

trzymywane bazaltowymi słupami, które wyglądały ak odlane z edne formy. Na tych
kolumnach, wzniesionych tysiącami przez naturę w pierwszych epokach formowania się
kuli ziemskie , wspierały się nieregularne łuki i fantazy nych kształtów gzymsy. Odłam-
ki bazaltu, spiętrzone edne na drugich, wznosiły się na wysokość od czterǳiestu do
pięćǳiesięciu stóp, a woda, zupełnie tuta spoko na pomimo wzburzenia panu ącego na
zewnątrz, obmywała ich podstawy. Jaskrawe promienie światła, na które zwrócił uwagę
inżynier, wpadały w każde zagłębienie, załamywały się w różnych kierunkach i wydawały
się przenikać ściany, ak gdyby były one przezroczyste, zamienia ąc na mnie sze występy
skalne w migoczące kle noty. Wszystkie te blaski odbĳały się na powierzchni wody, tak
iż łódź zdawała się unosić pomięǳy dwiema skrzącymi się taflami.

Nie można było się mylić co do źródła światła, którego ostre i proste promienie
załamywały się na każdym kącie ścian, na każdym gzymsie krypty. Było to światło elek-
tryczne i uż sam ego biały kolor dostatecznie o tym przekonywał. Było dla te pieczary
ak słońce, oświetla ące ą całą.

Na znak dany przez Cyrusa Smitha wiosła zanurzyły się, wywołu ąc istny deszcz dia-
mentów, łódź skierowała się w stronę źródła światła i wkrótce odǳielało ą od niego
tylko pół kabla.

W tym mie scu szerokość tafli wodne wynosiła około trzystu pięćǳiesięciu stóp,
a z tyłu, za olśniewa ącym centrum, widać było ogromną bazaltową ścianę, zamyka ą-
cą pieczarę od tamte strony. W tym mie scu pieczara rozszerzała się znacznie i morze
utworzyło tu roǳa małego eziora. Sklepienie, ściany boczne, wszystkie te kamienne
graniastosłupy, walce, stożki pławiły się w świetle elektrycznym, tak że zdawało się, iż sa-
me e wyǳiela ą i można by powieǳieć, że te kamienie, oszlifowane niczym drogocenne
diamenty, pocą się światłem.

Pośrodku eziora na powierzchni wody unosił się akiś długi wrzecionowaty przed-
miot, nieruchomy i cichy. Z obu ego boków bił blask ak z dwóch rozpalonych do białości
otworów hutniczego pieca. Aparat ten, podobny do ogromnego wieloryba, miał około
dwustu pięćǳiesięciu stóp długości i wynurzał się na ǳiesięć do dwunastu stóp ponad
powierzchnię wody.

Łódź zbliżyła się do niego powoli. Sieǳący na ǳiobie Cyrus Smith wstał. Patrzył,
ulega ąc gwałtownemu wzruszeniu. Nagle obrócił się i chwycił reportera za ramię.

— Ależ to on! — zawołał. — Nikt inny tylko on! On!
Po czym opadł na ławkę, wymawia ąc szeptem akieś imię, które usłyszał tylko Gedeon

Spilett.
Niewątpliwie i reporter znał to imię, bo wywarło ono na nim wielkie wrażenie, i przy-

tłumionym głosem odpowieǳiał:
— On! Człowiek wy ęty spod prawa!
— Tak, to on! — odpowieǳiał Cyrus Smith.
Na rozkaz inżyniera łódź zbliżyła się do tego ǳiwnego pływa ącego aparatu. Potem

przybiła do ego lewego boku, z którego przez grubą szybę tryskał strop światła.
Cyrus Smith i towarzysze weszli na platformę. Przed sobą zobaczyli otwartą na oścież

klapę luku. Wszyscy zeszli przez otwór.
Na dole drabinki zna dował się wewnętrzny korytarz oświetlony światłem elektrycz-

nym. Na ego końcu były drzwi. Cyrus Smith e otworzył.
Bogato zdobiony salon, przez który koloniści szybko przeszli, przylegał do rzęsiście

oświetlone biblioteki.
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W głębi biblioteki zobaczyli szerokie, zamknięte drzwi. Inżynier otworzył e.
Oczom kolonistów ukazała się obszerna sala, roǳa muzeum, w którym obok skarbów

świata mineralnego tłoczyły się ǳieła sztuki i cuda przemysłu. Kolonistom zdawało się,
że zostali magicznie przeniesieni do świata snów.

Na piękne otomanie⁴³² leżał mężczyzna, który zdawał się nie dostrzegać ich obecności.
Wówczas Cyrus podniósł głos i ku niesłychanemu zǳiwieniu towarzyszy powieǳiał:
— Kapitanie Nemo, pan nas wzywał? Oto esteśmy.

 

Kapitan Nemo. — Jego pierwsze słowa. — Historia bohatera niepodległości. — Nienawiść
do najeźdźców. — Towarzysze. — Życie pod wodą. — Samotny. — Ostatnie schronienie
„Nautilusa” na Wyspie Lincolna. — Tajemniczy duch wyspy.

Na te słowa człowiek leżący na otomanie uniósł się i ego twarz ukazała się w pełnym
świetle. Piękna głowa, wysokie czoło, dumne spo rzenie, biała broda i bu ne, odrzucone
w tył włosy.

Oparł rękę o wezgłowie otomany, z które wstał. Spo rzenie miał spoko ne. Widać
było, że akaś powolna choroba podkopu e ego zdrowie, ale ego głos wydawał się eszcze
silny, gdy powieǳiał po angielsku, tonem wyraża ącym na żywsze zǳiwienie:

— Nie mam nazwiska, proszę pana.
— Znam pana — odpowieǳiał Cyrus Smith.
Kapitan Nemo wbił w inżyniera pała ące spo rzenie, akby chciał go unicestwić. Po-

tem, osuwa ąc się na poduszki otomany, szepnął:
— Zresztą to nie ma znaczenia. I tak umieram!
Cyrus Smith zbliżył się do kapitana Nemo, zaś Gedeon Spilett wziął go za rękę

i stwierǳił, że est rozpalona. Ayrton, Pencroff, Harbert i Nab stali z szacunkiem na
boku, w ednym z kątów wspaniałe sali, które powietrze przesycały wyziewy elektrycz-
ne.

Kapitan Nemo cofnął ręką i skinieniem zaprosił inżyniera i reportera, aby usiedli.
Wszyscy patrzyli na niego z poǳiwem i wzruszeniem. To więc był ten ta emniczy

człowiek, którego nazywali duchem opiekuńczym wyspy, potężna istota, które inter-
wenc a w tylu okolicznościach okazała się skuteczna, dobroczyńca, któremu winni byli
tak wiele wǳięczności! Przed sobą mieli tylko człowieka, choć Pencroff i Nab spoǳiewali
się znaleźć prawie bóstwo, i to człowieka bliskiego śmierci.

Ale ak to się stało, że Cyrus Smith znał kapitana Nemo? I dlaczego kapitan zareagował
tak żywo, gdy usłyszał swo e nazwisko, które, ak sąǳił, nikomu nie było znane?

Kapitan ponownie położył się na otomanie i podpiera ąc głowę ręką, spoglądał na
sieǳącego obok inżyniera.

— Zna pan nazwisko, które nosiłem? — zapytał.
— Znam e — odpowieǳiał Cyrus Smith — tak samo ak nazwę tego godnego

poǳiwu podmorskiego aparatu.
— „Nautilus”? — powieǳiał, uśmiecha ąc się lekko, kapitan.
— „Nautilus”.
— Ale czy wie pan… czy wie pan, kim estem?
— Wiem.
— Przecież uż od trzyǳiestu lat nie mam żadnego kontaktu ze światem, od trzy-

ǳiestu lat ży ę w głębinach morza, w edynym mie scu, gǳie znalazłem wolność. Któż
więc mógł zdraǳić mo ą ta emnicę?

— Człowiek, który nie miał nigdy wobec pana, kapitanie Nemo, żadnych zobowiązań,
a więc nie można go oskarżać o zdradę.

— Ten Francuz, którego przypadek rzucił na mó pokład szesnaście lat temu?
— Tak, to on.

⁴³²otomana — roǳa niskie kanapy z wałkami po bokach zamiast poręczy i miękkim oparciem. [przypis
edytorski]
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— A więc ten człowiek wraz ze swymi dwoma towarzyszami nie zginął w malstro-
mie⁴³³, w który wpadł „Nautilus”?

— Nie, nie zginęli i ukazała się książka pod tytułemDwaǳieścia tysięcy mil podmorskiej
żeglugi, w które opisano pana ǳie e.

— Mo e ǳie e w ciągu kilku miesięcy tylko, proszę pana — odpowieǳiał żywo
kapitan.

— To prawda — powieǳiał Cyrus Smith — ale kilka miesięcy tego niezwykłego
życia wystarczyło, żeby pana poznać.

— Jako wielkiego winowa cę, nieprawdaż? — dokończył kapitan Nemo i na ego
ustach po awił się wyniosły uśmiech. — O tak, ako buntownika, być może wyrzutka
poza nawias luǳkości.

Inżynier nic nie odpowieǳiał.
— Cóż, czy nie tak, proszę pana?
— Nie do mnie należy wydawanie sądów o kapitanie Nemo — odezwał się wreszcie

Cyrus Smith — przyna mnie w tym, co dotyczy ego dawnego życia. Tak ak wszyscy
inni nie znam powodów te niezwykłe egzystenc i, nie mogę więc osąǳać skutków, nie
zna ąc przyczyn. To ednak wiem, że dobroczynna dłoń stale roztaczała opiekę nad nami
od chwili naszego przybycia na Wyspę Lincolna, że wszyscy zawǳięczamy życie dobre ,
wspaniałe i potężne istocie i że tą istotą potężną, dobrą i wspaniałą est pan, kapitanie
Nemo.

— Tak, to a — odpowieǳiał z prostotą kapitan.
Inżynier i reporter powstali. Ich towarzysze się zbliżyli i wǳięczność przepełnia ąca

im serce uż miała wyrazić się w gestach i słowach…
Ale kapitan Nemo powstrzymał ich ruchem ręki i głosem barǳie wzruszonym, niż

tego chciał to okazać, powieǳiał:
— Na pierw mnie wysłucha cie⁴³⁴.
I tak zacząwszy, w zwięzłych, szybko wypowieǳianych zdaniach opowieǳiał im całe

swo e życie.
Jego historia była krótka, a ednak musiał skupić resztę sił, aby móc ą dokończyć.

Widać było, że walczy z wielkim osłabieniem. Kilkakrotnie Cyrus Smith prosił go, aby
odpoczął, ale kapitan potrząsał głową ak człowiek, do którego utro uż nie należy, a gdy
reporter zaofiarował mu swo ą pomoc, powieǳiał:

— To zbędne. Mo e goǳiny są policzone.
Kapitan Nemo był Hindusem, nazywał się książę Dakkar, był synem radży niepodle-

głego wówczas Bundelkundu⁴³⁵, a bratankiem bohatera Indii Tippo-Sahiba⁴³⁶. Gdy miał
ǳiesięć lat, o ciec wysłał go do Europy, aby tam zdobył gruntowne wykształcenie, z ukry-
tą intenc ą, że w przyszłości bęǳie walczył ak równy z równym z tymi, których uważał
za ciemiężycieli swego kra u.

Od ǳiesiątego do trzyǳiestego roku życia książę Dakkar, człowiek niezwykle uzdol-
niony, wielkiego serca i umysłu, kształcił się w naukach ścisłych, w literaturze i sztuce
i osiągnął wspaniałe wyniki.

Książę Dakkar zwieǳił całą Europę. Uroǳenie i ma ątek sprawiały, iż był pożąda-
nym gościem w towarzystwie, ale uroki wielkiego świata nigdy go nie pociągały. Chociaż
młody i przysto ny, pozostawał zawsze poważny, ponury, pożerany pragnieniem wieǳy,
z nieubłaganą nienawiścią w sercu.

⁴³³malstrom — prąd morski o silnych wirach wywoływany pływami w fiordach północne Norwegii. [przypis
edytorski]

⁴³⁴Historia kapitana Nemo została rzeczywiście ogłoszona pod tytułem Dwaǳieścia tysięcy mil podmorskiej
żeglugi. Tuta także należy powtórzyć ostrzeżenie, uż raz umieszczone przy okaz i przygód Ayrtona, co do
niezgodności niektórych dat. Czytelnicy zechcą łaskawie za rzeć do powyższego przypisu. (Przypis wydawcy).
[przypis redakcy ny]

⁴³⁵Bundelkund — zapewne przekręcona nazwa Bundelkhand, re onu w środkowych Indiach, ob. w stanie
Madhya Pradesh oraz częściowo w stanie Uttar Pradesh. [przypis edytorski]

⁴³⁶Tippo-Sahib a. sułtan Tipu (–) — władca królestwa Ma suru w płd. Indiach, wsławiony stawia-
niem twardego oporu imperializmowi bryty skiemu; z powoǳeniem walczył przeciwko wo skom bryty skim
w drugie wo nie ma surskie , został ednak pokonany w trzecie i w czwarte wo nie ma surskie przez połączone
siły Wlk. Brytanii i sąsiadów Ma suru; zginął podczas obrony swo e stolicy, Seringapatam. [przypis edytorski]
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Książę Dakkar nienawiǳił. Nienawiǳił edynego kra u, którego nigdy nie chciał od-
wieǳić, edynego narodu, którego wszelkie oznaki przychylności stale odrzucał. Niena-
wiǳił Anglii i to tym mocnie , że nie edno musiał w nie poǳiwiać.

Ten Hindus skupił w sobie całą zaciekłą nienawiść zwyciężonego do zwycięzcy. Na-
eźdźca nie mógł znaleźć łaski u na echanego. Syn ednego z tych władców, nad którymi
Z ednoczone Królestwo⁴³⁷ zyskało tylko tytularne zwierzchnictwo, książę z rodu Tippo-
-Sahiba wychowany w duchu odwetu i zemsty, żywiący wielką miłość do swego poetycz-
nego kra u zakutego w angielskie ka dany, nie chciał nigdy postawić stopy na przeklęte
ziemi, która narzuciła Indiom niewolę.

Książę Dakkar stał się artystą, na którym ǳieła sztuki wywierały głębokie wrażenie,
uczonym, któremu nie była obca żadna ǳieǳina wieǳy, mężem stanu wychowanym na
europe skich dworach. W oczach wszystkich, którzy go obserwowali powierzchownie,
mógł uchoǳić za ednego z tych kosmopolitów⁴³⁸, ciekawych wieǳy, ale garǳących
czynem, za ednego z tych bogatych podróżników o wyniosłym i abstrakcy nym umyśle,
którzy stale przemierza ą cały świat, nie należąc właściwie do żadnego kra u.

A ednak były to tylko pozory. Ten artysta, ten uczony, ten człowiek pozostał w głębi
serca Hindusem, pozostał Hindusem przez żąǳę zemsty, Hindusem przez ożywia ącą go
naǳie ę, że kiedyś zdoła upomnieć się o prawa swo ego kra u, wypęǳić zeń cuǳoziem-
ców i przywrócić mu niepodległość.

Książę Dakkar powrócił do Bundelkundu w roku . Poślubił szlachetną Hinduskę,
które serce krwawiło, tak ak ego własne, nad nieszczęściami o czyzny. Miał z nią dwo-
e ǳieci, które niezmiernie kochał. Ale szczęście domowe nie pozwoliło mu zapomnieć
o niewoli Indii. Oczekiwał tylko na okaz ę. Wreszcie się zdarzyła.

Jarzmo angielskie zbytnio ciążyło ludom Indii. Książę Dakkar stał się głosem niezado-
wolonych. Przelał w nich całą nienawiść, aką pałał przeciw cuǳoziemcom. Przemierzył
nie tylko wciąż niezależne kra e Półwyspu Indy skiego, ale także tereny bezpośrednio
podległe administrac i angielskie . Przypomniał wszystkim wielkie dni Tippo-Sahiba,
bohatersko poległego pod Seringapatam w obronie roǳinnego kra u.

W  roku wybuchło wielkie powstanie sipa ów⁴³⁹. Książę Dakkar był ego duszą.
Zorganizował ogromne powstanie. Oddał dla sprawy swo e zdolności i bogactwa. Nie
szczęǳił samego siebie i walczył w pierwszych szeregach; narażał życie ak każdy z pro-
stych bohaterów, którzy powstali, żeby wyzwolić kra z niewoli; był ǳiesięć razy ranny
w dwuǳiestu starciach i nie znalazł śmierci nawet wówczas, gdy ostatni żołnierze nie-
podległości padli pod angielskimi kulami.

Nigdy właǳa angielska w Indiach nie była w takim niebezpieczeństwie i gdyby tylko
sipa owie otrzymali akąś pomoc z zewnątrz, na co liczyli, kto wie, czy nie byłby to kres
wpływów i panowania Z ednoczonego Królestwa w Az i.

Imię księcia Dakkara stało się wówczas sławne. Bohater nie ukrywał się i toczył otwar-
tą walkę. Za ego głowę wyznaczono nagrodę i chociaż nie znalazł się zdra ca, który by
go wydał, to ednak ego o ciec, matka, żona i ǳieci zapłacili za niego życiem, zanim
dowieǳiał się o grożącym im z ego powodu niebezpieczeństwie.

Kole ny raz prawo uległo sile. Sipa ów zwyciężono, a kra dawnych radżów popadł pod
eszcze barǳie bezwzględną właǳę Anglików.

Książę Dakkar, nie znalazłszy śmierci, powrócił w góry Bundelkundu. Tuta , teraz
całkiem samotny, prze ęty głębokim wstrętem do wszystkiego, co nosi imię człowieka,
pełen nienawiści i obrzyǳenia do cywilizowanego świata, pragnąc uciec przed nim na
zawsze, sprzedał resztki swo e fortuny, zebrał dwuǳiestkę na wiernie szych towarzyszy
i pewnego dnia wszyscy zniknęli.

⁴³⁷Zjednoczone Królestwo — tu: Z ednoczone Królestwo Wielkie Brytanii i Irlandii, państwo bryty sko-
-irlanǳkie w latach –. [przypis edytorski]

⁴³⁸kosmopolita — człowiek nieodczuwa ący związku ze swoim kra em, traktu ący cały świat ako swo ą o czy-
znę. [przypis edytorski]

⁴³⁹powstanie sipajów (–) — wielkie powstanie w Indiach przeciwko Bryty skie Kompanii Wschodnio-
indy skie , ǳiała ące ako niezależna właǳa kolonialna w imieniu Korony bryty skie . Zostało zapoczątkowane
przez bunt odǳiałów sipa ów, czyli żołnierzy indy skich w armii bryty skie , i było wspierane przez lokalnych
książąt. Skutkiem krwawo stłumionego powstania było zlikwidowanie Kompanii Wschodnioindy skie i prze-
ęcie właǳy w Indiach bezpośrednio przez Koronę bryty ską. [przypis edytorski]
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Gǳie książę Dakkar zamierzał znaleźć tę wolność, które mu odmówiono na zamiesz-
kane ziemi? Pod wodą, w głębinach mórz, gǳie nikt nie mógłby go dosięgnąć.

Wo ownik stał się uczonym. Na bezludne wyspie na Pacyfiku postawił stocznię,
w które ego planów został zbudowany okręt podwodny. Elektryczność, które niezmie-
rzoną siłę mechaniczną umiał wykorzystać za pomocą środków, akie kiedyś staną się
znane, i którą uzyskiwał z niewyczerpanych źródeł, zaspokoiła wszystkie potrzeby ego
pływa ącego aparatu, zarówno ako siła napędowa, ak też świetlna i cieplna. Niezliczone
skarby morza, miriady ryb, wodorosty i porosty, olbrzymie ssaki i nie tylko to, czego
dostarcza natura, ale i to wszystko, co utracili luǳie, wystarczało w zupełności na zaspo-
ko enie potrzeb księcia i ego załogi. W ten sposób spełniało się ego na gorętsze pragnie-
nie, gdyż nie chciał uż mieć żadnego kontaktu z ziemią. Ochrzcił swó podwodny okręt
mianem „Nautilus”⁴⁴⁰, sam przybrał imię kapitana Nemo⁴⁴¹ i zniknął pod powierzchnią
mórz.

Przez wiele lat kapitan przemierzał wszystkie oceany od ednego do drugiego bieguna.
Parias⁴⁴² zamieszkanego świata, zebrał w tych nieznanych światach godne poǳiwu skarby.
Miliony utracone w  roku w wodach zatoki Vigo⁴⁴³ przez galeony hiszpańskie stały się
dla niego niewyczerpaną kopalnią bogactw, z które stale korzystał, anonimowo wspiera ąc
narody walczące o niepodległość swych kra ów⁴⁴⁴.

Od wielu lat kapitan nie miał żadnego kontaktu z ludźmi, gdy nagle w nocy  listopada
 przypadek rzucił trzech luǳi na ego pokład. Był to pewien ancuski profesor, ego
służący oraz wielorybnik kanady ski. Ci trze luǳie wpadli do morza wskutek zderzenia
„Nautilusa” z egatą Stanów Z ednoczonych „Abraham Lincoln”, która go ścigała.

Kapitan Nemo dowieǳiał się od profesora, że „Nautilus”, którego edni uważali za
olbrzymiego ssaka z roǳiny wielorybów, a inni za statek podwodny z załogą złożoną
z piratów, est ścigany na wszystkich morzach.

Kapitan Nemo mógł zwrócić oceanowi trzech luǳi, których los postawił w ten sposób
na ego ta emnicze droǳe życia. Nie zrobił tego ednak, lecz trzymał ich ako więźniów.
Przez siedem miesięcy mieli możliwość poǳiwiania cudów podróży odbyte pod wodą na
przestrzeni dwuǳiestu tysięcy mil.

Pewnego dnia,  czerwca  roku, ci trze luǳie, niezna ący byna mnie przeszłości
kapitana Nemo, zawładnąwszy edną z łoǳi „Nautilusa”, zdołali się wymknąć. Ponieważ
w tym czasie Nautilus” wpadł wiry malstromu przy wybrzeżach Norwegii, kapitan sąǳił,
że uciekinierzy, pochwyceni w ten przeraża ący prąd, ponieśli śmierć w odmętach. Nie
wieǳiał o tym, że Francuz i ego dwa towarzysze zostali akimś cudem wyrzuceni na
brzeg, że znaleźli ich rybacy z Lofotów⁴⁴⁵ i że profesor po powrocie do Franc i wydał
książkę, w które opisał i u awnił ciekawości luǳkie te siedem miesięcy niezwykłe , pełne
przygód żeglugi „Nautilusa”.

Długo eszcze kapitan Nemo prowaǳił ten tryb życia, pływa ąc się po różnych mo-
rzach. Powoli ednak ego towarzysze powymierali i znaleźli spoczynek na koralowym
cmentarzu na dnie Pacyfiku. Na „Nautilusie” robiła się coraz większa pustka i wreszcie
kapitan Nemo pozostał edynym ży ącym ze wszystkich, którzy wraz z nim schronili się
w głębinach oceanu.

Kapitan Nemo miał wówczas sześćǳiesiąt lat. Kiedy został sam, zdołał doprowaǳić
swego „Nautilusa” do ednego z podwodnych portów, które czasami służyły mu za bazy.

Port ten wyżłobiony był pod Wyspą Lincolna i on to właśnie uǳielał teraz „Nauti-
lusowi” schronienia.

Od sześciu lat kapitan pozostawał tuta , nie żeglu ąc, oczeku ąc śmierci, to znaczy
chwili, kiedy połączy się z towarzyszami, gdy przypadkowo stał się świadkiem upadku

⁴⁴⁰nautilus (łac. z gr.) — żeglarz. [przypis edytorski]
⁴⁴¹nemo (łac.) — nikt. [przypis edytorski]
⁴⁴²parias — członek na niższe kasty w Indiach; przen. wyrzutek. [przypis edytorski]
⁴⁴³bitwa w zatoce Vigo ( paźǳiernika ) — bitwa morska przy atlantyckim wybrzeżu Hiszpanii, w które

okręty floty angielsko-holenderskie zaatakowały i pokonały hiszpańską flotę ze skarbami, płynącą z Hawany
i chronioną przez eskortę ancusko-hiszpańską. [przypis edytorski]

⁴⁴⁴wspierając narody walczące o niepodległość swego kraju — mowa tu o powstaniu Kandy czyków, które rze-
czywiście w ten sposób kapitan Nemo wspierał [Kandia to daw. nazwa m. Heraklion na wyspie Krecie; choǳi
o greckie powstanie na Krecie przeciwko Imperium Osmańskiemu w l. –; red. WL]. [przypis autorski]

⁴⁴⁵Lofoty — archipelag na Atlantyku u płn.-zach. wybrzeży Norwegii. [przypis edytorski]
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balonu unoszącego eńców zbiegłych z niewoli Południowców. Ubrany w swó skafander
nurkowy kapitan przechaǳał się pod wodą, w odległości kilku kabli od brzegu, właśnie
w chwili, gdy inżynier wpadł do morza. Pod wpływem szlachetnego odruchu kapitan
ocalił życie Cyrusowi Smithowi.

Z początku kapitan chciał uciec przed tymi pięcioma rozbitkami, ale ego port był
zamknięty, gdyż na skutek przesunięcia się bloków bazaltu, spowodowanego ǳiałaniem
sił wulkanicznych, ego statek nie mógł się uż wydostać przez we ście do krypty. Tam,
gǳie było eszcze dosyć wody dla lekkie łódki, brakowało e uż dla „Nautilusa”, ma ącego
stosunkowo duże zanurzenie.

Kapitan Nemo musiał więc pozostać na mie scu, a potem zaczął się przypatrywać tym
luǳiom, wyrzuconym bez środków do życia na bezludną wyspę. Nie chciał być ednak
przez nich wiǳiany. Stopniowo, gdy przekonał się, że są uczciwi, energiczni, przywiązani
do siebie braterską przy aźnią, zaczął interesować się ich ǳiałaniami. Jakby pomimo swo-
e woli przeniknął wszystkie ta emnice ich życia. Łatwo mu było w skafandrze docierać
na dno studni w Granitowym Pałacu, a stamtąd wpinać się po występach skalnych aż do
górnego wylotu, gǳie słuchał kolonistów opowiada ących o swo e przeszłości, rozważa-
ących teraźnie szość i przyszłość. Dowieǳiał się od nich o olbrzymich zmaganiach, akie
pod ęła Ameryka przeciw Ameryce, żeby znieść niewolnictwo. O tak! Ci luǳie mogli
pogoǳić kapitana Nemo z luǳkością, którą tak szlachetnie reprezentowali na wyspie.

Kapitan Nemo ocalił życie Cyrusowi Smithowi. On to również doprowaǳił psa do
Kominów, wyrzucił Topa z eziora, on także podrzucił na Cyplu Znaleziska skrzynię wy-
ładowaną tyloma pożytecznymi dla kolonistów przedmiotami, puścił czółno z prądem
Rzeki ǲiękczynienia, zrzucił drabinę z progu Granitowego Pałacu podczas napadu małp,
dał znać o obecności Ayrtona na wyspie Tabor przez umieszczenie dokumentu w bu-
telce, wysaǳił bryg wybuchem torpedy założone na dnie cieśniny, uratował Harberta
od pewne śmierci, dostarcza ąc siarczanu chininy, wreszcie uśmiercił piratów pociskami
elektrycznymi, których ta emnicę budowy znał i których używał w swoich podmorskich
polowaniach. Tak oto wy aśniały się rozmaite fakty, które wydawały się nadprzyroǳone,
a które wszystkie razem świadczyły o wspaniałomyślności i potęǳe kapitana.

Wciąż eszcze ten wielki odludek uczuwał pragnienie czynienia dobra. Chciał eszcze
przekazać swoim protegowanym wiele użytecznych rad. Czu ąc, ak serce mięknie mu
w obliczu zbliża ące się śmierci, wezwał, ak wiadomo, kolonistów z Granitowego Pałacu
za pomocą drutu, którym połączył zagrodą z „Nautilusem”, także wyposażonym w aparat
telegraficzny. Może nie zrobiłby tego, gdyby wieǳiał, że Cyrus Smith zna wystarcza ąco
ego ǳie e, żeby powitać go imieniem kapitana Nemo.

Kapitan skończył swą opowieść. Wówczas Cyrus Smith przypomniał wszystkie zda-
rzenia, które wywarły tak zbawienny wpływ na życie kolonistów, i w imieniu swoich
towarzyszy oraz swoim własnym poǳiękował wspaniałomyślnemu człowiekowi, które-
mu tyle zawǳięczali.

Ale kapitan Nemo nie wymagał poǳiękowań za oddane przysługi. Niepokoiła go
ostatnia myśl i zanim uścisnął wyciągniętą rękę inżyniera, powieǳiał:

— A teraz, proszę pana, teraz, kiedy poznał pan mo e życie, proszę e osąǳić.
Mówiąc to, kapitan na wyraźnie robił aluz ę do tragicznego wydarzenia, którego

świadkami byli trze cuǳoziemcy rzuceni na pokład „Nautilusa”. Wydarzenie to an-
cuski profesor niewątpliwie opisał w swo e książce i musiało ono wywołać straszliwe
wrażenie.

Otóż na kilka dni przed ucieczką profesora i ego dwóch towarzyszy „Nautilus”, ści-
gany przez akąś egatę na północnym Atlantyku, uderzył w nią ak taran i bez litości ą
zatopił.

Cyrus Smith zrozumiał aluz ę, ale powstrzymał się od odpowieǳi.
— To była egata angielska! — zawołał kapitan Nemo, sta ąc się na chwilę znowu

księciem Dakkarem. — Angielska, rozumie pan? Zaatakowała mnie! Byłem uwięziony
w wąskie i płytkie zatoce!… Musiałem się wydostać i…. wydostałem się!…

A po chwili dodał, spoko nym uż głosem:
— Po mo e stronie była słuszność i prawo — dodał. — Wszęǳie robiłem tyle do-

brego, ile zdołałem, i tyle złego, ile musiałem. Sprawiedliwość nie polega wyłącznie na
przebaczeniu.
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Przez kilka chwil panowała cisza, po czym kapitan Nemo przemówił ponownie:
— Cóż więc o mnie myślicie, panowie?
Cyrus Smith wyciągnął rękę do kapitana i poważnym głosem odpowieǳiał:
— Kapitanie, całą pańską winą est to, że wierzył pan, że można wskrzesić przeszłość, Walka, Historia, Błąǳenie

i że walczył pan przeciwko nieuchronnemu postępowi. To eden z tych błędów, które
edni poǳiwia ą, a inni potępia ą, ale tylko Bóg est ich sęǳią, a rozum luǳki musi e
rozgrzeszyć. Z tym, kto się myli co do intenc i, którą uważa za dobrą, można walczyć,
ale nie wolno przestać go szanować. Błąd pański należy do takich, które nie wyklucza ą
poǳiwu, zaś pana imię może się nie obawiać sądu historii. Kocha ona bowiem bohaterskie
szaleństwa, choć ednocześnie potępia ich skutki.

Pierś kapitana Nemo uniosła się w westchnieniu, a ego ręka wyciągnęła się ku niebu.
— Czy błąǳiłem, czy miałem słuszność? — wyszeptał.
Cyrus Smith ciągnął dale .
— Wszystkie wielkie czyny powraca ą do Boga, bo od niego pochoǳą. Kapitanie

Nemo, zebrani tuta uczciwi luǳie, którym tyle razy pan pomagał, nigdy nie przestaną
pana opłakiwać.

Harbert zbliżył się do kapitana. Przykląkł, u ął go za rękę i pocałował.
Łza się stoczyła z oczu umiera ącego:
— Mo e ǳiecko – wyszeptał. — Niech cię Bóg błogosławi.

 

Ostatnie goǳiny kapitana Nemo. — Wola umierającego. — Pamiątka dla jednodniowych
przyjaciół. — Grobowiec kapitana Nemo. — Kilka rad dla kolonistów. — Ostatnia chwila.
— Na dnie morza.

Tymczasem nadszedł ǳień. Do głębokie krypty nie docierał na mnie szy promyk
słońca. Przypływ morza zalał otwór, ale sztuczne światło tryska ące długimi snopami przez
ściany „Nautilusa” nie słabło ani na chwilę, toteż zwierciadło wody otacza ące statek wciąż
lśniło tak samo.

Kapitan Nemo, skra nie wyczerpany, opadł na otomanę. O przeniesieniu go do Gra-
nitowego Pałacu nie było co nawet myśleć, gdyż stanowczo ozna mił, że chce pozostać
wśród bezcennych cudów „Nautilusa” i tu oczekiwać na nadchoǳącą śmierć.

Podczas dość długiego okresu osłabienia, które prawie pozbawiło chorego świadomo-
ści, Cyrus Smith i Gedeon Spilett uważnie obserwowali ego stan. Widać było, że kapitan
powoli gaśnie. Wkrótce miało zupełnie zabraknąć sił temu niegdyś tak potężnemu ciału,
ǳiś zaś kruche powłoce duszy zbiera ące się do odlotu. Resztka życia skupiała w sercu
i w głowie.

Inżynier i reporter naraǳili się po cichu. Czy można było coś eszcze zrobić dla umie-
ra ącego? Czy dałoby się, eżeli nie ocalić go, to przyna mnie przedłużyć mu życie o kilka
dni? Nie, on sam oświadczył, że nie ma uż dla niego żadnego ratunku i ze spoko em
oczekiwał śmierci.

— Nic nie możemy zrobić — — powieǳiał Gedeon Spilett.
— Na co on umiera? — spytał Pencroff.
— Po prostu gaśnie — odpowieǳiał reporter.
— Ale gdybyśmy go — ciągnął dale marynarz — wynieśli na świeże powietrze, na

słońce, może by przyszedł do siebie?
— Nie, Pencroffie — odparł inżynier — to by nic nie pomogło. Zresztą kapitan Nemo

nie zgoǳiłby się nigdy na opuszczenie statku. Od trzyǳiestu lat ży e na „Nautilusie” i na
„Nautilusie”, a nie gǳie inǳie , chce umrzeć.

Zapewne kapitan Nemo usłyszał odpowiedź Cyrusa Smitha, ponieważ podniósł się
i słabym, ale eszcze zrozumiałym głosem powieǳiał:

— Ma pan rac ę. Powinienem i chcę umrzeć tuta . Dlatego mam prośbę.
Cyrus Smith i ego towarzysze zbliżyli się do otomany i ułożyli e poduszki tak, aby

umiera ący miał wygodnie sze oparcie.
Wówczas ego wzrok zaczął błąǳić po wszystkich cudach tego salonu, oświetlonego

elektrycznym blaskiem rozpraszanym przez arabeski świetlnego sufitu. Popatrzył kole no
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na obrazy zawieszone na wspaniałych obiciach ścian, na arcyǳieła mistrzów włoskich,
flamanǳkich, ancuskich i hiszpańskich, na rzeźby z marmuru i brązu, sto ące na po-
stumentach, na wspaniałe organy oparte o przepierzenie tylne ściany, na szklane gabloty
rozstawione wokół basenu zna du ącego na środku salonu, w których błyszczały na bar-
ǳie godne poǳiwu płody morza: morskie rośliny, amochłony, sznury pereł nieocenio-
ne wartości, a wreszcie ego wzrok zatrzymał się na dewizie wypisane na ontonie tego
muzeum, na dewizie „Nautilusa”:

Mobilis in mobili⁴⁴⁶.

Zdawało się, akby chciał po raz ostatni popieścić wzrokiem te arcyǳieła sztuki i przy-
rody, do których ograniczył swó świat w ciągu długoletniego pobytu w głębinach mórz.

Cyrus Smith uszanował milczenie kapitana Nemo. Czekał, aż umiera ący sam zacznie
mówić.

Po kilku chwilach, w czasie których zapewne przesunęło mu się przed oczyma całe
ego życie, kapitan Nemo zwrócił się do kolonistów i powieǳiał:

— Czy uważacie, panowie, że macie wobec mnie dług wǳięczności?
— Kapitanie, oddalibyśmy swo e życie, aby przedłużyć pańskie!
— To dobrze — ciągnął dale kapitan Nemo — to dobrze. Przyrzeknĳcie mi więc

wypełnić mo ą ostatnią wolę, a wynagroǳicie mi za wszystko, co dla was uczyniłem.
— Przyrzekamy! — odpowieǳiał Cyrus Smith.
Obietnicą tą wiązał zarazem siebie i swoich towarzyszy.
— Panowie — pod ął kapitan — utro uż mnie nie bęǳie.
I powstrzymu ąc ruchem Harberta, który chciał zaprzeczać, powieǳiał:
— Tak est. Jutro uż mnie nie bęǳie, a nie chciałbym mieć innego grobowca niż

„Nautilus”. To mo a trumna. Wszyscy moi przy aciele spoczywa ą na dnie morza i a też
chciałbym tam spocząć.

Głębokie milczenie było odpowieǳią na te słowa kapitana Nemo.
— Wysłucha cie mnie uważnie, panowie — mówił dale — „Nautilus” est uwięziony

w te grocie, gdyż e próg się podniósł. Jeśli ednak statek nie może opuścić swo ego
więzienia, to może przyna mnie zapaść się w otchłań, która est pod nim, i pochować
w e głębi mo ą śmiertelną powłokę.

Koloniści w skupieniu słuchali słów umiera ącego.
— Jutro po mo e śmierci, panie Smith — mówił dale kapitan — pan i pańscy towa-

rzysze opuścicie „Nautilusa”, gdyż wszystkie skarby, które się w nim zna du ą, powinny
zniknąć wraz ze mną. Jedna tylko pamiątka pozostanie po księciu Dakkarze, którego
historię teraz uż znacie. Ta oto szkatułka zawiera diamenty wartości wielu milionów,
w większości pochoǳące z epoki, gdy będąc o cem i mężem, prawie uwierzyłem w szczę-
ście, oraz zbiór pereł wydobytych przeze mnie i moich przy aciół z głębi mórz. ǲięki
tym skarbom bęǳiecie mogli dokonać wiele dobrego. W rękach takich ak pańskie, pa-
nie Smith, i pańskich towarzyszy pieniąǳe nie mogą sprowaǳić złych następstw. Będę
więc tam z wysoka wspólnikiem waszych poczynań i estem o nie spoko ny.

Po paru chwilach odpoczynku, akiego wymagało ego niezmierne osłabienie, kapitan
Nemo ciągnął dale :

— Jutro zabierzecie szkatułkę i opuścicie ten salon, zamyka ąc za sobą drzwi. Potem
wy ǳiecie na platformę „Nautilusa” i zamkniecie klapę luku, mocu ąc ą sworzniami.

— Zrobimy to, kapitanie — odpowieǳiał Cyrus Smith.
— Dobrze. Następnie wsiąǳiecie do łódki, na które tu przypłynęliście. Jednak przed

opuszczeniem „Nautilusa” udacie się na rufę i otworzycie tam dwa wielkie kurki zna du ące
się na linii wodne . Wówczas woda dostanie się do zbiorników i „Nautilus” powoli zanurzy
się, żeby spocząć na dnie otchłani.

A gdy Cyrus Smith zrobił gest, akby chciał coś zauważyć, kapitan dodał:
— Nie obawia cie się o nic. Pochowacie tylko zmarłego.
Ani Cyrus Smith, ani żaden z ego towarzyszy nie ośmielił się sprzeciwić kapitanowi

Nemo. Wyraził swo ą ostatnią wolę i nie pozostało im nic innego, ak ą spełnić.
— Czy przyrzekacie mi to, panowie? — dodał kapitan Nemo.

⁴⁴⁶Mobilis in mobili (łac) — ruchome w ruchomym. [przypis edytorski]
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— Tak, kapitanie — odpowieǳiał inżynier.
Kapitan poǳiękował ruchem głowy i prosił kolonistów, żeby na parę goǳin zosta-

wili go samego. Gedeon Spilett chciał koniecznie pozostać przy nim, na wypadek gdyby
nastąpił kryzys, ale umiera ący odmówił:

— Będę żył do utra.
Opuścili więc wszyscy salon, przeszli przez bibliotekę, salę adalną i dotarli do maszy-

nowni na ǳiobie, gǳie zna dowały się aparaty elektryczne, dostarcza ące „Nautilusowi”
ciepło, światło, a także siłę mechaniczną. „Nautilus” był arcyǳiełem mieszczącym w sobie
arcyǳieła. Inżynier poǳiwiał go w zdumieniu.

Koloniści wyszli na platformę, wznoszącą się na siedem do ośmiu stóp nad wodą. Tu
położyli się przy grube , soczewkowate szybie osłania ące coś w roǳa u wielkiego oka,
z którego tryskał snop światła. Za nim widać było kabinę mieszczącą koła sterowe, gǳie
przebywał sternik, gdy prowaǳił „Nautilusa” przez tonie morskie, oświetlane na znaczną
odległość przez promienie światła elektrycznego.

Cyrus Smith i ego towarzysze początkowo milczeli, gdyż wszystko, co przed chwilą
wiǳieli i słyszeli, wywarło na nich wielkie wrażenie i serce im się ściskało na myśl o tym,
że człowiek, który tyle razy im pomagał, ich obrońca, którego znali zaledwie kilka goǳin,
zna du e się na progu śmierci. Jakikolwiek wyrok wydaliby potomni o czynach te , można
omalże powieǳieć, nadluǳkie istoty, książę Dakkar pozostanie na zawsze edną z tych
niezwykłych postaci, o których pamięć nigdy nie zaginie.

— To dopiero człowiek! — zawołał Pencroff. — Wprost nie do wiary, że żył w ten
sposób na dnie oceanu! A pomyśleć eszcze, że może i tam nie znalazł więce spoko u niż
gǳie inǳie …

— Może „Nautilus” — zauważył Ayrton — mógłby nam się przydać, żeby opuścić
Wyspę Lincolna i dotrzeć do akiegoś zamieszkałego lądu.

— Do kroćset diabłów! — krzyknął Pencroff. — Ja nie odważyłbym się kierować
podobnym statkiem. Pływać po morzu — zgoda! Ale pod morzem — nigdy!

— Wyda e mi się — odparł reporter — że manewrowanie takim aparatem podwod-
nym ak „Nautilus” musi być barǳo łatwe, Pencroffie, i że prędko byśmy się to tego
przyzwyczaili. Nie trzeba się na takim statku obawiać burzy ani uderzenia o inny statek.
Kilka stóp pod powierzchnią morze est spoko ne ak ezioro.

— Barǳo możliwe — upierał się marynarz — ale wolę uczciwy podmuch wiatru na
pokłaǳie solidnie zbudowanego i ożaglowanego statku. Statki są do pływania po woǳie,
a nie pod nią.

— Przy aciele — odpowieǳiał inżynier — nie ma co teraz dyskutować o okrętach
podwodnych, przyna mnie eśli choǳi o „Nautilusa”. „Nautilus” nie należy do nas i nie
mamy prawa nim rozporząǳać. Zresztą w żadnym wypadku nie moglibyśmy z niego
skorzystać. Nie tylko bowiem nie może się wydostać z pieczary, które we ście zamknęło
znaczne wydźwignięcie się skał bazaltowych, ale ponadto kapitan Nemo życzy sobie, aby
po ego śmierci statek został zatopiony razem z ego ciałem. Taka est ego wyraźna wola
i ą spełnimy.

Po dłuższe rozmowie Cyrus Smith i ego towarzysze zeszli znowu do wnętrza „Na-
utilusa”. Tam posilili się nieco i wrócili do salonu.

Kapitan Nemo ocknął się z odrętwienia i ego oczy zapłonęły dawnym blaskiem. Na
ego ustach zarysowywał się lekki uśmiech. Koloniści podeszli do niego.

— Panowie — odezwał się do nich kapitan — esteście odważnymi, uczciwymi i do-
brymi ludźmi. Poświęciliście się wszyscy całym sercem wspólnemu ǳiełu. Często was
obserwowałem‥ Pokochałem was, kocham was!… Proszę mi podać rękę, panie Smith!…

Cyrus Smith wyciągnął dłoń, a kapitan uścisnął ą serdecznie.
— Jak to dobrze! — szepnął.
A potem dodał:
— Ale dosyć o mnie. Musze porozmawiać o was i o Wyspie Lincolna, gǳie znaleź-

liście schronienie… Czy chcecie ą opuścić?
— Z tym, żeby późnie na nią powrócić, kapitanie! — odparł żywo Pencroff.
— Powrócić? Rzeczywiście, Pencroffie — odpowieǳiał kapitan, uśmiecha ąc się. —

Wiem przecież, ak kocha pan tę wyspę. ǲięki waszym staraniom zmieniła się zupełnie
i niezaprzeczalnie należy do was.
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— Mamy zamiar, kapitanie — odezwał się Cyrus Smith — ofiarować ą Stanom
Z ednoczonym i założyć na nie bazę dla nasze marynarki, barǳo dogodnie położoną
w te części Pacyfiku.

— Myślicie o swo e o czyźnie, panowie — odpowieǳiał kapitan. — Pracu ecie dla
e pomyślności, dla e sławy. Macie rac ę. O czyzna!… Właśnie tam trzeba wrócić!… Tak,
tam się powinno umrzeć!… A a umieram z dala od wszystkiego, co ukochałem.

— Czy ma pan może do przekazania akieś ostatnie rozporząǳenia? — zawołał żywo
inżynier. — Może akąś pamiątkę do wręczenia przy aciołom, których pozostawił pan
w górach Indii?

— Nie, panie Smith. Nie mam uż przy aciół. Jestem ostatnim ze swo ego rodu i daw- Samotność
no uż umarłem dla wszystkich, którzy mnie znali. Powróćmy ednak do was. Samotność,
odosobnienie to rzeczy smutne, przewyższa ące luǳkie siły. Ja umieram, gdyż uwierzy-
łem, że można żyć samotnie. Musicie zrobić wszystko, żeby opuścić Wyspę Lincolna
i znów u rzeć ziemię roǳinną. Wiem, że ci nęǳnicy zniszczyli zbudowany przez was
statek…

— Teraz budu emy nowy — odezwał się Gedeon Spilett — i to statek tak duży,
abyśmy mogli na nim popłynąć do na bliższych lądów; ale eśli pręǳe czy późnie zdoła-
my opuścić Wyspę Lincolna, powrócimy na nią. Zbyt wiele wspomnień nas z nią wiąże,
abyśmy mogli kiedykolwiek o nie zapomnieć.

— Tuta poznaliśmy kapitana Nemo — odezwał się Cyrus Smith.
— I tylko tuta wszystko nam bęǳie pana przypominać — dodał Harbet.
— I tu właśnie odpocznę snem wieczystym, eżeli… — Kapitan zawahał się i zamiast

dokończyć zaczętego zdania, powieǳiał: — Panie Smith, chciałbym z panem pomówić…
tylko z panem.

Towarzysze inżyniera, szanu ąc życzenie umiera ącego, wyszli z sali.
Cyrus Smith tylko parę minut pozostał sam na sam z kapitanem Nemo. Wkrótce

przywołał przy aciół, ale nie wy awił im ani słowa z ta emnic, które powierzył mu umie-
ra ący.

Gedeon Spilett przy rzał się bacznie choremu. Widać było, że kapitana podtrzymywała
uż tylko siła ducha, która ednak wkrótce uż nie wystarczy, żeby powstrzymać narasta ące
osłabienie fizyczne.

ǲień dobiegł końca, nie przynosząc żadne ważne zmiany. Koloniści ani na chwilę
nie opuścili „Nautilusa”. Nadeszła noc, choć w krypcie nie można było tego rozpoznać.

Kapitan Nemo nie cierpiał, ale gasł. Jego szlachetne oblicze, okryte bladością zbliża-
ące się śmierci, było spoko ne. Z ust wymykały się niekiedy prawie niezrozumiałe słowa,
odnoszące się do rozmaitych zdarzeń z ego niezwykłego życia. Czuło się, że życie powoli
opuszcza to ciało; ręce i nogi były uż zimne.

Raz czy dwa odezwał się eszcze do sto ących przy nim kolonistów i uśmiechnął się
do nich tym ostatnim uśmiechem, którego nieraz nawet śmierć nie zaciera.

Wreszcie krótko po północy kapitan Nemo ostatnim wysiłkiem zdołał skrzyżować
ręce na piersiach, ak gdyby pragnął umrzeć w te pozyc i.

Około pierwsze nad ranem resztka życia skupiła się uż tylko w ego spo rzeniu.
Ostatni błysk zaświecił w źrenicach, niegdyś płonących takim ogniem. Potem, szepcząc
„Bóg i O czyzna”, oddał ostatnie tchnienie.

Cyrus Smith, pochyliwszy się nad nim, zamknął oczy temu, który był niegdyś księ-
ciem Dakkarem, a w te chwili przestał być nawet kapitanem Nemo.

Harbert i Pencroff płakali, Ayrton ukradkiem ocierał łzy. Nab klęczał obok reportera
sto ącego ak posąg.

Wśród te ciszy Cyrus Smith uniósł rękę nad głową zmarłego i powieǳiał:
— Niech Bóg ma w opiece ego duszę! — Potem, zwraca ąc się do przy aciół, dodał:

— Módlmy się za tego, którego straciliśmy!

Kilka goǳin późnie koloniści spełnili obietnicę daną kapitanowi, wykonu ąc ostatnią
wolę umiera ącego.

Cyrus Smith i ego towarzysze opuścili „Nautilusa”, zabiera ąc ze sobą edyną pamiątkę
pozostawioną im przez dobroczyńcę — szkatułkę zawiera ącą ma ątek wart kilka fortun.
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Starannie zamknęli drzwi wspaniałego salonu, wciąż zalanego powoǳią światła. Przy-
twierǳili sworzniami metalową pokrywę luku, tak aby ani kropla wody nie mogła prze-
niknąć do wnętrza „Nautilusa”.

Następnie koloniści zeszli do łódki przycumowane do burty statku podwodnego.
Podpłynęli do ru. Tu na linii wodne zna dowały się dwa duże kurki połączone ze zbior-
nikami służącymi do zanurzania statku.

Odkręcili kurki, zbiorniki napełniły się wodą i „Nautilus”, zagłębia ąc się powoli,
zniknął pod powierzchnią wody.

Koloniści długo eszcze wiǳieli statek przez warstwę wody. Jego potężne reflekto-
ry oświetlały prze rzystą toń, podczas gdy w krypcie powoli stawało się coraz ciemnie .
Wreszcie snop światła elektrycznego zniknął i „Nautilus”, zamieniony w grobowiec ka-
pitana Nemo, spoczął na dnie morza.
 

Rozmyślania kolonistów. — Wznowienie prac nad budową statku. —  stycznia . —
Pióropusz na szczycie wulkanu. — Pierwsze oznaki bliskiego wybuchu. — Ayrton i Cyrus
Smith w zagroǳie. — Badania w Krypcie Dakkara. — Co kapitan Nemo powieǳiał in-
żynierowi.

O świcie koloniści w milczeniu dotarli do wylotu groty, które na pamiątkę kapitana
Nemo nadali nazwę Krypty Dakkara. Trwał odpływ, więc z łatwością przepłynęli pod
arkadą, o które bazaltowe filary uderzały fale.

Łódź pozostawili na mie scu, poza zasięgiem fal. Przez nadmiar ostrożności Pen-
croff, Nab i Ayrton wyciągnęli ą niewielką plażę przylega ącą z edne strony do krypty,
w mie sce, gǳie nie groziło e żadne niebezpieczeństwo.

Z nade ściem dnia burza ustała. Ostatnie pomruki grzmotu cichły gǳieś na zachoǳie.
Deszcz przestał padać, ale niebo eszcze pokryte było chmurami. Ogólnie rzecz biorąc
paźǳiernik, który na półkuli południowe est początkiem wiosny, nie zapowiadał się zbyt
obiecu ąco, zaś wiatr ciągle zmieniał kierunek, co nie pozwalało liczyć na stałą pogodę.

Cyrus Smith i ego towarzysze, opuściwszy Kryptę Dakkara, udali się z powrotem
do zagrody. Po droǳe Nab i Harbert za ęli się zwĳaniem drutu przeciągniętego przez
kapitana pomięǳy zagrodą a kryptą, który mógł się przydać na późnie .

W droǳe koloniści mało mówili. Wydarzenia nocy z  na  paźǳiernika wywar-
ły na nich silne wrażenie. Ten niezna omy, który tak skutecznie im pomagał, człowiek,
z którego ich wyobraźnia uczyniła opiekuńczego ducha, kapitan Nemo — uż nie żył.
Jego „Nautilus” wraz z nim spoczywał w otchłani morza. Toteż wszyscy czuli się osamot-
nieni eszcze barǳie niż dawnie . Przyzwyczaili się liczyć na tę potężną pomoc, które im
teraz miało zabraknąć. Nawet Gedeon Spilett i Cyrus Smith nie mogli się otrząsnąć z tego
wrażenia, toteż wszyscy podczas całe drogi do zagrody zachowywali głębokie milczenie.

Około ǳiewiąte rano koloniści znaleźli się znowu w Granitowym Pałacu.
Postanowili wszyscy, że trzeba się ak na szybcie ponownie zabrać do pracy przy bu-

dowie statku. Cyrus Smith poświęcił temu zadaniu barǳie niż kiedykolwiek swó czas
i troskę. Nikt nie mógł przewiǳieć, co przyniesie przyszłość. Dlatego tak ważne było dla
kolonistów posiadanie solidnie zbudowanego statku, zdolnego utrzymać się na morzu
nawet w czasie burzy i dostatecznie dużego, aby można było na nim wyruszyć w dłuższy,
dalszy re s. Gdyby po wykończeniu statku koloniści nie zdecydowali się eszcze na opusz-
czenie Wyspy Lincolna i popłynięcie na archipelag polinezy ski na Pacyfiku bądź też na
wybrzeża Nowe Zelandii, to przyna mnie powinni ak na szybcie udać się na wyspę
Tabor, żeby pozostawić tam notatkę o Ayrtonie. Był to konieczny środek ostrożności, na
wypadek gdyby szkocki acht z awił się znowu na tych wodach, i pod tym względem nie
wolno było niczego zaniedbać.

Zabrano się więc znowu gorliwie do pracy. Cyrus Smith, Pencroff i Ayrton przy po-
mocy Naba, Gedeona Spiletta i Harberta, kiedy tych ostatnich nie odrywało akieś ważne
za ęcie, pracowali bez przerwy. Trzeba było koniecznie skończyć nowy statek w ciągu pię-
ciu miesięcy, czyli do początku marca, eżeli chcieli odwieǳić wyspę Tabor, zanim silne
wiatry występu ące podczas zrównania dnia z nocą uniemożliwia ą podróż. Toteż cieśle
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nie marnowali ani chwili. Zresztą nie musieli się troszczyć o maszty i ożaglowanie, bo
wszystko to uż mieli w spadku po „Speedym”. Choǳiło przede wszystkim o skończenie
kadłuba statku.

Wśród tych ważnych za ęć, którym prawie wszystkie inne ustąpiły mie sca, minął
koniec roku . Po dwóch i pół miesiącach pracy zamocowano wszystkie wręgi i roz-
poczęto układanie klepek poszycia. Można uż było ocenić, że plany Cyrusa Smitha były
znakomite i że statek bęǳie się dobrze trzymał na woǳie. Pencroff poświęcał się te pracy
z zapalczywą gorliwością i zrzęǳił, gdy któryś z towarzyszy zamieniał na akiś czas topór
ciesielski na strzelbę myśliwską. A przecież trzeba było z myślą o zimie uzupełnić zapasy
Granitowego Pałacu. Ale to Pencroffa nie obchoǳiło. ǲielny marynarz był niezadowo-
lony, gdy w stoczni brakowało robotników. W takich wypadkach, mrucząc i zrzęǳąc,
z wielkie irytac i pracował za sześciu.

Całe lato było brzydkie. Przez kilka dni trwały nieznośne skwary, wskutek których
nadmiar elektryczności w powietrzu wyładowywał się w gwałtownych burzach. Rzadko
kiedy nie było słychać dalekich grzmotów. Był to akby głuchy, ale stały pomruk, aki
słyszy się zwykle w okołorównikowych regionach globu.

 stycznia  rozszalała się niesłychanie gwałtowna burza, w czasie które pioruny
kilkakrotnie uderzyły w wyspę. Trafiły i strzaskały wysokie drzewa, mięǳy innymi e-
den z olbrzymich wiązowców ocienia ących ptaszarnię na południowym brzegu eziora.
Czy to z awisko atmosferyczne miało akiś związek z procesami zachoǳącymi we wnę-
trzu ziemi? Czy istniała akaś łączność pomięǳy zaburzeniami atmosfery a zaburzeniami
w głębinach globu? Cyrus Smith przypuszczał, że tak, ponieważ nasilenie burz zbiegało
się ze zwiększoną aktywnością wulkanu.

 stycznia Harbert, wszedłszy o świcie na Płaskowyż Pięknego Widoku, żeby osiodłać
onagra, spostrzegł olbrzymi pióropusz dymu wznoszący się na szczycie wulkanu.

Natychmiast zawiadomił o tym towarzyszy, którzy zaraz dołączyli do niego, aby ob-
serwować Górę Franklina.

— Ho, ho! — zawołał Pencroff. — Tym razem to uż nie zwykła para. Zda e mi się,
że olbrzym nie poprzesta e uż tylko na oddychaniu, ale i fa kę pali!

Obrazowe określenie użyte przez marynarza dobrze opisywało zmiany, akie zaszły
w kraterze wulkanu. Od trzech miesięcy z krateru wydobywała się mnie lub barǳie gę-
sta para, ale pochoǳąca tylko z wrzenia składników mineralnych wewnątrz ziemi. Tym
razem zamiast pary widać było gęste kłęby dymu wznoszące się w postaci szarawe ko-
lumny, szerokie u podstawy na ponad trzysta stóp i rozrasta ące się ak olbrzymi grzyb
na wysokości siedmiuset do ośmiuset stóp ponad szczytem góry.

— W kominie płonie ogień — powieǳiał Gedeon Spilett.
— A nie esteśmy w stanie go zgasić! — odpowieǳiał Harbert.
— Powinno się właściwie czyścić wulkany ak kominy — zauważył Nab na poważ-

nie szym w świecie tonem.
— Znakomicie, Nabie! — zawołał Pencroff. — A może ty byś chciał zostać komi-

niarzem wulkanów?
I marynarz wybuchnął głośnym śmiechem.
Cyrus Smith uważnie obserwował gęsty dym wydobywa ący się z Góry Franklina,

a nawet nasłuchiwał, ak gdyby chcąc pochwycić akieś odległe pomruki. Po chwili po-
wrócił do towarzyszy, od których się nieco oddalił, i powieǳiał:

— Rzeczywiście, przy aciele, nie ma co ukrywać, że zaszły poważne zmiany. Produkty
wulkaniczne są uż nie tylko w stanie wrzenia, ale za ęły się ogniem i z całą pewnością
grozi nam bliski wybuch.

— No cóż, panie Smith — powieǳiał marynarz — przy rzymy się temu wybuchowi,
a ak bęǳie udany, to bęǳiemy go oklaskiwać. Nie wyda e mi się, żebyśmy mieli się czym
prze mować.

— Nie, Pencroffie — odparł Cyrus Smith. — Wprawǳie dawny szlak lawy pozosta e
otwarty i ǳięki ego położeniu do te pory zawsze wypływała z krateru na północ, ale
ednak…

— Jednak — pod ął reporter — ponieważ wybuch nie może nam przynieść żadne
korzyści, byłoby lepie , żeby nie nastąpił.
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— Kto wie? — powieǳiał marynarz. — Może w tym wulkanie zna du e się akaś
cenna i pożyteczna substanc a, którą bęǳie łaskaw wyrzucić, a my z nie skorzystamy.

Cyrus Smith potrząsnął głową ak człowiek niespoǳiewa ący się niczego dobrego po
z awisku, które tak nagle się rozwinęło. Nie zapatrywał się na następstwa wybuchu tak
lekko ak Pencroff. Chociaż wylew lawy ǳięki układowi krateru nie zagrażał bezpośred-
nio zalesionym i uprawnym częściom wyspy, ale mogły się po awić inne groźne skutki.
Nierzadko zdarza się, że wybuchom wulkanów towarzyszy trzęsienie ziemi, a wyspa tego
roǳa u ak Wyspa Lincolna, uformowana z tak różnorodnych materiałów — z edne
strony z bazaltów, z drugie z granitów, z lawy na północy, z luźnego gruntu na południu
— z materiałów, które nie mogły się ze sobą barǳo silnie zespolić, narażona byłaby na
ryzyko rozpadnięcia się. Chociaż więc wylew substanc i wulkanicznych nie stanowił zbyt
groźnego niebezpieczeństwa, to wszelkie ruchy skorupy ziemskie , które wstrząsnęłyby
wyspą, mogły doprowaǳić do katastrofalnych skutków.

— Wyda e mi się — powieǳiał Ayrton, który leżał z uchem przyłożonym do ziemi
— że słyszę głuchy turkot, ak gdyby wozu wyładowanego sztabami żelaza.

Pozostali zaczęli uważnie się przysłuchiwać i stwierǳili, że Ayrton się nie mylił. Do
turkotu dołączało się od czasu do czasu akieś poǳiemne wycie, które tworzyło roǳa
rinforzando⁴⁴⁷, i stopniowo słabło, ak gdyby przez wnętrze globu przelatywał akiś gwał-
towny wicher. Ale ak dotąd nie dawało się słyszeć nic podobnego do huku wybuchu.
Z tego można było wnioskować, że para i dym zna dowały swobodne u ście przez główny
przewód, a ponieważ ta klapa bezpieczeństwa była dość szeroka, nie należało się obawiać
wstrząsów ani wybuchu.

— Ha! — zawołał, słysząc te wnioski, Pencroff. — Czy możemy wrócić do pracy?
Niech tam sobie Góra Franklina dymi, ryczy, ęczy, miota ogniem i płomieniem — to
eszcze nie powód, żeby nic nie robić… Dale , Ayrtonie, Nabie, Harbercie, panie Cyrusie,
panie Spilett! Wszyscy ǳiś muszą zabrać się do ǳieła. ǲisia bęǳiemy kłaść wzdłużniki,
a przy takie robocie tuzin rąk to wcale nie za dużo! Chciałbym, żeby za dwa miesiące nasz
nowy „Bonawentura” — bo zachowamy tę nazwę, prawda? — unosił się uż na wodach
Przystani Balonowe ! A więc nie ma czasu do stracenia!

Wszyscy koloniści, których rąk domagał się Pencroff, zeszli do stoczni i zabrali się do
układania wzdłużników, belek opasu ących statek i wiążących ze sobą poprzeczne wręgi
kadłuba. Była to ważna i ciężka praca, toteż wszyscy wzięli w nie uǳiał.

Przez cały ǳień  stycznia pracowali gorliwie, nie martwiąc się wulkanem, którego
zresztą z wybrzeża pod Granitowym Pałacem nie było widać. Tylko raz czy dwa wielkie
cienie przesłoniły słońce, odbywa ące swo ą ǳienną wędrówkę po wy ątkowo czystym
niebie, co było wskazówką, że gęsty obłok dymu przeszedł pomięǳy tarczą słoneczną
a wyspą. Wie ący od morza wiatr unosił te wszystkie wyziewy na zachód. Cyrus Smith
i Gedeon Spilett zauważyli te prze ściowe zaćmienia i kilkakrotnie wymienili parę zdań na
temat wyraźnego postępu w aktywności wulkanu, ale nikt nie przerywał pracy. Ukoń-
czenie statku w ak na krótszym czasie było dla kolonistów z wielu względów sprawą
na ważnie szą. Wobec okoliczności, akie się mogły po awić, statek zwiększał bezpieczeń-
stwo kolonistów. Kto wie, czy ten statek nie stanie się dla ich edynym schronieniem.

Wieczorem po kolac i Cyrus Smith, Gedeon Spilett i Harbert weszli znowu na Pła-
skowyż Pięknego Widoku. Noc uż całkiem zapadła i w ciemności łatwie było rozpoznać,
czy oprócz nagromaǳone u wylotu pary i dymu wulkan wyrzuca z krateru płomienie
lub rozżarzone głazy.

— Krater w ogniu! — zawołał Harbert, który ako zwinnie szy od swoich towarzyszy
pierwszy dotarł na płaskowyż.

Góra Franklina, odległa o akieś sześć mil, wyglądała teraz ak gigantyczna pochodnia,
na szczycie które wiły się ęzory burych płomieni. Z ogniem mieszała się tak wielka ilość
dymu, a zapewne też popiołów i żużli, że pomimo nocnych ciemności ego blask nie był
zbyt askrawy. Jednak nad wyspą roztaczała się akaś płowa poświata, w które odcinały się
mgliste zarysy lasów na pierwszym planie. Niebo zasnuwały olbrzymie kłęby splątanych
dymów, przez które tu i ówǳie przebłyskiwały gwiazdy.

⁴⁴⁷rinforzando (muz.) — nagłe wzmocnienie dźwięku, używane do zaakcentowania po edynczego dźwięku lub
akordu. [przypis edytorski]
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— To postępu e barǳo szybko — odezwał się inżynier.
— Nic ǳiwnego — odpowieǳiał reporter. — Wulkan przebuǳił się uż akiś czas

temu. Przypomina pan sobie, Cyrusie, że pierwsze obłoki pary po awiły się mnie więce
w tym czasie, kiedy przeszukiwaliśmy podnóża Góry Franklina, żeby znaleźć kry ówkę
kapitana Nemo. To było, eśli się nie mylę, około piętnastego paźǳiernika.

— Tak — odpowieǳiał Harbert. — A od tego czasu minęło uż dwa i pół miesiąca.
— Poǳiemne ognie do rzewały zatem przez ǳiesięć tygodni — powieǳiał Gedeon

Spilett — i nic ǳiwnego, że teraz rozwĳa ą się z taką gwałtownością.
— Czy nie czu ecie akby lekkiego drżenia ziemi? — zapytał Cyrus Smith.
— Rzeczywiście — odpowieǳiał powoli reporter — ale od tego do trzęsienia ziemi…
— Nie twierǳę, że nam zagraża trzęsienie ziemi — odpowieǳiał Cyrus Smith —

i niech Bóg nas przed tym chroni. Byna mnie . To drżenie est wynikiem wrzenia ognia
wewnętrznego. Skorupa ziemska to nic innego ak ściany kotła parowego, a wiadomo,
że ściany kotła pod ciśnieniem gazów drga ą ak membrana. Z takim właśnie z awiskiem
mamy teraz do czynienia.

— Co za wspaniałe snopy ognia! — zawołał Harbert.
W te chwili z krateru wystrzelił ak gdyby fa erwerk, którego blasku nie zdołały

przytłumić nawet gęste wyziewy. Tysiące iskier i ognistych okruchów rozpryskiwały się
na wszystkie strony. Niektóre z nich wznosiły się ponad kopułę dymów, przecina ąc ą
szybko i pozostawia ąc po sobie arzący się pył. Towarzyszyły temu następu ące po sobie
wystrzały przypomina ące terkot całe baterii kartaczownic⁴⁴⁸.

Po spęǳeniu całe goǳiny na Płaskowyżu Pięknego Widoku Cyrus Smith, reporter
i towarzyszący im młoǳieniec zeszli na wybrzeże i powrócili do Granitowego Pałacu.
Inżynier był zamyślony, a nawet przygnębiony do tego stopnia, że Gedeon Spilett uznał,
że powinien zapytać go, czy przeczuwa akieś bliskie niebezpieczeństwo związane bezpo-
średnio lub pośrednio z wybuchem wulkanu.

— Tak i nie — odpowieǳiał Cyrus Smith.
— Czy ednak — pod ął znowu reporter — na większym nieszczęściem, akie mo-

głoby nas spotkać, nie byłoby trzęsienie ziemi, które mogłoby zniszczyć wyspę? Wyda e
mi się, że nie musimy się tego obawiać, ponieważ wyziewy i lawy znalazły uż swobodne
u ście.

— Toteż — odparł Cyrus Smith — nie obawiam się trzęsienia ziemi w tym zna-
czeniu, akie się nada e zwykle wstrząsom powodowanym przez rozszerzanie się gazów
poǳiemnych. Ale inne przyczyny mogą sprowaǳić na nas straszne klęski.

— Jakie, drogi Cyrusie?
— Tego eszcze za barǳo nie wiem… muszę się przekonać… odwieǳić górę i dobrze

się przy rzeć. Za kilka dni będę wieǳiał coś pewnego na ten temat.
Gedeon Spilett nie nalegał. Wkrótce pomimo coraz głośnie szych huków wulkanu,

powtarzanych przez wszystkie echa wyspy, mieszkańcy Granitowego Pałacu pogrążyli się
w głębokim śnie.

Upłynęły trzy dni, ,  i  stycznia. Praca przy budowie statku nie ustawała, a inży-
nier, nie wda ąc się w wy aśnienia, wszelkimi siłami starał się przyspieszyć prace. Góra
Franklina miała teraz na sobie akby kaptur z czarne , groźnie wygląda ące chmury i wraz
z płomieniami wyrzucała rozżarzone odłamki skał, z których część spadała z powrotem
do krateru. Toteż Pencroff, który traktował to z awisko tylko od strony humorystyczne ,
powieǳiał:

— Patrzcie! Olbrzym bawi się bilbokietem⁴⁴⁹! Olbrzym żonglu e!
Rzeczywiście, wyrzucone produkty wulkaniczne spadały z powrotem do otchłani i nie

wyglądało na to, żeby lawa, wypychana ciśnieniem od wewnątrz, podniosła się uż do
otworu krateru. Przyna mnie przez częściowo widoczną szczerbę, wyżłobioną na północ-
no-wschodnim na brzegu krateru, nie wylewał się żaden ognisty strumień na północne
zbocze góry.

⁴⁴⁸kartaczownica — dawna szybkostrzelna broń wielolufowa; w odróżnieniu od karabinu maszynowego wy-
magała przeładowywania ręcznego, dźwignią lub korbą. [przypis edytorski]

⁴⁴⁹bilbokiet (z . bilboquet) — zabawka składa ąca się z ostro zakończonego kĳka połączonego sznurkiem
z przeǳiurawioną drewnianą kulką; zabawa bilbokietem polega podrzucaniu kulki i łapaniu e na kĳek. [przypis
edytorski]
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Tymczasem, akkolwiek prace przy budowie statku były niezmiernie pilne, inne za ęcia
również wymagały obecności kolonistów w różnych mie scach wyspy. Przede wszystkim
trzeba było udać się do zagrody, aby uzupełnić zapasy paszy dla zamkniętych w nie stad
muflonów i kozic.

Uzgodniono, że Ayrton pó ǳie tam naza utrz,  stycznia. Zwykle sam raǳił sobie
z tą pracą i zdążył się do tego przyzwyczaić, toteż Pencroff i inni zǳiwili się, gdy usłyszeli,
ak inżynier odezwał się do Ayrtona:

— Skoro iǳie pan utro do zagrody, będę panu towarzyszył.
— Ależ, panie Cyrusie — zawołał na to marynarz — pracę mamy wyliczoną co do

dnia i eżeli pan też pó ǳie, to bęǳiemy mieli o cztery ręce mnie !
— Jutro wrócimy — odpowieǳiał Cyrus Smith — ale muszę iść do zagrody. Chciał-

bym rozpoznać, ak się ma ą sprawy z wybuchem wulkanu.
— Wybuchem! Wybuchem!… — zawołał Pencroff z mocno niezadowoloną miną. —

Też mi to ważna rzecz ten wybuch! Wcale się nim nie prze mu ę.
Pomimo zastrzeżeń marynarza inżynier nie zmienił zdania. Harbert miał ochotę to-

warzyszyć Cyrusowi Smithowi, ale nie chciał eszcze barǳie denerwować Pencroffa.
Naza utrz o świcie Cyrus Smith i Ayrton wsiedli na wózek zaprzężony w dwa onagry

i kłusem⁴⁵⁰ od echali do zagrody.
Ponad lasem przesuwały się grube chmury, bezustannie zasilane saǳami przez krater

Góry Franklina. Chmury te, ciężko pełznące w powietrzu, składały się wyraźnie z różno-
rodnych substanc i. Sam tylko dym z wulkanu nie mógłby być tak ǳiwnie nieprze rzysty
i ciężki. W gęstych kłębach były zawieszone rozpylone substanc e mineralne, pucolana⁴⁵¹
i szarawy popiół, miałki ak na drobnie sza mączka. Popioły te są tak lekkie, że nie-
raz utrzymywały się w powietrzu całymi miesiącami. Po wybuchu wulkanu na Islandii
w roku ⁴⁵² przez ponad rok atmosfera była tak przesycona pyłami wulkanicznymi, że
promienie słońca ledwie się mogły przebić.

Na częście ednak takie sproszkowane substanc e mineralne opada ą na ziemię i tak
właśnie stało się tym razem. Ledwie Cyrus Smith i Ayrton przybyli do zagrody, gdy spadł
akiś czarny śnieg, podobny do drobnego prochu strzelniczego i w mgnieniu oka zmienił
wygląd otacza ącego ich terenu. Drzewa, łąki — wszystko dookoła zniknęło pod ciemną
warstwą o grubości kilku cali. Na szczęście wiał wiatr z północnego wschodu i większą
część chmury zapęǳił nad morze.

— To ǳiwne, panie Smith — odezwał się Ayrton.
— To poważna sprawa — odpowieǳiał inżynier. — Ta pucolana, te sproszkowane

pumeksy, słowem cała ta mineralna kurzawa wskazu e, ak wielkie zaburzenia zachoǳą
w dolnych warstwach wulkanu.

— Czy można na to coś poraǳić?
— Nic, tylko śleǳić postępy tego z awiska. Niech pan się za mie, Ayrtonie, wszyst-

kim, co est do zrobienia w zagroǳie. Ja zaś w tym czasie pó dę w górę źródeł Czerwonego
Potoku i zbadam stan góry na e północnym stoku. A potem…

— A potem, panie Smith?
— A potem odwieǳimy Kryptę Dakkara… Chciałbym zobaczyć… Zresztą przy dę po

pana za dwie goǳiny.
Ayrton wszedł na ǳieǳiniec zagrody i w oczekiwaniu na powrót inżyniera za ął się

muflonami i kozicami, które wydawały się zaniepoko one pierwszymi oznakami wybuchu.
Cyrus Smith w tym czasie wspiął się na grzbiet wschodniego zbocza, okrążył Czer-

wony Potok i doszedł wreszcie do mie sca, gǳie w trakcie pierwsze wyprawy badawcze
razem z towarzyszami odkrył źródło siarczane.

⁴⁵⁰kłus — bieg czworonożnego zwierzęcia, w trakcie którego ednocześnie podnosi ono nogi zna du ące się na
przekątne . [przypis edytorski]

⁴⁵¹pucolana — drobny popiół lub pył wulkaniczny, składa ący się głównie z krzemionki; wykorzystywany
w budownictwie z powodu zdolności do wiązania wapna. [przypis edytorski]

⁴⁵²Po wybuchu wulkanu na Islandii w roku  — choǳi o katastrofalny wybuch szczelinowego wulkanu Laki
(isl. Lakagígar), trwa ący od  czerwca  do lutego , kiedy doszło do otwarcia mierzące  km szczeliny
ze  kraterami, zaś chmury tru ących gazów i pyłów zawędrowały nad Europę, gǳie stały się przyczyną śmierci
ǳiesiątków tysięcy osób, i unosząc się w atmosferze, spowodowały zmianę pogody na całym świecie. [przypis
edytorski]
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Jakże się tu wszystko zmieniło! Zamiast ednego słupa dymu naliczył ich trzynaście,
strzela ących z ziemi, ak gdyby e gwałtownie wypychał akiś tłok. Było oczywiste, że
skorupa ziemska podlegała w tym mie scu straszliwemu ciśnieniu. Powietrze było prze-
sycone oparami siarki, wodorem, kwasem węglowym i parą wodną. Cyrus Smith czuł
pod stopami drganie tufów⁴⁵³ wulkanicznych, którymi usłana była cała dolina, będących
niczym innym ak popiołami stwardniałymi z upływem czasu na kamień. Wciąż ednak
nie zauważył ani śladu świeże lawy.

Jeszcze dokładnie sprawǳił to, obserwu ąc północne zbocze Góry Franklina. Z kra-
teru wydobywały się kłęby i płomienie, na ziemię padał grad żużli, ale z garǳieli nie
wylewała się lawa, co dowoǳiło, że e poziom nie dosięgnął eszcze górnego otworu
głównego komina.

— Wolałbym, żeby się to uż stało — powieǳiał sam do siebie Cyrus Smith. —
Miałbym przyna mnie pewność, że lawa popłynęła swo ą zwykłą drogą. Kto wie, czy nie
przele e się przez akieś nowe u ście? Ale niebezpieczeństwo nie na tym eszcze polega.
Kapitan Nemo doskonale to przeczuwał. Nie, nie to stanowi niebezpieczeństwo!

Cyrus Smith podszedł na skra olbrzymie grobli, które przedłużenie okalało wąską
Zatokę Rekinów. Mógł teraz dokładnie przy rzeć się z te strony starym pasmom lawy.
Nie miał na mnie szych wątpliwości, że ostatni wybuch miał mie sce w barǳo odległe
epoce.

Potem zawrócił, nasłuchu ąc uważnie poǳiemnych pomruków, brzmiących ak nie-
przerwany grzmot akcentowany niekiedy mocnie szymi wybuchami. O ǳiewiąte rano
był uż z powrotem w zagroǳie.

Ayrton czekał na niego.
— Zwierzęta oporząǳone, panie Smith — powieǳiał, wita ąc go.
— Barǳo dobrze, Ayrtonie.
— Wyda ą się niespoko ne, panie Smith.
— Tak, przemówił w nich instynkt, a instynkt nigdy się nie myli.
— Kiedy chce pan…
— Niech pan weźmie ze sobą pochodnię i krzesiwo, Ayrtonie — odpowieǳiał inży-

nier — i rusza my.
Ayrton wykonał polecenie. Wyprzężone onagry spacerowały po zagroǳie. Bramę za-

mknięto z zewnątrz i Cyras Smith, wyprzeǳa ąc Ayrtona, poszedł wąską ścieżką wiodącą
na zachód, na brzeg morza.

Szli po ziemi grubo pokryte popiołem opadłym z chmur. W lesie nie pokazało się
żadne zwierzę. Nawet ptaki gǳieś znikły. Niekiedy przelotny wiatr unosił w górę tumany
popiołu i koloniści, otoczeni gęstymi kłębami, nie wiǳieli się nawza em. Musieli zasłaniać
sobie chusteczkami oczy i usta, żeby pył ich nie oślepił i nie udusił.

W tych warunkach Cyrus Smith i Ayrton nie mogli iść szybko. W dodatku powietrze
było tak ciężkie, ak gdyby część tlenu się wypaliła, przez co stało się niezdatne do od-
dychania. Co sto kroków musieli stawać, żeby złapać oddech. Było uż po ǳiesiąte , gdy
inżynier i ego towarzysz dotarli do szczytu tego ogromnego spiętrzenia skał bazaltowych
i porfirowych⁴⁵⁴, które tworzyły północno-zachodnie wybrzeże wyspy.

Ayrton i Cyrus Smith zaczęli schoǳić z tego stromego brzegu, idąc mnie więce tą
samą okropną drogą, która tamte burzliwe nocy przywiodła ich do Krypty Dakkara.
W biały ǳień schoǳenie było mnie niebezpieczne, a zresztą warstwa popiołów pokry-
wa ąca wypolerowane skały pozwalała pewnie stawiać stopy na tych pochyłościach.

Wkrótce dotarli do skarpy stanowiące przedłużenie brzegu na wysokości czterǳie-
stu stóp. Cyrus Smith przypomniał sobie, że skarpa schoǳiła łagodnym spadkiem aż do
poziomu morza. Chociaż trwał w te chwili odpływ, ani kawałek wybrzeża nie był od-
słonięty i fale, zbruǳone pyłem wulkanicznym, uderzały bezpośrednio o bazaltowe skały
przybrzeżne.

Cyrus Smith i Ayrton bez trudu odnaleźli we ście do Krypty Dakkara i zatrzymali się
przy ostatnie skale, tworzące roǳa nadmorskiego progu.

⁴⁵³tuf wulkaniczny — lekka, porowata skała złożona gł. z piasków i popiołów wulkanicznych. [przypis edy-
torski]

⁴⁵⁴porfir — skała magmowa składa ąca się z drobnoziarnistego ciasta skalnego, w którym są osaǳone wy-
krystalizowane wcześnie duże kryształy. [przypis edytorski]
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— Łódź powinna być tuta — odezwał się inżynier.
— Jest, panie Smith — odpowieǳiał Ayrton, przyciąga ąc do siebie lekką, blaszaną

łódkę ukrytą pod arkadą.
— Wsiada my, Ayrtonie.
Dwa koloniści usiedli w łoǳi. Lekkie kołysanie fal popchnęło ą głębie pod niskie

sklepienie krypty. Ayrton, skrzesawszy ognia, zapalił latarnię i postawił ą na ǳiobie łoǳi,
tak aby świeciła do przodu. Potem chwycił za wiosła. Cyrus Smith u ął ster i skierował
łódź w mroki krypty.

Nie było uż „Nautilusa”, który by oświetlał tę ciemną pieczarę. Być może światło
elektryczne, wciąż zasilane potężnym źródłem energii, nadal rozchoǳiło się w głębinach
wód, ale z otchłani, gǳie spoczął kapitan Nemo, nie dochoǳił żaden odblask.

Światło latarni, chociaż słabe, pozwalało im ednak posuwać się naprzód, trzyma ąc się
prawe strony krypty. Pod sklepieniem panowała grobowa cisza, przyna mnie w przednie
części, ponieważ wkrótce Cyrus Smith usłyszał wyraźne pomruki dochoǳące z wnętrza
góry.

— To wulkan — powieǳiał.
Po chwili do tych odgłosów dołączył ostry zapach związków chemicznych, a wyziewy

siarki chwyciły za gardło inżyniera i ego towarzysza.
— Oto czego się obawiał kapitan Nemo — szepnął Cyrus Smith i twarz mu lekko

pobladła. — Ale musimy dotrzeć do końca.
— Dale więc — odpowieǳiał Ayrton, pochyliwszy się nad wiosłami, i popchnął łódź

w głąb krypty.
Dwaǳieścia pięć minut po wpłynięciu do groty łódź przybiła do zamyka ące ą ściany

i tu się zatrzymała.
Cyrus Smith, stanąwszy na ławeczce, oświetlał latarnią różne części te ściany, odǳie-

la ące kryptę od centralnego komina wulkanu. Jaka była e grubość, czy wynosiła to sto
stóp, czy tylko ǳiesięć, tego nie dało się stwierǳić, ale poǳiemne odgłosy dochoǳiły
tak wyraźnie, że nie mogła być zbyt gruba.

Obe rzawszy ścianę na wysokości wzroku, inżynier przymocował latarnię na końcu
wiosła i oświetlił nią bazaltową skałę na większe wysokości.

Tu, przez ledwo widoczne szczeliny, przez luźno połączone bloki skalne wydobywał się
gryzący dym, zatruwa ący powietrze askini. Ścianę przecinały pęknięcia; niektóre z nich,
wyraźnie zarysowane, szły w dół do zaledwie dwóch czy trzech stóp ponad powierzchnią
wody.

Cyrus Smith trwał kilka chwil w głębokie zadumie. Potem wyszeptał:
— Tak. Kapitan miał rac ę! Tu się kry e niebezpieczeństwo, i to niebezpieczeństwo

straszliwe.
Ayrton nic nie odpowieǳiał, tylko na znak Cyrusa Smitha pochwycił znowu za wiosła

i w pół goǳiny potem oba opuścili Kryptę Dakkara.
 

Opowiadanie Cyrusa Smitha. — Przyspieszenie prac przy budowie statku.—Ostatnia wizy-
ta w zagroǳie. —Walka ognia z wodą. — Co pozostało z wyspy. — Decyzja o spuszczeniu
statku na wodę. — Noc z  na  marca.

Naza utrz rano,  stycznia, po spęǳeniu całego dnia i nocy w zagroǳie, gǳie wszyst-
ko pozostawili w należytym porządku, Cyrus Smith i Ayrton powrócili do Granitowego
Pałacu.

Inżynier natychmiast zebrał towarzyszy i ozna mił im, że Wyspie Lincolna zagraża
wielkie niebezpieczeństwo, któremu żadna siła luǳka nie zdoła zapobiec.

— Przy aciele — dodał głosem zdraǳa ącym głębokie wzruszenie — Wyspa Lincolna
nie należy do tych, które mogą przetrwać tak długo, ak sama kula ziemska. Skazana est
pręǳe czy późnie na zagładę, które przyczyna tkwi w nie same i nic nie może e
usunąć.
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Koloniści popatrzyli po sobie, a potem wszyscy zwrócili wzrok na inżyniera. Nie mogli
go zrozumieć.

— Proszę nam to wytłumaczyć, Cyrusie — powieǳiał Gedeon Spilett.
— Zaraz wytłumaczę, albo racze powtórzę tylko to, co w ciągu kilku chwil poufne

rozmowy powieǳiał mi kapitan Nemo.
— Kapitan Nemo! — wykrzyknęli koloniści.
— Tak. I to est ostatnia przysługa, aką chciał nam wyświadczyć przed śmiercią.
— Ostatnia przysługa! — zawołał Pencroff. — Ostatnia przysługa! Przekonacie się,

że chociaż martwy, wyświadczy nam eszcze nie edną!
— Ale co takiego powieǳiał panu kapitan Nemo? — spytał reporter.
— Zaraz się dowiecie, przy aciele — odpowieǳiał inżynier. — Wyspa Lincolna zna -

du e się w inne sytuac i niż inne wyspy na Pacyfiku. Pewna szczególna cecha e budowy,
o które powieǳiał mi kapitan Nemo, musi pręǳe czy późnie doprowaǳić do rozpadu
e podmorskich fundamentów.

— Rozpadu Wyspy Lincolna⁈ Cóż znowu! — zawołał Pencroff, mimo całego sza-
cunku do Cyrusa Smitha nie mogąc się powstrzymać od wzruszenia ramionami.

— Proszę posłuchać, Pencroffie — odparł na to inżynier. — Oto co stwierǳił ka-
pitan Nemo i co a sam sprawǳiłem podczas wczora szych oglęǳin w Krypcie Dakkara.
Krypta ciągnie się pod wyspą aż do wulkanu i od centralnego komina odǳiela ą tylko
ściana na końcu. Otóż ta ściana poprzerzynana est pęknięciami i szczelinami, przez które
przeǳiera ą się uż gazy siarczane wytworzone we wnętrzu wulkanu.

— No to co? — spytał Pencroff, marszcząc czoło.
— Otóż stwierǳiłem, że pęknięcia powiększa ą się pod wpływem ciśnienia wewnętrz-

nego, bazaltowa ściana powoli pęka i po pewnym czasie przedrą się przez nią wody morza
wypełnia ące pieczarę.

— Świetnie! — zawołał Pencroff, usiłu ąc eszcze raz obrócić wszystko w żart. —
A więc morze zagasi wulkan i uż po wszystkim!

— Tak, i uż po wszystkim! — odpowieǳiał Cyrus Smith. — W dniu, gdy morze
przedrze się przez ścianę i wpadnie centralnym kominem do wnętrza wyspy, gǳie kipi
lawa, w tym dniu, Pencroffie, cała Wyspa Lincolna wyleci w powietrze, akby wyleciała
w powietrze Sycylia, gdyby Morze Śróǳiemne dostało się w głąb Etny!

Koloniści nie odpowieǳieli ani słowem na tak stanowcze zdanie inżyniera. Zrozu-
mieli, ak wielkie niebezpieczeństwo im zagraża.

Trzeba zresztą powieǳieć, że Cyrus Smith ani trochę nie przesaǳał. Wielu luǳiom
przychoǳiło uż do głowy, że może dałoby się gasić wulkany, które prawie zawsze wzno-
szą się nad brzegami mórz i ezior, wpuszcza ąc w ich wnętrze wody. Ale nie rozumieli,
że w ten sposób część kuli ziemskie wyleciałaby w powietrze, podobnie ak kocioł paro-
wy zosta e rozsaǳony przez zbyt wielkie ciśnienie pary. Woda, wpada ąc do zamknięte
przestrzeni, gǳie temperatura wynosi może tysiące stopni, zamieniłaby się w parę tak
gwałtownie, że żadna skorupa nie zdołałaby się oprzeć.

Nie ulegało zatem wątpliwości, że wyspa, zagrożona przeraża ącym i bliskim rozsa-
ǳeniem, przetrwa tylko tak długo, ak długo wytrzyma ściana Krypty Dakkara. Nie było
to uż nawet kwestią miesięcy ani tygodni, ale dni, kto wie, może goǳin.

Pierwszym uczuciem kolonistów był głęboki żal. Nie myśleli nawet o niebezpieczeń-
stwie, które zagrażało bezpośrednio im samym, ale o zniszczeniu te ziemi, gǳie znaleźli
schronienie, wyspy, którą użyźnili własną pracą, wyspy, którą ukochali i którą chcie-
li kiedyś doprowaǳić do rozkwitu. Tyle trudów poniesionych na darmo, tyle stracone
pracy!

Pencroff nie mógł powstrzymać wielkie łzy, która stoczyła mu się po twarzy, i nie
próbował e nawet ukryć.

Rozmowa trwała eszcze przez akiś czas. Rozważano możliwości ratunku, akie eszcze
pozostały. Koniec końców uznano, że nie ma ani chwili do stracenia i że prace nad wykoń-
czeniem i osprzętowaniem statku trzeba prowaǳić z ak na większym pośpiechem, gdyż
w tym właśnie kryła się teraz edyna naǳie a ocalenia dla mieszkańców Wyspy Lincolna.

Wszyscy zabrali się do pracy. Zresztą na cóż by się teraz przydało żęcie, zbieranie,
polowanie, zwiększanie zapasów w Granitowym Pałacu? To, co zawierały eszcze maga-
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zyny i spiżarnia, wystarczało aż nadto na zaopatrzenie statku choćby na na dłuższy re s.
Choǳiło tylko o to, aby mieć ten statek do dyspozyc i, zanim nastąpi nieunikniona ka-
tastrofa.

Prace wznowiono więc z gorączkowym zapałem. Około  stycznia statek był uż
w połowie pokryty poszyciem. Do tego czasu na szczycie wulkanu nic się nie zmieniło.
Z krateru wciąż buchała para i dym, pomieszane z płomieniami, i wylatywały rozżarzone
kamienie. Ale w ciągu nocy z dwuǳiestego trzeciego na dwuǳiesty czwarty pod napo-
rem lawy, która dotarła uż do poziomu pierwsze kondygnac i wulkanu, zwalił się stożek
tworzący kapelusz krateru. Rozległ się straszliwy huk. Koloniści myśleli z początku, że
wyspa się rozpada. Wybiegli wszyscy z Granitowego Pałacu.

Było około drugie nad ranem.
Niebo stało w ogniu. Górny stożek, masa kamienia wysoka na tysiąc stóp i ważąca

miliardy funtów, runął na wyspę, która się zatrzęsła w posadach pod tym ciosem. Na
szczęście stożek był pochylony na północ, więc upadł na równinę pokrytą piaskiem i tu-
fami, rozciąga ącą się pomięǳy wulkanem a morzem. Z szeroko otwartego krateru bił
w niebo tak intensywny blask, że powietrze wydawało się rozpalone do czerwoności. Jed-
nocześnie wezbrany potok lawy rozlał się z nowego szczytu długimi kaskadami ak woda
przelewa ąca się z pełnego naczynia i tysiące ognistych węży pełzło po zboczach wulkanu.

— Zagroda! Zagroda! — zawołał Ayrton.
Rzeczywiście, wskutek utworzenia się nowego, inacze nachylonego krateru lawa wy- Żywioły

lewała się w stronę zagrody, a więc żyznym częściom wyspy, źródłom Czerwonego Po-
toku, Lasowi Złotopióra zagrażało natychmiastowe zniszczenie.

Na krzyk Ayrtona koloniści rzucili się do sta ni onagrów. Zaprzężono e do wózka.
Wszyscy myśleli tylko o ednym: pęǳić do zagrody i uwolnić zamknięte w nie zwierzęta.

Przed trzecią nad ranem przybyli do zagrody. Straszliwe ryki świadczyły o przerażeniu,
akie ogarnęło muflony i kozice. Ze zbocza góry na łąkę spadał uż potok rozżarzone lawy
i płynnych minerałów, uż nadżerał z edne strony palisadę. Ayrton gwałtownym ruchem
otworzył bramę i oszalałe z trwogi zwierzęta rozbiegły się na wszystkie strony.

Goǳinę późnie wrząca lawa wypełniła zagrodę, zamieniła wodę z małego strumyka
w parę, zapaliła dom, który spłonął ak wiązka słomy; ogień pochłonął wszystko aż do
ostatnie belki z palisady. Z zagrody nie pozostało ani śladu.

Koloniści próbowali walczyć z żywiołem, ale był to wysiłek daremny i szalony, czło-
wiek bowiem est bezsilny wobec podobnych wielkich kataklizmów.

Nadszedł  stycznia. Cyrus Smith i ego towarzysze chcieli przed powrotem do Gra-
nitowego Pałacu zbadać, w akim kierunku ostatecznie popłynie potok lawy. Ogólne na-
chylenie terenu biegło od Góry Franklina do wschodniego wybrzeża i należało się oba-
wiać, że pomimo gęstwiny Lasu Złotopióra strumienie lawy sięgną aż do Płaskowyżu
Pięknego Widoku.

— Jezioro nas osłoni — odezwał się Gedeon Spilett.
— Mam naǳie ę — odpowieǳiał Cyrus Smith.
Koloniści chcieli się dotrzeć do równiny, na którą runął stożek Góry Franklina, ale

strumienie lawy zagroǳiły im drogę. Spływały z edne strony doliną Czerwonego Poto-
ku, z drugie — doliną Rzeki Wodospadu, zamienia ąc po droǳe obie rzeki w parę. Nie
było na mnie sze możliwości przedostać się przez potok lawy, trzeba było z konieczności
przed nim się cofnąć. Pozbawiony szczytu wulkan był nie do poznania. Obecnie kończył
się płaską ak stół powierzchnią, zastępu ącą dawny krater. Przez dwie szczerby, powstałe
na południowe i wschodnie krawęǳi, bezustannie wylewała się lawa, rozgałęzia ąc się
na dwa osobne strumienie. Ponad nowym kraterem chmura dymu i popiołów mieszała
się z parą unoszącą się nad wyspą. Potężne grzmoty łączyły się z głuchymi pomrukami
góry. Z paszczy wulkanu wylatywały rozpalone głazy, wznosiły się na ponad tysiąc stóp
w górę i pękały w chmurach, rozprysku ąc się ak kartacze⁴⁵⁵. Na wybuchy wulkany niebo
odpowiadało błyskawicami.

Około siódme rano koloniści nie mogli się uż utrzymać w tym mie scu, toteż wyco-
fali się na skra Lasu Złotopióra. Mało tego, że dookoła nich zaczęły się sypać wulkaniczne

⁴⁵⁵kartacz — pocisk artylery ski zawiera ący w lekkie obudowie odłamki metali lub ołowiane kule rozpry-
sku ące się przy wybuchu; używany do XIX w., zastąpiony szrapnelami i pociskami odłamkowymi. [przypis
edytorski]
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pociski, ale w dodatku lawa, przelewa ąc się z koryta Czerwonego Potoku, zagrażała od-
cięciem drogi do zagrody. Pierwsze rzędy drzew za ęły się płomieniem, a ich sok, nagle
zamieniony w parę, rozsaǳał e z hukiem, podczas gdy inne, mnie wilgotne, na razie
pozostały nienaruszone w środku ogniste powoǳi.

Koloniści wrócili na drogę do zagrody. Szli powoli, ak gdyby cofa ąc się. Wskutek
pochyłości terenu potok lawy szybko płynął na wschód i gdy tylko niższe warstwy nieco
stwardniały, natychmiast pokrywały e nowe wrzące strumienie.

Główny nurt, płynący doliną Czerwonego Potoku, stawał się z każdą chwilą groźnie -
szy. Cała ta część lasu stała w ogniu i olbrzymie kłęby dymu unosiły się nad drzewami,
których pnie podgryzała lawa.

Koloniści zatrzymali się w pobliżu eziora, o pół mili od u ścia Czerwonego Potoku.
Tuta się miały się rozstrzygnąć ich losy: życie czy śmierć?

Cyrus Smith, przyzwycza ony do trudnych sytuac i i wieǳąc, że mówi do luǳi, któ-
rym można wprost powieǳieć prawdę, bez względu na to, aka by była, odezwał się:

— Albo ezioro powstrzyma potok lawy i wówczas część wyspy ocale e przed całko-
witym zniszczeniem, albo lawa zale e Lasy Dalekiego Zachodu i wtedy na powierzchni
ziemi nie pozostanie ani edno drzewo, ani edna roślina. Wówczas naszą edyną perspek-
tywą na tych nagich skałach bęǳie śmierć, a nie bęǳiemy na nią czekać zbyt długo, bo
wyspa wyleci w powietrze.

— W takim razie — zawołał Pencroff, krzyżu ąc ramiona na piersi i tupiąc nogą —
nie ma co uż pracować nad statkiem, prawda?

— Pencroffie — odpowieǳiał Cyrus Smith — należy spełnić obowiązek aż do końca!
W te chwili rzeka lawy, utorowawszy sobie drogę wśród pięknych drzew, które po-

chłonęła, dotarła aż na skra eziora. Tu zna dowało się małe wzniesienie, które gdyby
było trochę wyższe, mogłoby powstrzymać ognisty potok.

— Do ǳieła! — zawołał Cyrus Smith.
W mgnieniu oka wszyscy zrozumieli, co ma na myśli. Na droǳe potoku lawy należało

zbudować tamę i zmusić go, żeby popłynął do eziora.
Koloniści pobiegli do stoczni. Przynieśli stamtąd łopaty, kilo i topory i w kilka

goǳin z ziemi oraz ściętych drzew wznieśli tamę wysoką na trzy stopy i długą na kilkaset
kroków. Gdy skończyli, wydawało im się, że pracowali zaledwie kilka minut.

Był uż na wyższy czas. Prawie ednocześnie z chwilą ukończenia tamy lawa dotarła
do e podnóża. Wezbrała ak prawǳiwa rzeka w czasie na większego przyboru i groziła
przelaniem się przez edyną przeszkodę nie pozwala ącą e wtargnąć do Lasów Dalekiego
Zachodu. Na szczęście tama zdołała powstrzymać ogniste nurty. Przez kilka straszliwych
chwil lawa akby wahała się, a wreszcie cały potok stoczył się w ezioro, spada ąc z wyso-
kości dwuǳiestu stóp.

Koloniści stali nieruchomo w milczeniu, z zapartym tchem ogląda ąc walkę dwóch
żywiołów.

Cóż to było za widowisko ta walka ognia z wodą! Jakie pióro zdołałoby opisać tę
scenę pełną wspaniałe grozy, aki pęǳel potrafiłby ą odmalować? Woda syczała, zmie-
nia ąc się w parę przy zetknięciu z kipiącą lawą. Kłęby pary, wyrzucone w powietrze,
wirowały, unosząc się na niezmierną wysokość, ak gdyby nagle otwarto zawory ogrom-
nego parowego kotła. Ale choć ezioro zawierało ogromne masy wody, musiały w końcu
zostać pochłonięte, ponieważ nic ich nie uzupełniało, podczas gdy potok lawy, zasilany
z niewyczerpanego źródła, toczył wciąż nowe fale rozżarzonych substanc i wulkanicznych.

Pierwsze strumienie lawy, które spadły w ezioro, zastygły natychmiast i spiętrzyły
się w woǳie, wysta ąc nad powierzchnią. Po nich płynęły nowe strumienie, które także
zastygały, posuwa ąc dale się w kierunku środka eziora. W ten sposób utworzyła się
grobla, a kamienie ąca lawa groziła stopniowym wypełnieniem eziora, które nie mogło się
przelać przez brzegi, gdyż nadmiar wody ulatniał się w postaci pary. W powietrzu rozlegały
się ogłusza ące syki i trzaski, para wodna, unoszona przez wiatr, spadała nad morzem
w postaci deszczu. Grobla wydłużała się coraz barǳie , a skamieniałe bloki lawy spiętrzały
się edne na drugich. Tam, gǳie niedawno rozciągały się spoko ne wody eziora, teraz
sterczały gromady dymiących głazów, ak gdyby ziemia uniosła się i wypchnęła w górę
podwodne skały. W trzy goǳiny po wtargnięciu niepowstrzymanego potoku lawy do
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eziora wyglądało ono tak, akby ego wzburzone huraganem wody zostały nagle ścięte
przez dwuǳiestostopniowy mróz.

Tym razem woda miała ulec ogniowi.
Dla kolonistów była to pomyślna okoliczność, że strumienie lawy udało się skie-

rować do Jeziora Granta. Mieli przed sobą kilka dni wytchnienia. Płaskowyż Pięknego
Widoku, Granitowy Pałac i stocznie były na pewien czas ocalone. Tych kilka względnie
spoko nych dni należało wykorzystać na dokończenie poszycia statku i uszczelnienie go.
Potem bęǳie go można spuścić na wodę i szukać na nim schronienia, odkłada ąc zało-
żenie masztów i ożaglowanie do czasu, gdy bęǳie uż w swoim żywiole. Wobec groźby
wybuchu zagraża ącego zniszczeniem całe wyspy pozostawanie na ląǳie stało się niebez-
pieczne. Schronienie w Granitowym Pałacu, dotychczas tak pewne, teraz mogło się lada
chwila zawalić.

Przez sześć następnych dni, od  do  stycznia, koloniści pracowali nad statkiem za
dwuǳiestu. Prawie nie odpoczywali, a blask płomieni bucha ących z krateru umożliwiał
im pracę dniem i nocą. Lawa nadal wypływała z wulkanu, może tylko mnie obficie. Całe
szczęście, gdyż Jezioro Granta było uż prawie całkiem wypełnione i gdyby nowe potoki
spłynęły na powierzchnię dawnych, lawa musiałaby się przelać na Płaskowyż Pięknego
Widoku, a stąd na wybrzeże.

Chociaż po te stronie wyspa była do pewnego stopnia zabezpieczona, to w części
zachodnie sprawa wyglądała inacze .

Drugi strumień lawy, toczący się szeroką doliną Rzeki Wodospadu, gǳie teren po
obu stronach potoku był wklęsły, nie napotkał żadne przeszkody. Ognisty płyn zalał Lasy
Dalekiego Zachodu. O te porze roku, gdy skwar wysuszył drzewa, ogień w mgnieniu oka
ob ął cały las, rozprzestrzenia ąc się równocześnie przy podstawach pni oraz wysoko górą,
gǳie splątane gałęzie ułatwiały szerzenie się pożaru. Zdawało się nawet, że płomienie na
wierzchołkach drzew posuwa ą szybcie niż potoki lawy u ich podnóża.

Opętane trwogą zwierzęta: aguary, ǳiki, kapibary, koale, razem z ptactwem szuka-
ły schronienia nad brzegami Rzeki ǲiękczynienia i na Bagnie Kazarek, poza drogą do
Przystani Balonowe . Ale koloniści byli zbyt za ęci swo ą pracą, aby zwracać uwagę na
na groźnie sze nawet zwierzęta. Zresztą sami opuścili Granitowy Pałac, nie chcieli na-
wet szukać schronienia w Kominach i obozowali pod namiotem w pobliżu u ścia Rzeki
ǲiękczynienia.

Cyrus Smith i Gedeon Spilett coǳiennie wspinali się na Płaskowyż Pięknego Wido-
ku. Niekiedy towarzyszył im Harbert, nigdy zaś Pencroff, który nie chciał oglądać wyspy
w stanie tak straszliwego zniszczenia.

Rzeczywiście, widok był przygnębia ący. Cała zalesiona część wyspy była teraz zu-
pełnie ogołocona. Jedyna kępa zielonych drzew uchowała się eszcze na samym krańcu
Półwyspu Wężowego. Tu i ówǳie sterczało kilka poczerniałych, ogołoconych z gałęzi
pni. Mie sce, gǳie kiedyś rósł las, było eszcze większym pustkowiem niż Bagna Kaza-
rek. Lawy zniszczyła wszystko. Gǳie niegdyś pyszniła się wspaniała zieleń, obecnie grunt
pokrywało ǳikie spiętrzenie tufów wulkanicznych. Z dolin Rzeki Wodospadu i Rzeki
ǲiękczynienia nie spływała uż do morza ani kropla wody i gdyby Jezioro Granta wy-
schło do całkowicie, koloniści nie mieliby czym zaspokoić pragnienia. Na szczęście lawa
oszczęǳiła południowy koniuszek eziora, gǳie powstał akby mały staw, przechowu ący
całą słodką wodę pozostałą eszcze na wyspie. W kierunku północnego zachodu wznosiły
się chropowate, ostre zarysy zboczy wulkanu, tworzące akby olbrzymie szpony zatopio-
ne w powierzchnię ziemi. Jakże smutny widok, co za przeraża ący obraz! Jak bolesny
dla kolonistów, którzy z żyzne posiadłości, pokryte lasami, zraszane rzekami, boga-
te w uprawy, naraz zostali przeniesieni na ogołoconą skałę, gǳie gdyby nie ich zapasy,
nawet nie mieliby nic do eǳenia.

— Serce pęka! — odezwał się pewnego dnia Gedeon Spilett.
— O tak, Spilecie — odpowieǳiał inżynier. — Oby tylko niebiosa dały nam czas na

skończenie statku, naszego edynego schronienia!
— Czy nie uważa pan, Cyrusie, że wulkan akby się uspoka ał? Wyrzuca eszcze lawę,

ale mnie obficie, eżeli się nie mylę.
— To nieważne — odpowieǳiał Cyrus Smith. — We wnętrzu góry wciąż płonie

ogień, a woda morska może tam wtargnąć lada chwila. Jesteśmy w sytuac i podróżnych
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na statku pochłanianym przez pożar, którego nie są w stanie ugasić, i wieǳą, że pręǳe
czy późnie ogień dotrze do prochowni. Do pracy, Spilecie, do pracy! Nie traćmy ani
chwili!

Jeszcze przez następny tyǳień, czyli do  lutego, lawa nie przestawała się wylewać,
nie przekracza ąc ednak dotychczasowych granic. Cyrus Smith na barǳie obawiał się,
żeby ogniste strumienie nie przelały się na wybrzeże, gdyż w takim przypadku stoczni nie
dałoby się uratować. Mnie więce w tym samym czasie koloniści zaczęli wyczuwać akieś
drgania w fundamentach wyspy, które zaniepokoiły ich w na wyższym stopniu.

Nadszedł ǳień  lutego. Potrzeba było eszcze co na mnie miesiąca, żeby statek
był gotowy do spuszczenia na wodę. Czy wyspa wytrzyma do te pory? Pencroff i Cyrusa
Smitha zamierzali zwodować statek, gdy tylko kadłub bęǳie dostatecznie uszczelniony.
Pokład, urząǳenie wewnętrzne i takielunek można było zostawić na późnie ; na pilnie -
sze było, żeby zapewnić sobie akieś schronienie poza wyspą. Może nawet trzeba bęǳie
zaprowaǳić statek do Przystani Balonowe , czyli ak na dale od centrum wybuchu, gdyż
przy u ściu Rzeki ǲiękczynienia, pomięǳy wysepką a granitową ścianą, był narażony
na zmiażdżenie w razie rozpadnięcia się wyspy. Wszystkie wysiłki kolonistów skoncen-
trowały się więc teraz na wykończeniu kadłuba statku.

Nadszedł  marca, a koloniści obliczyli, że będą mogli zwodować statek za akieś
ǳiesięć dni.

Naǳie a powróciła do serc kolonistów, którzy w czwartym roku pobytu na Wyspie
Lincolna przeszli tyle ciężkich prób. Nawet Pencroffa stał się mnie ponury i małomówny,
trochę ochłonął z żalu, w którym pogrążyły go ruina i zniszczenie ich siedliska. Co prawda,
teraz ego myśli za mował tylko statek, w którym była cała ich naǳie a.

— Dokończymy go — mawiał do inżyniera — dokończymy, panie Cyrusie. Na -
wyższy czas, bo dni mĳa ą i wkrótce bęǳiemy mieli zrównanie dnia z nocą. Cóż, eżeli
bęǳie trzeba, to udamy się na wyspę Tabor i tam przezimu emy! Ale wyspa Tabor po
Wyspie Lincolna!… Ach, co za nieszczęście! Nigdy bym nie uwierzył, że doczekam czegoś
podobnego!

— Spieszmy się! — niezmiennie odpowiadał mu inżynier.
Toteż pracowali bez wytchnienia, nie tracąc ani chwili.
— Mó panie — zapytał Nab kilka dni późnie — czy sąǳi pan, że gdyby kapitan

Nemo nadal żył, zdarzyłoby się to wszystko?
— Niewątpliwie, Nabie — odpowieǳiał inżynier.
— A a wcale tak nie sąǳę — szepnął Pencroff do ucha Nabowi.
— Ani a — odpowieǳiał poważnie Nab.
W pierwszym tygodniu marca Góra Franklina znowu stała się groźna. Tysiące szkla-

nych nici, powstałych z płynne lawy, spadało ak ulewa na ziemię. Krater znowu wypełnił
się wrzącą lawą, która wylewała się na wszystkie zbocza wulkanu. Je strumienie spływały
po powierzchni stwardniałych tufów i do reszty zniszczyły wątłe szkielety drzew, które
się oparły pierwszemu wylewowi. Rzeka lawy tym razem popłynęła wzdłuż południowo-
-zachodniego brzegu Jeziora Granta poza Glicerynowy Potok i wtargnęła na Płaskowyż
Pięknego Widoku. Ten ostatni cios zadany ǳiełu kolonistów był straszliwy. Z młyna,
budynków ptaszarni, ze sta ni nic nie pozostało. Przerażone ptactwo rozpierzchło się we
wszystkich kierunkach. Top i Jup okazywali na wyższe przerażenie, instynkt ostrzegał
ich przed zbliża ącą się katastrofą. Wiele zwierząt na wyspie zginęło podczas pierwszego
wylewu. Te, które go przeżyły, schroniły się na Bagnie Kazarek, a niektóre na Płasko-
wyżu Pięknego Widoku. Ale i ten ostatni zakątek został odcięty i rzeka lawy, stacza ąc
się z grzbietu granitowe ściany, runęła na wybrzeże w ognistych wodospadach. Żadne
słowa nie są w stanie opisać ma estatyczne grozy tego widowiska. W nocy wyglądało
to ak Niagara roztopionego metalu z unoszącymi się ponad nią chmurami rozżarzonych
oparów i wrzącymi masami u dołu.

Koloniści zostali wyparci z ostatniego schronienia, więc chociaż górne szwy kadłuba
statku nie były eszcze uszczelnione, postanowili spuścić go na wodę.

Pencroff i Ayrton przystąpili zatem do odpowiednich przygotowań, a sama operac a
miała nastąpić naza utrz rano,  marca.
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Jednak w nocy z  na  marca z krateru wśród przeraża ących huków wzniósł się
na wysokość ponad trzech tysięcy stóp olbrzymi słup pary. Ściana Krypty Dakkara na -
wyraźnie musiała ustąpić pod ciśnieniem gazów, a wody morza wpadły przez centralny
komin w ognistą przepaść i przemieniły się nagle w parę. Powietrzem wstrząsnął wybuch,
który zapewne słychać było o sto mil dale . Kawały gór runęły w Pacyfik i w ciągu kilku
minut fale morskie pokryły mie sce, gǳie niegdyś zna dowała się Wyspa Lincolna.
 

Samotna skała na Pacyfiku. — Ostatnie schronienie kolonistów Wyspy Lincolna. — Per-
spektywa śmierci. — Niespoǳiewany ratunek. — Dlaczego i skąd przybył? — Ostatnie
dobroǳiejstwo. — Wyspa na ląǳie. — Grobowiec kapitana Nemo.

Samotna skała, długa na trzyǳieści stóp, szeroka na piętnaście, wysta ąca z wody
zaledwie na ǳiesięć — oto edyny skrawek lądu, którego nie pochłonęły fale oceanu.

Tylko tyle pozostało z Granitowego Pałacu. Skalny mur runął, potem rozpadł się, kil-
ka głazów tworzących niegdyś wielką salę spiętrzyło się i utworzyło ten sterczący szczyt.
Wokół niego wszystko zniknęło w otchłani: dolny stożek Góry Franklina, rozdarty wy-
buchem, szczęki Zatoki Rekinów, Płaskowyż Pięknego Widoku, Wysepka Wybawienia,
granity Przystani Balonowe , bazalty Krypty Dakkara, nawet długi Półwysep Wężowy,
chociaż tak odległy od centrum wybuchu. Z Wyspy Lincolna pozostała tylko ta wąska
skała, obecne schronienie sześciu kolonistów i ich psa Topa.

W katastrofie zginęły wszystkie zwierzęta wyspy — tak ptaki, ak i czworonogi —
zmiażdżone lub utopione. Niestety, nawet biedny Jup poniósł śmierć w akie ś rozpadlinie.

Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab i Ayrton przeżyli tylko ǳięki
temu, że zna du ąc się te nocy w namiocie, zostali razem wyrzuceni do morza, gdy szczątki
wyspy rozlatywały się na wszystkie strony.

Wypłynąwszy na powierzchnię, nie dostrzegli nic poza tym zwałem skał, sterczącym
o pół kabla od nich; podpłynęli do niego i wdrapali się na górę.

Na te nagie skale żyli uż ǳiewięć dni. Mieli tylko trochę zapasów żywności zabra-
nych przed katastrofą z magazynu w Granitowym Pałacu i nieco słodkie wody, która
zebrała się po deszczu w wydrążeniu skały. Statek — ich ostatnia naǳie a — został roz-
trzaskany. Nie mieli ak opuścić te skały. Nie mieli ognia ani nie mieli go ak zdobyć.
Skazani byli na śmierć.

Tego dnia,  marca, pozostało im żywności eszcze tylko na dwa dni, chociaż edli
tylko tyle, żeby zaspokoić na gwałtownie szy głód. W te sytuac i cała ich wieǳa ani
rozum nic nie mogły zaraǳić. Ich los zależał edynie od woli Boga.

Cyrus Smith był spoko ny. Barǳie nerwowy Gedeon Spilett oraz pełen głuchego
gniewu Pencroff choǳili po skale w tę i z powrotem. Harbert nie odstępował inżyniera
i wpatrywał się w niego, akby prosząc o pomoc, które Cyrus Smith nie był w stanie
uǳielić. Nab i Arton z rezygnac ą poddali się losowi.

— Ach, nieszczęście, nieszczęście!… — powtarzał ciągle Pencroff. — Gdybyśmy mieli
choć łupinę orzecha, żeby zabrać się na wyspę Tabor! Ale nie ma nic, nic!

— Kapitan Nemo dobrze zrobił, że umarł! — odezwał się pewnego razu Nab.
Przez pięć następnych dni Cyrus Smith i ego nieszczęśni towarzysze żyli niezmier-

nie oszczędnie, eǳąc tylko tyle, aby nie umrzeć z głodu. Wszyscy byli wycieńczeni do
ostatnich granic. Harbert i Nab zaczynali uż ma aczyć.

Czy w te sytuac i mogli zachować choćby iskierkę naǳiei? Nie! Jaka była ich edyna
szansa? Że w pobliżu skały bęǳie przepływał akiś statek? Wieǳieli dobrze z doświadcze-
nia, że statki nigdy nie odwieǳały te części Pacyfiku. Czy mogli liczyć na to, że akimś
prawǳiwie opatrznościowym zbiegiem okoliczności szkocki acht właśnie teraz przypły-
nie, żeby zabrać Ayrtona z wyspy Tabor? To było barǳo mało prawdopodobne. Zresztą
zakłada ąc nawet, że tak by się stało, to ponieważ koloniści nie zdołali złożyć na wyspie
Tabor notatki o zmianach, akie zaszły w sytuac i Ayrtona, kapitan achtu po daremnym
przeszukaniu wysepki popłynąłby z powrotem i skierował się w stronę niższych szerokości
geograficznych.
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Nie! Nie mogli mieć żadne naǳiei na ratunek. Na te skale czekała ich tylko śmierć,
przeraża ąca śmierć z głodu i pragnienia. Leżeli nieruchomo na skale, bez sił, nieświa-
domi, co się wokół nich ǳie e. Tylko Ayrton ostatnim wysiłkiem unosił niekiedy głowę
i zrozpaczonym spo rzeniem ogarniał puste morze.

Ale oto rankiem  marca Ayrton wyciągnął ramiona w stronę akiegoś punktu na
horyzoncie, podźwignął się na pierw na kolana, potem wstał i ak gdyby dawał ręką akieś
znaki…

Na morzu widać było statek! Na wyraźnie nie przypadkiem tędy przepływał. Skała
była celem, do którego zdążał w proste linii, całą parą, i gdyby nieszczęśni koloniści
mieli dosyć sił, żeby obserwować horyzont, zobaczyliby go uż kilka goǳin wcześnie .

— „Duncan”! — szepnął Ayrton i padł bez zmysłów.

Gdy wreszcie ǳięki troskliwym staraniom, akimi ich otoczono, Cyrus Smith i ego
towarzysze oǳyskali przytomność, zauważyli, że są w ka ucie achtu parowego, i nie mogli
po ąć, w aki sposób uniknęli śmierci.

Jedno słowo Ayrtona wy aśniło im wszystko.
— „Duncan” — szepnął.
— „Duncan” — powtórzył Cyrus Smith i podnosząc ręce ku niebu, zawołał: — Ach,

Boże Wszechmogący! A więc chciałeś, żebyśmy zostali ocaleni!
Był rzeczywiście „Duncan”, acht lorda Glenasvana, w te chwili pozosta ący pod do-

wóǳtwem Roberta, syna kapitana Granta. Wysłano go na wyspę Tabor w celu odszuka-
nia Ayrtona i przywiezienia go do kra u po dwunastu latach pokuty.

Koloniści byli uratowani i wracali do o czyzny.
— Kapitanie Robercie — zapytał Cyrus Smith — gdy odbił pan od wyspy Tabor, nie

znalazłszy tam Ayrtona, skąd przyszedł panu do głowy pomysł, aby popłynąć o sto mil
dale na północny wschód?

— Panie Smith — odpowieǳiał Robert Grant — popłynąłem tam nie tylko po
Ayrtona, ale także po pana i pańskich towarzyszy.

— Po moich towarzyszy i po mnie?
— Niewątpliwie! Na Wyspę Lincolna!
— Na Wyspę Lincolna! — zawołali ednogłośnie Gedeon Spilett, Harbert, Nab

i Pencroff, zdumieni w na wyższym stopniu.
— Skąd pan wieǳiał o Wyspie Lincolna — zapytał Cyrus Smith. — skoro nie ma

e na żadne mapie?
— Dowieǳiałem się o nie z notatki, którą pozostawiliście na wyspie Tabor — od-

powieǳiał Robert Grant.
— My, notatkę? — zawołał Gedeon Spilett.
— A tak, oto ona — odpowieǳiał Robert Grant, poda ąc im kartkę, na które była

wskazana długość i szerokość geograficzna Wyspy Lincolna „obecnego mie sca pobytu
Ayrtona i pięciu amerykańskich kolonistów”.

— Kapitan Nemo!… — zawołał Cyrus Smith, przeczytawszy notatkę pisaną tym
samym charakterem pisma, co list znaleziony w zagroǳie.

— Ach! — zawołał Pencroff — Więc to on używał naszego „Bonawentury”, to on
sam eden odważył się popłynąć aż na wyspę Tabor!…

— Żeby zostawić tam notatkę — dokończył Harbert.
— A więc miałem rac ę, mówiąc, że nawet zza grobu kapitan odda nam eszcze ostat-

nią przysługę! — zawołał marynarz.
— Przy aciele — odezwał się Cyrus Smith głęboko wzruszonym głosem — niecha

Bóg miłosierny przy mie duszę kapitana Nemo, naszego zbawcy!
Koloniści odkryli głowy przy tych ostatnich słowach Cyrusa Smitha i szeptem po-

wtórzyli imię kapitana.
W te chwili Ayrton podszedł do inżyniera i zapytał naturalnym tonem:
— Gǳie umieścić tę skrzynkę?
Była to szkatułka z kle notami, którą Ayrton ocalił z narażeniem życia w chwili zagłady

wyspy. Teraz wręczał ą inżynierowi.
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— Ayrtonie! Ayrtonie! — powieǳiał głęboko wzruszony Cyrus Smith. Potem zwrócił
się do Roberta Granta:

— Zamiast winowa cy zna du e pan ǳisia człowieka, który długą pokutą wrócił na
drogę uczciwości. Jestem dumny, mogąc uścisnąć mu dłoń.

Robert Grant dowieǳiał się wtedy o zaǳiwia ące historii kapitana Nemo i koloni-
stów na Wyspie Lincolna. Po e wysłuchaniu zanotował pozyc ę samotne skały, które
od te pory należało się mie sce na mapie Pacyfiku, po czym wydał rozkazy odpłynięcia.

Dwa tygodnie późnie koloniści wylądowali w Ameryce i zastali w o czyźnie pokó po
straszliwe wo nie, która skończyła się tryumfem sprawiedliwości i prawa.

Większość skarbów ze szkatułki przekazane kolonistom Wyspy Lincolna przez ka-
pitana Nemo została użyta na zakup duże posiadłości w stanie Iowa⁴⁵⁶. Na pięknie szą
perłę przesłano lady Glenarvan w imieniu sześciu rozbitków zwróconych o czyźnie przez
„Duncana”.

W swo e posiadłości koloniści zaprosili do wspólne pracy, czyli do budowania do-
brobytu i szczęścia, wszystkich, którym zamierzali ofiarować gościnę na Wyspie Lincolna.
Założyli tu dużą kolonię, które nadali imię wyspy pogrążone w głębinach Pacyfiku. Pły-
nąca tam rzeka otrzymała nazwę Rzeki ǲiękczynienia, górę nazwano Górą Franklina,
niewielkie eziorko było Jeziorem Granta, zaś lasy stały się Lasami Dalekiego Zachodu.
Była to ak gdyby wyspa na stałym ląǳie.

Tuta pod sprawnym zarządem inżyniera i ego towarzyszy wszystko rozkwitało. Daw-
ni osadnicy wyspy Lincolna postanowili, że nigdy się nie rozłączą, żyli więc wszyscy ra-
zem: Nab, nieodstępu ący swego pana, Ayrton, zawsze gotowy do poświęceń, Pencroff,
który stał się barǳie farmerem niż był kiedykolwiek marynarzem, Harbert, który zdobył
wykształcenie pod kierunkiem Cyrusa Smitha, i Gedeon Spilett, założyciel gazety „New
Lincoln Herald”, na lepie poinformowanego ǳiennika na świecie.

Tuta Cyrusa Smitha i ego towarzyszy kilkakrotnie odwieǳili lord i lady Glenarvan,
kapitan John Mangles z żoną, siostrą Roberta Granta, a także sam Robert Grant i ma-
or Mac Nabbs — słowem, wszyscy związani w akikolwiek sposób z podwó ną historią
kapitana Granta i kapitana Nemo.

Tu wreszcie wszyscy żyli szczęśliwie, złączeni przy aźnią tak ak dawnie . Nigdy ednak
nie zapomnieli o wyspie, na którą przybyli uboǳy i naǳy, o wyspie, która przez cztery
lata zaspoka ała wszystkie ich potrzeby, a z które pozostał tylko odłam granitu chłostany
falami Pacyfiku — grobowiec tego, który zwał się kapitanem Nemo.

⁴⁵⁶Iowa — równinny stan w centralne części Stanów Z ednoczonych, wcześnie terytorium ancuskie, przy-
ęty do Unii w . [przypis edytorski]
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