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(Ciąg dalszy.) 

Nic wiem jak to się stało, 
ale przyszedłszy po niejakim 
czasie do siebie, ujrzałem sie 
leżącym na ziemi, a obok 
wszystkich moich towarzyszy. 
— Dowiedziałem sie później, 
że mieszkańcy tej wyspy — 
murzyni, widząc nas w nie 
bezpieczeństwie przybiegli z 
pomocą, wyratowali i przyjęli 
przyjacielsko do siebie. Ob
chodzenie się tych ludzi 
było nader gościnne i grzecz
ne, we wszystkiem nam 
dogadzali, usługiwali, okazu
jąc co chwila nowe do nas 
przywiązanie. 

Tak przebyliśmy między 
murzynami na wyspie blizko 
rok, — między najlepszymi z 
ludzi, którzy będąc sami 
biednymi, dzielili sie z nami 
tem czem mogli, — ryb)-  i 
ostfygi stanowiły całe ich i 
nasze pożywienie. 

Podczas tego nasz towa
rzysz Holender, do którego 
okręt należał, umarł: — i w 
tymże także dniu została 
nasza wyspa napadniętą przez 
jakiś dziki wojowniczy lud.— 
Kto mógł, chwytał za broń, 
i biegł do boju na nieprzyja
ciela. — Ja z tym oto st^r 
ceni, podczas najgorętszej 
bitwy znaleźliśmy się na 
boku, a wtedy przypadło do 
nas kilkunastu nieprzyjaciół 1  

otoczyli nas; biliśmy się do 
upadłego, padali najeźdźcy 
do koła naszych razów, ale 
co jednego ubiliśmy, drugi 
przyskakiwał, wreszcie siły 
nas opuściły, nie mogąc się 
do swoich przebić, zostaliśmy 
nieszczęściem wzięci w nie
wolę. 

Dwa dni i dwie noce 
byliśmy w tej strasznej niewo
li, nogi i ręce skrępowano 
nam tak s'lnie nadzwyczaj, aż 
Rości trzeszczał)', i przez ten 
cały czas nic nie dali ani 
jeść ani pić. — Dzisiaj o 
wschodzie słońca, wrzucono 
nas na dno łodzi, i tu na tę 
wyspę wzięto, aby, jakby to 
nie uczyniły najdziksze zwie
rzęta, zabić i pożreć." — 
Przy tych słowach, rzucił się 
Hiszpan na szyję Robinsono* 
vvi, dziękując mu za wyrato
wanie od tak Okropnej Łśmier-
ci.— 

Z opowiadania tego mógł 
wnosić Robinson, że okręt o 
którym mówił, był to ten 
sam, z którego rzeczy poza
bierał; — objawił całe to 
zdarzenie mówiącemu poka
zując wszystko, co tylko z 
tego okrętu pochodziło. 

Ojcu Piątaszkowemu nadał 
Robinson imię ,,Czwartaszek'' 
bo to był dzień, w którym 
oswobodzony był i pierwszy 
raz poznali się. — Nowym 
przybyszom - zaproponował 
nasz król wyspy, czyliby nie 
chcieli udać się na wyspę 
zkąd pochodzili, i zabrać ztam-
tąd tak krajowców Cz\vart?sz-
ka jak niemniej reszty towa 
rzyszów I lis/pana, którzy tam 
jeszcze pozostali. Z wielką 
radością została ta propo-
zycya przyjętą; nie zwlekając 
zatem odpłynęli na jednej z 
pozostałych łódek. 

Ośm dni minęło, -- a nasi 

posłowie tiłe wracają. — Czy 
się im co złego stało? może 
znów popadli w ręce ludo
żerców? — ze dwadzieścia 
razy wybiegał Piątaszek na 
brzeo- morza, sądząc że może 
dostrzeże powracających wę
drowców, ale każdą razą 
nadaremnie. 

XXII. 

Podług swego zwyczaju 
wyszedł Robinson pewnego 
dnia na wzgórze zkąd widok 
na morze daleko rozciągał się 
— i przez perspektywę czyli 
dalekowidz patrzał, czy nie 
ma w bliskości wyspy, jakiego 
okrętu, lub jak w obecnym 
razie, czy jego towarzyszenie 
powracają. — Już miał 
zakończyć swoje obserwacye, 
gdy w oddaleniu wielkiem 
dojrzał jakąś łódź zbliżającą 
się do jego wyspy. Piątaszek 
który gołem okiem lepiej 
widział jak Robinson przez 
dalekowidz, schwycił się za 
głowę i rzekł: ,,to nie są 
moi krajowcy. " Lódź zbliżała 
się szybko i wreszcie Robin
son wyraźnie mógł rozróżnić 
twarze obcych mu osób cery 
białej, zapewne Europejczy
ków. — Spostizegacze nasi 
rzucili dalej oczyma i dostrze
gli w odległości jednej mili 
okręt na kotwicy osiadły. — 
Strach i radość mijały się w 
duszy Robinsona, radość 
wynikła z zobaczenia okrętu, 
— strach, gdyż nie mógł 
domyśleć się, co za powód ci 
ludzie mieć mogli, do wylą
dowania na jego wyspę. 

Stanęli przeto swoim zwy
czajem za krzakami i drzewa
mi, aby niedostrzeżeni mogli 
widzieć co się dalej stanie, i 
obserwować wszystkie ruchy 
nowych przybyszów. — Nali
czyli oni jedenaście osób na 
łodzi, którzy o ćwierć mili cd 
nich do brzegu wysiedli. 
Ośmiu z nich było uzbrojo
nych, trzech pozostałych bez 
broni. — Ci trzej ostatni 
mieli związane w tył ręce, a 
kiedy ich na ląd wyprowa
dzono, zostali z więzów os
wobodzonymi i wtedy ci 
nieszczęśliwi wznosili błagal
nie ręce w górę. i zdawali się 
kornie Niebo o pomoc i 
ratunek wzywać. 

Niezadługo zauważył Ro
binson, że ci trz^j zostali w 
miejscu, a reszta udała się do 
lasu i zginęła w gęstwinach. 

Robinson przystąpił do 
nieszczęśliwych, a widząc, że 
jego widok jeszcze więcej 
przeraził ich, przemówił do 
nich następującemi słowy: 
,,Nie obawiajcie się, powiedź
cie tylko, coście za jedni i 
co was spotkało."? — Usły
szawszy te przyjazne zrozu
miałem językiem dla nich 
wymówione wyrazy, ochłonęli 
ze strachu, który ich był 
ogarnął, i jeden z nich od
powiedział: ,,Jestem kapitanem 
okrętu, który do państwa 
Holandyi należy. Ten mówił 
dalej, wskazując na obok 
stojącego, był moim sterni
kiem, a tamten wskazując na 
trzeciego, podróżnym. Moi 
majtkowie jDodnieśli bunt 
przeciwko mnie i okręt mój 
zabrali. — Oni chcieli mnie 
wraz z tynu dwowa bez 
litości zamordować, zaniechali 
jednak tego czynu i darowali 
nam ż\ cie, ale natomiast 
zostawiają nas na tej pustej 
wyspie, abyśmy z głodu i 
pragnienia powolną śmierć 
ponieśli,*' — Robinson na to 

i odpowiedział: „Jeżeli wypeł-
j nicie mi następujące dwa 
J warunki, wtedy aby was 

uratować, poświęcę wszystką 
krew : życie, — a te są: 
Przez czas waszego pobytu 
na tej wyspie będziecie mi 
posłuszni i wierni, nadto, 
jeżeli uda się nam zwalczyć 
waszych nieprzyjaciół, i o-
trzymać na powrót okręt, — 
natenczas zabierzecie mnie z 
sobą do Holandyi, i odwie
ziecie mnie do mojej ojczyz
ny." Kapitan na to odrzekł 
z rozczuleniem: ,,Cały okręt 
i wszystko co się na nim 
znajduje i my sami jesteśmy 
na twoje rozkazy. 

Piątaszek otrzymał w tej 
chwili rozkaz, aby fuzye, 
pistolety. pałasze i proch 
przyniósł. — Robinson rozdał 
im broń i dał znak, aby cicho 
postępowali za nim. 

Niezadługo spostrzegł wszyst
kich ośmiu idących do brzegu, 
zbliżywszy się na niewielką 
odległość do nich, wypadł z 
tyłu ze swoimi uzbrojonymi 
niespodzianie i nim zdołali 
przyjść do siebie, już sześciu 
leżało na ziemi związanych. 

Dwóch tylko pozostałych 
odskoczyło na bok, biorąc się 
do obrony — ale widząc 
bezskuteczność swych usiło'-

j wań, prosili o pardon. — 
Tych kazał Robinson także 

j  związać, i wszystkich odpro
wadzić do jaskini, która im 
za więzienie służyła. 

Wróciwszy bojownicy nasi 
na brzeg, wyciągnęli za po
mocą ściętego drzewa łódź na 
brzeg, i zrobili w jej dnie 
dziurę, która jednak z łatwoś
cią mogła być znów załataną. 
Wszystko to uczynił Robin* 
son jDrzy pomocy towarzyszy 
dla tego, aby ludzie z okrętu 
nie mogąc się doczekać swych 
wysłanych, widząc łódź na 
brzegu, przesłali drugą. — 
Projekt udał się wybornie. W 
trzy godziny niespełna, dał 
się słyszeć głos armatni, 
zwołujący znajdujących się na 
wyspie majtków; ale kiedy 
to nic nie pomogło, —spuści
li drugą łódź z okrętu, która 
zbliżała się do wyspy, 

Robinson udał się ze swoi
mi zwykłe swe stanowisko, 
ukrył wszystkich po za drze
wa i krzaki, i tak zaczajony 
— czekał. — Lódź przybiła. 
—• Z zadziwieniem zobaczyli 
przybyli pierwszą łódkę prze
dziurawioną, rozglądali się na 
wszystkie strony, i poczęli 
wołać na nieobecnych towa
rzyszy po imieniu; ale nikt 
się nie odezwał. — Nowo 
przybyłych było dziesięciu, 
wszyscy dobrze uzbrojeni. 

Nie przestawali oni wołać, 
w nadziei jak sądzili, że ich 
zbłąkani towarzysze w ten 
sposób odszukanymi zostaną. 

Poznawszy jednak, że to 
wszystko nadaremnie, — 
zmęczeni ciągłem szukaniem do 
samego wieczora, pomyśleli 
przeto przy nadchodzącem 
zmroku o własnem bezpie
czeństwie; — wsiedli więc 
dla tego na łódź, a odbiwszy 
około sto kroków od lądu, 
zarzucili kotwicę, nieprzesta. 
jąc wciąż wołać, — należało 
przewidywać, że oni w krótkim 
czasie, będą nazad powracać 
do okrętu, a wtedy byłoby 
wszystko stracone. Lecz 
Robinson wpadł tymczasem 
na nowy pomysł. — Słysząc 
on od kapitana, że między 
uwięzionymi jest trzech do
brych i zćwsze wiernością 


