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Z!rosyjskiego prze"o#y" A.W.

p

– W"odek przyjecha"!!– krzykn$" kto% na dworze.
– W"odzio przyjecha"!!– pisn&"a Natalia, wbiegaj$c do ja-

dalni.
– Ach, mój Bo#e!
Ca"a rodzina Korolewów, która z!godziny na godzin& wyczeki-

wa"a swego W"odzia, rzuci"a si& do okien.
Przed gankiem sta"y szerokie sanie, trójka bia"ych koni bucha-

"a k"&bami pary. Sanie by"y puste, gdy# W"odzio sta" ju# w!sieni 
i!czerwonymi od mrozu palcami rozwi$zywa" basz"yk. Jego gim-
nazjalne palto, czapka, kalosze i!w"osy na skroniach pokryte by"y 
szronem, a!ca"a posta' od stóp do g"ów wydawa"a taki smaczny, 
mro(ny zapach, #e gdy si& na) patrzy"o, chcia"o si& przemarzn$' 
i! zawo"a': „Brrr!”. Matka i! ciotka rzuci"y si& na niego i!pocz&"y 
go %ciska' i!ca"owa'. Natalia upad"a mu do nóg i!%ci$ga"a z!nich 
walonki, siostry j&"y %wiergota', drzwi skrzypia"y, a!ojciec W"od-
ka wpad" do przedpokoju tylko w!kamizelce i!z!no#ycami w!r&ku 
i!krzykn$" wystraszonym g"osem:
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– A!my%my ci& jeszcze wczoraj oczekiwali! Czy% dobrze doje-
cha"? Szcz&%liwie? Ach, mój Bo#e, dajcie# mu si& z!ojcem przywi-
ta'! Czy# nie jestem ojcem?

Hau! hau!! – rycza" basem Milord, ogromne, t"uste psisko, 
uderzaj$c ogonem o!%ciany i!meble.

Wszystko zla"o si& w!jeden radosny gwar, który trwa" dwie mi-
nuty. Kiedy pierwszy wybuch rado%ci przeszed", Korolewowie 
spostrzegli, #e prócz W"odka znajduje si& w!przedpokoju jeszcze 
jeden ma"y cz"owiek, otulony w!chusty, szale i!basz"yki i!pokry-
ty szronem; sta" on nieruchomo w!k$cie w!cieniu du#ego lisiego 
futra.

– A!to kto jest, W"odziu?!– spyta"a szeptem matka.
– Ach!!– spostrzeg" si& W"odzio.!– To jest… mam zaszczyt 

przedstawi', mój kolega Czeczewicyn, ucze) drugiej klasy… Przy-
wioz"em go ze sob$ jako go%cia.

– Bardzo nam przyjemnie, prosimy serdecznie!!– wyrzek" ra-
do%nie ojciec.!– Przepraszam, #e jestem po domowemu, bez sur-
duta… Pozwól pan! Niech Natalia pomo#e panu si& rozebra'. 
Ach, mój Bo#e, zabierzcie st$d tego psa! Kara boska!

Wkrótce potem W"odzio i!jego przyjaciel, oszo"omieni ha"a-
%liwym przyj&ciem i!jeszcze ró#owi od zimna, siedzieli przy stole 
i! pili herbat&. Zimowe s"onko, przenikaj$c przez %nieg, co si& 
uk"ada" w!desenie na szybach, drga"o na samowarze i!k$pa"o swe 
czyste promienie w! mosi&#nej miseczce do p"ukania szklanek. 
W!pokoju by"o ciep"o i!ch"opcy czuli, jak w!ich przemarzni&tych 
cia"ach zmaga"o si& wzajemne ciep"o i!zimno, nie chc$c sobie wza-
jem ust&powa'.

– Oto i!Bo#e Narodzenie za pasem!– mówi" ojciec, skr&caj$c 
papierosa z!ciemnorudego tytoniu.!– A! tak niedawno by"o lato 
i!matka p"aka"a, #egnaj$c si& z! tob$… Czas szybko leci. Ani si& 
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obejrzysz, jak staro%' przyjdzie. Panie Czybisow, niech pan je, 
prosz& si& nie kr&powa'. U!nas bez ceremonii.

Trzy siostry W"odzia! – Katia, Sonia i! Masza, najstarsza 
z!nich mia"a lat jedena%cie!– siedzia"y przy stole i!nie spuszcza"y 
oczu z!nowego znajomego. Czeczewicyn by" tego samego wieku 
i!wzrostu co i!W"odek, lecz nie taki puco"owaty i!bia"y, ale chudy, 
%niady i!piegowaty. W"osy mia" szczeciniaste, oczy!– jak szparki, 
wargi!– grube i!w!ogóle by" bardzo brzydki i!gdyby nie mundur 
gimnazjalny, mo#na by, s$dz$c z! powierzchowno%ci, wzi$' go 
za syna kucharki. By" ponury, milcza" ca"y czas i!ani razu si& nie 
u%miechn$". Dziewczynki, patrz$c na niego, od razu zmiarkowa-
"y, #e musi to by' bardzo m$dry i!uczony cz"owiek. Przez ca"y czas 
my%la" o!czym% i!tak by" tym zaj&ty, #e gdy go o!co% zapytywano, 
wzdryga" si&, potrz$sa" g"ow$ i!prosi", by powtórzono pytania.

Dziewczynki spostrzeg"y, #e i!W"odek, zwykle weso"y i! roz-
mowny, tym razem ma"o mówi", wcale si& nie u%miecha" i!nawet 
zdawa" si& niezadowolony, #e przyjecha" do domu. Podczas her-
baty zwróci" si& do sióstr tylko jeden raz, i!to z!jakimi% dziwnymi 
s"owami. Wskaza" palcem na samowar i!powiedzia":

– A!w!Kalifornii zamiast herbaty pij$ d#in.
By" równie# zaj&ty jakimi% my%lami i!s$dz$c ze spojrze), jakie 

od czasu do czasu zamienia" z!przyjacielem, my%li ich by"y wspól-
ne. Po herbacie wszyscy udali si& do dzieci&cego pokoju. Ojciec 
z!dziewczynkami usiedli przy stole i!zaj&li si& robot$ przerwan$ 
przez przyjazd ch"opców. Robili ozdoby i!"a)cuchy z!kolorowego 
papieru na choink&. By"o to poci$gaj$ce i!ha"a%liwe zaj&cie. Ka#dy 
nowy wykonany drobiazg dziewczynki wita"y okrzykami zachwy-
tu, nawet przera#enia, jak gdyby ta rzecz spad"a z!nieba; ojczulek 
równie# si& zachwyca" i!od czasu do czasu ciska" no#yce o!pod"o-
g&, gniewaj$c si&, #e s$ t&pe.
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Mamusia wpada"a do dzieci&cego pokoju, zak"opotana, i!zapy-
tywa"a:

– Kto wzi$" moje no#yczki? To znów ty je wzi$"e%, Iwanie Mi-
ko"ajewiczu.

– Bo#e drogi, nawet no#yczek nie dadz$!!– odpowiada" p"acz-
liwym g"osem Iwan Miko"ajewicz i! odchyliwszy si& na oparcie 
krzes"a, przybiera" poz& cz"owieka skrzywdzonego, ale po chwili 
zachwyca" si& znowu.

Podczas swych poprzednich przyjazdów W"odek równie# 
bra" udzia" w!przygotowaniach do choinki lub te# wybiega" na 
dwór popatrze', jak furman z!pastuchem usypuj$ %nie#n$ gór&, 
lecz teraz ani on, ani Czeczewicyn nie zwracali #adnej uwagi na 
ró#nokolorowy papier i!nie byli ani razu w!stajni, lecz usiedli przy 
oknie i!zacz&li ze sob$ co% szepta', potem otworzyli atlas i!ogl$da-
li jak$% map&.

– Z!pocz$tku do Permu…!– mówi" cicho Czeczewicyn!– stam-
t$d do Tiumeni… potem Tomsk… potem… potem… do Kamczat-
ki. Stamt$d Samojedzi przewioz$ nas "ódkami przez Cie%nin& Be-
ringa… Oto i!Ameryka… Tutaj jest du#o zwierzyny.

– A!Kalifornia?!– spyta" W"odek.
– Kalifornia jest ni#ej… Trzeba si& tylko do Ameryki dosta', 

to Kalifornia ju# blisko. Po#ywienie zdobywa' sobie mo#na polo-
waniami i!grabie#$.

Czeczewicyn stroni" ca"y dzie) od dziewczynek i! spogl$da" 
na nie spode "ba. Po podwieczorku przypadkowo pozosta" sam 
z!nimi przez par& minut. Nie wypada"o milcze'. Chrz$kn$" wi&c 
powa#nie, potar" praw$ d"oni$ lew$ r&k&, spojrza" ponuro na 
Kati& i!spyta":

– Czy panienka czyta"a Mayne-Reida?
– Nie, nie czyta"am… Czy pan si& %lizga?
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Poch"oni&ty swymi my%lami Czeczewicyn nic nie odpowie-
dzia" na to pytanie, lecz wyd$" policzki i!westchn$", jakby mu by"o 
bardzo gor$co. Jeszcze raz podniós" wzrok na Kati&.

– Kiedy stado bizonów p&dzi przez pampasy, ziemia dr#y, 
a!wówczas mustangi wierzgaj$ i!r#$ z!przera#enia.

U%miechn$" si& smutno, po czym doda":
– Równie# Indianie napadaj$ na poci$gi. Ale najgorsze to mo-

skity i!termity.
– A!to co takiego?
– To co% w! rodzaju mrówek, tylko skrzydlatych. Bardzo 

mocno k$saj$. Czy pani wie, kto ja jestem?
– Pan Czeczewicyn.
– Nie! Jestem Montigomo Szpon Jastrz&bi, wódz niezwyci&-

#onych.
Zupe"nie niezrozumia"e s"owa Czeczewicyna, jego ci$g"e 

ciche rozmowy z!W"odkiem i!ta okoliczno%', #e W"odzio wcale 
si& nie bawi z!siostrami, lecz wci$# o!czym% rozmy%la!– wszystko 
to wydawa"o si& dziwne i!zagadkowe. Tote# obie starsze dziew-
czynki, Katia i!Sonia, zacz&"y pilnie %ledzi' ch"opców. Wieczo-
rem, gdy obydwaj k"adli si& spa', dziewczynki podkrad"y si& 
pode drzwi i!pods"ucha"y ich rozmowy. Och! Czego si& dowie-
dzia"y!

Ch"opcy chcieli uciec gdzie% do Ameryki poszukiwa' z"ota; 
mieli ju# wszystko gotowe: pistolet, dwa no#e, suchary, szk"o po-
wi&kszaj$ce, by roznieca' nim ogie), kompas i!cztery ruble. Dowie-
dzia"y si&, #e b&d$ musieli przej%' pieszo kilka tysi&cy wiorst, walczy' 
po drodze z!tygrysami i!z!dzikimi, potem zdobywa' z"oto i!ko%' s"o-
niow$, zabija' wrogów, bra' udzia" w!wyprawach korsarskich, pi' 
d#in i!w!ko)cu poj$' za #on& jak$% pi&kno%' i!uprawia' plantacje. 
W"odek i!Czeczewicyn mówili z! uniesieniem i! przerywali sobie 
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wzajemnie. Przy tym siebie nazywa" Czeczewicyn: „Montigomo, 
Jastrz&bi Szpon”, a!W"odzia!– „mój bladolicy brat”.

– Tylko nie mów nic mamie!– powiedzia"a Katia Soni, id$c 
spa'.! – W"odek przywiezie nam z! Ameryki z"ota i! s"oniowej 
ko%ci, a!jak powiesz mamie, to go nie puszcz$.

W! przeddzie) Wigilii Czeczewicyn ca"y dzie) studiowa" 
map& Azji i!co% zapisywa". W"odek, sm&tny, jakby go co% uk$si"o, 
ponuro chodzi" po pokojach i!nic nie jad". Raz nawet zatrzyma" 
si& przed ikon$, prze#egna" si& i!powiedzia":

– Bo#e, wybacz mnie grzesznemu! Bo#e, zachowaj moj$ bied-
n$, nieszcz&%liw$ mam&!

Przed wieczorem rozp"aka" si&. Id$c spa', d"ugo %ciska" ojca, 
matk& i!siostry, Katia i!Sonia wiedzia"y, co to ma znaczy', ale naj-
m"odsza, Masza, nic nie rozumia"a.

Wczesnym rankiem w! dzie) wigilijny Katia i! Sonia wsta"y 
cicho i!posz"y zobaczy', jak ch"opcy b&d$ uciekali do Ameryki. 
Podkrad"y si& pode drzwi.

– Wi&c nie pojedziesz?!– pyta" z! gniewem Czeczewicyn.!– 
Mów, nie pojedziesz?

– Bo#e! – szlocha" cicho W"odek.! – Jak#e pojad&? *al mi 
mamy.

– Bladolicy bracie mój, prosz& ci&, jed(my! Zapewnia"e% mnie 
przecie#, #e pojedziesz, sam mnie namówi"e%, a! jak przysz"o do 
jazdy!– to% stchórzy".

– Ja… ja nie stchórzy"em, ale mnie… #al mamy.
– Powiedz, pojedziesz czy nie?
– Pojad&, tylko… zaczekaj. Chce mi si& poby' w!domu.
– W! takim razie jad& sam!! – zdecydowa" Czeczewicyn.! – 

I!bez ciebie si& obejd&. A!jeszcze chcia"e% walczy', polowa' na ty-
grysy. Je#eli tak, to daj mi moje kapiszony!
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W"odek zap"aka" tak gorzko, #e siostry nie wytrzyma"y i!rów-
nie# cicho zap"aka"y. Nast$pi"o milczenie.

– Wi&c nie pojedziesz?!– spyta" jeszcze raz Czeczewicyn.
– Po… pojad&.
– To ubieraj si&.
I!Czeczewicyn, #eby zach&ci' W"odka, wychwala" Amery-

k&, rycza" jak tygrys, na%ladowa" parostatek, kl$", obiecywa" 
odda' W"odkowi ca"$ ko%' s"oniow$ i!wszystkie skóry lwie i!ty-
grysie.

I!ten chudy, %mia"y ch"opak o!szczeciniastych w"osach i!piego-
watej twarzy wyda" si& dziewczynkom czym% osobliwym i! nie-
zwyk"ym. To by" bohater, stanowczy, nieustraszony cz"owiek, 
a!rycza" tak, #e gdy sta"o si& za drzwiami, mo#na by"o rzeczywi%cie 
pomy%le', #e to tygrys albo lew.

Kiedy dziewczynki wróci"y do swego pokoju i!zacz&"y si& ubie-
ra', Katia z!oczami pe"nymi "ez powiedzia"a:

– Ach, jak ja si& boj&!
A# do drugiej godziny, to jest do obiadu, wszystko by"o spo-

kojnie, ale podczas obiadu spostrze#ono nagle, #e ch"opców nie 
ma w!domu. Pos"ano do czeladnej, do stajni, do oficyny rz$dcy!– 
nigdzie ich nie by"o. Pos"ano na wie%, lecz i!tam ich nie znalezio-
no. Herbat& te# pito bez ch"opców, a!kiedy siadano do kolacji, 
mamusia niepokoi"a si& bardzo, a!nawet p"aka"a. W!nocy znów 
urz$dzono wypraw& na wie%, szukano nad rzek$ z! latarniami. 
Bo#e drogi, jakie si& zrobi"o zamieszanie!

Na drugi dzie) przyjecha" stra#nik, pisano w!jadalni jaki% pa-
pier. Mama p"aka"a.

Lecz oto przed gankiem zatrzyma"y si& sanie, a!z!trójki bia"ych 
koni bucha"a para.

– W"odek przyjecha"!!– krzykn$" kto% na dworze.
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– W"odeczek przyjecha"!!– zacz&"a piszcze' Natalia, wpadaj$c 
do sto"owego.

Milord zaszczeka" basem!– hau! hau! Okaza"o si&, #e ch"op-
ców zatrzymano w!mie%cie przy kramach miejskich (chodzili tam 
i! rozpytywali, gdzie mo#na dosta' prochu). W"odek, gdy tylko 
wszed" do przedpokoju, zaszlocha" i! rzuci" si& na szyj& matce. 
Dziewczynki z!dreszczem przera#enia my%la"y o!tym, co teraz b&-
dzie; s"ysza"y, jak ojciec zaprowadzi" W"odzia i!Czeczewicyna do 
swego gabinetu i!d"ugo rozmawia" z!nimi; mamusia te# mówi"a 
i!p"aka"a.

– Czy to tak wolno?!– upomina" ojciec.!– Dowiedz$ si&, nie 
daj Bo#e, w!gimnazjum i!wyrzuc$ was. Wstyd, panie Czeczewi-
cyn! Nie"adnie! To pan wymy%li", spodziewam si& te#, #e rodzice 
ukarz$ pana. Czy tak si& robi? Gdzie%cie nocowali?

– Na dworcu!!– odpowiedzia" z!dum$ Czeczewicyn. 
W"odek potem le#a" w!"ó#ku i!przyk"adano mu do g"owy r&cz-

nik, zmoczony w! occie. Pos"ano gdzie% telegram, a!nast&pnego 
dnia przyjecha"a matka Czeczewicyna i!zabra"a swego syna.

Kiedy odje#d#a", mia" twarz surow$, wynios"$ i! #egnaj$c si& 
z!dziewczynkami, nie rzek" ani s"owa; wzi$" tylko zeszyt od Katii 
i!napisa" na pami$tk&:

„Montigomo Szpon Jastrz&bi”.
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