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PARTEA I 

BĂTRÂNUL PIRAT 



CAP. I 

BĂTRÂNUL LUP DE MARE LA «AMIRALUL 
BENBOW » 

M'am hotărît să aştern pe hârtie tot ce ştiu despre 
Comoara din insulă, dela început până la sfârşit, afară 
numai de locul unde se află, pentru că o parte din co
moară se mai găseşte încă acolo, fiind îndemnat la 
aceasta de d. Trelawney, doctorul Livesey şi ceilalţi 
domni; încep povestirea în anul mântuirii 17 . . . , pe 
vremea când tatăl meu ţinea hanul « La Amiralul Ben-
bow», din ziua aceea când bătrânul marinar, cu faţa 

"Bătută de vânturi şi însemnată de-o lovitură de cuţit, 
a venit să locuiască sub acoperişul nostru. 

Mi-1 aduc anunţe ca şi când ar fi ieri. A sosit la uşa 
hanului, călcând greu, urmat de lada lui încărcată pc-o 
roabă. Era un om înalt, voinic, cu părul negru împletit 
într'o coadă soioasă care atârna peste gulerul unei haine 
albastre murdare; mâinile îi erau scrijelate de semne, 
unghiile negre şi rupte, iar semnul loviturii de sabie, 
alburiu şi palid, îi brăzda obrazul de-a curmezişul. Flue-
rând şi-a rotit privirea peste ţărm şi-apoi, cu vocea lui 
îmbătrânită şi pătrunzătoare, ostenită de comenzile 
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manevrelor de cabestan, a început să cânte un vechi 
cântec marinăresc pe care l-am auzit apoi de-atâtea ori : 

Cincisprezece eram pe lada mortului, 
Yo ho ho 1 Şi-o sticlă de rom I 

După care bătu în uşe cu băţul lui şi porunci cu vocea 
aspră tatălui meu care se grăbise să-i deschidă, un pahar 
de rom. II bău apoi, fără grabă, ca omul care cunoaşte 
la băutură, cercetând însă cu privirea, pe rând, coasta şi 
hanul nostru. 

— Bun loc de adăpost, spuse în cele din urmă, şi 
hanul are aşezare plăcută. Mulţi muşterii, camarade? 

Tată l meu îi răspunse că foarte p u ţ i n i ; aşa de puţini 
că era tare amărî t din pricina aceasta. 

— Bun, zise el, atunci ancorez aici. Hei, băiete, strigă 
el omului care împingea roaba, acostează aici şi ajută 
să-mi urci l a d a . . . Am să rămân aici câtva t imp, urmă 
el. Eu mă mulţumesc cu p u ţ i n : rom şi ochiuri cu slănină, 
mai mult nu-mi trebue, şi culmea de-acolo ca să văd 
trecând corăbiile. Cum să-mi spui? Să-mi spui căpitane. . . 
H m ! Văd de ce ţi-e frică. . . Ţine I (şi jsvârli pe tejghea 
trei sau patru bani de aur). Când s'or isprăvi să-mi spui, 
zise el mândru ca un căpitan de corabie. 

Şi, la drept vorbind, măcar că hainele îi erau sărăcă
cioase şi vorba aspră, nu părea să fie marinar de r â n d ; 
mai curând îl puteai lua drept căpitan sau secund, 
obişnuit să fie ascultat sau să lovească. Omul care-i 
adusese hula ne-a povestit că diligenta îl lăsase cu o zi 
înainte la hanul « Boyal George » şi că acolo întrebase el 
de hanurile care se aflau de-a lungul coastei. I se vorbise 
bine de al nostru, pe semne, şi fiindcă avea aşezarea 
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singuratică, ]-a ales. Asta a fost tot ce-am p u t u t afla 
despre oaspetele nostru. 

De obicei era prea puţin vorbăreţ. Toată ziua era 
prin apropierea ţărmului sau pe stânci cu un ochean de 
alamă şi serile stătea într 'un colţ lângă foc şi bea rom 
cu zahăr şi apă fierbinte. Când cineva voia să intre în 
vorbă cu el, de cele mai multe ori nu răspundea; se uita 
numai cu privirea cruntă şi pufnea pe nas ca o geaman
dură ; astfel că ne-am obişnuit curând să-1 lăsăm cu 
toţii în pace. In fiecare zi, când se 'ntorcea la han, întreba 
dacă nu cumva am zărit trecând pe drum marinari. 
La început, am crezut că ne întreba astfel fiindcă îi 
lipsea tovărăşia oamenilor din meşteşugul lui ; dar în 
cele din urmă, am băgat de1 seamă că ţinea să-i ocolească. 
Când vre-un marinar se oprea la «Amiralul Benbow » — 
cum se întâmpla uneori când vroiau să se ducă la Bristol 
pe drumul de coastă — se uita la el prin perdeaua uşii 
înainte de-a intra în sala de mese şi, cât t imp era mari
narul acolo, nu scotea o vorbă. 

Pentru mine însă nu era nimic ciudat în această purtare 
fiindcă şi eu îi împărtăşeam frica. Intr 'o zi m'a luat 
de-<> parte şi mi-a făgăduit un ban de argint la fiecare 
zi 'ntâi dacă «iau aminte la furtună » şi îl vestesc îndată 
ce voi zări «marinarul cu un singur picior». De cele 
mai multe ori, la începutul lunii, când ceream căpita
nului simbria, se mulţumea numai să mă 'ngheţe cu 
privirea şi să pufnească; dar nu trecea săptămâna, se 
răsgândea, şi căpătăm banul de argint, după ce-mi spunea 
din nou să iau scama la «marinarul cu un singur picior». 

E de prisos să mai spun că-I vedeam şi în somn. In 
nopţile când furtuna scutura hanul din temelii şi vântul 
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urla de-a lungul ţărmului, îl vedeam în mii de închipuiri 
înfricoşătoare. Piciorul îi lipsea când dela genunchi când 
dela coapsă; alteori era ca o arătare care nu avusese 
vreodată decât un singur picior aşezat la mijlocul tru
pului ; cel mai urît din visurile mele era să-1 văd sărind 
într 'un picior şi fugărindu-mă peste câmpii. La drept 
vorbind, cu aceste urîte vedenii plăteam tare scump 
bănuţul de argint pe care-1 căpătăm odată pe lună. 

Dar, groază cum îmi era de marinarul cu un singur 
picior, eram mult mai puţin înfricoşat decât alţii, care 
îl cunoşteau, de însuşi căpitanul. In unele seri, se lăsa 
dus de băutură mai mult decât îl răbdau puter i le; şi 
atunci nu mai isprăvea cântând vechi cântece de marc, 
fără să-i pese de nimeni; alteori cinstea cu băutură toată 
lumea şi silea pe toţi cei de faţă să-i ţie isonul sau să-i 
asculte povestirile. Deseori am auzit casa răsunând de 
« Yo ho ho şi-o sticlă de rom », care mai de care mai 
tare şi, cu frica 'n sân, temându-se de ceartă. Căci era la 
băutură om arţăgos: izbea în masă ca să facă linişte, 
se înfuria când i se punea vre-o întrebare sau chiar când 
nu era întrebat, gândind atunci că cei dimprejur nu luau 
aminte la povestirea lu i ; şi nu suferea ca vreunul să plece 
acasă până când el însuşi, beat mort, nu se ţâra în pat . 

Ceea ce speria lumea mai ales, erau povestirile lu i ; 
întâmplări cumplite unde nu era vorba decât de oameni 
spânzuraţi sau aruncaţi în mare, de insulele Broaştei 
Ţestoase şi fapte groaznice în ţinuturile Americei spa
niole. El însuşi mărturisea că trăise printre cei mai 
ticăloşi oameni pe care i-a răbdat Dumnezeu peste cu
prinsul apelor. Şi vorbele urîte de care se folosea îngrozeau 
oamenii noştri cumsecade, aproape Lot aşa de mult ca şi 
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isprăvile pe care le povestea. Tatăl meu spunea mereu că 
are să ne sărăcească hanul fiindcă oamenii n'au să mai 
rabde mult să fie speriaţi şi umiliţi, ca la urmă să plece 
cu groaza în suflete; dar eu cred mai curând, că ne 
aducea câştig. Deodată oamenilor le era frică, dar ju
decând mai bine, nu se plângeau fiindcă aşa ceva era 
nou în viaţa potolită a satului. Erau chiar vreo câţiva, 
din cei mai tineri, care se prefăceau a-1 ţinea în deosebită 
cinste, numindu-1 « lup de mare adevărat» şi alte ase
menea, spunând că astfel de oameni fac să fie temută pe 
mare Anglia. Intr 'un fel, ne aducea pagubă fiindcă nu 
mai pleca: treceau săptămânile, pe urmă lunile, banii se 
isprăvise de mult şi ta tă l meu nu îndrăznea să ceară ce 
i se cuvenea. De câte ori aducea vorba de bani, căpitanul 
sufla pe nări ca un taur, se uita cu ochi sălbatici la tatăl 
meu, care se grăbea atunci să-1 lase 'n pace. Cât t imp a 
s tat la noi, căpitanul nu şi-a mai înnoit hainele, afară 
doar ele câteva perechi de ciorapi cumpărate dcla un 
negustor care venea cu mărfuri la noi, din când în când. 
Unul din colţurile tricornului rupându-se, 1-a lăsat să 
atârne aşa, măcar că îl stânjenea mult când bătea vântul. 
Ii văd şi-acum haina petecită toată, pe care şi-o cârpea 
singur în odaia de sus. Nici n'a scris, nici n'a primit vreo 
scrisoare şi nu vorbea cu nimeni, afară doar cu oamenii 
din vecinătatea noastră şi atunci numai când era ameţit 
de rom. Cufărul lui de marinar nu 1-a văzut nimeni din 
noi deschis vreodată. 

O s ingură 'dată i s'a împotrivit cineva, spre sfârşit, 
atunci când bietul meu părinte era mult slăbit de boala 
care i-a scurtat zilele. Doctorul Livesey, care venise 
pe 'nserate să-1 mai cerceteze, primise să guste ceva şi 
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până să i se aducă calul din cătun — fiindcă nu aveam 
grajd la han — intrase în sală să fumeze o pipă. L-am 
urmat, şi-mi amintesc încă, ce deosebire era între doctor, 
bine îmbrăcat şi sprinten, cu peruca albă ca zăpada, 
ochii negri şi ageri, cu purtarea plăcută, şi ţăranii greoi 
şi mai ales piratul acela murdar şi urît ca o sperietoare, 
îndobitocit de băutură şi cu coatele pe masă. Deodată 
începu — vorbesc de căpitan — să sbiere cântecul acela 
care nu se mai isprăvea: 

Cincisprezece eram pe lada mortului, 
Yo, ho ho şi-o sticlă de r o m ! 

La început am crezut că « lada mortului» era cufărul 
acela mare din odaia de sus şi această închipuire se în
trupase în visurile mele cu aceea a omului cu un singur 
picior. Dar deja atunci, nu mai luam aminte la cântecul 
căpitanului, care nu era nou în seara aceea decât pentru 
Dr. Livesey şi căruia de altfel nu-i făcea deloc plăcere, 
căci l-am văzut uitându-se supărat, înainte de a urma să 
spuie bătrânului Taylor, grădinarul, ce anume să facă 
pentru durerile la încheeturi. Căpitanul însă se înfier
bântase din ce în ce la cântec şi sfârşi lovind cu palma 
în masă într 'un fel pe care-1 cunoşteam cu toţii şi care 
însemna tăcere. 

Toţi tăcură, afară de Dr. Livesey, care urma să vor
bească cu glasul limpede şi aşezat, trăgând câte un fum 
din pipă la fiecare două trei vorbe. Căpitanul îl privi 
o clipă înciudat, lovi din nou cu palma în masă, îl măsură 
apoi cu privirea încruntată şi, în cele din urmă, înjurând 
grosolan spuse: 

— Linişte I 



COMOARA DIN INSULĂ 13 

— Mie îmi vorbeşti astfel, domnule? — întrebă doc
torul. 

Şi când necioplitul îi răspunse, înjurând din nou, că 
într 'adevăr lui îi vorbea, doctorul îi răspunse: 

— Nu-ţi voi spune decât un singur lucru, domnule, 
şi anume că dacă nu vei înceta să bei rom în felul acesta, 
1 LI mea are să fie curând scăpată de un netrebnic m u r d a r ! 

Furia bătrânului a fost cumplită. Dintr 'o săritură a fost 
în picioare, scoase un cuţit marinăresc pe care îl deschise 
şi, cumpănindu-1 în mână, se pregătea să-1 ţintuiască pe 
doctor de perete. 

Acesta însă nici nu mişcă. Ii vorbi mai departe, pri-
vindu-1 peste umăr şi cu acelaşi glas, poate puţin mai 
tare astfel ca toţi cei de faţă să audă, însă liniştit şi 
c u m p ă t a t : 

Dacă nu pui îndată cuţitul în buzunar, jur pe 
cinstea mea că vei fi spânzurat la cea dintâi judecată a 
juraţilor 1 

Se măsurară din privire; dar căpitanul se dădu curând 
bătut , strânse cuţitul la loc şi se aşeză mârâind ca un 
câine alungat. 

— Şi acum, domnule, urmă doctorul, ştiind ce fel de 
om am în judeţul meu, nu te voi slăbi zi şi noapte. Nu 
sunt numai doctor sunt şi magistrat; şi dacă ajunge la 
cunoştinţa mea cea mai mică plângere împotriva du-
mitale, chiar pentru o necuviinţă ca cea de astăsearâ, 
voi lua măsuri să fii prins şi trimis peste hotarele acestui 
ţ inut. Asta să-ţi ajungă». 

l 'uţin după aceea calul doctorului fiind adus, acesta 
plecă; căpitanul însă era potolit pentru seara aceea şi 
încă multe următoare. 
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CAP. I I 

C Â I N E - N E G R U SE ARATĂ ŞI PLEACĂ 

Puţin t imp după această ceartă, a început şirul acela de 
întâmplări ciudate, mulţumită cărora am scăpat de căpi
tan, dar nu, cum se va vedea, şi de urmările şederii lui la 
noi. Iarna aceea a fost foarte friguroasă, cu îngheţuri 
care ţineau mult şi furtuni grozave; şi chiar dela înce
putul ei am înţeles că bietul meu părinte nu va mai apuca 
primăvara. Slăbea din zi în zi, şi cum m a m a şi cu mine 
duceam tot greul lucrului în han, aveam prea multe de 
făcut ca s,ă mai luăm seama la neplăcutul nostru oaspete. 

Era într 'o zi de Ianuarie, dimineaţa tare. Afară era 
ger. Ghiaţa albea ţărmul, valurile loveau încetişor prun-
dişul, soarele încă jos, lumina de-abea creasta colinelor 
şi strălucea departe pe mare. Căpitanul, care se trezise 
mai de vreme ca de obiceiu, plecase spre ţărm, cuţitul 
atârnându-i sub poala largă a hainei vechi albastre, 
ocheanul de aramă subsioara, tricornul da t pe ceafă. 
Ii văd încă aburul răsuflării plutind în urma lui ca fumul, 
pe când se îndepărtă cu paşii mari. Cel din urmă sgomot 
pe care l-am auzit, în clipa când o stâncă mare 1-a ascuns 
vederii mele, a fost un grohăit de furie, ca şi când s'ar 
fi gândit t o t la Dr. Livesey. 

Mama se urcase sus la ta tă l meu şi eu, aşteptând în
toarcerea căpitanului, îi pregăteam masa, când uşa de 
afară se deschise şi un om pe care nu-1 mai văzusem 
intră înăuntru. F a ţ a îi era palidă ca ceara; două degete 
dela mâna stângă îi lipseau, şi cu toate că pur ta un 
cuţit, nu părea bătăios. Eu pândeam mereu marinari cu 
un picior sau două, dar îmi amintesc că acesta mă cam 
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încurca. N'avea deloc înfăţişare de marinar şi totuşi 
avea ceva care amintea marea. 

L-am întrebat cu ce-i pot fi pe plac şi mi-a cerut un 
pahar de rom. Mă pregăteam tocmai să ies din sală ca 
să i-1 aduc, când, noul sosit se aşeză pe o masă şi îmi 
făcu semn să mă apropii. Am rămas pe loc unde mă 
aflam, cu şervetul în mână. 

— Vino aici, băiete, îmi zise, mai aproape. 
Făcui un pas înainte. 
— Masa asta e pregătită pentru prietenul meu Bill ? 

mă întrebă el, făcându-mi cu ochiul. 
I-am răspuns că nu cunoşteam pe prietenul Bill şi că 

masa era pregătită pentru cineva care locuia la noi şi 
căruia îi spuneam căpitanul. 

— Se prea poate, zise el, ca prietenul meu Bill să fie 
căpitanul tău. Are un semn de tăetură pe obraz prietenul 
meu Bill şi o purtare foarte frumoasă, mai ales când e 
băut. Ca să vedem dacă se potriveşte, hai să zicem că 
are un semn pe obraz căpitanul tău, şi să mai zicem că e 
pe obrazul drept. Eil Ce-ţi spuneam? Şi-acuma te 'ntreb 
din nou: prietenul meu Bill e aici? 

I-am răspuns că era plecat la plimbare. 
— încotro, băiete? Pe unde s'a dus? 
Ii arătai stânca, adăugând că oaspetele nostru nu va 

mai întârzia mult; pe urmă, după ce i-am mai răspuns 
la câteva întrebări, zise: 

-— Are să se bucure ca de băutură, prietenul meu Bill 1 
Dar nu era deloc bucurie în felul cum a spus aceste 

cuvinte. Asta însă, nu mă privea şi de altfel nu ştiam ce 
să fac- Străinul stătea chiar lângă uşe şi supraveghea 
drumul ca o pisică pândind şoarecele. 
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Odată am ieşit în drum, dar m'a şi chemat îndărăt, 
şi cum i se părea că nu-1 ascultam destul de grabnic, 
faţa lui palidă se făcu ameninţătoare şi cu o înjurătură 
care m'a făcut să tresar, îmi porunci să intru în han. 
î n d a t ă ce l-am ascultat purtarea lui se făcu iarăşi blândă 
şi batjocoritoare, mă bătu pe umăr spunându-mi că sunt 
un băiat cumsecade şi că are pentru mine multă prie
tenie. 

—• Am şi eu un băiat, adăugă el, care-ţi seamănă ca 
două picături de apă, şi-i bucuria sufletului m e u ; dar 
cel mai de seamă lucru la copii, e ascultarea, f iu le . . . 
ascultarea. Dac'ai fi navigat cu Bill n'ai fi aş teptat să te 
chem de două o r i . . . Nu era obiceiul lui Bill, nici a celor 
care navigau cu el. Ei, da' uile că vine camaradul meu 
Bill, Dumnezeu să-1 ţie, cu ocheanul subsioara. Ne ducem 
în sală şi ai să te ascunzi cu mine îndărătul uşei, fiule; 
o să-i facem o mică bucurie, pe neaşteptate, lui Bill, 
Dumnezeu să-1 ţie, zic iarăşi ! 

Spunând acestea, necunoscutul ma ascunse după 
dânsul într 'un colţ, unde uşa deschisă ne acoperea pe 
amândoi. 

Eram foarte nemulţumit şi îngrijat, cum se poate 
lesne închipui, şi frica mea creştea văzând că străinului 
îi era, fără îndoială, şi lui frică; trase puţin afară din 
teacă pumnalul şi t o t t impul cât a d u r a t aşteptarea 
noastră, nu înceta să înghită în sec, ca şi când ar fi avut, 
cum se spune, un nod în gât. 

In cele din urmă căpitanul intră, t rânt ind uşa în urmă 
şi fără a privi nici în dreapta nici în stânga, străbătu 
încăperea şi merse drept la masa unde îl aştepta mân
carea. 
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— Bill, rosti străinul, cu o voce pe care rai se părea 
că vrea s'o facă puternică şi îndrăzneaţă. 

Căpitanul se învârti în călcâe şi ne pr iv i ; pârleala 
fugise de pe faţa lui ; avea privirea unui om care vede 
stafii, pe necuratul sau ceva mai rău încă, dacă se p o a t e : 
şi, mărturisesc, îmi părea rău să-1 văd aşa deodată, 
bătrân şi învins. 

— Haide Bill, mă cunoşti ; nu se poate să uiţi un 
camarad de bord, Bill, spuse străinul. 

— Câine-Negru!, rosti căpitanul. 
— Şi cine oare? răspunse celalt, mai uşurat puţin. 

Câine-Negru, care a venit să-şi vadă vechiul.lui prieten 
Bill la hanul «Amiral Benbow». Ei, Bill, Bill, prin 
multe am trecut noi doi, de când am pierdut degetele 
astea două, spuse el ridicând mâna ciuntită. 

-— Ia ascultă, spuse căpitanul, m'aţ i găsit; iată-mă ; 
acum vorbeşte: ce este? 

— Aşa ai fost totdeauna Bill, răspunse Câine-Negru. 
Am să iau întâiu un pahar de rom dela băiatul ăsta care-mi 
place, şi pe urmă stăm jos dacă vrei, şi vorbim deschis 
ca nişte vechi camarazi. 

Când am venit cu romul, i-am găsit aşezaţi de o parte 
Şi de alta a mesei la care mânca obişnuit căpitanul. 
Câine-Negru era lângă uşe şi stând aşa fel încât cu un 
ochiu privea pe căpitan, iar cu celalt în spre uşe. 

îmi spuse să mă duc şi să las uşa larg deschisă. 
— Să laşi în pace gaura cheii, fiule, spuse; eu m'ani 

retras în prăvălie şi i-am lăsat împreună. 
Mult t imp, cu toate că-mi dădeam toată osteneala să 

ascult, n 'am auzit altceva decât un murmur încet ; dar 
în cele din urmă, vocile începură să se audă mai tare 
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şi prindeam câte un cuvânt două, de cele mai multe oi 
înjurături de-ale căpitanului. 

— Nu, nu, nu, n u ; şi cu asta am isprăvit, strigă e 
odată. Şi apoi: dacă ajung lucrurile la spânzurătoare 
atunci ştreangul pentru t o ţ i ! 

Deodată, pe neaşteptate, au izbucnit înjurături ş 
sgomot; masa şi scaunul răsturnate, urmate de ui 
clinchet de cuţite şi pe urmă un strigăt de durere ; îi 
clipa următoare l-am văzut pe Câine-Negru în plin; 
fugă şi căpitanul după dânsul, amândoi cu cuţitele îi. 
m â n ă ; sângele curgea din umărul stâng al celui dintâiu 
Chiar lângă uşe căpitanul încercă încă odată o lovitură 
de cuţi t care ar fi spintecat fugarul, dacă nu se ferea 
după firma amiralului Benbow. împunsătura cuţitului 
se poate vedea şi astăzi lângă marginea de jos a firmei. 

Cu lovitura asta lupta s'a sfârşit. Ajuns pe şosea, 
Câine-Negru, rănit cum era, a luat-o la fugă sprintenă 
şi în câteva clipe era după muchea urcuşului. Căpitanul 
rămase pe loc cu ochii holbaţi la firmă, ca un om cu 
mintea zăpăcită. îşi trecu mâna peste ochi de câteva 
ori şi în cele diu urmă se întoarse şi intră în han. 

— J im, spuse, r o m ; şi pe când vorbea se clătina 
uşor, sprijinindu-se cu o mână de.perete . 

— Eşti răni t? îi strigai. 
— Rom, spuse din nou. Trebue să plec de-aici. Rom ! 

R o m ! 
Am fugit ca să i-1 a d u c ; dar şi eu eram zăpăcit de 

cele ce văzusem; am spart un pahar, am înfundat cepul 
şi pe când mă căzneam astfel, am auzit o cădere grea 
în sală; fugind, am intrat acolo şi l-am văzut pe căpitan 
zăcând întins pe podele. Mama, speriată de ceartă şi 
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de luptă, scobora în fugă scările ca să mă ajute. Amândoi 
i-am ridicat capul. Răsufla iute şi sgomotos; ochii însă 
îi erau închişi şi faţa avea o culoare cumplită. 

— Vai de mine, vai de mine, strigă mama, ce ruşine 
pentru casa n o a s t r ă ! Şi bietu tatu-tău bolnavi 

Intre t imp, nu ştiam cum să venim în ajutorul căpi
tanulu i ; şi nici nu gândeam că putea fi altceva decât 
o rană grea căpătată în lupta cu străinul. Am adus 
romul şi am încercat să i-1 torn pe g â t ; dar dinţii îi erau 
încleştaţi şi fălcile tari ca fierul. Am fost tare uşuraţi 
când uşa se deschise şi Dr. Livesey intră, spre a merge 
să vadă pe ta tă l meu. 

— Domnule doctor, strigarăm noi, ce trebue să facem? 
Unde e rănit? 

— Răni t? spuse doctorul; e tot aşa de rănit cum 
eşti şi dumneata sau eu. Omul a avut dambla, după 
cum i-am prezis. Uite ce este doamnă, Hawkins, dumneata 
du-te repede sus la bărbatul dumitale şi vezi să nu 
afle nimic din câte s'au întâmplat aici. Eu trebue să 
rămân aici şi să fac ce-mi stă în put inţă ca să scap viaţa 
de trei ori netrebnică a acestui ticălos; şi J im are să-mi 
aducă un lighean. 

Când m'am întors cu ligheanul, doctorul rupsese deja 
mâneca hainei şi desvelise braţul lui vânjos. Era t a t u a t 
în mai multe locuri: «Noroc», «Vânt prielnic», «Lui 
Billy Bones nu-i pasă», erau foarte limpede şi cu înde
mânare scrijelate pe braţul lui ; şi lângă umăr era făcută 
o .spânzurătoare, cu un_ojn_aţâmaţ_sle_-ş±Feang şi care 
mi s'a părut lucrată cu mult haz. 

— Profeţii, spuse doctorul, atingând cu degetul această 
poză. Şi-acuma, meştere Billy Bones, dacă chiar acesta 

2* 
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îţi este numele, o să vedem puţin cam ce culoare 
are sângele dumitale. J im, spuse el, ţi-e frică de 
sânge? 

—• Nu, domnule doctor, am spus eu. 
— Atunci ţ ine ligheanul, şi zicând astfel, deschise cu 

lanţeta o vână. 
A trebuit să luăm mult sânge căpitanului până când 

deschise ochii, privind în jurul lui ca prin ceaţă. Intâiu 
recunoscu pe doctor şi se încruntă ; apoi privirea lui se 
îndreptă spre mine şi păru mai uşurat. Deodată se 
schimbă la faţă şi, încercând să se ridice, înt rebă: 

— Unde-i Câine-Jjegru ? 
— Nu-i nici-un Câine-Negru aici, spuse doctorul, 

decât în închipuirea dumitale. Ai băut r o m ; te-a lovit 
damblaua întocmai cum ţi-am spus; şi acum, foarte 
mult împotriva dorinţei mele, te-am scos afară din 
groapă, meştere Bones. 

— Ăsta nu-i numele meu, întrerupse el. 
— Puţin îmi pasă, urmă doctorul. E numele unui pirat 

pe care-1 ştiu, şi-ţi voi spune astfel ca să prescurtez. 
Acum ascultă-mă: un pahar de rom n'are să te ucidă, 
dar dacă bei un pahar, ai să mai bei unul şi încă unul 
şi fac prinsoare pe peruca mea că dacă nu laşi băutura, 
ai să mori, pricepi, ai să mori şi te duci acolo unde ţi-e 
locul, după cum stă scris în Biblie. Hai, fă o sforţare 
acuma. De data asta te ajut să te urci în pat . 

Amândoi, cu multă greutate, izbutirăm să-1 urcăm 
pe scări şi să-1 punem în pat, unde capul îi căzu pe 
pernă ca şi când ar fi leşinat. 

— Bagă de seamă, spuse doctorul, eu îmi uşurez 
cugetul: rom înseamnă pentru dumneata moarte. 



COMOARA DIN INSULĂ ^1 

•Şi zicând acestea, mă luă de braţ şi ieşi ca să-1 vadă 
pe tată l meu. 

— Asta nu-i nimic, spuse el îndată ce închise uşa. 
I-am luat destul sânge ca să-1 ţiu liniştit câtva t i m p ; 
trebue să rămâe în pa t o s ă p t ă m â n ă ; ăsta-i cel mai 
bun lucru şi pentru el şi pentru t i n e ; dar încă un atac 
îl dă gata. 

CAP. III 

P A T A N E A G R Ă 

Pe la amiază m'am dus la căpitan cu doctorii şi băuturi 
răcoritoare. L-am găsit cam aşa cum îl lăsasem, puţin 
mai însufleţit, dar slăbit şi neliniştit. 

— Jim, îmi spuse, tu eşti singurul de-aici cumsecade; 
ştii c'am fost totdeauna bun cu tine. N'a trecut luna fără 
să nu-ţi dau un ban de argint. Şi-acuma mă vezi slăbit 
tare şi părăsit de toţi . Ascultă, Jim, ai să-mi aduci un 
păhărel de rom, nu-i aşa? 

— D o c t o r u l . . . , începui eu. 
Dar el izbucni în blesteme, cu glasul slăbit, dar din 

toată inima. 
— Doctorii umblă cu fleacuri, spuse el, şi ăsta de-aici, 

ce cunoaşte el la oamenii de mare? Am fost prin 
locuri fierbinţi ca smoala şi cădeau tovarăşii unul 
după altul de friguri galbene, şi pământul unduia de 
cutremure ca marea, — ce ştie doctorul de asemenea 
ţ inutur i? — şi-ţi spun eu, cu romul m ' a m ţ inut . A fost 
pentru mine mâncare şi b ă u t u r ă ; eram bărbat şi ne
vastă ; şi dacă nu-mi dai rom acuma, rămân ca o sfărâmă-
tură de corabie svârlită la ţ ă r m ; sângele meu pe capetele 
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voastre, pe-al tău J im şi-al doctorului ! Şi iar începu 
să blesteme câtva t imp. 

— Uită-te, J im, urmă el plângător, cum îmi t remură 
degetele. Nu le pot ţ ine liniştite, îţi spun drept. Toată 
ziulica asta n ' a m înghiţit o picătură. Doctorul ăsta e 
un prost, îţi spun eu. Dacă nu-mi dai o înghiţitură de 
rom, J im, am să am vedenii; am şi avut vreo câteva. 
L-am văzut pe Flint în colţul odăii, în dosul t ă u ; l-am 
văzut desluşit ca pe-o icoană; şi dacă încep să am ve
denii, aşa cum mi-a lost v iaţa de furtunoasă, are să 
fie cumplit. Doctorul ăsta al tău a spus că un pahar 
nu-mi poate face rău. Iţi dau un ban de aur dacă-mi 
aduci un păhărel, J i m ! 

Vorbea din ce în ce mai însufleţit şi asta mă neliniştea 
pentru tată l meu care era foarte slăbit în ziua aceea, 
şi avea nevoie de odihnă. Afară de asta, îmi reaminteam 
vorbele doctorului şi eram liniştit, dar m ă simţeam 
umilit că voise să mă mituiască. 

•—• Nu-mi trebue banii dumitale, i-am spus, alţii decât 
aceia care-i datoreşti tatălui meu. Am să-ţi aduc un 
pahar , dar a tâ t . 

Când i l-am adus, 1-a apucat cu lăcomie şi I-a 
băut. 

— Aşa da, spuse el, acu' merge mai bine. Şi spune-mi, 
cât a zis doctorul că trebue să zac pe salteaua asta 
veche ? 

— Măcar o s ă p t ă m â n ă ! 
— Pe dracu, strigă el, o săptămână I Asta nu pot să 

fac; până atunci îmi lipesc p a t a neagră. Nătărăii se 
pregătesc de p e - a c u m . . . nu ştiu să păstreze ce-i a lor 
şi vor să fure partea altuia. Asta-i purtare de marinar 
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aş vrea să ştiu? Eu sunt un om strângător. Eu nu 
mi-am risipit şi nici nu mi-am pierdut vreodată banii; 
am să-i mai păcălesc odată. Nu mi-e frică de e i ! Mai 
ridic odată pânzele şi-i las în u r m ă ! 

Pe când vorbea astfel, se ridicase din pat cu multă 
greutate, ţinându-se de umărul meu aşa de strâns încât 
îmi venea să ţip aproape, şi mişcându-şi picioarele ca 
nişte greutăţi moarte. Vorbele lui, inimoase cum erau 
în înţelesul lor, nu se potriveau deloc cu slăbiciunea 
glasului care le rostea. Se opri din vorbă, când izbuti 
să se aşeze pe marginea patului. 

— Doctorul ăsta mi-a făcut-o, murmură el. Urechile 
îmi ţ i u e ; culcă-mă îndărăt. 

înainte de-al fi p u t u t ajuta mai mult, căzu el singur 
culcat şi rămase câteva clipe liniştit. 

— J im, spuse el în cele din urmă, ai văzut pe mari
narul de dăunăzi? 

— Câine-Negru?, întrebai. 
— Ah, Câine-Negru, spuse el ; ce ticălos 1 Dar aceia 

cari l-au trimis sunt şi mai ră i ! Ascultă, dacă nu pot 
să plec de-aici şi ei îmi strecoară pata neagră, bagă de 
seamă, să ştii că după lada mea u m b l ă ! 

Incaleci pe un cal, ştii să călăreşti, n u ? Bun, atunci 
încaleci şi te duci la — am să le-o fac — te duci la doc
torul ăsta de care mă 'ncurc mereu, şi îi spui să-şi adune 
toţ i oamenii — magistraţi şi restul — şi să vie la « Ami
ralul Benbow», că-i prinde pe toţi, t o t echipajul lui 
Flint, mare şi mic, câţi au mai rămas. Eu am fost se
cundul lui Flint şi sunt singurul care cunosc locul. 
Mie mi 1-a da t Flint la Savanah când trăgea să moară, 
aşa cum fac eu acuma. Dar nu pleci până nu-mi dau ei 
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pata neagră, sau dacă-1 vezi cumva din nou pe Câine-
Negru, sau pe un marinar cu un singur picior, J i m . . . 
acela mai ales 1 

— Dar ce-i acea gata neagră, căpitane? îl întrebai. 
— Un fel de ameninţare, camarade. Iţi spun eu dacă 

mi-o dau. Dar ţine ochii bine deschişi, J im, şi împart 
cu tine pe din două, pe cinstea mea I 

Mai urmă astfel puţin t imp, pe când vocea se făcea 
t o t mai s labă; dar curând după ce i-am d a t doctoria 
pe care a luat-o ca un copil, — spunând că « dacă vreodată 
un marinar a avut nevoie de doctorii, apoi el era acela »,— 
căzu într 'un somn greu, în care l-am lăsat. Ce aş fi 
făcut dacă toate ar fi mers bine, nu şt iu; de bună seamă 
aş fi povestit totul doctorului; căci mi-era o frică de 
moarte ca nu cumva căpitanul să se căiască de mărtu
risirile făcute mie, şi să-mi facă seama. Dar aşa cum 
s'au întâmplat lucrurile, tatăl meu a murit pe neaşteptate 
chiar în seara aceea, şi am u i ta t de alte griji. Durerea 
noastră firească, vecinii cari veneau să ne vadă, pre
gătirile de înmormântare şi to t lucrul în han care trebuia 
făcut între t imp, nu-mi dădeau răgaz nici să mă gân
desc la căpitan, necum să-mi mai fie frică de el. 

A doua zi dimineaţa s'a da t jos din p a t şi a s tat la 
masă ca de obiceiu, cu toate că mânca puţin şi mi se 
pare, înghiţea mai mult rom decât îi era ta inu l ; căci se 
ducea la tejghea şi îşi turna singur, mormăind şi suflând 
pe nas, şi nimeni nu îndrăznea să i se împotrivească. 
Cu o seară înaintea înmormântării, era beat ca niciodată ; 
şi nu s'ar fi căzut să-1 auzi, în casa noastră cernită, 
cântând mereu cântecul acela urît marinăresc; dar slab 
cum era, cu toţii aveau o frică de moarte de e l ; doctorul 
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fusese chemat pe neaşteptate lângă un bolnav la marc 
depărtare, şi nu era niciodată prin apropiere după moartea 
tatălui meu. Am spus că era slăbit căpitanul; şi la drept 
vorbind, în loc să se însdrăvenească, puterile îl pără
seau din ce în ce. Urca şi scobora scările, se ducea dela 
tejghea în sala de mese şi îndărăt şi uneori scotea capul 
pe uşe mirosind aerul mării, ţinându-se mereu de pereţi 
ca să se sprijine, răsuflând tare şi iute ca un om care 
urcă un munte. Nu-mi vorbea niciodată mai mult şi 
credinţa mea este că uitase aproape, de mărturisirile 
pe care mi le făcuse; dar era acum mai iute la supărare 
5i pentru un om slăbit trupeşte, mai arţăgos ca niciodată. 
Când se îmbăta, se obişnuise acum să scoată pumnalul 
într'un chip neliniştitor şi să-1 pue pe masă în faţa 
lui. Dar cu toate astea, lua mai puţin aminte la cei 
din jurul lui, şi părea închis în gândurile lui; s'ar fi 
zis că visează. 

Astfel, odată, spre marea noastră mirare, începu să 
îngâne un alt cântec, un fel de cântec de dragoste, 
pe care l'o fi învăţat în tinereţe, înainte de a pleca pe 
mare. Astfel trecu vremea, până când în ziua următoare 
înmormântării, pe la ceasul trei al unei după amieze 
reci şi ceţoase, stând lângă uşe, gândindu-mă cu tristeţe 
la tatăl meu, zării pe cineva care se apropia încet de-a-
lungul drumului. Se vedea bine că era orb, fiind că 
încerca drumul înaintea lui cu un băţ, iar ochii şi nasul 
îi erau acoperiţi de un cozoroc mare verde; era adus 
din spate, de bătrâneţe sau de boală, şi purta o manta 
marinărească foarte mare, veche şi zdrenţuită, cu glugă, 
ceea ce-i da o înfăţişare de neom. In viaţa mea n'am 
văzut arătare mai uricioasă. Se opri puţin înainte de 
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han şi, ridicându-şi glasul într'un fel de cântare ciudată, 
vorbi vântului din faţa lui: 

— Se află pe-aici vre-un om cu inimă bună care să 
spue unui biet orb care a pierdut lumina scumpă a 
ochilor apărându-şi ţara lui iubită, Anglia şi — Dumnezeu 
să-1 ţie pe regele George, — unde, sau cam în ce loc 
se găseşte acum? 

— Te afli acum la « Amiralul Benbow », Black Hill 
Cove, sărmane om, am spus eu. 

— Aud un glas, un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna 
şi să mă duci înăuntru, bunul şi tânărul meu prieten? 

I-am întins mâna, şi făptura aceea uricioasă, lipsită 
de vedere şi cu vocea mieroasă, mi-a prins-o într'o 
clipă fca într'o menghină. Era ceva aşa de neaşteptat 
încât'am început să mă sbat ca să-mi trag mâna înapoi; 
dar orbul m'a tras lângă el cu o singură mişcare a bra
ţului : 

— Ascultă, băiete, spuse el, du-mă la căpitan. 
— Domnule, am spus, pe cuvântul meu nu îndrăsnesc. 
— Ahl scrâşni el, aşa merge? Du-mă înăuntru acuma, 

că altfel îţi rup mâna. 
Şi vorbind astfel îmi întoarse mâna până când începui 

să ţip. 
— Domnule, i-am spus, la dumneata mă gândesc. 

Căpitanul nu mai e aşa cum îl ştii. Stă cu cuţitul pe 
masă. Un alt domn.. . 

— Lasă vorba, mişcă-te, mă întrerupse el; şi niciodată 
n'am auzit un glas mai rece, mai crud şi mai uricios 
decât al acestui orb. Mă înfricoşase mai mult decât 
durerea; şi îndată începui să-1 ascult, mergând drept 
spre uşe, către sala de mese, unde şedea, ameţit de 
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rom, piratul bătrân şi bolnav. Orbul se încleştase de 
mine ţ inându-mă cu o mână de fier şi rezemându-şi pe 
mine din greutate, aproape mai mult decât puteam duce. 

— Du-mă drept la el şi când ajungem în faţa lui, 
strigă: Bill, ţi-a venit un prieten. Dacă nu faci ce-ţi 
spun, uite ce capeţ i ! 

Şi zicând astfel, îmi întoarse braţul de credeam că 
mă cuprinde leşinul. Eram aşa de îngrozit de ticălosul 
de orb, încât uitasem cât îmi era de frică de căpitan, 
şi deschizând uşa am strigat vorbele cu vocea t remurată, 
aşa cum îmi poruncise. 

Bietul căpitan îşi ridică ochii şi într 'o clipă romul 
din el s'a risipit, lăsându-i căutătura trează. F a ţ a lui 
nu arăta a t â t frică, cât boală grea. încercă să se ridice, 
dar nu cred că mai avea putere. 

— Bill, rămâi acolo unde eşti, spuse cerşetorul. Nu 
văd, dar aud mişcând şi un deget. Treaba-i treabă, 
înt inde mâna stângă. Băiete, apucă-i mâna stângă de 
încheietură şi ad-o lângă mâna mea dreaptă 1 

Amândoi l-am ascultat întocmai şi am văzut ceva 
trecând din mâna cu care îşi ţinea băţul, în palma 
căpitanului, care o închise îndată. 

— S'a făcut şi asta, spuse orbul; după aceste cuvinte 
îmi dădu drumul deodată şi mergând necrezut de sigur 
şi de sprinten, ieşi afară pe drumul mare de unde, pe 
când stăteam încă nemişcat, îi auzeam ţăcănitul băţului 
din ce în ce mai slab. 

A trecut câtva timp până când şi eu şi căpitanul 
nc-am desineticit; dar în cele din urmă şi cam în acelaşi 
t imp, eu am d a t drumul încheieturii pe care o ţ ineam 
încă, si el îşi trase mâna şi privi pătrunzător în palmă. 
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— La ceasul zece, strigă el, şase ore. Putem să le-o 
mai facem încă ! şi sări în picioare. 

Dar ridicându-se, şovăi, îşi duse mâna la gât, stă Ui 
o clipă clătinându-se şi apoi cu un sgomot neobişnuit 
se prăbuşi cu faţa la pământ . 

M'am repezit la el, strigând pe mama. Dar toată 
graba era în zadar. Căpitanul căzuse mort, lovit de 
dambla. Era un lucru ciudat de priceput, căci de sigur 
omul acesta nu-mi fusese niciodată drag, cu toate că 
în timpul din urmă mi-era milă de el, şi totuşi când am 
văzut că murise, am izbucnit în lăcrămi. Era a doua 
oară când vedeam pe cineva murind şi durerea celei 
dintâi, era încă proaspătă în inima mea. 

CAP. IV 

LADA CĂPITANULUI 

N'am pierdut t imp fireşte, povestind mamei to i ce 
ştiam şi poate că trebuia s'o fac mai demult, găsindu-ne 
acum în grea şi primejdioasă cumpănă. O parte din banii 
căpitanului, dacă rămăsese, ni se cuveneau de sigur 
n o u ă ; dar nu ne putem aştepta ca tovarăşii căpitanului, 
şi mai ales acei doi pe care-i văzusem, Câine-Ncgru şi 
cerşetorul orb, să se lipsească de prada lor, ca să plă
tească datoriile mortului. Ordinul căpitanului de a 
încalecă pe dată şi alerga la Dr. Livesey, ar fi lăsat-o 
pe mama singură şi fără apărare, ceea ce nici nu puteam 
gândi. De altfel, nu era cu putinjă să rămânem multă 
vreme în casă: cărbunii care arzând, cădeau pe gră
tarul plitei din bucătărie; ticăitul ceasului chiar, ne 
umpleau de nelinişte. Ni se părea că auzim pe lângă 
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casă paşi care se apropie; trupul neînsufleţit al căpita
nului întins pe podele, şi gândul că cerşetorul orb dă 
târcoale prin apropiere şi e gata să se reîntoarcă, îmi 
făcea uneori, cum se zice, inima cât un purice. Trebuia 
să luăm 6 hotărîre şi repede; în cele din urmă ne-am 
gândit să plecăm împreună şi să căutăm ajutor în că
tunul apropiat. Zis şi făcut. Aşa cum eram, cu capetele 
goale, am luat-o la fugă în noaptea care se lăsa, prin 
ceaţa îngheţată. 

Cătunul nu era departe, cu toate că era ascuns vederii, 
de partea cealaltă a urcuşului u r m ă t o r ; şi ceea ce mă 
îmbărbăta era că se afla împotriva drumului pe care 
venise orbul şi, de bună seamă, se şi întorsese. N'am 
mers mult pe şosea, cu toate că din când în când ne 
opream şi trăgeam cu urechea. Dar n 'am auzit nimic 
deosebit, nimic alt decât sgomotul apei care spăla înce
tişor ţărmul şi croncănitul ciorilor în pădure. 

Se înserase de-abinelea când am ajuns în cătun şi 
n 'am să uit niciodată, cât m'am bucurat văzând lumina 
galbenă lucind la uşi şi ferestre; dar, după cum am văzut 
in urmă, acesta era tot ajutorul pe care l-am căpătat 
acolo. Căci — ai fi crezut că oamenii s'ar fi ruşinat 
nimeni nu voia să ne însoţească îndărăt la « Amiralul 
Benbow». Cu cât povesteam mai mult de necazurile 
noastre, cu a t â t toţi, bărbaţi, femei şi copii, se strângeau 
mai bine în adăpostul caselor lor. Numele căpitanului 
Flint, cu toate că mie îmi era necunoscut, înspăimânta 
însă pe mulţi alţii. 

Câjiva oameni care fuseseră la munca câmpului mai 
încolo de «Amiralul Benbow», îşi aminteau să fi zării 
pe şosea mai mulţi străini pe care i-au luat drept contra-



30 R.-L. STEVENSON 

bandişti, şi de care s'au ferit; iar unul din ei cel puţin, 
zărise un mic velier în ceea ce numeam noi groapa lui 
Kidd. Era de ajuns ca cineva să fi fost tovarăş de al că
pitanului, pentru a-i înspăimânta. Astfel că până la urmă, 
dacă s'au găsit vre-o câţiva gata să încalece şi să vestească 
pe Dr. Livesey care locuia pe alt drum, în schimb nici 
unul nu voia să ne ajute să apărăm hanul. 

Se spune că frica e molipsitoare; pe de altă parte, 
vorba poate să îmbărbăteze mult şi astfel când fiecare 
a spus ce-a avut de spus, mama le-a vorbit tuturor . 
Nu voia, spunea dânsa, să piardă banii unui copil 
orfan de t a t ă ; « dacă niciunul din voi nu îndrăzneşte », 
spunea ea, « J im şi cu mine îndrăsnim. O să ne întoarcem 
îndărât tot pe unde am venit şi fără să vă mulţumim, 
t u r m ă de bărbaţi fricoşi ca puii de găină. O să deschidem 
lada măcar de-ar fi să murim. Mrs. Crossby îţi iau cu 
împrumut punga în care vreau să pun banii care ni 
se cuvin ». 

Fireşte am spus că mă duc cu m a m a ; şi fireşte toţi 
spuneau că facem o nebunie, dar nici atunci nu s'a 
mişcat vre-un bărbat să vie cu noi. Tot ajutorul a fost 
un pistol încărcat, pe care mi l-au dat, de cumva vom 
fi atacaţi , şi făgăduiala să ţie cai pregătiţi, de cumva 
vom fi fugăriţi la întoarcere; iar un băetan urma să 
încalece şi să dea de veste doctorului ca să ne tri-
meată ajutor. 

Inima îmi bătea tare când am pornit îndărăt în noaptea 
rece. Luna plină începea să răsară .şi lumina ei roşie-
tică răzbătea prin ceaţă, ceea ce ne-a făcut să grăbim 
pasul, căci era limpede că înainte de a ne întoarce, 
totul va fi luminat ca ziua, şi plecarea noastră zărită de 



COMOARA DIN INSULĂ 31 

oricine ne-ar fi pândit . Ne strecurarăm de-alungul gar
durilor, iute şi fără sgomot şi fără a vedea sau auzi ceva 
deosebit, până când, spre marea noastră uşurare, am 
închis după noi uşa hanului. 

Am tras zăvorul îndată şi am rămas câteva clipe 
răsuflând din greu, singuri în casa neluminată în care 
zăcea trupul neînsufleţit al căpitanului. Mama aprinse 
o lumânare în prăvălie şi apoi, ţ inându-ne de mână a m 
intrat în sala de mese. Zăcea aşa cum îl lăsasem, pe 
spate, cu ochii deschişi şi un braţ întins. 

— Trage perdeaua, J im, şopti m a m a ; pot să vie şi 
să ne pândească de afară. Şi acuma, urmă ea, trebue 
să luăm cheia dela m o r t ; aş vrea să ştiu cine se atinge de 
îl? şi parcă îi venea să plângă. 

Am îngenunchiat îndată. Pe podea, lângă mâna lui, 
îra o bucăţică rotundă de hârtie, înegrită pe o parte . 
Nu mă îndoiam că aceasta-era « p a t a n e a g r ă » ; o ri-
iicai şi uitându-mă pe cealaltă parte am văzut scris 
;u o scriitură bună şi citeaţă, această scurtă ştire: « Mai 
d până diseară la ceasul zece». 

— Avea încă până la zece, mamă, am spus e u ; şi 
ocmai pe când spuneam, ceasul nostru începu să bată . 
Sgomotul acesta neaşteptat ne-a speriat pe amândoi ; 
Iar veştile erau b u n e : ceasul era de abea şease. 

— Haide, Jim, spuse ea, ia cheia. 

Am căutat în amândouă buzunarele. Câţiva bani mă-
imţi, un degetar, puţ ină aţă şi câteva ace mari şi groase, 
i bucată de t u t u n din care muşcase un capăt, cuţitul 
ui cu mânerul curbat, o busolă de buzunar şi un amnar 
Ta tot ce-am găsit, şi începusem să pierd nădejdea. 

— Poate că e după gât, îndemnă mama. 
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Invingându-mi sila, i-am desfăcut cămaşa la gât ş 
acolo, într 'adevăr, se găsea cheia legată de-o bucat 
de sfoară cătrănită, pe care am tăiat-o chiar cu cuţitu 
lui. Această izbândă ne-a umplut de nădejde şi, făr; 
întârziere, am urcat repede scările la odăiţa în care dor 
mise a t â t a vreme şi unde se afla lada chiar din ziu; 
sosirii lui. 

Era ca orice ladă marinărească şi avea însemnată p. 
capac litera « B » arsă cu fierul roş şi colţurile cam ciun 
t i te din multă întrebuinţare şi vârstă. 

— Dă-mi cheia, îmi spuse m a m a ; şi cu toate că broasc; 
mergea greu, într 'o clipă lada fu descuiată şi capacu 
deschis. 

Un miros puternic de t u t u n şi de catran vene: 
dinăuntru, dar pe deasupra nu se vedea decât un râni 
de haine foarte bune, bine periate, şi îngrijit păturite 
Nu fuseseră purtate niciodată, îmi spuse mama. 

Sub ele se afla amestecătură: un cadran, un paha 
de cositor, câteva bucăţi de t u t u n , un ceas vechi spa 
niolesc, două perechi de pistoale foarte frumoase, in 
drug de argint, o busolă legată în alamă şi cinci sau şeas 
scoici ciudate din Indiile de vest. De multe ori m'ari 
gândit, ce anume îl făcea pe căpitan să ducă cu el acest 
scoici, în vieaţa lui rătăcitoare, ticăloasă şi fugărit; 

Intre t imp nu găsisem altceva mai de preţ decâ 
argintul şi câteva lucruşoare neînsemnate şi toate aceste 
nu ne mulţumeau. 

Dedesubt se găsea o veche m a n t a de ploaie marinii 
rească, albită de sarea multor furtuni. Mama o tras 
afară cu nerăbdare şi văzurăm ce mai rămăsese p 
fundul lăzii: o legătură de pânză ceruită în care părea 
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să fie hârtii, şi o pungă de pânză în care, când am luat-o 
în mână, sunau banii de aur. 

— Au să vadă ticăloşii că sunt o femee cinstită, spuse 
mama. Am să iau ce mi se cuvine, nici un gologan mai 
mult. Ţine punga lui Mrs. Crossby. Şi începu să numere 
datoria căpitanului, din punga lui, în acea pe care o 
ţineam eu. 

Socoteala era lungă şi anevoioasă, căci banii erau 
de toate mărimile şi din toate ţări le: dubloni, ludovici, 
guinee şi mai ştiu eu care, toate laolaltă. Guineele erau 
cam cele mai puţine, şi mama nu ştia să socotească 
decât cu ele. 

Când eram pe la mijlocul socotelii, am prins-o de
odată de b r a ţ ; căci auzisem în aerul liniştit şi îngheţat, 
un sgomot care mi-a oprit inima în loc: ţăcănitul băţului 
pe drumul îngheţat. Se apropia din ce in ce şi noi ne 
ţ ineam răsuflarea. Auzirăm pe urmă o lovitură puter
nică în uşa hanului, clanţa sucindu-se şi zăvorul scâr
ţâind, pe când ticălosul de orb încerca să i n t r e ; pe 
urmă un răstimp mare de linişte şi înăuntru şi afară. 
In cele din urmă ţăcănitul reîncepu şi spre nemărginita 
noastră bucurie şi recunoştinţă, se îndepărtă până când 
nu-1 mai auzirăm. 

— Mamă, am spus, ia tot şi hai să fugim; căci 
eram încredinţat că uşa zăvorită dădea de bănuit, şi 
că ne vom pomeni cu tot viesparul peste noi ; totuşi, 
numai cine ar fi întâlnit vreodată pe orbul acela îngro
zitor, acela numai ar înţelege cât de bucuros eram că 
trăsesem zăvorul 1 

Dar mama, speriată cum era, nu voia totuşi să iee 
o leţcaie mai mult, dar nici în ruptul capului, mai puţin 

3 
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decât i se cuvenea. « Nu e nici şeapte încă » spuse dânsa; 
ea ştia că are dreptul ei şi voia să-1 capete; urma să-mi 
vorbească în felul acesta când de departe, de pe creasta 
urcuşului, auzirăm o fluerătură. Asta a fost de ajuns 
şi mai mult decât atât, pentru amândoi. 

— Am să iau ce-am apucat să număr, spuse ea sărind 
în picioare. 

— Şi eu iau asta, ca să rotunjesc socoteala, am spus 
eu punând mâna pe legătura de pânză ceruită. 

In clipa următoare am scoborît scările lăsând lumâ
narea aprinsă lângă ladă, şi deschizând uşa, ieşirăm 
afară. 

Era şi timpul. Ceaţa se risipea repede; deja luna lu
mina foarte bine creasta urcuşului şi numai în vale, 
unde era hanul, mai plutea o fâşie de ceaţă care sâ 
ascundă primii noştri paşi. Mult înainte de-a face jumă
tate din drumul până la cătun, puţin dincolo de fundul 
văii, am fi ieşit în bătaia lunii. Dar asta nu era totul> 
căci deja auzeam sgomot de paşi în fugă, şi privind 
în dreptul de unde veneau, zărirăm o lumină care se cla 
tina încoace şi 'ncolo, înaintând repede, ceea ce arăta 
că unul din ei avea un felinar. 

— Dragul meu, îmi spuse mama deodată, ia bani' 
şi fugi. Eu simt că-mi vine leşin! 

Asta însemna sfârşitul nostru, am gândit eu. Cufl1 

am blestemat frica vecinilor noştri; cum am judecat de 
aspru pe biata mamă, pentru cinstea şi lăcomia ei, pentru 
nesocotinţa ei trecută şi slăbiciunea ei de acum! 

Spre norocul nostru eram tocmai în apropierea pode
ţului; am ajutat-o, de abea ţinându-se pe picioare» 
să se aşeze pe marginea şanţului şi acolo, suspinând» 
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căzu pe umărul meu. Nu ştiu unde am găsit destulă 
putere ca să fac ceea ce am făcut şi mi se pare, destul 
de grosolan; dar am izbutit s'o târâi puţ in, sub bolta 
podeţului. Mai mult n 'am putut-o urni, fiindcă podeţul 
era jos, şi eu însumi de abia m'am strecurat subt el. 
Astfel s tăturăm acolo, mama prea puţin ascunsă şi 
amândoi încă prea aproape de han. 

CAP. V 

SFÂRŞITUL O R B U L U I 

Firea mea iscoditoare a învins într 'un fel frica; căci 
n 'am p u t u t sta unde mă aflam, ci m'am târî t la mar
ginea şanţului şi ascunzânclu-mă după o tufă de scaeţi, 
cercetam şoseaua pe care o vedeam până la uşa hanului. 
De abea îmi găsisem locul, şi duşmanii începeau să so
sească, şeapte sau opt, alergând cât puteau, fără rân-
duială, şi acel cu felinarul, înaintea tututror . Trei din 
ei fugeau ţinându-se de mână, şi măcar că era ceaţă, 
am recunoscut că cel din mijloc era cerşetorul orb. In 
clipa următoare vocea lui îmi dovedi că nu mă înşelasem. 

—• Spargeţi uşa 1 strigă el. 
— Da, da, îndată, răspunseră doi sau t re i ; şi se repe

ziră la uşa « Amiralului Benbow », urmaţ i de omul cu 
felinarul; i-am văzut pe urmă, oprindu-se, vorbind între 
ei mai încet ca şi când erau miraţi că au găsit uşa 
deschisă. Dar n'au rămas mult aşa, căci orbul începu 
să poruncească din nou. Glasul i se auzea t o t mai tare 
Şi ridicat, arzând de ciudă şi de nerăbdare. 

— înăuntru, î n ă u n t r u ! urla el şi-i blestema că nu se 
mişcă mai iute. 

8* 
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P a t r u sau cinci îl ascultară pe dată, doi rămânând 
alături de cumplitul cerşetor. Urmă o clipă de linişte, 
apoi un strigăt de mirare şi în urmă o voce din casă strigă: 

— Bill e mort 1 
Dar orbul îi blestemă din nou că întârzie treaba. 
— Găutaţi-1 unul din voi nerozilor şi ceilalţi să meargă 

sus să aducă lada, strigă el. 
Le auzeam paşii bocănind pe scara veche şi-mi închi

puiam cum se scutura casa cu ei. Curând, am auzit 
alte strigăte de mirare ; fereastra dela odaia căpitanului 
s'a deschis dintr 'o izbitură, în sgomotul geamului sfă
r â m a t ; un om, cu capul şi umerii aplecaţi peste marginea 
ferestrei, în lumina lunei, vorbea cu cerşetorul orb, 
care era jos, pe şosea. 

— Pew, strigă el, au fost pe aici înaintea noastră. 
Cineva a scotocit t o t cufărul. 

— E acolo ? urlă Pew. 
— Banii sun t. 
Orbul blestemă banii. 
— Pachetul lui Fl int vreau să spun, strigă el. 
— Nu e nicăieri, răspunse omul. 
— Ei, voi de jos, l-aţi găsit la Bill? strigă din nou 

orbul. La aceasta, un altul, acela de sigur care rămăsese 
jos să-1 caute pe căpitan, ieşi în uşa hanului : «Bill a 
fost scotocit deja», spuse el, « n ' a mai rămas nimic»-

— Asta au făcut-o hangiii — băiatul ă la ! Cum i-aşi 
mai scoate ochii ! strigă orbul Pew. Adinioarea erau 
aici — zăvorul era tras când am fost eu. Imprăştiaţi-vâ 
băeţi şi găsiţi-i I 

— Ai dreptate, au lăsat lumânarea aprinsă aicii 
spuse omul dela fereastră. 
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— Imprăştiaţi-vă şi găsiţi-i! Scotociţi casa! spuse 
din nou Pew, lovind cu băţul în pământ . 

A u r m a t apoi o năvală de paşi grei încoace şi 'ncolo, 
lucrurile răsturnate, uşile sparte de răsunau şi stâncile 
de a tâ ta gălăgie, până când unul câte unul, oamenii 
ieşiră afară spunând că nu ne găsesc, nicăieri. Tocmai 
atunci , acelaşi fluerat care ne-a alungat pe m a m a şi pe 
mine când număram banii căpitanului, se auzi din nou 
în noapte, dar de data aceasta de două ori. Crezusem 
că e oarecum, un fel de goarnă a orbului care îşi adună 
echipajul pentru l u p t ă ; dar acum aflam că era un semnal 
care venea de pe dealul clin spre cătun şi, judecând după 
felul cum era primit de piraţi, era un semn care vestea 
primejdie apropiată. 

— Dick flueră din nou, spuse unul. De două or i ! 
Trebue s'o ştergem fraţilor! 

— S'o ştergi, curcă plouată? strigă Pew. Dick a 
fost dela început un nătărău şi un fricos — nu vă luaţi 
după el. Trebue să fie pe aici pe aproape; n'au avut 
când să fugă; o să vă împiedicaţi de ei. Imprăştiaţi-vă 
şi căutaţi-i, câini ce sunteţi 1 A h ! Cum de n 'am eu 
ochi ! 

Vorbele acestea îi mai îmbărbăta, căci doi din ei 
începură să caute prin tufe, dar fără tragere de inimă, 
mi se părea mie, şi cu ochii deschişi la primejdie, pe 
când ceilalţi stăteau nehotărîţi pe şosea. 

— Aveţi în mâinile voastre mii şi mii, nerozilor, şi 
mai staţi la gândur i ! Aţi fi bogaţi ca nişte regi, ştiţi 
bine că-i puteţi găsi, şi voi staţi pe loc, blegilor! Nici 
unul din voi n'a îndrăznit să se măsoare cu Bill, şi m'am 
dus eu — un orb. Am să-mi pierd eu norocul pentru 
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voi? Să rămân un biet cerşetor, să mă milogesc pentru 
rom, când aş putea să mă lăfăesc în trăsură! Dacă aţi 
avea în voi bărbăţie cât un şoarece, i-aţi fi găsit până 
acum! 

— Las-o 'ncolo, Pew, avem dublonii, mormăi unul. 
— Poate că au ascuns hârtiile, spuse altul. Ia gui-

neele, Pew, şi nu mai fă gălăgie! 
In adevăr, Pew făcea gălăgie; vorbele tovarăşilor îl 

scoteau din fire; până la urmă îşi pierdu cumpătul şi 
începu să lovească orbeşte cu băţul, în dreapta şi 'n 
stânga, şi nu arareori nimerea. 

Oamenii răspundeau orbului nelegiuit cu înjurături, 
îl ameninţau cu vorbe murdare şi încercau în zadar să 
prindă băţul şi să i-I smulgă din mână. 

Cearta aceasta a fost scăparea noastră; căci pe când 
era în toi, un alt sgomot se auzi pe coama dealului 
din spre cătun — sgomotul copitelor de cai în goană. 
Aproape în aceeaşi clipă, flacăra şi pocnetul unei îm
puşcături de pistol veni dintr'un gard. 

Acesta, se înţelegea bine, era cel din urmă semnal 
de primejdie; căci piraţii o luară îndată la goană, îm-
prăştiindu-se în toate părţile, unul de-alungul ţărmului, 
altul peste deal şi aşa mai departe, astfel că în scurtă 
vreme n'a mai rămas unul, afară de Pew. II părăsiseră; 
în graba fricei, sau din răzbunare pentrucă-i lovise şi 
înjurase, nu ştiu; dar rămăsese în urmă, lovind zăpăcit 
cu băţul în pământ, căutând şi strigându-şi tovarăşii. 
In cele din urmă a apucat-o greşit, şi fugi câţiva paşi 
dincolo de unde mă aflam, în spre cătun, strigând: 

— JohnnyJL_Câjp£jJ>i[ejtru, Dick, şi alte nume; nu-1 
lăsaţi pe bătrânul Pew, fraţilor — nu-1 lăsaţi! 
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Tocmai atunci sgomotul cailor se auzea pe coama 
dealului şi patru sau cinci călăreţi se înfăţişară privirii, 
în lumina lunii, coborînd la vale în goana mare. 

Pew îşi dădu acum seama că luase drumul greşit, se 
întoarse cu u n strigăt şi nimeri drept în şanţ, unde se 
răsturnă. Dar într 'o clipă era în picioare din nou, 
încercă iarăşi să fugă cu totul zăpăcit acum, nimerind 
drept sub _copitele^calului din^jruntea cetei.. Călăreţul 
încercă să-1 scape, dar în zadar. Pew căzu jos cu u n 
strigăt care răsună în noapte şi cele patru copite îl lo
viră şi-1 striviră trecând peste dânsul. Căzu pe o parte, 
se lăsă încet pe faţă şi rămase nemişcat. 

Am sărit în picioare strigând la călăreţi. Ei se opreau 
oricum, înspăimântaţi de nenorocirea întâmplată şi 
văzui îndată cine erau. Unul, cel din urmă din ei, era 
băiatul care plecase din cătun la Dr. Liverey; ceilalţi 
erau vameşii, pe care-i întâlnise în drum, şi cu care 
avusese isteţimea să se întoarcă pe dată. Ştirea că în 
groapa lui Kidd se găseşte un velier, ajunsese la inspec
torul Dance, şi-1 pusese pe drum în spre noi, şi mulţumită 
acestei întâmplări am scăpat, mama şi cu mine, cu viaţă. 

Pew murise de-abinelea. Cât despre mama, când 
am dus-o în cătun, puţ ină apă rece şi săruri au adus-o 
în simţiri, fără ca frica să lase alte urme, cu toate că 
t o t se mai plângea că nu putuse lua şi restul de bani 
la care avea dreptul. Intre t imp, inspectorul goni calul 
cât putu spre groapa lui K i d d ; oamenii lui însă, fură 
nevoiţi să descalice şi să ducă de căpăstru, uneori chiar 
să sprijine caii, scoborînd malul prăpăstios, fiindu-le şi 
teamă să nu cadă în vre-o cursă; de aceea n'au fost mult 
miraţi când, ajungând la malul apei, au zărit velierul, 
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cu pânzele deja întinse, deşi nu departe. Strigă la ei. 
Un glas răspunse să se ferească de lumina lunii, că altfel 
se pomeneşte cu plumb în el, şi în acelaşi t imp un glonte 
îi flueră pe lângă braţ. Curând după aceasta, — velierul 
ocoli capul şi nu se mai văzu. D. Dance rămase acolo, 
după vorba lui, « ca un peşte pe uscat» şi nu putu face 
altceva, decât să tr imeată un om la B., dând de veste 
cuterului. « Asta» spuse el, « sau nimic, e cam tot una ». 
Au scăpat teferi şi nu mai avem ce le face. Dar, adăugă 
el; « sunt bucuros că l-am călcat pe bătătur i pe meşterul 
Pew »; căci între t imp îi povestisem toată păţania. 

M'am întors cu el la «Amiralul Benbow» şi e greu 
de închipuit halul în care am găsit casa; până şi ceasul 
fusese aruncat pe jos, scotocind casa după m a m a ş 
m i n e ; şi măcar că nu luase nimic cu ei decât pungai 
căpitanului şi mărunţişul din tejghea, am văzut dintr 'o 
privire că eram sărăciţi. _ D . Dance_jiu mai înţelegea 
nimic. 

— Spui că au luat banii? Atunci, Hawlciu-s, după ce 
naiba umblau? Să mai găsească şi alţi bani îmi închipui? 

— Nu, domnule; nu cred că erau banii, am răspuns eu ; 
la drept vorbind, mi se pare că lucrul după care umblau 
ei este la mine, în buzunarul dela piept şi, să spun drept, 
aş vrea să-1 duc undeva la loc sigur. 

— De sigur, băiete, ai toată dreptatea, spuse el. Pot 
să-1 duc eu dacă vrei. 

— M'am gândit poate Dr. Livesey. . , începui eu. 
— Toată dreptatea, mă întrerupse el foarte inimos, 

toată d r e p t a t e a . . . un om de cuvânt şi un magistrat. 
Mă gândesc chiar să mă duc eu însumi la el sau la d-1 
Trclawney şi să le raportez. La urma urmelor, meşterul 
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Pew e m o r t ; nu că-mi pare rău, dar ştii, dacă oamenii 
pot pune asemenea întâmplări în vina unui vameş, o 
fac bucuros. Uite ce-i, Hawkins, dacă vrei, te iau cu mine. 

I-ain mulţumit din toată inima şi plecarăm îndărăt 
la cătun, unde erau caii. P â n ă când am spus mamei 
ce aveam de gând să îac, erau cu toţii în şea. 

— Dogger, spuse d. Dance, ai un cal b u n ; ia-1 pe 
băiatTcu dumneata. 

îndată ce-am încălecat, ţ inându-mâ de cingătoarea 
lui Dogger, inspectorul dădu poruncă şi ceata porni 
în t rap săltat pe drumul care ducea la casa Dr. Livesey. 

CAP. VI 

H Â R T I I L E CĂPITANULUI 

Am mers întins până când am ajuns la uşa locuinţei 
Doctorului Livesey. In faţă, casa era în întuneric. 

D. Dance îmi spuse să m ă dau jos şi să bat la uşe, 
iar Dogger scoase piciorul din scară ca să pot descăleca. 
Slujnica deschise uşa îndată. 

— Dr. Livesey e acasă? întrebai. 
— Nu, spuse e a ; venise acasă după amiază, dar acum 

era dus la curte să i-a masa şi să rămâe seara la d. 
Trelawney. 

— Mergem acolo, băieţi, spuse d. Dance. 
De d a t a asta, fiindcă drumul era scurt, n 'am mai 

încălecat ci am alergat ţ inându-mă de cureaua scării 
lui Dogger până la poartă, şi de-acolo pe drumul curat 
Şi luminat de lună, prin grădina întinsă şi bătrână, spre 
zidurile albe ale curţii. Aci d. Dance descăleca şi, luân-
du-mă cu dânsul, fu primit îndată înăuntru. 
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Slujnica ne arătă drumul de-alungul unui coridor cu ' 
covoare pe jos, la capătul căruia era biblioteca, căptuşită 
toată cu dulapuri cu cărţi, deasupra cărora erau aşezate 
busturi; d. Trelawney şi Dr. Livesey stăteau cu pipa 
în mână de o parte şi de alta a unui foc zdravăn. 

Nu-1 văzusem încă niciodată pe d. Trelawney aşa 
de aproape. Era un om înalt de peste şase picioare şi 
potrivit de lat, cu o faţă hotărîtă, roşie, înăsprită şi 
încreţită în lungile lui călătorii. 

Sprincenile îi erau foarte negre şi le mişca uşor, ceea 
ce îi dădea o înfăţişare, nu s'ar putea spune rea, ci 
mândră şi iute. 

— Poftim înăuntru, d-le Dance, spuse el vorbind de 
sus, dar eu bunăvoinţă. 

— Bună seara, Dance, spuse doctorul dând din cap-
Bună seara, prietene Jim. Ce vânt bun vă aduce aici? 

Inspectorul stând drept şi ţeapăn, povesti întâmplarea 
ca o lecţie; şi trebuiau văzuţi cei doi domni cum se 
aplecau înainte, cum se uitau unul la celălalt şi uitau 
în mirarea lor să mai tragă din pipă. Când auziră cum 
mama s'a întors la han, Dr. Livesey se lovi cu palma 
peste genunchi şi d. Trelawney strigă «Bravo» şi-şi 
sparse pipa de grătarul căminului. Cu mult înainte de 
sfârşitul povestirii, d. Trelawney se sculase de pe scaun 
şi se plimba încoace şi'ncolo prin odaie, iar doctorul 
ca să audă oarecum mai bine îşi scosese peruca pudrată 
şi părul lui negru tuns mărunt îi dădea o înfăţişare 
ciudată. 

In cele din urmă d. Dance sfârşi povestirea. 
— D. Dance, spuse d. Trelawney, eşti un om CU 

jnpltă ispravă- Cât despre împrejurarea că ai călcat 
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peste ticălosul acela, o privesc drept o faptă bună, 
domnule, ca şi când ai fi strivit un gândac. Băiatul 
ăsta Hawkins, cum văd, e inimos. Hawkins, sună te rog 
clopoţelul. Trebue să dăm d-lui Dance un pahar de 
bere. 

— Şi aşa, Jim, spuse doctorul, ai la tine hârtiile după 
care umblau ei ? 

— Astea sunt, domnule doctor, am spus, dându-i 
pachetul învelit în pânză ceruită. 

Doctorul îl privi în toate chipurile ca şi când îl mâncau 
degetele să-1 deschidă; dar se opri si îl puse liniştit în 
buzunarul hainei. 

— Trelawney, spuse el, după ce-şi bea berea, Dance 
fireşte, trebue să plece şi să-şi vadă de serviciu; dar pe 
Hawkins vreau să-1 ţiu aici să doarmă la mine şi, cu 
voia dumitale, propun să-i dăm să mănânce nişte friptură 
rece. 

—• Cum vrei, Livesey, spuse d. Trelawney, Hawkins 
a meritat mai mult decât friptură rece. 

Mi s'a adus deci, pe o măsuţă alături, un porumbel 
fript, pe care l-am mâncat cu mare poftă căci mi-era 
o foame de l u p ; în timpul acesta d. Dance urmă să 
fie lăudat şi în cele din urmă lăsat să plece. 

— Şi-acuma Trelawney, spuse doctorul. 
— Şi-acuma Liversey, spuse d. Trelawney în acelaşi 

t imp. 
— Să le luăm la rând, una câte una, râse Dr. Livesey. 

Ai auzit, bănuesc, de acest Flint ? 
— Mă 'ntrebi dacă am auzit de el, strigă d. Trelawney. 

Era cel mai sângeros pirat de pe faţa apelor. Barbă 
albastră era un copil pe lângă e l ! Spaniolii erau aşa 
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de îngroziţi de el, încât îţi mărturisesc, domnule, eram 
uneori mândru că era englez. I-am văzut eu ochii mei 
vârfurile catargelor lângă coasta Trinidaduiui, şi fricosul 
de comandant al vasului pe care eram, s'a întors din 
drum, a fugit îndărăt, domnule, în Portul Spaniei ! 

— Am auzit şi eu de el în Anglia, spuse doctorul, 
dar întrebarea este: avea bani? 

— Bani?, strigă d. Trelawney. Ai auzit ce s'a po
vestit? După ce crezi că umblau ticăloşii aceia decât 
după bani? Ce le pasă lor decât de bani? Pentru ce şi-ar 
pune viaţa în primejdie, decât pentru bani? 

— Asta o să aflăm curând, răspunse doctorul, dar te 
încălzeşti aşa de mult la vorbă şi spui atâtea, încât nu 
pot scoate un cuvânt. Ceea ce vreau să ştiu e următorul 
lucru: să zicem, că din hârtiile pe care le am aici în 
buzunarul meu, aflu cam în ce loc şi-a îngropat Flint 
comoara, cam la cât s'ar ridica? 

— La cât s'ar ridica? strigă d. Trelawney. Uite Ui 
cât se ridică: dacă din hârtiile de care vorbeşti aflau1 

unde anume este ascunsă, navlosesc un vas la Bristol 
te iau pe dumneata şi pe Hawkins şi pun mâna pe co
moară, măcar de-aş căuta-o un a n ! 

— Foarte bine, spuse doctorul; atunci, dacă Jim 
n'are nimic împotrivă, o să desfacem legătura; şi <> 
puse pe masă în faţa lui. 

Pachetul era cusut şi doctorul trebui să umble 
la cutia lui de instrumente şi tăie a ţa cu foarfecele-
înăuntru se găseau două lucruri: o condică şi o hârtie 
pecetluită. 

— Să vedem întâiu ce găsim in condică, spuse doc
torul. 



COMOARA DIN INSULA 45 

D. Trelawney şi cu mine ne adlecarăm amândoi 
peste umărul lui, pe când o deschidea, căci Dr. Livesey 
îmi făcuse semn să viu dela măsuţa unde mâncasem, 
ca să mă bucur şi eu cercetând condica. Pe cea dintâi 
pagină erau numai frânturi de scris, aşa cum le-ar face 
cineva în joacă sau pentru obişnuinţă; pe una din ele 
erau cuvintele t a t u a t e : «Lui Billy Bones nu-i p a s ă » ; 
pe urmă « d-1 Bones secund », « nu mai este rom »; 
apoi alta « La Palmkey a căpătat-o » şi alte asemenea, 
cele mai multe fiind cuvinte fără legătură între ele. Nu 
mă puteam împiedeca să nu mă'ntreb cine « a căpătat-o » 
şi ce a căpătat. De bună seamă, un cuţit în spate. 

— N'am găsit mare lucru aici, spuse Dr. Livesey şi 
trecu mai departe. Următoarele zece sau douăsprezece 
pagini erau pline de însemnări ciudate. La un capăt al 
rândului erau trecute ziua şi anul şi la celălalt o sumă 
de bani, întocmai ca în condicele de socoteli; dar între 
ele, în loc de desluşiri erau însemnate mai multe cruci. 
La 12 Iunie 1745 de pildă, se vedea bine că suma de 
70 de lire trebuia plătită cuiva, dar drept orice desluşire 
erau însemnate şase cruci. Rareori se găsea, e drept, 
trecut şi numele vreunui loc ca: «în apele Caracasului», 
sau numai latitudinea şi longitudinea 62° 17' 20", 
19° 2' 40" . 

Condica fusese ţ inută mai bine de 20 de ani, sumele 
trecute fiind din ce în ce mai mari, cu trecerea t impului; 
iar la urmă, după cinci sau şase încercări greşite, era 
trecută suma, la care erau adause cuvintele: «Bones, 
grămada lui». 

— Nu pricep nimic; n'are nici cap nici coadă, spuse 

Dr. Livesey. 
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— Lucrul e limpede ca lumina zilei, strigă d. Tre-
lawney; asta e condica de socoteli a câinelui acela cu 
inima neagră. Crucile sunt puse în locul numelor coră
biilor şi oraşelor pe care le-au scufundat sau prădat . 
Sumele trecute, sunt partea ticălosului şi unde i se 
părea că s'ar fi p u t u t înşel", mai târziu, a mai adăugat 
o lămurire: « In apele Caracasului»; acolo a fost atacat 
vre-un nenorocit de vas. Dumnezeu să aibă milă de 
sufletele acelora care se găseau pe ell 

— Ai dreptate, spuse doctorul. Vezi ce 'nseamnă sâ 
călătoreşti? Aşa es te ! Cu cât se ridica în grad şi sumele 
sunt mai m a r i ! 

Altceva n 'am mai găsit în condică decât poziţiile 
câtorva locuri însemnate pe paginele albe dela sfârşit, 
şi o tabelă pentru socotit între ei banii franţuzeşti, 
englezeşti şi spanioleşti. 

— Om socotit, spuse doctorul; pe ăsta era greu să-1 
păcăleşt i ! 

— S'o vedem pe cealaltă acum, spuse d. Trelawney-
Hârt ia fusese pecetluită în mai multe locuri cu un 

degetar în loc de pecete; poate chiar degetarul pe care 
l-am găsit în buzunarul căpitanului. 

Doctorul rupse peceţile cu multă grije şi scoase 13 
iveală har ta unei insule cu latitudine, longitudine, adân
cimi, numele vârfurilor, golfurilor şi trecătorilor şi orice 
a m ă n u n t care putea folosi pentru a putea ancora acolo 
fără grije. Insula avea cam 9 mile lungime şi 5 de-a-
curmezişul şi semăna pe har tă cu un balaur gras, stând 
în picioare; avea două adăposturi bine închise de uscat 
şi un munte în partea din mijloc însemnat cu numele 
« Ocheanul». Mai erau câteva însemnări adăugate ma1 
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târziu; dar înainte de toate, trei cruci însemnate cu 
cerneală roşie, două în partea de Nord a insulei, una 
spre Sud-Vestul ei şi lângă aceasta din urmă, tot cu 
cerneală roşie, dar cu o scriitură frumoasă, care se 
deosebea mult de acea t remurată a căpitanului, erau 
însemnate cuvintele: « grosul comoarei aici ». 

Pe dosul hărţii, aceeaşi mână scrisese: 
« Copac înalt, umărul « Ocheanului »; punct de direcţie 

N.N.E. cart N. ». 
«Insula Scheletului E.S.E. cart E. » 
<< 10 picioare ». 

«Drugii de argint sunt în ascunzătoarea de Nord. 
Se află în direcţia ridicăturii Est, la zece braţe la Sud 
de stânca neagră din faţa ei. 

«Armele se găsesc uşor în duna de nisip la capătul 
N. al capului golfului de Nord direcţia E. cart N.». 

« J . F.» 

Asta era t o t ; dar aceste puţine vorbe, neînţelese 
pentru mine, au umplut de bucurie pe doctor şi pe d. 
Trelawney. 

• Livesey, spuse el, ai să te laşi îndată de meseria 
dumitale aici. Mâine plec Ia Bristol. In trei săptămâni — 
nu trei săptămâni — în două săptămâni, în zece zile, avem 
cel mai bun vas, domnule, şi cel mai bun echipaj din 
Anglia. Hawkins vine cu noi ca ajutor de bucătar ; ţi se 
potriveşte de minune Hawkins. Dumneata Livesey vei 
fi doctorul vasului; eu am să fiu amiral. Luăm cu noi 
Pe Redruth, Joyce şi Hunter . Vom avea vânturi priel
nice, călătorie repede şi nici cea mai mică greutate ca 
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să descoperim locul, şi bani să-i vânturăm cu l o p a t a . . . 
să nu ştii ce să mai faci cu ei 1 

— Trelawney, spuse doctorul, merg cu dumneata, 
merge şi J im şi pe răspunderea mea, nu ne va da de 
ruşine. Numai de un singur om mi-e frică! 

— Şi cine-i acela? strigă d. Trelawney. Cum se nu
meşte câinele, domnule? 

— Eşti chiar dumneata, răspunse doctorul, fiindcă nu 
ştii să-ţi ţii limba. Noi nu suntem singurii cari ştim 
de hârtiile acestea. Oamenii cari au atacat hanul astă-
seară, — îndrăsneţi şi hotărîţi la orice — şi ceilalţi cari 
au rămas pe velier, de sigur nu sunt departe de-aici, 
şi gata să treacă şi prin foc ca să puie mâna pe bani. 
Niciunul din noi nu trebue să rămâe singur până când 
nu suntem pe apă. Deocamdată J i m şi cu mine ră
mânem împreună. Dumneata ia pe Joyce şi pe Hunter 
şi mergeţi la Bristol, dar înainte de toate nimeni din noi 
nu trebue să sufle o vorbă de ceea ce-am descoperit. 

— Livesey, răspunse ci. Trelawney, eşti un om înţe
lept. Am să fiu m u t ca un mormânt. 
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BUCĂTARUL 



CAP. VII 

PLEC LA B R I S T O L 

Pregătirile de plecare au ţ inut mai mult decât îşi 
închipuise d. Trelawney, niciunul din planurile noastre 
dela început — nici măcar acela de a rămânea lângă Dr. 
Livesey — n'au p u t u t fi săvârşite aşa cum le plănuiseră. 
Doctorul a trebuit să plece la Londra pentru a găsi pe 
cineva care să aibă grije de bolnavii lui ; d. Trelawney 
avea mult de lucru la Bristol; şi eu trăiam la curte în 
paza bătrânului Redruth, pădurarul, aproape închis, dar 
cu mintea plină de visuri şi închipuiri frumoase despre 
insule ciudate şi întâmplări minunate. Stăteam cu 
ceasurile aplecat pe har tă şi-mi aduceam aminte de 
toate amănuntele. Stând lângă foc, în odaia pădurarului, 
mă apropiam de închipuire, de insulă, în toate felurile, 

i-am cercetat toată întinderea. 
Mani urcat de mii de ori în vârful colinei pe care o 

numeau «Ocheanul» şi de acolo aveam priveliştele cele 
mai felurite şi mai minunate. Uneori insula era plină 
de sălbatici cu care ne l u p t a m ; alteori mişunau acolo 
fiare sălbatice care ne a tacau; dar în toate închipuirile 
melc nimic nu semăna cu întâmplările ciudate şi crude 
pe care le-am trăit într 'adevăr. 

4* 
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Astfel trecură săptămâni, până când într 'o bună zi 
sosi o scrisoare pentru Dr. Livesey cu adausul acesta: 
<< In lipsa doctorului se va deschide de Tom Redrutli 
sau de tânărul Hawkins ». Ascultând de această poruncă 
cetirăm, sau mai de grabă am cetit eu — căci pădu
rarul nu cetea bine decât litera t ipărită — următoarele 
veşti: 

Hanul «Ancora veche» Bristol, Martie, 1, 11-

Dragă Livesey, 

«Fiindcă nu ştiu dacă te afli la curte sau încă \i 
Londra, tr imit a e r a ş i scrisoare în amândouă părţile. 

Vasul e cumpărat şi armat. E ancorat, gata de plecare. 
Nici nu se poate închipui bric mai b lând; şi un copi' 
l-ar putea stăpâni — două sute de t o n e ; numele, « Hispa-
niola». L-am cumpărat prin vechiul meu prieten Blandly 
care s'a dovedit t o t t impul a fi un om de neaşteptată 
ispravă. Minunatul meu prieten a muncit pentru mine 
ca un rob şi aş putea spune, la fel au făcut toţi în Bristol» 
îndată ce au prins de veste spre ce port vom ridic;1 

pânzele, comoara vreau să spun ». 

— Redruth, spusei eu oprindu-mă din cetit, « D o c t e 
rului Livesey n'are să-i placă as ta ; d. Trelawney tot a 
vorbit până la urmă ». 

— Adică n'are voie să vorbească? mormăi pădurarul-
Asta ar mai lipsi, să nu poată vorbi d. Trelawne) 
pentrucă nu vrea Dr. Livesey! 

După răspunsul acesta n 'am mai încercat să tălmăcesc 
scrisoarea, şi am cetit mai depar te : 
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«Blandly, el însuşi a găsit «Hispaniola», şi aşa de 
bine a făcut târgul încât a cumpărat-o aproape pe 
nimic. Sunt însă oameni în Bristol care-1 duşmănesc 
pe Blandly. Merg până a spune că acest om cinstit ar 
face orice pentru bani, că Hispaniola era a lui, că mi-a 
vândut-o pe un preţ necrezut de mare — toate minciuni 
cusute cu aţă albă. Nimeni însă nu îndrăzneşte să se 
îndoiască de însuşirile bune ale vasului. 

P â n ă acum nici-o piedică. Lucrătorii, pânzarii şi ceilalţi 
au mers foarte încet, dar timpul a' îndreptat lucrurile. 
Echipajul însă, mi-a dat de lucru. 

îmi trebue vre-o douăzeci de oameni — pentru cazul 
când dăm peste sălbatici, piraţi sau blestemaţii de Fran
c e z i — şi m'am necăjit cum nu-ţi încnipui ca să găsesc 
măcar şase, până când o întâmplare norocoasă mi-a scos 
înainte tocmai pe omul de care aveam nevoie. 

Stăteam pe chei şi din curată întâmplare am intrat 
în vorbă cu el. Am aflat că era un vechi marinar, că 
ţinea o cârciumă, cunoştea pe toţi marinarii din Bristol, 
îşi pierduse sănătatea la uscat şi voia acum să se îmbarce 
din nou ca bucătar. îmi spunea că se târîse la malul 
mării ca să-i respire aerul sărat. 

«M'a mişcat grozav de tare — la fel ai fi s imţit şi 
dumneata — şi pe loc l-am tocmit ca bucătar. Long 
John Silver se numeşte şi îi lipseşte un picior; dar 
aceasta a fost pentru mine un îndemn, fiindcă 1-a pierdut 
luptând pentru ţara noastră, sub nemuritorul Hawke. 
Nu are pensie, Livesey. Inchipueşte-ţi în ce t impuri 
ticăloase t r ă i m ! 

« Ei bine, domnule, credeam că nimerisem numai peste 
un bucătar, dar de fapt am dat peste un echipaj întreg. 
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In câteva zile, Silver şi cu mine am adunat o ceată d<| 
marinari cu adevărat căliţi în furtuni, nu tocmai frtt'j 
moşi, dar judecând după înfăţişare, gata la orice 
greutate. 

« Mă prind că ne putem lupta şi cu o fregată ». 
« Long John s'a descotorosit chiar de doi, din cei şas6ţ 

sau şapte pe care-i tocmisem eu. Mi-a dovedit reped» 
că n'avem a face cu marinari de apă dulce, într 'o îi»' 
prej urare grea ». 

Sunt sănătos tun, mănânc ca un taur, dorm ca uil 
butuc, dar n 'am să fiu liniştit până când nu ridicai'1 

pânzele. Pe mare I Nici nu-mi pasă de comoară! Măreai 
mi-a întors capul ! Aşa încât Livesey, vino r e p e d e ! 
nu mai pierde nici-un ceas dacă-mi eşti prieten». 

« Tânărul Hawkins să se ducă îndată să-.şi vadă mamffl 
sub paza lui R e d r u t h ; şi apoi să vie amândoi degrabă 
la Bristol ». 

John Trelawney. 

P. S. Nu ţi-am spus că Blandly (care va tr imite uHf 
vas în căutarea noastră dacă nu suntem îndărăt l'1 

sfârşitul lui August), ne-a găsit ca navigator un o»1 

minunat, cam închis la fire, lucru de care-mi pare r ă u l 
dar alminteri o comoară. Long John Silver a descoperi1! 
un om foarte priceput ca secund, se numeşte ArroVf-1 
Am un maestru de echipaj care are siflee, Livesey! 
cum vezi lucrurile se vor petrece pe vrednica Hispanic^1 

ca pe un vas de războiu. 
« Am ui ta t să-ţi spun că Silver e om cu greutate ; ai" 

aflai eu însumi că are cont la bancă pe care nu 1-a depăşi' 
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niciodată. Cârciunfc o lasă în grija femeii lu i ; e o afri
cană; unor flăcăi tomnateci cum suntem noi, le este 
îngăduit să creadă, că nevasta lui i-a stârnit dorul de 
ducă, tot a tâ t cât şi sănătatea lui». 

J . T. 

P. P. S. « Hawkins poate să rămâie o zi la mama lui». 

J . T. 

Se poate lesne închipui neastâmpărul pe care mi 1-a 
pricinuit scrisoarea. Eram zăpăcit de bucurie şi dispre
ţuiam din toată inima pe bătrânul Tom_Redruth care 
mormăia şi se tânguia. Oricare din ajutorii de pădurar 
ar fi plecat bucuros în locul lui; dar aşa voia d. Tre-
lawney şi voia lui era lege pentru ei ; nimeni afară de 
bătrânul Redruth n 'ar fi îndrăznit să murmure măcar. 

A doua dimineaţă pornirăm amândoi pe jos spre « Ami
ralul Benbow », unde am găsit-o pe mama sănătoasă şi 
voioasă. Căpitanul, care ue pricinuise multă vreme 
atâtea necazuri, era dus acolo de unde cei răi nu mai 
pot dăuna. D. Trelawney pusese să se repare totul 
sala de mese şi firma vopsite din nou, mai adăugase 
cale unele prin casă, şi mai ales un jilţ frumos pentru 
mama, în prăvălie. Ii găsise de asemenea un ucenic, 
astfel ca să nu aibă nevoie de ajutor cât t imp voi lipsi eu. 

Când am văzut băiatul acela întâia oară, mi-am dat 
seama de ce eram pe cale să fac; până atunci nu mă 
gândeam decât la aventuri şi deloc la casa pe care o 
părăseam; şi acum la vederea acestui străin neîndemâ-
natec, care rămânea lângă mama în locul meu, m'au 
podidit lacrimile. Mi se pare că i-am făcut viaţa grea; 
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căci era nou la treburile hanului şi aveam nenumărate 
prilejuri să-1 umilesc şi să-i arăt cum trebue făcut 
lucrul. 

Noaptea trecu şi a doua zi după masă, Redruth şi cu 
mine pornirăm din nou pe jos. Mi-am luat ziua bună dela 
mama şi dela locurile unde copilărisem şi dela dragul 
«Amiral B e n b o w » — dar mai puţin drag de când îl 
vopsiseră din nou. Unul din cele din urmă gânduri l-am 
avut pentru căpitanul care se plimbase de atâtea ori 
de-alungul ţărmului, cu pălăria în trei colţuri, cu obrazul 
tă iat de sabie şi ocheanul legat în alamă. In clipa urmă
toare cotirăm drumul şi casa părintească nu se mai 
văzu. 

Diligenta ne luă pe înserate dela «Royal George »• : 
Mă găseam înghesuit între Redruth şi un domn în vârstă, 
cam gras, şi cu toate că mergeam repede şi noaptea era 
răcoroasă, se vede că am moţăi t chiar dela plecare 

. şi pe urmă am dormit ca un buştean, pe dealuri şi pe 
văi, to t lungul drumului ; căci, când în cele din urmă 
un ghiont în coaste m'a deşteptat şi am deschis ochii> 
am văzut că ne oprisem în faţa unei clădiri mari pe <> 
stradă într 'un oraş, şi că se făcuse de mult ziuă. 

— Unde suntem? întrebai. 
— In Bristol, spuse Tom. — Dă-te jos. 
D. Trelawney poposise la un han departe, lângă chei» 

pentru a supraveghea mai bine lucrul la bric. O pornirăm 
într'acolo şi drumul nostru, spre marea mea plăcere, era 
de-alungul cheiurilor alături de care se aflau o umilim1 ' 
de vase de toate naţiile, de toate mărimile şi chipurile-
Intr 'unul marinarii lucrau cântând, pe un altul, oameni 
căţăraţi sus de tot lucrau agăţaţi de frânghii care de j " s 
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păreau aţă de păianjen. Cu toate că trăisem toată viaţa 
mea pe coastă, mi se părea că de abia atunci mă apro
piasem cu adevărat de mare. Mirosul de catran şi de sare 
era ceva nou pentru mine. Am văzut prove, care fusese 
departe pe ocean, minunat sculptate. Am văzut de 
asemeni mulţi marinari bătrâni cu cercei în urechi, cu 
favoriţi şi cu mersul greoi şi legănat al oamenilor de 
mare ; să fi văzut regi şi mitropoliţi şi nu puteam fi mai 
bucuros! 

Eu însumi plecam pe mare ; pe mare cu un bric, cu 
un maestru de echipaj cu siflee; cu marinari care cântă, 
spre o insulă necunoscută, în căutarea comorilor în
gropate ! 

Visam încă în felul acesta când am ajuns deodată în 
faţa unui han mare unde întâlnirăm pe d. Trelawney, 
îmbrăcat ca un ofiţer de marină, în haină de postav gros 
albastru, cu faţa zâmbitoare şi mersul aidoma cu al 
marinarilor. 

— Aţi venit şi voi, strigă el, — doctorul a venit aseară 
din Londra. Bravo! Echipajul vasului e complet ! 

— Domnule, îl întrebai, — c â n d plecăm? 
— Când plecăm? spuse el. Mâine ridicăm pânzele! 

CAP. vru 
CAFENEAUA «LA OCHIANUL » 

După ce am mâncat, d. Trelawney îmi dădu o scrisoare 
pentru .John Silver la cafeneaua « Ochianul », şi-mi spuse 
că voi găsi uşor casa, mergând de-alungul cheiului şi 
căutând o cafenea mică, având drept semn im mliinn 
mare de alamă. 
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Pornii, încântat să am prilejul de a mai privi eorăbi' 
şi marinari, s trăbătând prin o mare mulţime de oameia 
căruţe şi baloturi, — căci era ceasul când munca de-ai 
lungul cheiurilor era în toi — şi în cele din urmă a9 
găsit cafeneaua. 

Casa era destul de mică, dar veselă; firma era de curâiH 
vopsită, ferestrele aveau perdele roşii curate şi pe podele 
era presărat nisip proaspăt ; casa era între două s t răa 
şi avea uşe la fiecare din ele, astfel că în odaia scunda 
dar mare, se vedea destul de bine, cu toate că era plină 
de fum de t u t u n . 

Muşterii erau mai ales marinar i ; şi vorbeau aşa de t a l 
încât m'am oprit lângă uşe, fiindu-mi aproape frică să intflij 

Pe când aşteptam, un om intră dintr 'o odaie vecin? 
şi dintr 'o privire am fost încredinţat că nu putea fi decâl 
Long John. Piciorul stâng îi lipsea dela şold, iar sul 
umărul stâng avea o cârje pe care o mânuia cu m i n u n a t 
îndemânare, sărind ca o pasăre. Era foarte înalt şi p u ] 
ternic, cu o faţă mare cât o şuncă, palidă şi obişnuit»! 
dar isteaţă şi zâmbitoare. Părea să fie foarte vesel 
fluerând pe când umbla printre mese, glumind şi bătâOTj 
pe umăr muşteriii care-i erau mai prieteni. 

La drept vorbind, chiar dela început, când d. T< r 

lawney pomenea de Long John în scrisoarea lui, mi ' s 

fost teamă ca nu cumva să fie tocmai marinarul cu ^ln 
singur picior pe care l-am aşteptat a tâ ta t imp la *< A n 
ralul Benbow ». Dar o singură privire mi-a fost de-ajujj 
Văzusem pe căpitan, şi pe Câine-Negru şi pe orbul P e * 
şi credeam că ştiu cam ce înfăţişare avea un pin' 1 ' 
după mine unul, ceva cu totul deosebit de acest hanH 
prietenos si cu înfăţişarea plăcută, 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I MUNldhUUl^ 
Mi-am venit însă îndată în fire şi, păşmg, ni-aguL-j^ 

dus drept unde se afla, sprijinit în cârje^ş4~»ari»jlîd cu 
un muşteriu. 

— D-l Silver? întrebai întinzându-i scrisoarea. 
— Eu sunt, băiete, îmi spuse, aşa mă- chiamă. Dar 

dumneata cine eşti? Când văzu însă scrisoarea mi se 
păru că a tresărit. 

— Ah, spuse el tare întinzându-mi mâna. Acuma ştiu. 
Eşti noul nostru ajutor de bucătar ; îmi pare bine că 
te v ă d ! 

Şi-mi luă mâna într 'a lui, o mână mare şi puternică. 
Tocmai atunci unul din muşteriii care stătea într 'un 

colţ. al odăii, se ridică deodată şi porni spre uşe. Eram 
aproape de el şi într 'o clipă omul era afară în stradă. 
Graba lui însă, mă făcu să-1 privesc şi pe dată l-am 
recunoscut. Era omul cu faţa ca de ceară, căruia îi lipseau 
două degete şi care venise cel dintâi la «Amiralul 
Benbow ». 

— Ah, am strigat, opriţi-1! E Câine-Negru ! 
— Puţin îmi pasă cine e, strigă Silver, dar a plecat 

fără să plătească. Harry, fugi şi prinde-1. 
Unul din cei de lângă uşe, sări în picioare şi ieşi fugind. 
— De-ar fi şi Amiralul Hawke şi tot trebue să-mi plă

tească, strigă Silver; apoi, dând drumul mânii pe care 
mi-o ţinea, mă întrebă: Cum spuneai că-1 chiamă? 
Câine şi mai ce? 

— Negru, domnule, i-am spus. D. Trelawney nu v'a 
spus nimic de piraţi? Era unul din ei ! 

— Aşa? strigă Silver. In casa mea? Ben, fugi şi dă 
ajutor lui Harry. Era vasăzică unul din ticăloşii aceia? 
Dumneata erai cu el !a masă. Morgan? Vino'ncoacel 
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Omul pe care-1 numise astfel — un marinar cu părul 
sur şi cu o faţă ca de mahon — se apropie sfios, meste-
cându-şi tutunul . 

— Ascultă Morgan, începu cu vocea aspră Long John, pe 
omul ăsta, Câine-Negru, nu l-ai mai văzut vreodată, aşa-i • 1 

— Nu, domnule, răspunse Morgan salutând. 
— Nici nu ştiai cum îl cheamă? 
— Nu, domnule. 
— Eşti un om norocos, Tom Morgan, spuse hangiul! 

dacă te-ai fi amestecat cu oameni de teapa asta, n'ai 
mai fi pus piciorul în prăvălia mea, pofi să mă crezi 
Şi cam ce-ţi spunea ? 

— Nici eu nu prea ştiu, domnule, răspunse Morgan. 
— Dar ce fel de cap ai? strigă Silver. Cc-i as ta : n | 

prea ş t iu ! Poate că nu prea ştii nici cu cine vorbeşti-
Haide, dă-i drumu', spune de ce-ţi vorbea — călătoriii 
căpitani, vase ? Vorbeşte ! 

— Vorbea de carenaj, răspunse Morgan. 
— De carenaj, adevărat? Foarte potrivit pentru voi-j 

Du-te la loc, marinar de apă dulce ! 
Şi, pe când Morgan se întorcea la masa lui, Silvi'1 

şopti numai pentru mine — ceea ce mi se păru foarte 
măgulitor : 

— E un om cumsecade, Tom Morgan, dar nerod. I 9 ! 
să vedem — începu el din nou cu voce tare, CâiiH" 
Negru? Nu, nu cunosc numele ăsta. Dar mi se pare c ă - ' 
da, l-am mai văzut eu. Venea pe-aici cu un cerşetor ort>-

— Poţi fi sigur de asta, am spus eu. II ştiu şi pe ori'-
II chema Pew. 

— Aşa este, strigă Silver cu însufleţire, Pew. Asta-i e*l 
jiumele. Ahl ce mutră de bandit avea ! Dacă-1 prindei" 
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Pe Câine-Negru o să avem noutăţi pentru Căpitan Tre--
lawney; Benn aleargă bine; puţini marinari aleargă 
mai iute ca el. Sigur că-1 pr inde! Vorbea de carenaj? 
I-arăt eu carenaj ! 

Tot timpul cât vorbea, umbla în cârje prin odaie 
încoace şi 'ncolo, lovind cu pumnul în masă şi cu o însu
fleţire care ar fi convins orice judecător. Bănuelile mele 
se deşteptaseră din nou când l-am văzut pe Câine-Negru 
acolo, şi mă uitam la bucătarul nostru cu multă luare 
aminte. Dar era prea şiret, prea iute şi prea isteţ pentru 
mine. Când cei doi se întoarseră gâfâind şi spunând că-i 
pierduseră urma în mulţime şi că erau cât pe ce să fie 
luaţi drept hoţi, eram gata să jur pe nevinovăţia lui 
Long John Silver. 

— Vezi şi dumneata, Hawkins, spuse el, ce mi se 
în tâmplă ! Ce-are să creadă căpitan Trelawney? Bleste
matul ăsta stă la masă şi-mi bea romul; intri dumneata, 
îmi spui ce-i cu el, şi-o şterge sub ochii mei. Hawkins, 
trebue să-mi iei apărarea în faţa căpitanului. Eşti un 
băiat tânăr, dar is teţ; am văzut-o de când ai intrat . 
Spune şi tu, ce puteam face eu cu lemnu' ăsta care-1 
târâi după mine? 

Pe vremea când eram şef de echipaj l-aş fi prins 
iară multă vorbă; da' a c u m a . . . 

Apoi se opri deodată cu gura deschisă ca şi când şi-ar 
fi adus aminte de ceva. 

— Socoteala ! izbucni el. Trei rânduri de rom ; pe legea 
mea dacă nu uitasem de socoteală I 

Şi aşezându-se pe un scaun, râse până când îi dădură 
lacrimile. Nu mă putui opri să nu râd şi eu; râdeam 
împreună de răsuna odaia. 
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— Mare nerod mai s u n t ! spuse el în cele din urmai 
ştergându-se pe obraz. Noi doi o să ne împăcăm bine, 
Hawkins I Acuma ha idem; aşa nu merge. Serviciu e 
serviciu, camarazi. îmi pun tricornul pe cap şi mergem 
împreună la căpitan Trelawney, să-i raportez de ce s'aj 
în tâmplat aici. Fiindcă, bagă de seamă, asta-i serios, 
tinere Hawkins ; şi nici tu nici eu n 'am ieşit tocmai 
frumos din toa tă păţania asta, şi nici tare isteţi n'am 
fost amândoi. Da ce să spun, m'am păcălit bine cu so
coteala ! 

Şi începu să râdă din nou, şi cu a t â t a poftă încâtj 
deşi nu vedeam gluma în felul lui, am fost nevoit sa 
râd şi eu. 

Mergând împreună de-alungul cheiurilor, el se dovedi, 
un tovarăşi foarte pr iceput; îmi vorbea de vasele p e 

lângă care treceam desluşindu-mi vclatura, tonajul Ş1! 
naţionalitatea, aratându-mi cum se lucrează pe corăbii, 
cum una descărca, alta încărca mărfuri, o a treia se 
pregătea să ridice ancora; din când în când mai spunea 
o snoavă cu marinari sau corăbii, sau repeta câte-0 

expresie navală până când o învăţam bine. începeau1 

să-mi dau seamă că nimerisem peste cel mai bun tovarăş 
de bord. 

Când am ajuns la han, d. Trelawney şi Dr. LiveseJ'! 
stăteau împreună, sfârşind o sticlă de bere şi n\^c 

săraturi, înainte de a se duce pe bric în inspecţie. 
Long John povesti întâmplarea dela început până lj 

sfârşit cu mult haz şi neascunzând nimic. Din câm! >n 

când spunea: «Aşa s'a întâmplat, Hawkins, spune n a 

fost aşa?» şi întotdeauna nu puteam decât să-i du11 

dreptate. 
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Domnilor le-a părut rău că scăpase Câine-Negru, 
dar amândoi erau de părere că nu era nimic de făcut şi 
după ce-1 mai lăudară pe Long John, acesta îşi luă 
cârja şi plecă. 

— Toată lumea la bord după masă la ceasul patru, 
îi strigă în urmă d. Trelawney. 

— Am înţeles, să trăiţ i I strigă bucătarul. 
— Să-ţi spun drept, Trelawney, spuse Dr. Livesey, de 

obiceiu n'am mare încredere în descoperirile dumitale; 
dar de data asta trebue să spun că John Silver îmi place ». 

— Un om nu se poate mai de ispravă, spuse d. Tre
lawney. 

— Acuma, adaugă doctorul, J im poate veni cu noi 
la bord, nu-i aşa? 

— De sigur că da, spuse d. Trelawney. Ia-ţi pălăria, 
Hawkins şi hai să vedem vasul ! 

CAP. IX 

P U L B E R E ŞI ARME 

Hispaniola nu era legată la cheiu şi trecurăm pe sub 
multe prove sculptate şi pupele altor vase, a căror 
parâme râcâiau sub chila bărcii, sau se mişcau uşor 
deasupra capetelor noastre. In cele din urmă am ajuns, 
fiind primiţi şi salutaţi când ne-am urcat pe punte, de 
secund, d. Arrow, un vechiu marinar cu cercei în urechi 
Şi privind puţin cruciş. El şi d. Trelawney păreau foarte 
împrieteniţi, dar curând am băgat de seamă că lucrurile 
nu erau la fel între d. Trelawney şi căpitanul vasului. 

Acesta din urmă era un om cu înfăţişarea aspră, care 
părea nemulţumit de toate câte erau la bord, şi curând 
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ne-a şi spus pentru ce, căci de-abia scoborîsem în cabină, 
când un marinar veni după noi. 

— Căpitanul Smollet, doreşte să vă vorbească, domnule» 
spuse el. 

— Sunt totdeauna la ordinul căpitanului. Spune-i sâ j 
poftească, zise d. Trelawney. 

Căpitanul, care era în apropierea omului pe carc-1 
trimesese, intră îndată şi închise uşa în urma lui. 

— Ei, căpitane Smollet, ce ai de spus? Toate bune, 
nădăjduesc, totul în ordine şi gata de drum? 

— Domnule, începu căpitanul, cred că e mai bine sâ 
vorbim deschis chiar dacă e cu supărare. Nu-mi place 
călătoria asta; nu-mi plac oamenii şi nu-mi place se
cundul; scurt şi limpede. 

— Poate nu-ţi place vasul, domnule? întrebă d. Tre
lawney foarte supărat pe cât vedeam. 

— Nu pot spune nimic de vas, domnule, fiindcă nu 
l-am încercat încă, spuse căpitanul; pare să fie o 
corabie bună; mai mult nu pot spune. 

— Poate că nici proprietarul nu-ţi place, domnule? 
spuse d-1 Trelawney. Dar aci Dr. Livesey intră în vorbă. 

— Stai puţin, spuse el, stai puţin. întrebări de felul 
acestora nu aduc decât supărare. Căpitanul a spus ori 
prea mult, ori prea puţin, şi eu mă văd silit să-i cer sâ 
lămurească cuvintele rostite. Ai spus că nu-ţi place 
călătoria pe care vrem s'o facem; pentru ce? 

— Am fost angajat, domnule, cu ceea ce se numeşte 
ordine pecetluite, pentru a duce vasul acolo unde mi si" 
va spune, zise căpitanul. Până acum toate bune-
Dar acum bag de seamă că cel din urmă marinar ştie 
mai mult decât mine. Asta nu mi se pare drept! 
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— Nici mie, spuse Dr. Livesey. 
— Pe urmă, urmă căpitanul, aflu că mergem după o 

comoară — şi o aflu dela marinarii mei, luaţi aminte. 
Călătoria după comoară e lucru gingaş; mie nu-mi plac 
asemenea călătorii în nici-un chip ; şi nu-mi plac, mai ales 
când sunt secrete şi când secretul, (să mă ierte d. Tre-
lawney) a fost spus papagalului. 

—• Papagalul lui Silver? întrebă d. Trelawney. 
— Vorba vine, spuse căpitanul, secretul nu a fost ţ inut, 

Vreau să spun. Credinţa mea este că nici-unul din d-voastrâ 
n u ştiţi la ce vă î n h ă m a ţ i ; dar eu vă spun ce este: e pe 
Viaţă sau pe moarte şi trebue să ai ochii bine deschişi. 

— Tot ce-ai spus e foarte limpede şi, cred, adevărat, 
răspunse Dr. Livesey. Suntem gata să înfruntăm pri
mejdiile ; dar nu suntem aşa de neştiutori precum crezi. 
Ai mai spus pe urmă, că nu-ţi plac oamenii. Nu sunt 
buni marinari? 

— Nu-mi plac, domnule, răspunse căpitanul, şi dacă-i 
Vorba aşa, cred că trebuia să fiu lăsat să-mi aleg eu 
însumi oamenii. 

•— Poate că aşa ar fi trebuit, spuse doctorul. Poate 
prietenul meu ar fi trebuit să-i aleagă împreună cu 
dumneata, dar greşeala, dacă a fost greşeală, a fost fără 
Voie. Şi nu-ţi place d-1 Arrow? 

— Nu-mi place, domnule. Cred că e un bun navigator; 
însă e prea prietenos cu echipajul pentru a fi un bun 
ofiţer. Un secund nu trebue să se amestece cu ei — nu 
trebue să bee cu oamenii lângă catarg ! 

— Vrei să spui că bea? întrebă d. Trelawney. 
— Nu, domnule, răspunse căpitanul, a tâ t numai că e 

prea prietenos cu oamenii. 
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— Ei şi pe urmă, căpitane? întrebă doctorul. Spune-ne 
ce ai de gând să faci? 

— Domnilor, sunteţi holărîţi să faceţi această călătorie? 
— Neclintiţi, răspunse d. Trelawney. 
— Foarte bine, spuse căpitanul. Atunci, fiindcă m'aţi 

ascultat cu răbdare spunând lucruri pe care nu le puteam 
dovedi, mai ascultaţi-mă puţin. Intâiu: acuma se în
carcă armele şi pulberea în magazia din faţă; pe de altă 
parte aveţi un loc foarte bun sub cabină; de ce nu le-aţi 
ţine acolo? Al doilea: văd că aţi adus patru din oamenii 
dumneavoastră şi aflu că au să doarmă în faţă. De ce 
să nu-i culcaţi mai bine lângă cabină? 

— Altceva? întrebă d. Trelawney. 
— Mai este, răspunse căpitanul, prea s'a flecărit 

mult. 
— Mult prea mult! încuviinţă doctorul. 
— Am să vă spun ce-am auzit eu însumi, urmă căpi

tanul Smollet: anume că aveţi o hartă a insulei; că pe 
hartă sunt însemnate cu cruci locurile unde se găsesc 
îngropate comorile; că insula se găseşte — şi numi 
latitudinea şi longitudinea exact. 

— N'am spus nimănui, nimic I strigă d. Trelawney. 
— Oamenii ştiu, răspunse căpitanul. 
— Livesey, asta ai făcut-o sau dumneata sau Hawkins, 

strigă d. Trelawney. 
— N'are a face, cine a vorbit prea mult, răspunse 

doctorul. Şi vedeam că nici el nici căpitanul nu prea 
luau în seamă protestările d-lui Trelawney. Nici eu 
de altfel; vorbea aşa de deschis, dar cred că de data 
asta avea dreptate şi că nimeni nu spusese unde se 
afla insula. 
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— Domnilor, urmă căpitanul, nu ştiu cine are harta, 
dar doresc să lie ţinută ascunsă chiar mie şi d-lui Arrow. 
Altfel, vă rog, să mă lăsaţi să plec. 

— Văd acuma ce gândeşti, spuse doctorul; dumneata 
vrei să ţinem lucrul ascuns, să alcătuim cu oamenii 
prietenului meu o ceată înarmată cu toate armele şi 
pulberea dela bord. Cu alte cuvinte, ţi-e frică de vre-o 
răscoală! 

— Domnule, spuse căpitanul Smollet, nu doresc ceartă, 
dar nu vă recunosc dreptul de a-mi atribui vorbe pe 
care nu le-am spus. Nici-un căpitan, domnule, nu ar 
avea dreptul să plece în larg, dacă ar şti că se plănueşte 
aşa ceva. Cât despre d. Arrow îl cred cu totul cinstit; 
unii din oameni asemenea; poate că toţi sunt cinstiţi. 
Dar eu răspund de siguranţa vasului şi de viaţa fiecărui 
om dela bord. Văd că se petrec unele lucruri, după mine, 
nu aşa cum trebue. Şi vă cer să luaţi unele măsuri, 
sau să mă lăsaţi să plec. Asta-i tot. 

— Căpitane Smollet, începu doctorul zâmbind, ai 
auzit vreodată de povestea muntelui şi a şoarecelui? 
Să mă ierţi, dar dumneata îmi aminteşti de povestea' 
aceea. Când ai intrat aici, mă prind pe peruca mea, te 
aşteptai la alt sfârşit! 

— Doctore, spuse căpitanul, eşti isteţ. Când am in
trat aici voiam să fiu desărcinat de comanda vasului. 
Nu credeam că d. Trelawney are să mă asculte până 
la urmă. 

— Nu te-aş fi ascultat, strigă d-1 Trelawney. Dacă nu 
era Livesey aici, te lăsam să pleci. Dar aşa te-am lăsat 
să vorbeşti. Am să fac aşa cum doreşti; dar să ştii că 
n'am o bună părere despre dumneata! 
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— Cum doriţi, domnule, spuse căpitanul. Veţi vedea 
că-mi fac datoria. 

Şi cu aceste vorbe plecă. 
— Trelawney, spuse doctorul, în ciuda credinţei mele, 

văd că ai izbutit să ai la bord doi oameni cinstiţi — că
pitanul şi John Silver. 

— Silver, fie, spuse d. Trelawney, cât despre nesuferi
tul celalt, află că purtarea lui nu este aceea a unui 
bărbat, a unui marinar şi nici a unui englez! 

— Vom vedea, spuse doctorul. 
Când m'am urcat pe punte, oamenii începuseră deja să 

care pulberea şi armele, fiind supravegheaţi de căpitan 
şi de d. Arrow. 

Această nouă aşezare era foarte mult pe placul m e u ; 
bricul fusese refăcut în întregime, aveam la provă şase 
cabine care se aflau în ceea ce fusese înainte magazia; 
şi acest şir de cabine comunica cu teuga prin o trecere 
îngustă. La început fusese hotărît ca d-1 Trelawney, 
doctorul, căpitanul, d-1 Arrow, Hunter şi Joyce să 
ocupe aceste cabine. Acum, Redruth şi cu mine ocupam 
două din ele, iar d-1 Arrow şi căpitanul urmau să doarmă 
în tambuchî, care fusese mărit a t â t încât i se putea spune 
dunetă. încăperea era desigur tot foarte joasă; dar era 
loc pentru a putea atârna două hamacuri şi chiar secun
dul părea mulţumit de noua aşezare. Chiar el, poate, nu 
era sigur de echipaj; dar asta era numai o bănuială a 
m e a ; căci după cum veţi vedea, nu-i mai rămăsese mult 
limp pentru a-şi da părerea. 

Eram cu toţii la lucru, schimbând pulberea şi ca
binele, când cei din urmă oameni ai echipajului şi îm
preună cu ei Long John, sosiră cu o barcă. 
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Bucătarul se căţăra sus pe punte repede ca o maimuţă 
Şi când văzu ce se petrece: « E i , camarazi» spuse, « ce-i 
as ta ! ». 

— Mutăm pulberea, Jack, răspunse unul. 
— Ei, pe dracu, strigă Long John ; dacă faceţi asta 

S c a p ă m marea de dimineaţă ! 
•~- Ordinul meu, spuse căpitanul scurt. Poţi să te duci 

J " s în bucătărie. Oamenii au să ceară curând mâncare. 
— Am înţeles, să trăiţi, răspunse bucătarul, ducând 

toana la tricorn şi plecă îndată spre bucătărie. 
— Ăsta-i un om de t r e a b ă ! spuse doctorul. 
•— Se prea poate, domnule, răspunse căpitanul Smollet. 

<( I'icet, încet » urmă el către oamenii cari cărau pulberea ; 
aP»i, deodată, zărindu-mă că mă uitam la tunul pe c.are-1 
a"veam pe mijlocul punţei. «Ei, băiete», strigă el, «ia 
Şterge-o de acolo! Du-te la bucătar şi caută-ţi ceva 
de lucru »! 

Şi pe când plecam grăbindu-mă, l-am auzit spunând 
doctorului cu vocea t a r e : 

— Nu vreau să am răsfăţaţi la bord ! 
Vă încredinţez că eram cu totul de părerea d-lui Tre-

lawney şi că-1 uram pe căpitan din toată inima. 

CAP. X 

C Ă L Ă T O R I A 

Toată noaptea a fost forfoteală mare, punând fiecare 
'ucru la locul lui, pe când bărci pline cu prieteni de-ai 
('-lui Trelawney, cum era d-1 Blandly şi alţii, veneau 
sa-i ureze călătorie bună şi întoarcere plăcută. Nu 
'"uiicisem nici pe jumătate a t â t vreodată la «Amiralul 

l^ 
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Benbow», şl eram mort de oboseală puţin înainte de 
ziuă când siflea şefului de echipaj începu, şi oamenii îşi 
luară locurile la cabestan; de-aş fi fost de două ori mai 
obosit de cum eram, şi n'aş fi părăsit puntea; totul era 
aşa de nou şi interesant pentru mine — comenzile scurte, 
sunetele ascuţite ale sifleei, oamenii cari alergau la lo
curile lor, la lumina felinarelor vasului. 

— Haide, Barbacioară, zi-i ceva! strigă o voce. 
— Ăla vechi! spuse un altul. 

Bine, tovarăşi, spuse Long John, care stătea lângă 
dânşii, sprijinit în cârje, şi îndată începu cântecul şi 
cuvintele pe care le ştiam aşa de bine: 

« Cinci sprezece marinari pe lada mortului» 
Şi apoi întreg echipajul: 

« Yo ho ho şi-o sticlă de rom ». 
La al treilea « ho! » cu toţii împingeau de barele ca-

bestanului. 
Chiar în clipele acelea aşa de însufleţite, gândul m'a 

dus îndărăt la vechiul «Amiral Benbow»; şi mi se 
părea că aud printre voci şi pe acea a căpitanului. Dar 
curând ancora era ridicată; curând atârna udă la grui; 
curând pânzele începură să prindă vânt, iar ţărmul 
şi vasele să lunece în dreapta şi'n stânga; şi înainte de a 
fi putut dormi măcar un ceas, Hispaniola începuse 
călătoria spre Comoara din insulă. 

Nu voi povesti călătoria cu amănuntul. A fost destul 
de bună. Bricul s'a dovedit a fi un vas bun, oamenii erau 
marinari încercaţi şi căpitanul îşi cunoştea bine de tot 
meseria. Dar înainte de a ajunge la Comoara din insulă, 
s'au întâmplat două sau trei lucruri care trebuesc cunos
cute, 
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întâi, d-1 Arrow, s'a dovedit mai rău de cum se temuse 
căpitanul. Nu-şi stăpânea oamenii, cari făceau ce voiau 
cu el. Dar altceva era mai rău; după o zi sau două pe 
Ware, începu să se arate pe punte cu ochii grei, obrajii 
r°Şii, limba încâlcită şi alte semne de beţie. 

De multe ori a fost trimis la arest. Uneori cădea şi se 
sgâria, sau stătea toată ziua întins în hamac; alteori, 
timp de o zi sau două era aproape treaz şi atunci îşi 
vedea de treabă destul de mulţumitor. 

Intre timp nu puturăm descoperi de unde avea bău
tură. Aceasta era misterul vasului. Cu toate cercetările 
noastre, nu puturăm descoperi nimic; când îl întrebam, 
uacă era beat începea să râdă, iar dacă era treaz, se 
jura că el nu bea decât apă. 

Nu era numai de nici-un folos la bord şi o pildă proastă 
Pentru oameni, dar se vedea bine că dacă o ţine tot aşa, 
curând are să sfârşească; astfel că nimeni n'a fost mirat, 
nici întristat, când într'o noapte întunecoasă, marea fiind 
rea şi vântul din faţă, el dispăru cu totul. 

« Căzut peste bord », spuse căpitanul; « domnilor, asta 
ne scapă de grija de-al fi pus în lanţuri». 

Dar eram acum lipsiţi de secund; trebuia desigur 
înaintat unul din oameni. Şeful de echipaj, John An-
serson, era cel mai potrivit pentru aşa ceva şi deşi 
nu-şi schimbase gradul, făcea oarecum şi treaba se
cundului. D-1 Trelawney navigase şi cunoştinţele lui 
ne erau de mare folos, căci de multe ori când vremea era 
bună, făcea de quart. Şi timonierul Israel Hands, era un 
vechi marinar, încercat şi umblat, în care puteai avea 
încredere aproape în orice greutate. 

Era bun prieten cu Long John Silver şi asta mă 
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îndeamnă să vorbesc de bucătarul vasului, Barbacioară, 
cum îl numeau oamenii. 

La bord purta cârja legată cu o curea de gât ca să aibă 
astfel pe cât era cu putinţă, mâinile libere. Trebuia văzut 
cum îşi proptea cârja de vre-un perete şi, rezemându-se 
apoi pe ea, urma toate mişcările vasului, pregătind mân
carea ca şi când ar fi fost pe uscat. Mai neobişnuit era încă 
să-1 vezi mergând pe punte când era marea proastă. îşi 
întinsese câteva frânghii în locurile mai deschise—oamenii 
le spuneau cerceii lui Long J o h n ; şi mergea dintr 'un loc 
într 'altul, când în cârje, când ajutându-se cu mâinile, to t 
aşa de repede ca ceilalţi. Totuşi unora din oamenii care 
navigaseră cu dânsul înainte, le era milă să-1 vadă astfel. 

— Nu-i om ca ceilalţi Barbacioară, îmi spuse timo
nierul, a învăţat să scrie şi să citească în tinereţea lui 
şi poate să vorbească când vrea, ca din car te ; şi curajos; 
un leu nu-i nimic pe lângă Long J o h n ! L'am văzut 
singur şi fără arme luptându-se cu patru şi ciocnindu-le 
capetele unele de altele! . 

Toţi oamenii îl respectau şi-1 ascultau. Ştia să vorbească 
cu fiecare, şi fiecăruia îi făcea vre-un bine. Cu mine era 
tot timpul binevoitor; şi totdeauna bucuros să mă vadă 
în bucătărie, pe care o ţinea curată ca pe un ban nou, 
cratiţele strălucind, atârnate în cui, şi colivia cu papa
galul lui într 'un colţ. 

— Haide, Hawkins, îmi spunea, vino şi mai stai de vorbă 
cu John, nimeni nu e mai bine venit ca tine, fiule. Şezi 
jos şi ascultă noutăţile. Aici e căpitanul F l i n t - a ş a 
mi-am botezat papagalul, după numele piratului acela 
v e s t i t - u i t e , căpitanul Flint prezice că o să avem 
noroc în călătorie. Aşa-i, căpitane? 
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Şi papagalul începea foarte repede: « bani de aur, bani 
c ' e aur, bani de aur », până când John acoperea colivia 
cu batista. 

— Pasărea asta, spunea el, poate să aibă două sute 
de ani, Hawkins, şi sunt care trăiesc şi mai m u l t ; numai 
diavolul a văzut mai multă răutate decât dânsa. A na-
v ifiat cu England, vestitul căpitan England, piratul. 
A fost la Madagascar şi la Malabar şi la Susinam şi la 
Providence şi la Portebello. Era de faţă când se salvau 
galioanele naufragiate pe la Plata. Acolo a învăţat 
s ă spue « bani de aur», şi nu-i de mirare ; treisute cincizeci 
de mii de galbeni, Hawkins 1 Era de faţă la abordajul 
* Vice-roy of Indies » în apele dela Goa, da, d a ; când te 
u i t i la el ai crede că-i copil! Dar ai mirosit praf de puşcă, 
a$a-i, căpitane? 

— Drepţi, la pos tur i ! ţipa papagalul. 
— Aa, e mare şiret, spunea bucătarul, şi-i da zahăr pe 

care-l scotea din buzunar ; pasărea îl apuca cu ciocul 
Printre gratii şi începea să înjure înspăimântător. Ei, 
U r m a John « n u poţi să umbli cu smoală şi să nu te 
" l e greşt i , băiete. Uite, pasărea asta nevinovată, înjură 

0 c Şi pară, măcar că nu ştie nimic, poţi s'o crezi. Ar 
l n Jura la fel, dacă pot spune, şi'n faţa unui preot». 
vl John îşi ducea mâna la frunte într 'un fel al lui, care 
n i a făcea să cred că e omul cel mai cumsecade. 

Intre t imp, d-1 Trelawney şi căpitanul Smollet erau 
l rieă destul de puţin prieteni; d-1 Trelawney nu-şi as
cundea părerea; pe căpitan îl dispreţuia. Din partea lui, 
C a pitanul, nu vorbea decât când era întrebat şi atunci 
a s p r u , scurt şi uscat şi nici-o vorbă de prisos. Mărturisea, 
cand era încolţit, că poate se înşelase în privinţa echi-

^ 
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pajului, că unii din ei erau sprinteni, pe placul lui, şi că 
toţi se purtau destul de bine. Cât despre vas, începuse 
să aibă o adevărată slăbiciune pentru el. « Dar », adăoga 
el, nu ne-am întors încă, şi mie călătoria asta nu-mi place ». 

D-l Trelawney când auzea aceste vorbe se întorcea 
şi începea să se plimbe pe punte în sus şi'n jos, cu bărbia 
în vânt. 

Dacă-1 mai ascult puţin, spunea el, plesnesc I 
Am avut şi vreme proastă care însă, n'a făcut decât să 

dovedească însuşirile Hispaniolei. Fiecare la bord 
părea mulţumit şi ar fi fost greu să fie altfel; este credinţa 
mea, că dela corabia lui Noe încoace, n'a ţost echipaj 
mai răsfăţat ca al nostru; porţie dublă de rom se îm
părţea la cea mai uşoară ocazie; plăcintă cu prune în 
zile de lucru, când de pildă, d-l Trelawney afla că e ziua 
de naştere a vre-unuia din oameni; şi tot timpul pe punte, 
un butoi cu mere din care fiecare lua când avea poftă. 

— Nu ştiu să fi ieşit ceva bun, din asemenea purtare, 
spuse căpitanul Dr-lui Livesey. Răsfaţă marinarul şi-1 
faci diavol; asta-i credinţa mea. 

Dar, cum veţi vedea, din butoiul cu mere a ieşit ceva 
bun; căci dacă nu era acolo, nu prindeam nimic de veste 
şi am fi pierit cu toţii, trădaţi. 

Iată cum s'au întâmplat lucrurile. 
Mersesem sub alizee, în căutarea vântului care trebuia 

să ne poarte spre insulă — mai mult nu pot spune — şi 
ne apropiam acum de ea, pândind zi şi noapte. Era cam 
în ultima zi a călătoriei noastre la dus; în noaptea aceea, 
sau cel târziu a doua zi până la amiază, trebuia să fim în 
aproprierea insulei. Aveam direcţia S.S.W. o briză bună 
de travers şi marea frumoasă. Hispaniola se balansa 
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liniştit şi bompresul împroşca din când în când un mă-
nunchiu de spumă. Pânzele purtau toate şi fiecare era 
bucuros că ne apropiem de sfârşitul primei părţi a călăto
riei noastre. 

S'a întâmplat că, îndată după asfinţit, după ce-mi 
isprăvisem lucrul şi mă îndreptam spre cabina mea, să-mi 
vie poftă să mănânc un măr. M'am urcat pe punte. 
Oamenii de cart erau la provă aşteptând să se ivească 
insula. Omul dela cârmă supraveghea velele şi fluera 
încetişor un cântec; nimic altceva nu se auzea decât 
foşnetul apei dealungul provei şi a bordajului. 

Am intrat cu totul în butoiul cu mere în care dea-
Dea mai rămăsese vre-o câteva; dar stând acolo în întu
neric, legănat de balansul vasului şi de sgomotul apei, 
eram cât pe aci să adorm sau aţipisem chiar, când cineva 
S e aşeză jos greoi, în apropriere. Butoiul se scutură când 
°niul se rezimă de el şi eram tocmai să sar afară, când 
0 voce începu să vorbească. Era glasul lui Silver, şi după 
ce-am auzit câteva cuvinte numai, n'aş mai fi ieşit pentru 
nimic în lume; ci am rămas locului, tremurând şi ascul
tând, plin de frică şi de curiozitate; căci, din acele câteva 
vorbe, am înţeles că toate vieţile oamenilor cinstiţi 
dela bord erau în mâna mea. 

CAP. XI 

CE-AM AUZIT IN BUTOIUL CU MERE 

— Nu, nu eu, spuse Silver, Flint era căpitan; eu eram 
Şef de echipaj din cauza piciorului de lemn. Salva care a 
luat ochii lui Pew, mi-a luat şi mie piciorul. Era doctor 
chirurg ăla care mi 1-a amputat — fusese prin şcoli, ştia 

^ 
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latineşte cât vrei şi câte altele; dar l-au spânzurat ca pe 
un câine şi s'a uscat la soare ca şi ceilalţi la Corso Castle. 
Erau oamenii lui Roberts şi toată nenorocirea s'a tras 
de acolo că au schimbat numele vaselor — Royal 
Fortune şi aşa mai departe. Eu zic aşa: să laşi vasul cum 
e botezat. Aşa a fost cu « Cassandra » care ne-a adus pe 
toţi acasă tocmai din Malabar, după ce England prinsese 
pe «Vice-roy of Indies»; aşa a fost cu «Walrus», vc-
chiul vas a lui Flint, muiat în sânge şi gata să se scufunde, 
de cât aur avea în e l ! 

— Ah, strigă o voce, a celui mai tânăr marinar dela 
bord, şi se vedea bine, plină de admiraţ ie : era cel mai 
mândru din ceată, F l i n t ! 

— Şi Davis era tare în toate privinţele, spuse Silvei' 
dar n'am navigat niciodată cu e l ; întâi cu England, pe 
urmă cu Flint, asta-i t o t ; şi acuma, oarecum, pe soco
teala mea. Am pus deoparte nouă sute cât am fost cu 
England şi două mii cu Flint. Rani siguri, puşi la bancă — 
nu-i aşa rău pentru un marinar. Să mă credeţi pe mine: 
nu-i greu să câştigi banii, e greu să-i păstrezi. Unde sunt 
acuma oamenii lui England? Nu ştiu. Unde sunt ai lui 
Flint*? Cei mai mulţi aici la bord, bucuroşi să mănânce 
plăcinte cu p r u n e ; unii din ei cerşeau înainte de a veni. 
Rătrânul Pew după ce şi-a pierdut vederea, nu i-a fost 
ruşine să cheltuiască o mie două sute de livre sterline 
pe an, ca un lord! Unde a ajuns? E mort a c u m a ; dar cei 
din urmă doi ani, vai de capul lui, n'avea ce m â n c a ! 
Cerşea, fura, înjunghia şi to t n'avea ce m â n c a ! 

— La urma urmelor, nu face! spuse marinarul tânăr . 
— Nu face, pentru proşti nu face! strigă Silver. Da' 

ascultă-mă: eşti tânăr, se vede, şi eşti cuminte ca o 
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icoană. Am văzut asta dintr 'o aruncătură de ochi şi am 
sa-ţi vorbesc ca unui bărbat. 

Vă puteţ i închipui ce am simţit când am auzit pe 
bătrânul ticălos linguşind un altul, cu întocmai aceleaşi 
cuvinte pe care mi le spusese mie. Dacă aş fi putut , 
J -aş îi ucis prin butoi. El insă, vorbea mai departe fără 
s â bănuiască măcar, că era auzit. 

•— Aşa-i soarta haiducilor de mare. Au viaţa grea şi 
s Pânzurătoarea îi aşteaptă, dar mănâncă şi beau boie-
r eŞte şi când se întorc la mal vin cu buzunarele pline de 
s u t e de livre, nu de băncuţe. Banii se duc pe băutură şi 
chefuri şi pe urmă îndărăt pe mare numai cu cămaşa pe ei. 
^ a ' ăsta nu-i felul meu. Eu îi strâng, o parte aici, o 
Parte acolo, şi nicăeri prea mult, ca să nu dea de bă-
n u i t . Am cincizeci de a n i ; după ce mă'ntorc mă pun 
Pe trai boieresc! E şi t impul, spui tu. Ah, dar am tră i t 
"ine până a c u m a ; am avut t o t ce-am vrut, am mâncat 
bine şi am dormit pe puf în fiecare zi, afară doar când 
e r a m p e mare. Şi cum am început? Marinar pe covertă 
ca t i n e ! 

•— Bine, spuse celalalt, dar banii care i-ai avut s'au 
uus, nu? Nu îndrăzneşti să te mai întorci în Bristol 1 

•—Şi unde crezi că sunt banii? întrebă Silver batjo
coritor. 

— La băncile clin Bristol, răspunse marinarul. 
— Au fost acolo, spuse bucătarul, erau acolo când 

a " i ridicat ancora. Femeia mea îi are acuma pe toţi. 
« Ocheanul» e vândut cu casă, vad şi zestre cu tot şi fe
meia a plecat să mă aştepte. Ţi-aşi spune unde, fiindcă 
a ' i i încredere în t i n e ; dar aş face geloşi pe ceilalţi! 

— Şi ai încredere în femeia dumitale? îl întrebă celalalt. 
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— Haiducii de mare, răspunse bucătarul, au puţină 
încredere între ei, şi au dreptate, ţi-o spun eu. Insă eu 
am felul meu. 

Când un camarad încearcă să mi-o facă — vorbesc 
de unu' care mă ştie — nu rămâne multă vreme pe aceeaşi 
lume cu bătrânul John. Unora le era frică de Pew, altora 
de Flint; dar lui Flint îi era frică de mine. Ii era frică, 
cu toate că se ţinea mândru! Echipajul lui Flint era cel 
mai îndrăcit din câte erau; şi dracului i-ar fi fost frică 
să meargă pe mare cu el I Uite îţi spun, mie nu-mi place 
să mă laud şi vezi ce iute mă împrietenesc; dar când 
eram şef de echipaj, ca mieii stăteau piraţii lui Flint! 
Ah, poţi să te simţi la adăpost pe vasul bătrânului John' 

— Să-ţi spun drept, răspunse tânărul, până a nu vorW 
cu dumneata John, nu-mi plăcea nici de frică planul j 
dar acuma hai să batem palma 1 

— Eşti un băiat de treabă şi isteţ, răspunse Silver, 
scuturându-i mâna cu atâta putere că tremura bu
toiul. Niciodată n'am întâlnit pe cineva mai potrivit 
pentru meseria de haiduc de mare! 

începusem acum să pricep înţelesul acestor cuvinte'• 
însemnau nici mai mult nici mai puţin decât pirat, şi cec» 
ce auzisem până acum, nu era decât cea din urmă încercare 
pentru a atrage de partea lor, unul din marinarii cinstit' 
— poate cel din urmă care mai rămăsese la bord. Dar 
în această privinţă am fost curând uşurat, căci Silver 
fluerând uşor, un al treilea om veni şi se aşeză lângă ei' 

— Dick e cu noi, spuse Silver. 
Oh, ştiam că are să meargă cu noi, răspunse vocea 

timonierului, Israel Hands. Dick nu-i prost. Dar 
vreau să ştiu un lucru, Barbacioară, cât o să mai stăm aŞ» 
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c u mâinele'n sân? M'am săturat de căpitanii' Smollet; 
destul mi-a bătut capul. Ce draeu! Vreau să stau şi eu 
in cabină, să gust din murăturile lor, din vinul lor şi 
ce mai au ei acolo! 

-— Israel, spuse Silver, capul tău nu face multe pa
rale şi nici n'a făcut vreodată. Dar eşti în stare să auzi; 
cel puţin urechile ţi-s destul de mari. Atunci ascultă: 
a i să dormi la provă, ai s'o duci greu, ai să vorbeşti fru
mos, şi n'ai să te îmbeţi până când îţi spun eu, să mă crezi, 
fiule I 

•— Eu nu mă pun împotrivă, mormăi timonierul. Eu 
atâta vreau să ştiu: când? Asta-i tot ce vreau să ştiu. 

— Când? strigă Silver. Vrei să ştii când?.. Uite îţi 
sPun când! Cât mai târziu. Avem un navigator de 
mâna'ntâi, căpitanul Smollet, care ne conduce vasul. 
Avem pe doctor şi pe Trelawney care au harta; eu nu 
Şt-iu u n t j e 0 ţ j n Njci e u > îmi S p U i tu. Atunci ce-i de 
făcut? Ii lăsăm să găsească banii şi să ne ajute ca să-i 
aducem la bord. Pe urmă vedem noi. Dacă m'aş putea 
l ncrede în voi, păcătoşilor, l-aş lăsa pe căpitanul Smollet 
S a ne ducă la jumătatea drumului înapoi, înainte de 
a lovi. 

— Da ce, nu suntem toţi marinari câţi suntem la bord? 
sPuse tânărul Dick. 

— Vrei să spui marinari de punte, spuse Silver. Putem 
tmea drumul, dar cine-1 socoteşte? Niciunul din voi 
n u - i în stare. Dacă ar fi după mine, l-aş lăsa pe căpi
tanul Smollet să ne ducă îndărăt măcar până dăm de 
alizee; scăpăm şi de calcule greşite şi n'ajungem la o 
"figură de apă pe zi. Dar vă ştiu eu. Am să isprăvesc 
c u ei pe insulă, după ce avem marfa la bord, şi e mart' 
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păcat. Dar voi nu sunteţi bucuroşi decât când vă îm
bătaţi. Mi-e silă să lucrez cu alde voi! 

— Binişor, Long John, strigă Israel. Cine-i contra ta? 
— Câte vase mari n'arn văzut eu prinse? Şi câţi băieţi 

desgheţaţi n'am văzut uscându-se la soare pe cheiul 
spânzuraţilor? strigă Silver. Şi din ce cauză? Grabă 
grabă şi iar grabă! Mă auzi? Eu am văzut multe pe 
mare! Dacă ţi-ai vedea de treabă şi ai ţinea drumul cui» 
ţi s'a dat, ai ajunge curând să te plimbi în trăsura ta-
Da vă ştiu eu! Mâine vă luaţi romul şi pe urmă puteţi 
să vă duceţi la spânzurătoare! 

Toată lumea ştie că vorbeşti ca un popă, John. 
dar mai sunt şi alţii care ştiau să manevreze un vas tot 
aşa de bine ca şi tine, spuse Israel; şi ştiau să glu
mească. Nu erau aşa băţoşi şi mândri, şi primeau uti 
sfat ca nişte prieteni, oricare din ei. 

Aşa? spuse Silver; şi unde sunt acuma? PcV/ 
era aşa cum spui, şi a murit cerşetor. Aşa era Flint Ş» 
a murit de rom la Savanah. Ah! erau oameni glumeţi. 
dar unde sunt acuma? 

— Dar, întrebă Dick, când îi avem în mână, ce facem 
cu ei? 

-Asta-i omul care-mi trebue, strigă bucătarul cu 
admiraţie. Asta se chiamă a face treabă. Ei, ce părere 
ai? Să-i părăsim pe insulă? Aşa făcea England. Sau sa-i 
tăiem ca pe nişte viţei? Aşa făcea Flint şi Billy Bones-

— Billy era bun la astfel de treburi, spuse Israel. 
Morţii nu muşcă, spunea el. A murit şi el acuma, şi ştie-

-Spui bine, zise Silver, tare şi iute. Ţineţi minte 
eu simt un om bun, cum se cade; dar de data asta nu-i 
glumă; serviciu e serviciu, camarazi. Părerea mea « 
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— moarte. Când am să mă duc în Parlament în cu-
Peaua mea, nu vreau să nimeresc peste vreunul din 
«advocaţii ăştia de mare» din cabină, întorşi acasă 
c a dracu la rugăciune. Părerea mea e să aşteptăm, dar 
°and vine t impul, să lucrăm de nădejde ! 

•— John, strigă timonierul, eşti un om cu scaun 
l a cap. 

"— Să spui asta, Israel, după ce vezi, spuse Silver. 
P e unul singur îl cer: pe Trelawney. Am să-i sucesc 
capul ăla de viţel cu mâinele astea; Dick, adăugă el, 
S c himbând vorba, ia ridică-te şi dă-mi, ca un băiat 
" u n , un măr să-mi mai ud gâtul. 

Se poate închipui groaza care mă cuprinse. De aş 
O avut putere aş fi sărit afară şi aş fi luat-o la fugă; dar 
51 inima şi picioarele mă lăsară. L-am auzit pe Dick 
l n cepând să se ridice când cineva se vede îl opri, şi 
auzii vocea lui Hands care spunea: 

— Lasă 'ncolo fundul ăla de butoi, John. Dă-ne un rând 
d e rom mai bine. 

—- Dick, spuse Silver, am încredere în tine. Uite 
c heia: pe butoi este o măsură; umple cu ea o cănită 
Şi ad-o aici. 

îngrozit cum eram, nu m'am p u t u t opri să nu gândesc 
c a acesta era felul în care îşi găsea d-1 Arrow băutura 
C a re i-a adus sfârşitul. 

Dick plecase de puţin t imp şi, în lipsa lui, Israel vorbi 
bucătarului la ureche. Am prins numai vre-o două vorbe, 
uar erau veşti importante ; căci, în afară de alte frânturi 
l 'e vorbă care duceau spre acelaşi înţeles, am auzit 
uesluşit: « Niciunul clin ceilalţi nu merge cu noi». Erau 
Ueci încă oameni credincioşi la bord. 
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Când Dick se întoarse, unul după altul cei trei luară 
căniţa şi băură, unul zicând « Noroc », altul « In cinstea 
lui Flint» şi apoi Silver însuşi: « Pentru noi; ţineţi vântul 
bine, şi ne'ntoarcem cu pungile pline»! 

Tocmai atunci, o lumină slabă pătrunse în butoi, 
şi privind în sus, am văzut că luna răsărise, argintând 
arborele artimonului, strălucind pe trinca albă şi aproape 
în aceeaşi clipă o voce din gabie strigă: 

Pământ I 

CAP. XII 

SFAT DE LUPTĂ 

O navală de paşi se auzi pe punte. Auzeam oameni 
ieşind din cabină şi din teugă; într'o clipă am sărit 
afară din butoi, m'am pitit după vela trincă, am cotit 
spre pupa şi ieşii pe covertă odată cu Hunter şi Dr. 
Livesy care alergau spre prova. 

Oamenii erau deja adunaţi acolo. Un brâu de ceaţă 
se risipise odată cu răsăritul lunii. Departe, spre Sud-
Vest de noi, zărirăm două coline joase, depărtate cam 
de vreo două mile una de alta, şi ridicându-se în spatele 
lor, o a treia, mai înaltă, cu vârful ascuns încă în ceaţă. 

Atât am văzut, şi ca prin vis, căci nu mă liniştisem 
încă de spaima prin care trecusem cu câteva clipe înainte-
Am auzit apoi vocea căpitanului Smollet care dădea 
ordine. Hispaniola fu îndreptată cu două carturi în 
vânt, astfel încât să se apropie de coasta de est a insulei-

— Acuma, băieţi, spuse căpitanul, când velele fură 
strânse, să-mi spuneţi, a mai văzut cineva din voi 
insula asta? 
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•— Eu am văzut-o, d-le căpitan, spuse Silver, am 
făcut aici apă cu un vas de mărfuri pe care eram bucătar. 

— Ancorajul e la Sud, după o insulă mai mică, mi 
se pare? întrebă căpitanul. 

— Da, d-le căpitan, îi spune insula Scheletului. Pe 
V remuri a fost adăpost de piraţi şi aveam la bord un 
o m care ştia toate numele. Vârful acela dela Nord îi 
spune Trinchetul; sunt trei vârfuri în şir, îndreptate 
sPre Sud: Trinchet, Catargul mare, Artimon. Dar cel 
ttiai înalt, cu vârful în ceaţă, îi spune de obiceiu « O-
chianul» fiindcă de acolo făceau ei paza, când erau în 
reparaţie; fiindcă, cer iertare, pe aici veneau ei să re-
Pare şi să cureţe vasele, d-le căpitan. 

— Am o hartă aici, spuse căpitanul Smollet, vezi 
dacă ăsta e locul. 

Ochii lui Long John scăpărară când luă harta; dar 
după felul hârtiei proaspete, ştiam că va fi desamăgit. 
Aceasta nu era harta pe care o găsisem în lada lui 
"illy Bones, ci o copie exactă şi cu toate amănuntele, 
n u m e , înălţimi, adâncimi, din care lipseau numai crucile 
c u cerneală roşie şi adausurile scrise de mâna lui Flint. 

Oricât i-a fost de mare necazul, Silver avu puterea 
s â şi-i ascundă: 

— Da, d-le căpitan, spuse el, ăsta e locul; şi foarte 
frumos desenat. Cine l-o fi făcut? Piraţii erau prea 
Neştiutori... Da, aici e ancorajul căpitanului Kidd 

tocmai cum îl numea şi secundul vasului pe care 
eram. Este un curent tare dealungul coastei de Sud, 
care coteşte pe urmă spre Nord, dealungul coastei de 
*est. Aţi avut dreptate, d-le căpitan, spuse el, că aţi 
filers cu vântul din prova şi v'aţi ţinut în vântul insulei. 
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Cel puţin dacă aveaţi de gând să acostaţi pentru carenaj 
nu e alt loc mai potrivit. 

— Mulţumesc, spuse căpitanul Smollet. O să am 
mai târziu nevoie de d-ta. Poţi pleca acuma. 

Eram mirat de îndrăzneala cu care John spunea că 
mai văzuse insula şi mărturisesc că eram pe jumătate 
îngrozit când l-am văzut că se apropie de mine. Nu ştia 
de sigur, că din butoiul cu mere auzisem ce pusese la 
cale, şi totuşi prinsesem atâta spaimă de puterea, înşe
lăciunea şi cruzimea acestui om, încât de abia m'atn 
p u t u t stăpâni să nu mă cutremur când i-am simţit 
mâna pe braţul meu. 

A h ! spuse el, pentru un băiat, insula asta e tare 
plăcută. Poţi să te scalzi, să te urci pe copaci, să vânezi 
capre; şi ai să te urci şi tu pe munţi ca o capră. Parcă 
întineresc; cât pe ce să uit că am un picior de lemn-
E tare bine să fii tânăr, cu zece degete la picioare, poţi 
să mă crezi! 

Când ţi-o veni poftă să explorezi puţin, spune-i bă
trânului John să-ţi pregătească el ceva merinde! 

Şi bătându-mă pe umăr, nu se poate mai prietenos, 
plecă în cârje şi se duse jos. 

Căpitanul Smollett, d-1 Trelawney şi Dr. Livesey 
vorbeau împreună pe puntea dunetei şi cu toată graba 
ce aveam de a le povesti cele întâmplate, n 'am îndrăznit 
să le vorbesc în loc deschis. Pe când mă gândeam cum 
să fac, Dr. Livesey mă chemă la dânsul. îşi uitase pipa 
jos şi fiind fumător pătimaş, voia să mă tr imeată ca 
să i-o a d u c ; dar îndată ce m'am apropiat în deajuns 
ca să-i pot vorbi fără a fi auzit, i-am dat drumul : 

— Doctore, lasă-mă să vorbesc. Adu-i pe căpitan şi 
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pe d-1 Trelawney jos în cabină şi pe urmă trimiteţi 
după mine. Am veşti îngrozitoare! 

Doctorul se schimbă puţin Ia faţă, dar în clipa urmă
toare era din nou stăpân pe dânsul. 

— Mulţumesc, Jim, spuse el tare, asta era tot ce 
voiam să ştiu; ca şi când m'ar fi întrebat ceva. 

După care se reîntoarse la ceilalţi doi. Vorbiră câtva 
timp şi cu toate că nici unul din ei nu tresări, sau ri
dică vocea, sau măcar flueră, era limpede pentru mine, 
că Dr. Livesey le spusese de cererea mea; căci, curând, 
am auzit pe căpitan dând ordin lui Job Anderson să 
adune toţi oamenii pe punte. 

•— Băieţi, spuse căpitanul Smollett, vreau să vă spun 
două vorbe. Pământul pe care l-am văzut e ţinta că
lătoriei noastre. D-1 Trelawney fiind un om foarte 
darnic, după cum ştim cu toţii, m'a întrebat unele lu
cruri şi cum i-am putut răspunde că fiecare om la bord 
?i-a făcut datoria cum nu se poate mai bine, d-1 Tre
lawney, doctorul şi cu mine, ne ducem jos în cabină 
s ă bem un pahar în sănătatea şi norocul vostru; şi 
vouă vi se va da rom ca să închinaţi în sănătatea şi 
Norocul nostru. Am să vă spun ce gândesc eu: cred că 
e foarte frumos din partea d-lui Trelawney şi dacă şi 
v oi gândiţi la fel, atunci să strigaţi un ura marinăresc 
Pentru acela care ne cinsteşte ! 

Oamenii strigară ura, era dela sine înţeles; dar l-au 
strigat cu atâta inimă şi suflet, încât mărturisesc că de-
abea îmi venea să cred că oamenii aceştia pusese la cale 
Moartea noastră. 

— încă un ura pentru căpitanul Smollet, strigă Long 
John după ce primul se potolise. 
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Cel de al doilea urmă tot aşa de inimos. 
Apoi, cei trei domni scoborîră jos şi nu mult după 

aceea trimiseră vorbă pe punte că Jim Hawkins e chemat 
la cabină. 

I-am găsit pe toţi trei aşezaţi în jurul unei mese ro
tunde, pe care se afla o sticlă de vin de Spania şi nişte 
struguri uscaţi, doctorul fumând cu peruca scoasă, 
ceea ce ştiam, însemna că era neliniştit. Fereastra din 
pupa era deschisă, căci era o noapte caldă şi vedeam 
sclipind luna pe întinsul apei în dâra bricului. 

— Ei, Hawkins, spuse d-1 Trelawney, ai ceva de spus? 
Vorbeşte. 

Am făcut cum mi s'a spus, povestind cu toate amă
nuntele şi cât am putut mai scurt, ceea ce auzisem. 

Nimeni nu m'a întrerupt până la sfârşit şi nici unul 
n'a mişcat măcar, dar nu m'au slăbit din ochi o 
clipă. 

— Jim, spuse doctorul, şezi jos. 
M'au aşezat lângă ei la masă, îmi umplură un pahar 

cu vin şi mâinile cu struguri, şi toţi trei la rând, fiecare 
înclinându-se, băură în sănătatea mea, felicitându-mâ 
pentru norocul şi curajul meu. 

— Căpitane, spuse d-1 Trelawney, d-ta aveai dreptate 
şi eu nu. Recunosc că* sunt un prost şi aştept ordinele 
dumitale! 

— Nu mai prost decât mine, d-le, răspunse căpitanul. 
N'am mai auzit încă de un ecihpaj care are de gând 
să se răscoale, şi care nu dă nici-un semn înainte, pe 
care orice om care ştie să vadă să nu-1 priceapă, astfel 
încât să poată lua măsuri din timp. Dar echipajul ăsta, 
adaugă el, m'a prostit. 
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~- Căpitane, spuse doctorul, cu voia d-tale, asta-i 
'fiâna lui Silver; un om cu totul deosebit. 

~— l-ar sta deosebit de bine spânzurat de catarg, d-le, 
raspunse căpitanul. Dar astea sunt vorbe care nu ne duc 
' a nimic. Sunt trei sau patru lucruri care trebuesc spuse, 
î», cu voia d-lui Trelawney, am să le spun. 

'— D-le, d-ta eşti căpitanul. D-ta trebue să vorbeşti, 
sPuse d-1 Trelawney măreţ. 

— întâi, începu căpitanul Smollett, trebue să mergem 
^ai departe fiindcă nu putem da îndărăt. Dac'aş da 
0 rdin de întoarcere, s'ar răscula îndată. Al doilea: 
l nai avem timp înaintea noastră — cel puţin până e 
descoperită comoara. Al treilea: mai sunt încă oameni 
credincioşi; mai curând sau mai târziu va trebui să dăm 
l u Ptă şi părerea mea este să aşteptăm un moment prielnic 
51 să-i atacăm într'o bună zi, când se aşteaptă ei mai 
Puţin. Ne putem bizui, cred, pe oamenii pe care i-ai 
adus de acasă, d-le Trelawney? 

— Ca pe mine însumi, spuse d-1 Trelawney. 
— Trei, începu căpitanul, şi cu noi şapte, soco-

"ndu-1 şi pe Hawkins. Să vedem ce-i cu oamenii cari 
a u rămas credincioşi. 

— De bună seamă, oamenii tocmiţi de Trelawney, 
sPuse doctorul, înainte de a fi nimerit peste Silver. 

"— Nu, spuse d-1 Trelawney, pe Hands l-am ales eu. 
Aş fi avut încredere în el, adăugă căpitanul. 

— Şi când te gândeşti că toţi sunt englezi, izbucni 
d-1 Trelawney, îmi vine să arunc vasul în aer! 

— Domnilor, spuse căpitanul, tot ce pot spune, nu e 
"lare lucru; trebue să stăm la capă şi să ţinem ochii 
deschişi. Ştiu că nu e plăcut şi că ar fi mai bine dacă 
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am putea începe lupta. Dar până nu ne cunoaştem 
oamenii, n'avem încotro. Stai la capă şi aşteaptă vântul. 
asta-i părerea mea. 

— Jim, spuse doctorul, ne poate ajuta mai mult ca 
oricine. Oamenii nu se feresc de el şi J im ştie să vadă. 

— Hawkins, am foarte mare încredere în tine, adaugă 
d-1 Trelawney. 

începusem să-mi pierd nădejdea, căci mă simţeai» 
neputincios; şi totuşi pr intr 'un şir de împrejurări ciu
date, scăparea dela mine a venit. Până atunci însă, ori
cum am fi întors-o, eram şapte pe care ne puteai» 
bizui, din douăzeci şi şapte câţi e r a m ; şi din aceşti 
şapte, unul era băiat, astfel că de partea noastră aveai» 
şase oameni în putere faţă de nouăsprezece ai lor. 



PARTEA A IILA 

AVENTURA MEA PE INSULĂ 



CAP. XIII 

CUM AM ÎNCEPUT AVENTURA MEA 
PE INSULĂ 

Când m'am urcat pe punte a doua zi dimineaţa, înfă-
frŞarea insulei era cu totul schimbată. Cu toate că acum 
" r 'za încetase cu totul, făcusem o bună bucată de drum 
Peste noapte şi ne aflam acum în ape liniştite cam la o 
n i ilă spre SE de coasta joasă de răsărit. Păduri de o 
coloare cenuşie acopereau o bună parte din insulă. 
Coloarea aceasta uniformă era întreruptă în părţile joase 

a l e Uscatului de fâşii galbene de nisip şi de mulţi copaci 
"lalţi din neamul pinilor, cari se ridicau deasupra ce
i l a l ţ i — când singurateci, când în pâlcuri—; dar co-
°area care stăpânea era ştearsă şi tristă. Munţii îşi 
nălţau stâncile goale deasupra acestei vegetaţii. Cu toţii 

aveau forme ciudate şi Ochianul care era cu trei sau patru 
S u te de picioare mai înalt ca ceilalţi, avea de asemenea şi 
C ea mai ciudată formă, ridicându-se drept ca un perete 
aProape din toate părţile şi apoi deodată spre vârf, 

a i a t ca un soclu care-şi aşteaptă statuia. 
Hispaniola se legăna dintr'un bord în celălalt în hula 

°Ceanului. Frânghiile scârţâiau în macarale, cârma se 
^'Şca încoace şi 'ncolo şi vasul întreg scârţâia, gemea 
*' tresărea ca o fabrică. A trebuit să mă ţin bine de 
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copastie, 'căci toate lucrurile se învârteau în faţa ochilor 
mei ; cu toate că ţ ineam destul de bine marea când 
bricul era în mers, totuşi cu statul acesta pe loc şi legă
natul vasului care amintea o sticlă rostogolită încoace 
şi 'ncolo, nu m'am p u t u t deprinde şi îmi făcea puţin 
greaţă, mai ales dimineaţa pe nemâncate. 

Poate din cauza aceasta, poate înfăţişarea insulei cU 
pădurile ei cenuşii şi triste şi stâncile ei sălbatice, valurile 
care în faţa noastră înspumau cu sgomot de tunet 
ţărmul stâncos, nu ş t iu; căci cu toate că soarele strălucea 
cald şi păsările în jurul nostru sburau şi ţ ipau după peşte, 
şi ar fi trebuit să fiu bucuros că după o călătorie lungă 
pe mare, am ajuns în sfârşit la uscat, mă simţeam totuŞ' 
descurajat şi din clipa aceea am început să urăsc Insula 
Comoarei. 

Aveam o dimineaţă de lucru greu înaintea noastră, 
căci nu aveam vânt deloc, astfel că trebuiau puse bărcile 
la apă şi să remorcăm vasul trei sau patru mile, ocolind 
capul insulei, şi apoi dealungul unei trecători înguste, 
în adăpostul din spatele Insulei Scheletului. 

Am cerut să fiu şi eu lăsat pe una din bărci unde d<> 
altfel, nu puteam fi de folos. Căldura era înăbuşitoare 
şi oamenii înjurau cu ciudă că trebue să tragă la ramC' 
Anderson comanda barca în care m ă aflam şi în loc 

să-şi ţină oamenii în frâu, îşi arăta nemulţumirea la 
fel cu ceilalţi. 

— Uf, spunea el şi înjura, n'are să ţie mult a şa ! 
Mi s'a părut acesta un semn r ă u ; căci până în ziua 

aceea oamenii îşi vedeau de treabă, sprinten şi fără 
m u r m u r ; dar văzuseră insula şi a fost deajuns ca disci
plina să slăbească. 
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Tot timpul cât am tras vasul înăuntru, Long John 
a s tat lângă cârmă pilotând. Cunoştea treeătoarea pe 
dinafară; şi cu toate că omul care sonda fundul, găsea 
Peste tot adâncimi mai mari decât erau însemnate pe 
«arta, John n 'a s tat la gânduri o singură dată. 

— Când vin apele mici, zise el, curentul e t a r e ; ai 
sPune că sapă treeătoarea cu târnăcopul. 

Ani ancorat tocmai în locul însemnat pe har tă cu o 
a n c o r ă , cam la o treime de milă de fiecare ţărm, de o parte 
Uscatul, de cealaltă Insula Scheletului. Fundul era de 
nisip curat. 

Afundarea ancorei a stârnit un stol de păsări care 
s °urară ţ ipând peste p ă d u r e ; dar în mai puţin de o 
1T1inută se aşezară şi totul intră din nou în tăcere. 

Locul unde ne aflam era apărat de uscat din toate 
Părţile, ascuns în pădurea ai cărei copaci scoborau până 
i a m a l ; ţărmul era mai mult jos şi vârfurile munţilor 
I o r m a u de jur împrejur un fel de amfiteatru. Două 
râuri mici, mai mult pârae, se vărsau într 'o baltă, iar 
t runzişul, în partea aceasta a ţărmului avea un fel de 
s t r ă l u c i r e veninoasă. De pe vas n 'am p u t u t vedea nici 
C a s a , nici gardul întăriturii căci erau ascunse de copaci; 
c l e nu am fi avut har ta întinsă în faţa noastră, am fi 
Putut crede că eram cei dintâi care ancoraseră aici, de 
c and răsărise insula din valuri. 

Nu era o boare de vânt şi nici un alt sgomot, decât 
a c e l bubuitor al valurilor de-a lungul ţărmului nisipos 
• ' stâncilor dc-afară. Un miros greu de frunze moarte 
S l de trunchiuri de copaci putreziţi, plutea pe locul unde 
ancorasem. Mă uitam la doctor care trăgea aerul pe nas 
C a cineva care încearcă dacă oul e proaspăt. 
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« Nu ştiu nimic de comoară, spuse el, dar mă prind pe 
peruca mea că am dat aici peste friguri I ». 

Purtarea oamenilor în bărci fusese neliniştitoare; dar 
când s'au întors la bord era ameninţătoare de-abinelea-
Se adunau pe punte şi se sfătuiau. Cele mai neînsemnate 
ordine erau primite cu privirea întunecată şi executate 
în silă şi cu nepăsare. Chiar şi oamenii credincioşi se 
molipsise, căci nu era nici-unul la bord care să-i îndrepte-
Răscoala, se vedea bine, atârna deasupra noastră ca o 
furtună. 

Primejdia nu o simţeam numai noi, cei din cabină-
Long John se silea din greu, mergând din om în orfl 

şi dând tuturor sfaturi bune; nu se putea pildă mai 
frumoasă; nu ştia cum să fie mai ascultător şi mai cu
viincios; avea numai zâmbete pentru fiecare. Dacă se 
dădea un ordin, John era îndată acolo, în cârja lui, cu 
cel mai vesel «Am înţeles, domnule căpitan» şi când 
nu era nimic de făcut, cântecele se ţineau unul după 
altul, ca şi când ar fi voit să ascundă nemulţumirea 
celorlalţi. 

Din toate semnele proaste din după amiaza aceea 
întunecată, grija făţişă a lui Long John, părea cel 
mai rău. 

Ţinurăm sfat în cabină. 
— Domnule, spuse căpitanul, dacă mai dau un ordin, 

întreg echipajul sare pe noi. Am ajuns aici. Să zicem câ 
mi se răspunde obraznic; dacă-i pun la locul lor, scot 
cuţitele; dacă nu spun nimic, Silver are să bănuiască 
ceva şi suntem pierduţi. Deocamdată avem un singur om 
pe care ne putem bizui. 

— Şi cine-i acea? întrebă d-1 Treiawney. 
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— Silver, domnule, răspunse căpitanul; el vrea tot 
aŞa de mult ca şi noi să potolească lucrurile; asta e numai 
0 toană; dacă are prilejul, le schimbă el gândul şi părerea 
^ea este să-i dăm tocmai acest prilej. Să dăm drumul 
după amiază oamenilor pe uscat; dacă merg toţi, vasul 
e al nostru ; dacă nu merge nici-unul, ne apărăm în cabină 
•5' Dumnezeu să ajute pe cel drept. Dacă merg o parte 
din ei, ţineţi minte vorbele mele, Silver îi aduce înapoi 
"lânzi ca nişte miei. 

Astfel fu hotărît; s'au împărţit pistoale încărcate 
oamenilor siguri; am împărtăşit cele ce ştiam lui Hunter, 
Joyce şi Redruth care au primit vestea cu mai puţină 
mirare şi mai multă bărbăţie de cum ne aşteptam; apoi 
căpitanul ieşi pe punte şi vorbi echipajului. 

Băieţi, spuse el, am avut o zi călduroasă şi suntem 
cu toţii osteniţi şi fără chef. O plimbare la uscat n'are 
s a strice nimănui — bărcile sunt încă în apă — care din 
Voi vreţi, vă puteţi duce şi petrece după amiază la uscat; 
c u o jumătate de ceas înainte de asfinţit se va trage o 
1(>vitură de tun. 

Nerozii îşi închipuiau de sigur, că vor da peste co
boară cum vor pune piciorul pe pământ; căci îndată 
s 'au înseninat şi strigară un « ura », care răsună departe 
"» munţi şi stârni încă odată păsările ţipând în jurul 
ancorajului. 

Căpitanul era prea isteţ ca să mai rămână acolo; 
P!ecă îndată, lăsându-1 pe Silver să potrivească lucrurile; 
51 cred că era mai bine aşa. Dacă ar fi rămas pe punte, 
nU s'ar fi putut preface că nu înţelege cum stau lucrurile. 
Era limpede ca ziua. Silver era căpitanul şi echipajul era 
n plină revoltă. Oamenii credincioşi —- şi curând aveam 
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dovada că erau şi de aceştia la bord — trebue să fi 
fost nerozi de t o t ; sau mai de grabă adevărul era acesta: 
oamenii fusese stricaţi de pilda proastă a capilor răscoalei 
— unii mai mult, alţii mai p u ţ i n ; şi vre-o câţiva din ei, 
oameni cumsecade, nu se lăsau duşi mai departe. Una 
era să fii leneş şi nesupus, şi cu totul alta să pui mâna 
pe un vas şi să ucizi oameni nevinovaţi. 

In cele din urmă expediţia luă fiinţă. Şase oameni 
rămaseră la bord şi ceilalţi treisprezece, cu Silver, în
cepură să se îmbarce. 

Atunci îmi veni în minte una din nebuniile acelea care 
au ajutat aşa de mult la scăparea vieţilor noastre. Daca 
şase oameni erau lăsaţi la bord de Silver, era limpede 
că nu putem lupta şi lua vasul în stăpânirea noastră; 
şi de vreme ce erau numai şase, era t o t aşa de adevărat 
că nu era chiar acum, nevoie de ajutorul meu. M'am 
gândit atunci, să mă duc şi eu pe uscat. Intr 'o clipă am 
sărit peste bord şi m'am pitulat în pânzele celei mai 
apropiate bărci, care pe dată şi porni. 

Nimeni nu luă aminte la mine, afară de cel lângă care 
mă aflam, şi care îmi spuse: « Tu eşti, J im ? Apleacă-ţ' 
capul ». Dar Silver, din cealaltă barcă, se uită încruntat 
şi întrebă dacă eram acolo; din clipa aceea începu să-mi 
pară rău de ceea ce făcusem. 

Bărcile se luară la întrecere; dar acea în care mâ 
aflam, pornise cea dintâi şi fiind tot odată mai uşoară 
şi cu oamenii mai voinici, ajunse cu mult înaintea ce
leilalte; când ajunse cu botul printre copacii de pe 
mal, m'am agăţat de o cracă şi săltându-mă afară, am 
intrat în cel dintâi tufiş, pe când Silver şi ceilalţi eraO 
încă la vre-o câteva sute de paşi în urmă. 
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•— Jim, J im, l-am auzit strigând. 
Dar vă închipuiţi uşor, că nici nu gândeam să mă 

°Presc. Sărind, aplecându-mă şi strecurându-mă, am 
' u § i t înainte până când n 'am mai putut . 

CAP. XIV 

P R I M A LOVITURĂ 

Eram aşa de vesel că izbutisem să-1 păcălesc pe Long 
J°hn încât începeam să mă bucur şi să privesc cu oarecare 
l l 'are aminte la ţ inutul nou în care mă aflam. 

Trecusem peste un loc mlăştinos plin de sălcii, de stuf 
51 copaci de baltă necunoscuţi mie; mă aflam acum la 
'"'"'ginea unui Ioc deschis, unduitor şi nisipos, lung cam 
<le vre-o milă, presărat cu vre-o câţiva pini şi un mare 
•Hiniăr de copaci strâmbi care semănau cu stejarii, dar 
C u frunzişul palid ca al sălciilor. De partea cealaltă a 
l 0 c u l u i , se ridica unul din munţi, având două vârfuri 
CU forme ciudate, luminate de soare. 

Simţeam acum pentru prima oară bucuria explorării, 
insula nu era locuită; tovarăşii mei de bord erau în urmă 
Şi n'aveam înaintea mea alte vietăţi decât cele sălbatice. 

Umblam încoace şi 'ncolo printre copaci; pe alocurea 
'nfloreau plante necunoscute; pe alocurea am văzut 
? e r P i şi unul din ei ridică dintr 'o crăpătură de stâncă 
C a Pul spre mine, cu un sgomot destul de asemănător 
C u acel al unui titirez. 

Nu. bănuiam că aveam în faţa mea un duşman de 
foarte şi că sgomotul acela erau vestiţii « clopoţei». 

Am ajuns apoi la un pâlc din felul acela de stejari care 
r eŞteau pe nisip ca mărăcinii, cu ramurile încâlcite şi 
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frunzişul des ca stuful. Pâlcul se întindea dela o ridicătură 
de nisip, întinzându-se şi crescând mai înalt până în 
marginea mlaştinei întinse şi pline de stuf, în care se 
pierdea cel mai apropiat din pârâiaşe. Mlaştina aburea 
în bătaia soarelui şi marginile « Ochianului» tremurau 
prin ceata subţire. 

Deodată un fel de freamăt începu prin păpur iş ; o raţa 
sălbatecă se înălţă măcăind, urmată de alta şi curând 
un nour mare de păsări se ridică deasupra mlaştinii 
ţ ipând şi dând lungi târcoale în aer. Am înţeles îndată 
că unul din oameni se apropia de malul mlaştinei; nu 
mă înşelasem, căci am auzit din depărtare voci omeneşti 
care, pe când urmam să ascult, se auzeau tot mai tare 
şi mai aproape. 

M'a cuprins o mare frică şi m ' a m pitulat sub adăpostul 
celui mai apropiat stejar, ghemuit şi ascultând, tăcut 
ca un şoarece. 

O altă voce răspunse ; apoi cea dintâi, şi recunoscui vocea 
lui Silver, reîncepu povestirea, care-şi urmă multă vreme 
cursul, întreruptă doar din când în când de celălalt. 
Judecând după sunet, vorbeau însufleţit, dacă nU 
chiar se certau; dar nu puteam prinde desluşit nici-un 
cuvânt. 

In cele din urmă cei doi se opriră din vorbă şi poate se 
aşezară jos ; căci sgomotul vocilor nu se mai apropia şi 
chiar păsările începură să se liniştească şi să se ascundă 
în mlaştină. 

Şi acum începeam să-mi dau seama că nu-mi făceam 
dator ia; căci de vreme ce fusesem aşa de nechibzuit 
încât să viu pe uscat cu aceşti ticăloşi, cel puţin să pot 
trage cu urechea la cele ce plănuiau; datoria mea era 
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t l reşte să mă apropii cât mai mult la adăpostul copacilor 
Oratori. 

Ştiam destul de bine cam încotro se găsesc cei doi, nu 
numai după sunetul vocilor lor, dar şi după cele câteva 
Păsări care se roteau deasupra capetelor acestor ne
poftiţi. 

Târându-mă în patru labe, mă apropiam mereu, dar 
^cet; până când în cele din urmă, ridicându-mi capul 

11 dreptul unui luminiş printre frunze, zării pe Long 
J°hn şi un altul, stând de vorbă faţă'n faţă, într'o 
^ică poiană împrejmuită de arbori deşi, la marginea 
m laştinei. 

Soarele îi lumina în plin; Silver îşi aruncase pălăria 
â n gă el pe pământ şi faţa lui mare, lucioasă şi înfier

bântată, era ridicată spre celălalt, ca şi când l-ar fi 
f ugat ceva. 

""— Camarade, spunea el, te preţuesc ca pe aur, să mă 
r ezi. Dacă nu m'aş fi lipit de tine ca cleiul, crezi c'aş fi 

^ i să-ţi dau de veste? Lucrul e hotărît: nu-1 mai poţi 
°Pri, nici îndrepta; vreau să te scap, de aceea îţi vorbesc 
»l dacă vre-unul din cei mai porniţi ar şti ce fac, ce s'ar 
^tâmpla cu mine, Tom, spune-mi, ce n'ar fi în stare 

să-*ni facă? 
' Silver, spuse celălalt, şi-i vedeam faţa înroşită, 
aUzeam glasul răguşit ca al unui corb şi vocea tremu-

a n d ca o coardă întinsă, Silver, spuse el, eşti bătrân, 
e5ti cinstit, sau cel puţin aşa se crede, şi ai şi bani cum 

u au alţi marinari săraci; şi nu eşti fricos, sau mă 'nşel 
u- Vrei să-mi spui că te laşi dus de ceata aceea de 

Păcătoşi? Asta nu cred. Aşa cum mă vede Dumnezeu, 
ai bine să-mi tae o mână. Dacă îmi calc datoria. . . 
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Dar deodată fu întrerupt de un sgomot. Nimerisem 
peste unul din oamenii credincioşi şi tocmai în aceeaşi 
clipă veneau veşti dela un altul. Departe în mlaştină 
se auzi deodată un strigăt de supărare şi îndată un altul! 
apoi un ţ ipăt îngrozitor. Stâncile Ochianului răsunară 
prelung; stolul păsărilor din baltă se ridică din nou 
sgomotos, întunecând cerul cu sborul lor; strigătul acela 
de moarte îmi suna încă în minte, mult după ce tăcerea 
se lăsase din nou, şi numai sgomotul păsărilor care se 
lăsau jos în mlaştină şi bubuitul valurilor în depărtare, 
turbura moleşala după amiezei. 

Tom sărise în picioare când auzise strigătul, ca ui1 

cal sub pinteni; dar Silver nici nu clipise. Rămăsese 
locului, rezemat uşor în cârje, pândindu-şi tovarăşul c8 
un şarpe gata să se arunce. 

— John, spuse marinarul întinzând mâna. 
— Jos mâinele, strigă Silver făcând un salt mare 

înapoi cu iuţeala şi îndemânarea unui gimnast în
cercat. 

— Mâinele jos dacă vrei, John Silver, spuse celălalt' 
Cugetul încărcat te face să-ţi fie frică de mine. Dar 
pentru Dumnezeu, spune-mi ce-a fost as ta? 

— Asta? răspunse Silver zâmbind, dar pregătit I 9 

orice şi cu ochii strânşi cât o gămălie de ac, strălucind 
ca un ciob de sticlă pe faţa lui mare. Asta? Cred că a 
fost Allan! 

La cuvintele acestea, bietul Tom se aprinse ca un eroU: 

— Allan, strigă el; odihnească-i-se sufletul de marinar 
cinstit ! Cât despre tine, John Silver, mi-ai fost prieten 
multă vreme, dar nu mai eşti acuma prietenul meul 
De-ar fi să mor ca un câine, am să mor făcându-n1' 
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datoria! L-aţi ucis pe Allan? Ucide-mă şi pe mine, dacă 
P°ti. Aş vrea să te v ă d ! 

Şi zicând acestea, bietul băiat întoarse spatele bucă
tarului şi porni spre mal. Dar nu-i era da t să meargă 
a p a r t e . Cu un strigăt, John apucă o cracă de copac, 
'Şi scoase cârja de sub braţ şi svârli cu toată puterea 
această armă neobişnuită; bietul Tom fu lovit cu vârful 
" r e p t între umeri, la mijlocul spatelui cu o putere ame
ţitoare: braţele i se ridicară, scoase un geamăt înă-
b u Şit şi căzu. 

^ a c ă fusese lovit greu sau uşor, nimeni nu va putea 
sPune vreodată. Judecând după sunet, lovitura îi rupsese 
$ l ra spinării; dar n 'a mai avut t impul să-şi vină în fire. 
Silver, sprinten ca o maimuţă, chiar fără un picior şi 

a r ă cârje, era deasupra lui într 'o clipă, şi în două 
r ânduri vâră cuţitul până în plasele în trupul fără 
a Părarc. 

Din locul unde mă aflam ascuns, îl auzeam icnind tare 
a flecare lovitură. 

Nu ştiu ce înseamnă să leşini deabinelea. Dar ştiu 
C a Pentru câtva t imp, totul se învârtea cu mine într 'un 
a i t iestec ceţos; Silver şi păsările, vârful Ochianului, 
toate se roteau în faţa ochilor mei şi tot felul de clopote 
5 1 voci depărtate îmi sunau în urechi. 

Când mi-am venit în fire, monstrul se liniştise, era 
C t l cârja sub braţ şi pălăria pe c a p ; în faţa lui, Tom 
zacea nemişcat pe iarbă; dar ucigaşul nu se sinchisea 
^ el, ci îşi curăţa cuţitul de o tufă. Nimic altceva nu 
e r a schimbat; razele soarelui cădeau fără milă, pe mia
s m a care aburea, pe creştetul muntelui, şi deabia 
Puteam crede că un omor fusese făptuit, că o viaţă 
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omenească fusese nimicită cu cruzime, o clipă înainte, 
în faţa ochilor mei. 

John însă băgă mâna în buzunar, duse un fluer la 
gură şi scoase câteva sunete care se răspândiră departe 
în aerul cald. Nu ştiam, de sigur, ce 'nsemna acest 
semnal, dar îmi deşteptă îndată frica. Ucisese deja doi 
oameni cinstiţi; după Tom şi Allan, nu era oare rândul 
meu? 

Pe dată am început să mă ţârii îndărăt, cum puteam 
mai iute, dar fără sgomot, spre o parte a pădurii, mfli 
deschisă. In acest timp auzeam strigătele pe care le 

schimbau între ei bătrânul pirat şi tovarăşii lui, Ş> 
apropierea primejdii îmi dădea aripi. îndată ce am ieşit 
din desiş, am început să fug cum nu mai fugisem vreodată, 
aproape fără să-mi pese încotro, atât timp cât mă de' 
părtam de ucigaşi; fugind, frica în mine creştea, până 
când ajunse un fel de nebunie. 

Şi în adevăr, se putea să fiu mai deplin pierdut d« 
cum eram? Când se va da lovitura de tun, cum aş fl 
îndrăznit să mă cobor la bărci, printre duşmanii uzi încă 
de sângele vărsat? Cel dintâi care m'ar zări, mi-ar suci 
gâtul ca unui pui de găină. Lipsa mea ar fi dovadă 
pentru ei, că ştiu prea multe. Totul era pierdut gândeam! 
nu voi mai vedea Hispaniola, nici pe doctor, nici p e 

căpitan, nici pe d-1 Trelawneyl Pentru mine nu era 
decât moartea prin foame, sau moartea în mâna răscu
laţilor. 

In tot timpul acesta, precum spun, fugeam mai de
parte şi, fără a băga de seama, mă apropiasem de poalele 

muntelui mic, cu două vârfuri, şi mă aflam într'o parte 
a insulei unde stejarii creşteau mai depărtaţi şi semănau 
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c a mărime şi port, cu copacii de pădure. Amestecaţi 
Printre ei, erau risipiţi câţiva pini, unii având 50, alţii 
aProape 70 de picioare înălţime. Aerul de asemenea era 
lrmi curat decât jos lângă mlaştină. 

Şi aci, o nouă spaimă mă făcu să rămân locului şi să-mi 
°ată inima. 

CAP. XV 

OMUL DIN INSULĂ 

De pe coasta colinei care era aci repede şi stâncoasă, 
0 piatră se desprinse şi căzu sărind şi rostogolindu-se 
Printre copaci. Am întors fără să vreau capul în direcţia 
aceea, şi zării o fiinţă sărind cu mare repeziciune după 
Ur> trunchiu de pin. Ce era, om, urs, maimuţă, nu puteam 
'1 nici-un fel spune. Părea negru şi păros: mai mult nu 
Ştiam. Dar groaza acestei nouă arătări, mă ţintui locului. 

Eram închis acum din amândouă părţile; în spatele 
I n e u ucigaşii, în faţa mea arătarea aceasta la pândă. 
§i îndată am ales primejdia pe care o ştiam, celei ne-
Cunoscute. însuşi Silver mi se părea mai puţin groaznic, 
' a t ă de această fiinţă a pădurilor şi întorcându-mă, o 
Pornii îndărăt spre bărci, uitându-mă cu teamă îndărăt. 

Pe dată, arătarea apăru din nou şi făcând un ocol, 
începu să-mi taie retragerea. Eram obosit oricum; dar 
s * fi fost cât de odihnit, vedeam că era zadarnic să mă 

a u la întrecere cu un astfel de inamic. Din trunchi în 
r unchi, fiinţa era iute ca o căprioară, alergând în două 

Picioare ca oamenii, dar într'un fel cum nu mai văzusem 
V reodată om alergând, îndoit din mijloc pe când alerga. 
r°tuşi era om, nu mă mai puteam îndoi. 
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începui să-mi amintesc de canibali; eram cât pe ce 
să strig după ajutor. Dar numai împrejurarea că era 
om, oricât de sălbatec, mă liniştise puţin şi frica de 
Silver se reîmprospătase în aceeaşi măsură. Am rămas 
pe loc prin urmare, gândind cam în ce fel aş putea scăpa; 
şi pe când mă gândeam astfel, îmi fulgeră prin minte 
că aveam pistolul la mine. îndată ce mi-am amintit 
că nu eram lipsit de apărare, curajul îmi încălzi din 
nou inima, şi privind cu hotărîre pe acest om al insulei mă 
îndreptai iute spre el. 

Era ascuns după un alt trunchi de copac de data 
aceasta; dar se vede că mă pândise de aproape, căci 
îndată ce-am început să merg spre dânsul, ieşi la lumina 
şi făcu un pas spre mine. Pe urmă rămase nehotărît, 
se retrase, înainta iarăşi şi în cele din urmă, spre uimirea 
şi nedumerirea mea, se aruncă în genunchi şi întinse 
mâinile încleştate în semn de rugăciune. 

M'am oprit locului. 
— Cine eşti? îl întrebai. 
— Ben Gunn, răspunse şi glasul lui suna răguşit şi 

încurcat ca un lacăt ruginit. Sunt bietul Bcn Gunn; 
n 'am vorbit cu suflet de creştin de trei a n i ! 

Vedeam acum, că era un om alb ca şi mine şi că avea 
chiar o faţă plăcută. Pielea lui, peste tot unde fusese 
descoperită, era arsă de soare; chiar buzele îi erau negre 
şi ochii lui albaştri, erau cu totul neaşteptaţi într 'o fală 
aşa de neagră. Din toţ i cerşetorii câţi i-am văzut sau 
închipuit vreodată, el era cel mai sdrenţeros. Era îm
brăcat cu resturi vechi de pânză de vele şi pânză ceruită; 
şi aceste neobişnuite petice erau ţ inute la un loc prin cele 
mai neaşteptate şi felurite mijloace: nasturi de alamă, 
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bucăţele de lemn, noduri de sfoară cătrănită. In jurul 
'Mijlocului era încins cu o curea veche cu catarama de 
alamă, singurul lucru întreg din toată îmbrăcămintea lui. 

— Trei ani? am strigat. Ai naufragiat? 
— Nu, camarade, spuse, părăsit pe insulă. 
Auzisem de această groaznică pedeapsă, destul de 

°bişnuită la piraţi, şi potrivit căreia vinovatul e pus 
P° uscat cu puţină pulbere şi gloanţe şi părăsit pe vre-o 
"isulă singuratecă şi depărtată. 

-— Părăsit acu' trei ani, urmă el, şi m'am hrănit cu 
Capre, fructe şi scoici. Eu zic, oriunde s'ar afla, omul 
lese din încurcătură; dar, camarade, mi se usucă inima 
c l upă hrană creştinească! Nu cumva ai la d-ta vre-o 
bucăţică de brânză? Nu? Ei, multe nopţi am visat 
brânză, brânză la cuptor mai ales, şi pe urmă mă tre
nam şi mă pomeneam aici! 

— Dacă mai ajung la bord vre-odată, i-am spus, ai 
s * capeţi brânză cu ocaua. 

In tot timpul acesta îmi pipăia haina, îmi mângâia 
"lâinile, se uita la ghetele mele şi când nu vorbea, se 
bucura ca un copil că mai vede un om. Dar la cuvin
t e mele din urmă, se uită la mine cu o tresărire neîn-
crezătoare. 

— Dacă poţi să te întorci la bord, spui? repetă el. 
Cine are să te împiedice? 

— Ştiu că nu d-ta, a fost răspunsul meu. 
Şi ai dreptate, strigă el. Ia spune-mi, cum îţi zice, 

camarade ? 
Jim, i-am spus. 

—*• Jim, Jim, zise el arătând o deosebită plăcere. 
Ocultă, Jim: am dus o viaţă aşa de ticăloasă ca ţi-ar 
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fi ruşine s'o asculţi şi n'ai crede, nu-i aşa, când te uiţi 
la mine, că am avut o mamă foarte evlavioasă? întrebă el. 

— Nu, nu mi se pare, i-am răspuns. 
— Ei, spuse el, şi cu toate astea era foarte evlavioasă; 

şi eu eram un copil cuminte şi evlavios; ştiam Tatăl 
Nostru şi Crezul şi-1 spuneam aşa de iute că nu puteai 
deosebi o vorbă de alta. Şi iacă unde am ajuns, Jim; 
am început jucând arşici pe pietrele de morminte. Cu 
asta am început, dar nu m'am oprit acolo; şi mama 
mi-a spus şi mi-a prezis totul, biata femee! Providenţa 
m'a adus aici. M'am gândit la toate astea în insula asta 
pustie şi m'am întors la credinţă. Nu mă mai prinzi 
bând rom; aşa, un păhărel, de noroc, la cel dintâiu prilej, 
bine înţeles! Dar m'am jurat să fiu om cum se cade! 
Şi, Jim, — şi privi de jur împrejur, scoborînd vocea până 
la murmur —, sunt bogat! 

Eram încredinţat că bietul om îşi pierduse minţile 
în singurătate şi bănuesc că lucrul se citea pe faţa mea; 
căci el mai spuse odată cu multă căldură: 

— Bogat, bogat; şi-ţi mai spun ceva: te fac om, Jim' 
Ah! Jim, ai să mulţumeşti stelei tale că ai fost cel din
tâiu care m'ai găsit! 

De-odată faţa i se întunecă, mâna i se strânse p e 

braţul meu şi ridică degetul ameninţător în faţa ochilor: 
— Ascultă, Jim, spune-mi adevărat: nu cumva e 

vasul lui Flint? 
Am avut atunci un gând fericit. începusem să cred 

că găsisem un tovarăş şi îi răspunsei îndată: 
— Nu e vasul lui Flint; Flint a murit; dar am să-t' 

spun adevărul ca să-1 ştii; câţiva din oamenii lui Flint 
sunt la bord şi-i cu atât mai rău pentru noi, ceilalţi-
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— Nu cumva e vre-un om cu un picior? gâfâi el. 
— Silver? am Întrebat. 
— Ah! Silver, spuse el, aşa îl cheamă. 
—- E bucătar şi capul răsculaţilor. 
Mă ţinea încă de încheetura mânii şi când auzi, mi-o 

suci aproape. 
— Dacă te-a trimis Long John, spuse el, s'a isprăvit 

cu mine, ştiu. Dar voi ceilalţi, credeţi că scăpaţi? 
M'am hotărît într'o clipă, şi drept răspuns i-am po

vestit toată călătoria noastră şi strâmtoarea în care ne 
găseam. M'a ascultat cu multă luare aminte şi când 
a m isprăvit mă mângâie pe cap. 

•— Eşti un copil bun, Jim, spuse el, şi aţi intrat la apă 
râu, aşa-i? Uite ce este; lăsaţi-vă în grija lui Ben Gunn; 
° e n Gunn e omul care o să vă scape. Dar spune-mi; 
Proprietarul vostru are să fie om larg dacă-i dau ajutor, 
ttîai ales că e la mare strâmtoare, cum spui? 

I-am spus că d-1 Trelawney e omul cel mai bun şi 
m a i darnic. 

— Dar uite ce este, răspunse Ben Gunn, n'am înţeles 
s ^ mă pună să-i păzesc vre-o poartă şi să-mi dea vre-o 
«vrea; aşa ceva nu-i pentru mine, Jim. Vreau să spun, 
a r e să-mi dea şi mie acolo, să zicem, vre-o mie de lire 
" l n banii care sunt ca şi ai lui? 

— Nu mă îndoesc că are să ţi-i dea, i-am spus; ne-am 
"Ueles să avem fiecare partea noastră. 

~~ Şi mă ia şi pe mine îndărăt? adaugă el foarte 
b ă nuitor. 

Dar cum crezi? strigai eu. D-1 Trelawney e un om 
d e cuvânt! Şi afară de asta, dacă scăpăm de ceilalţi, 

să avem nevoie de tine la întoarcere. 
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— A, spuse el, aşa es te; şi păru foarte uşurai. 
— Am să-ţi mai spun ceva, urmă el, dar mai mult 

nu. Eram pe vasul lui Flint când a îngropat comoara; 
el şi încă şease marinari voinici s'au dus pe uscat şi au 
rămas acolo aproape o săptămână, iar noi am rămas 
la bordul vechiului «Walrus». Intr 'o bună zi vedem 
semnalul şi Flint se întoarse singur într 'o barcă mică, 
cu capul legat cu o legătură albastră. Soarele răsărea 
şi faţa lui era albă ca a unui mort. Dar gândeşte-te, el 
se întorsese şi ceilalţi şease erau morţi, morţi şi îngro
paţi . Cum a făcut, nimeni la bord nu putea pricepe. 
A fost bătălie şi moarte de om, şi el singur contra şase! 
Billy Bones era secund, Long John şef de echipaj ; şi 
l-au întrebat unde a ascuns comoara. Ah, zice, puteţ i 
să vă duceţi la uscat dacă vreţi şi să rămâneţi acolo, 
zice, dar vasul mai are de lucru pe a p ă . . . Aşa a zis. 

Ei, acu trei ani eram pe alt vas, când a m ajuns în 
faţa insulei; băieţi, am spus eu, aici e comoara lui Fl int ; 
hai să mergem la uscat s'o căutăm I Căpitanului nu i-a 
plăcut a s t a ; dar camarazii erau toţi de părerea mea şi 
am debarcat ; 12 zile am căutat-o şi în fiecare zi îmi 
vorbeau tot mai urît, până când într 'o bună dimineaţă, 
s'au dus toţi la bord; « Cât despre tine, Benjamin Gunn» 
mi-au spus « ţine o puşcă, un târnăcop şi o lopată. Poţi 
să rămâi şi să cauţi singur banii lui F l i n t ! 

Ei, J im, sunt de trei ani aici şi n 'am avut o înghi
ţ i tură de hrană creştinească. Ascultă, uită-te la mine-
Sunt eu om nerod? Nu, spui t u ; şi nici nu sunt, spun eu! 

Şi zicând astfel, făcu cu ochiul şi mă pişcă tare. 
— Atâta numai să spui proprietarului, J i m : <<_şinicj/ 

nu este», astea simt cuvintele. Trei ani a fost pe insulă 
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singur, ziua şi noaptea, pe t imp frumos şi pe t imp u r î t ; 
S 1 câteodată se gândea să se roage (îi spui tu), şi câte
odată poate se gândea la mama lui bătrâna, dacă mai 
trăieşte (aşa să-i spui), dar mai t o t t impul Gunn, (aşa 
sa-i spui) avea altceva de făcut. Şi pe urmă îl pişti cum 
'ac eu acuma». 

Şi mă pişcă foarte confidenţial. 
-—Pe urmă, continuă el, ai să-i spui întocmai aşa: 

Gunn e un om cum se cade (aşa să zici) şi are mult mai 
'Uultă încredere într 'un om de cuvânt, ţine minte, 
(lecât într 'un haiduc de mare, că a fost şi el odată ca ei I 

— Nu înţeleg o vorbă din ce-mi spui, i-am răspuns, 
s i nici n 'are a face, fiindcă n 'am cum să ajung la bord. 

— Ah, făcu el, aici e încurcătura, de sigur. Ei, dar e 
"arca mea, făcută cu mâinele mele. O ţiu la adăpost 
S U D stânca albă. Dacă nu se poate altfel, o putem încerca 
c lupă ce se întunecă. H e i ! Ce-i asta? 

Căci, tocmai atunci, cu toate că mai era un ceas sau 
c l°uă până la asfinţit, toate ecourile insulei, fură tre-
2 l t e Şi răsunară de bubuitura unei lovituri de tun. 

— Au început lupta, strigai e u ; hai după m i n e ! 
Şi începui să fug spre ancoraj, uitând de frică, pe 

c«nd alături de mine, omul părăsit, în pieile lui de capră 
a l e r g a uşor şi sprinten. 

Stânga, stânga, spunea el, ţine pe stânga, tova-
r"Şe J im. p e sub copaci! Aici am omorît prima mea 
C a Pră. Nu mai vin pe aici a c u m a ; se ţin sus pe munţ i 
t l e frica lui Benn Gunn. A h ! uite şi citimirul — cimi
tirul voia să spună. V e z i . . . Aici viii să mă rog din când 

n c ând, atunci când bănuiesc că trebue să fie Duminică; 
u e chiar biserică, dar parcă e mai potrivit pentru 
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rugăciune; şi pe urmă, spui tu, Ben Gunn n'avea ce-i tre-
bue; fără preot, nici măcar o biblie sau un steag, spui tu. 

Aşa vorbea pe când fugeam, fără să primească şi fără 
să aştepte un răspuns. 

Lovitura de tun fu urmată după un răstimp mare de 
o salvă de focuri de puşcă. 

încă un răstimp şi apoi, la mai puţin de un sfert de 
milă în faţa mea, am zărit steagul englezesc fluturând 
în vânt deasupra pădurii. 



PARTEA IV-A 

ÎNTĂRITURA 



CAP. XVI 

DOCTORUL URMEAZĂ POVESTIREA: CUM A FOST 
PĂRĂSIT VASUL 

Era cam unu jumătate (trei clopote în vorbirea ma
rinărească) când cele două bărci ale Hispaniolei plecară 
l a uscat. Căpitanul, Trelawney şi cu mine eram în ca
bină şi ne sfătuiam. Dacă ar fi fost o boare de vânt, 
^'n fi atacat pe cei şase răsculaţi cari rămăsese la bord, 
a t n fi filat parâma ancorei şi am fi plecat în larg. Dar 
11 aveam vânt deloc şi, spre nenorocul nostru, Hunter 
veni jos cu vestea că Jim Hawkins se strecurase în una 
din bărci şi plecase la uscat cu ceilalţi. 

Nu ne-am îndoit o clipă de Jim Hawkins; dar ne era 
t eamă pentru dânsul. Aşa cum erau oamenii îndârjiţi 
n u Ştiam dacă vom mai vedea băiatul vre-odată. Aler
garăm pe punte; mirosul greu al locului unde ne aflam 
'ni făcu aproape rău ; dacă vre-odată cineva a putut mi

rosi friguri şi desinterie, apoi era în blestematul acela 
U e ancoraj. Cei şase mizerabili, adăpostiţi sub o pânză, 
s lateau mormăind pe teugă; văzurăm la ţărm bărcile 

egate şi câte un om în fiecare păzindu-le aproape de 
°cul unde se revărsau pâraiele. Unul din ei fluera « Lili-
U uow ». Aşteptarea era apăsătoare şi hotărîrăm ca Hunter 

cu mine să mergem la uscat cu barca mică după veşti. 
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Bărcile o luaseră spre dreapta; Hunter şi cu mine 
insă, o luarăm drept în direcţia în care era însemnată pe 
hartă întăritura. Cei doi oameni lăsaţi să păzească băr
cile păreau neliniştiţi când ne zăriră; «Lilibullow» 
încetă şi îi vedeam sfătuindu-se cam ce-ar trebui să 
tacă. Dacă s'ar fi dus să-i spună lui Silver, lucrurile s'ar 
fi petrecut poate altfel; dar se vede că aveau ordine 
date, fiindcă rămaseră liniştiţi locului şi « Lillibullow» 
reîncepu. 

Coasta făcea acolo o cotitură şi am îndreptat barca 
astfel încât cotitura să ne despartă; şi, înainte chiar de 
a ajunge la uscat, bărcile nu se mai vedeau. 

Sării pe uscat cu o batistă de mătasă sub pălărie, ca 
să-mi ţie mai răcoare, şi o pereche de pistoale încărcate, 
pornind cu băgare de seamă, dar cât puteam mai repede-

Nu mersesem o sută de yarzi şi am dat peste întăritura-
Iată cum se înfăţişa: un izvor de apă limpede curgea 

aproape din vârful unei ridicaturi; pe această ridicătură, 
şi împrejmuind izvorul, era clădită o casă din trunchiuri 
de copaci, în care puteau încăpea vre-o patruzeci de 
oameni, şi prevăzută cu deschizături pentru puşti h> 
toate părţile. De jur împrejurul casei locul fusese cu
răţat pe o întindere mare şi împrejmuit cu un gard înalt 
de şase picioare, fără poartă sau deschidere, prea pu
ternic, pentru a fi stricat fără muncă şi timp, şi prea 
descoperit pentru a putea adăposti pe cei cari ar ataca-
Oamenii din casă îi stăpâneau cum pofteau; puteau 
sta liniştiţi la adăpost şi trage ca în prepeliţe; tot ce 
le trebuia era pază bună şi hrană; afară doar de un 
atac cu totul neaşteptat, puteau ţinea piept unui regi' 
ment. 



COMOARA DIN INSULĂ 115 

Ceea ce mi-a plăcut mai mult a fost izvorul. Căci cu 
toate că ne găseam foarte bine în cabină pe Hispaniola, 
c u arme clin belşug şi muniţie, şi lucruri de mâncare şi 
v inur i minunate, un singur lucru fusese scăpat din ve
dere — nu aveam apă. Mă gândeam la aceasta, când 
strigătul unui om lovit de moarte răsună In insulă. 
Miam ce-i moartea săvârşită cu arma — am servit sub 
Alteţa Sa Ducele de Cumberland şi am fost eu însumi 
r ani t la Fontenoy — dar cu toate astea inima începu 
sa-irri bată mai repede. « S'a isprăvit cu J i m Hawkins », 
a fost primul meu gând. 

E ceva să fi fost un vechiu soldat, dar mai mult încă 
S a fii doctor. In meseria noastră nu e t imp de pierdut. 
Aşa încât, m'am hotărît îndată şi fără a mai pierde 
tnnp m'am întors la mal, urcându-mă în barca mică. 

Din fericire, Hunter trăgea bine la r a m e ; barca sbura 
S l curând era lângă bric, iar eu la bord. 

'•ara găsit pe toţi înfricoşaţi cum era firesc. Trelawney 
s tă tea jos alb ca varul, gândindu-se la răul pe care ni-1 
adusese, bietul om, şi unul din oamenii de pe punte 
l l u arăta mai bine. 

Acolo e unul din ei, spuse căpitanul Smollet, ară-
siidu-1 cu capul, care n'a mai auzit aşa ceva. Era cât 

P e aci să leşine, doctore, când a auzit ţ ipătul . încă 
Puţin, şi omul vine la noi». 

Am spus căpitanului planul meu şi amândoi hotărîrăm 
a i*>ănuntele. 

t e bătrânul Redruth l-am aşezat în trecerea care 
a g ă cabina de teugă, cu trei sau patru puşti încărcate 

si 
0 saltea pentru apărare. H u n t e r aduse barca până 

" un sabord din pupa, iar Joyce şi cu mine începurăm 
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să încărcăm lăzile cu pulbere, puşti, saci cu biscuiţi) 
slănină, un butoiaş de rom şi nepreţuita mea lăcliţă 
cu doctorii. 

Intre t imp, d-1 Trelawney şi căpitanul erau pe punte, 
şi cel din urmă strigă pe timonier care era fruntaşul 
din oamenii dela bord. 

« D. Hands », spuse el, « suntem doi aici, fiecare cu o 
pereche de pistoale. Dacă vre-unul din şase, câţi sunteţi) 
face orice fel de semnal, acela e un om mort» . 

Au rămas foarte nedumeri ţ i ; şi după ce ţ inură u» 
mic sfat între ei, unul după altul scoborîră înăuntru, 
vrând, fără îndoială, să ne prindă pe la spate. Dar când 
îl văzură pe Redruth care îi aştepta în trecerea spre 
cabină, se întoarseră şi un cap răsări pe punte. 

« Jos, câine! », strigă căpitanul. 
Şi capul dispăru jos din n o u ; deocamdată aceşti şass 

marinari fricoşi n 'au mai d a t semn de viaţă. 
Intre t imp, punând lucrurile unul peste altul cum se 

nimerea, încărcasem barca a t â t cât îndrăzneam. Joyce 
şi cu mine ieşirăm prin sabordul din pupa şi ne îndrep' 
tarăm spre ţărm cât ne puteau duce ramele mai iute-

Această a două călătorie deşteptă bănuială păzitorilor 
dela ţărm. « Lillibullow » se opri iarăşi; şi tocmai când 
îi pierdeam din vedere după cotitură, unul din ei ieŞ1 

pe uscat şi dispăru. îmi venea să-mi schimb planul» 
şi să nimicesc bărcile, dar mi-era teamă ca Silver Ş1 

ceilalţi să nu fie prin apropiere, şi totul putea fi pierdu1 

încercând prea mult. 

Curând am ajuns la ţărm în acelaşi loc ca mai înainte 
şi începurăm să ducem proviziile în întăr i tură. Tot1 

trei făcurăm primul drum, greu încărcaţi, şi aruncară»1 
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lucrurile peste gard. Pe urmă, lăsând pe Joyce să le 
Păzească — un singur om e drept, dar cu şase puşti — 
" u n t e r şi cu mine ne reîntoarsem la barcă şi încărcarăm 
"ică odată. Aşa am u r m a t fără să ne oprim ca să răsuflăm, 
Până când am dus întreaga încărcătură; după care, 
ISsând pe cei doi servitori în întăr i tură, am r a m a t cu 
toată puterea îndărăt la Hispaniola. 

A fi încărcat barca încă odată e un lucru care pare 
ffai îndrăsneţ decât era de fapt. Erau mai mulţi, de 
s 'gur, dar noi aveam armele. Niciunul din oamenii dela 
Uscat nu avea puşcă şi înainte de a ajunge în bătaia 
P^toalelor, eram încredinţaţi că puteam culca la p ă m â n t 
V re-o şase din ei. 

Trelawney mă aştepta la terestra din pupa, fără urmă 
(le slăbiciune; prinse şi legă parâma bărcii şi începurăm 
s« încărcăm cât puteam mai repede. Carne de porc 
; i f u m a t ă , pulbere şi biscuiţi era încărcătura, şi numai 
°âte. un pumnal şi o puşcă pentru Trelawney, Redruth, 
C a Pitan şi mine. Restul de arme şi pulbere le-am aruncat 
' n apă adâncă, şi vedeam oţelul strălucind jos sub noi, 
P° fundul de nisip curat, în bătaia soarelui. 

Acuma apele începuse să scadă şi vasul se apropia 
( , e ancoră. Voci se auzeau departe, chemându-se, în 
u ' recţia celor două bărci ; şi cu toate că eram liniştiţi 
cun partea lui Joyce şi Hunter , care erau mult spre Est, 
a c e a s t a ne făcu să grăbim plecarea. 

Redruth se retrase din locul lui în trecere şi se lăsă 
barca pe care am adus-o apoi spre pupa, pentru a 

1 Ir>ai la îndemână căpitanului Smollet. 
«Băieţi, mă auziţ i?» spuse el. 

Nici-un răspuns din teugă. 
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«Ţie, Abraham Gray, ţie î ţ i vorbesc». 
Iarăşi nici-un răspuns. 
— Gray, urmă d-1 Smollett ceva mai tare, părăsesc 

vasul şi-ţi ordon să-ţi urmezi căpitanul. Ştiu că în fundul 
sufletului eşti un om cumsecade, şi cred că nici-unul din 
voi nu-i aşa de ticălos cum pare. Am ceasul în m â n ă ; 
îţi dau 30 de secunde ca să vii cu mine. 

Urmă o tăcere. 
— Haide, măi băiete, continuă căpitanul, nu mai 

zăbovi a tâ ta acolo. îmi pun în primejdie, în fiecare 
secundă, viaţa mea şi a domnilor aceştia buni. 

Urmă o năvală scurtă, sgomot de pumni şi afară 
izbucni Abraham Gray, cu o tăietură de cuţit în obraz, 
alergând spre căpitan, ca un câine la flueratul stăpânului. 

— Sunt cu d-voastră, domnule căpitan, spuse el. 
In clipa următoare, el şi căpitanul săriră în barcă 

şi ne depărtarăm de bric. 
Părăsisem vasul, dar nu eram încă la ţărm, în întărifura 

noastră. 

CAP. XVII 

DOCTORUL URMEAZĂ P O V E S T I R E A : CEL DlN 
URMĂ D R U M AL BĂRCII 

Al cincelea drum al bărcii a fost cu totul deosebi 
de celelalte. In primul rând coaja de nucă în care n^ 
aflam, era îngrijitor de mult încărcată. Cinci oameni 
sdraveni, dintre care trei — Trelawney, Redruth f 
căpitanul, înalţi de peste 6 picioare — era deja m^1 

mult decât ducea de obiceiu; la care se adăuga, pulbere, 
carne de porc afumată şi saci de pâine. Copastia la pup* 
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atingea apa. De mai multe ori am luat puţină apă, 
iar pantalonii şi cozile hainei mele erau muiate înainte 
de a fi mers o sută de yarzi. Căpitanul ne puse să stivuim 
barca şi reuşirăm s'o îndreptăm puţin. Totuşi ne era 
frică să răsuflăm. 

In al doilea rând, niarea pricinuia un curent puternic 
spre Vest prin anco raj, şi apoi spre Sud către trecătoarea 
Prin care intrasem de dimineaţă. 

Chiar o încreţitură a apei era primejdioasă pentru 
barca noastră supraîncărcată; dar ceea ce era mai rău, 
e r am duşi de curent afară din drumul nostru şi dincolo 
de locul unde trebuia să acostăm, după cotitură. Dacă 
le-am fi lăsat duşi de curent am fi ajuns la mal lângă 
Cele două bărci, unde piraţii puteau veni în orice clipă. 

— Nu pot să ţin direcţia spre întăritură, domnule, 
a m spus căpitanului. Eu eram la cârmă, iar el şi Redruth, 
doi oameni odihniţi, erau la rame. Curentul ne duce. 
Aţi putea rama puţin mai tare? 

— Nu, fiindcă umplem barca cu apă, spuse el; trebue 
S a ne lăsăm duşi de curent, până ne mai apropiem. 

Am încercat, şi am descoperit prin experienţă că 
curentul ne deriva spre Vest până când am pus capul 
•n direcţia Est, adică la unghi drept cu drumul nostru. 

— Aşa cum mergem, nu mai ajungem la mal, am 
sPus. 

E singurul fel în care putem face drumul, domnule, 
51 trebue să ne ţinem de el, răspunse căpitanul; trebue 
s a mergem contra curentului. Vedeţi, dacă ajungem 
sub vântul coastei, e greu de spus unde ajungem la 
m a l . şi afară de asta ne putem aştepta la un abordaj 
a l bărcilor; pe când aşa cum mergem, curentul trebue 
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să slăbească şi atunci ne putem strecura de-a lungul 
coastei. 

— Curentul a mai slăbit deja, domnule doctor, spuse 
marinarul Gray care stătea în prova, puteţ i lăsa mai 
domol. 

— Mulţumesc, Gray, i-am spus eu, ca şi când nu s'ar 
fi întâmplat n imic; căci ne înţelesesem fără vorbă, să 
ne p u r t ă m cu el ca cu unul de-ai noştri. 

Deodată căpitanul vorbi din nou şi mi se păru că 
vocea îi era puţin schimbată. 

— Tunul, spuse el. 
— M'am gândit la asta, i-am spus, căci eram sigur 

că se gândeşte la bombardarea întăriturii . N'au să 
poată duce niciodată tunul la uscat, şi chiar dacă l-ar 
aduce, nu l-ar putea căra prin pădure. 

— Uită-te îndărăt, doctore, răspunse căpitanul. 
Spre groaza noastră văzurăm pe cei cinci ticăloşi 

umblând forfota împrejurul tunului, scoţându-i mantaua, 
cum numeau ei pânza groasă ceruită cu care era acoperit. 
Nu numai aceasta, dar în aceeaşi clipă îmi fulgeră prin 
minte că ghiulele şi pulberea de tun le lăsasem la bord, 
şi câteva lovituri de topor le-ar fi adus în stăpânirea 
ticăloşilor. 

— Israel era tunarul lui Flint, spuse Gray cu vocea 
răguşită. Cu orice risc am pus capul bărcii drept în 
direcţia unde trebuia să acostăm; eram acum ieşit* 
din tăria curentului, astfel că puteam ţinea direcţia bărcii 
chiar cu iuţeala ei, nevoit mică. Dar, mai rău decât 
orice, era că în direcţia în care mergeam prezentam 
Hispaniolei bordul şi eram astfel o ţ intă mare cât o 
poartă. II vedeam şi îl şi auzeam pe ticălosul acela cU 



COMOARA DIN INSULĂ 121 

t a ta de beţiv — Israel Hands — rostogolind pe punte 
0 ghiulea. 

Cine-i ţin tasul cel mai bun? întrebă căpitanul. 
—- D-l Trelawney fără îndoială, am spus. 
~— D-l Trelawney, vrei să fii bun şi să-mi culci pe 

unul din ei? Dacă e cu putinţă, pe Hands, spuse căpi
tanul. 

Trelawney era liniştit ca o piatră şi cerceta cremenea 
Pustei. 

Acuma, încetişor cu puşca, domnule, că altfel se 
Ul»ple barca. Atenţie, toată lumea liniştită când ocheşte! 

Trelawney ridică puşca, ramele se opriră şi ne aple
c ă m spre celălalt bord ca să cumpănim barca; totul 

e Petrecu aşa de bine încât nu luarăm nici-o picătură 
d e apă. 

m timpul acesta, rotiseră tunul în lăcaşul lui şi Hands 
a r e era la gură cu varga, era prin urmare cel mai desco-

P e r ' t . Totuşi n'am avut noroc; căci tocmai când Tre-
aWney trase, el se piti jos, glonţul flueră deasupra şi 
11 altul din ceilalţi patru, căzu. 

Stl"igătul pe care-1 scoase fu întărit nu numai de 
s> asurj]c tovarăşilor lui dela bord, dar şi de altele, nu-

l e roase, dela uscat, şi privind în direcţia aceea, am văzut 
' '• piraţi ieşind de printre copaci şi sărind în bărci 
a 'ocul lor. 

~ Vin bărcile, domnule, am spus eu. 
~~ înainte atunci, strigă căpitanul; nu face nimic dacă 

a r r i apă. Dacă nu ajungem la uscat, s'a isprăvit cu noi. 
~" Numai una din bărci are oamenii la rame, domnule, 
ugai, echipajul celeilalte de sigur aleargă să ne tae 

aru»»ul l a u s c a t . 
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— O să le iasă sufletul fugind, domnule, răspunse 
căpitanul; ştii cum sunt marinarii la uscat 1 Nu de e' 
mi-e teamă, ci de ghiulea; şi un copil ne-ar nimeri' 
D-le Trelawney când îi vezi că dau foc, spune şi sărim 
în apă. 

Intre timp mersesem binişor pentru o barcă aşa de 
peste măsură încărcată şi luasem numai puţină apă. Ne 

apropiam acum ; treizeci sau patruzeci de lovituri de rairta> 
şi o punem pe nisip; căci apele mici desveliseră acin'1 

un brâu îngust de nisip la rădăcina copacilor. De barC" 
nu ne mai era teamă; cotitura o ascundea vederii noastre! 
curentul care ne întârziase aşa de mult, îndrepta râu' 
făcut, zăbovindu-ne duşmanii. Singura primejdie era 
tunul. 

— Dac'aş îndrăzni, spuse căpitanul, aş opri ca ^ 
mai culcaţi un om. 

Dar se vedea bine că erau hotărîţi să nu întârzie d1 

nimic lovitura. Nici nu se uitaseră măcar la camaradu' 
lor căzut, cu toate că nu murise, căci îl vedeam cui" 
se ţâra la o parte. 

— Gata, spuse d-1 Trelawney. 
— In apă, urmă îndată căpitanul şi, odată cu RedrutH 

sări — ceea ce cufundă pupa bărcii în apă. Bubuitur3 

se auzi aproape în aceiaşi clipă. Era cea dintâi pe care 

o auzise Jim, căci împuşcătura lui Trelawney nu ajunsei 
până la dânsul. Unde a nimerit ghiuleaua, nici-unU 
din noi n'a văzut; dar îmi închipui că a trecut p c s " 
capetele noastre şi vântul ei a ajutat la nenorocire3 

noastră. 
Oricum, barca se afundă încetişor cu pupa pe un fu" 

de trei picioare, lăsându-ne pe căpitan şi pe mine faţa " 
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*aîă în picioare; ceilalţi se cufundară de-abinelea în 
aPă şi se ridicară apoi uzi şi suflând. 

Până aci paguba nu era mare. Nici-unul din noi nu 
P'erise şi ne puteam îndrepta prin apă spre ţărm; dar 
"•oate proviziile noastre erau la fund şi ce era mai rău, 
numai două din cele cinci puşti rămăsese bune de în-
t r cbuinţare. A mea o luasem de pe genunchi şi o ridi
casem în sus, aproape fără să gândesc ce fac. Cât despre 
capitan, el o purta de curea, pe umăr, şi ca un om cu-
l r"nte, cu patul în sus. Celelalte trei erau la fund cu barca. 

Spre îngrijorarea noastră, auzeam deja voci care se 
aPropiau prin pădure, de-alungul ţărmului; şi ne aflam 
! n primejdia nu numai de a ni se tăia drumul spre întă-
n t u r ă în starea în care ne găseam, dar şi frica de a şti 
oacă Hunter şi Joyce, de vor fi atacaţi de vre-o şase din 
p l r aţi , ar fi destul de pricepuţi şi curajoşi să reziste. 

e Hunter ne puteam bizui, ştiam ; Joyce era îndoelnic — 
U t l om plăcut, cuviincios ca valet şi bun la periatul 
dinelor, dar nu tocmai potrivit pentru războiu. 

Gândind la toate acestea, mergeam prin apă la mal, 
cum puteam mai repede, lăsând în urmă biata noastră 

a r c ă şi o bună jumătate din provizii şi pulbere. 

CAP. XVIII 

POVESTIREA URMATĂ D E DOCTOR: SFÂRŞITUL 
PRIMEI ZILE D E LUPTĂ 

^ n i alergat cum am putut mai iute prin fâşia de 
adure care ne despărţea de întăritură şi la fiecare pas 
uzeam vocile piraţilor, tot mai aproape. Curând auzirăm 
goniotul paşilor şi al crengilor rupte atunci când stră-
Steau vre-un tufiş. 
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începeam să-mi dau seama că vom avea de lupta* 
de-abinelea şi cercetai cremenea. 

— Căpitane, am spus, Trelawney e cel mai bun tră
gător ; dă-i puşca dumitale; a lui nu mai e bună de nimiC' 

Schimbară puştile şi Trelawney, liniştit şi tăcut cun1 

era dela începutul răscoalei, se opri o clipă ca să vadă 
dacă totul era în ordine. In acelaşi timp, văzând că Gray 
era nearmat, i-a*n dat pumnalul meu. Cu toţii ne-am 
simjit îmbărbătaţi când l-am văzut scuipând în palmă' 
încruntându-şi sprincenile şi făcând să zbârnăie ascuţişul' 
Se vedea bine din toată făptura lui, că noul nostru ajutor 
era un om de nădejde. 

Vre-o patruzeci de paşi mai departe, am ajuns la mar
ginea pădurii şi zărirăm întăritura în faţa noastră: 
Ne-am apropiat cam pe la mijlocul gardului din sp r e 

miazăzi şi aproape în acelaşi timp, şapte răsculaţi -" 
Job Anderson în capul lor — se înfăţişară urlând, di» 
spre colţul de Sud-Vest. 

Se opriră, nehotărîţi, şi înainte de a-şi veni bine î" 
fire, nu numai Trelawney şi cu mine, dar Hunter Ş1 

Joyce din întăritura, am avut timp să tragem. Lovi
turile au căzut cam împrăştiat, dar au făcut treabă 
bună: unul din inamici căzu, iar ceilalţi, fără să m,a' 
stea la gânduri, se întoarseră şi fugiră în pădure. 

Am încărcat puştile din nou şi ne îndreptarăm ap 0 ' 
spre cel căzut. Murise — împuşcat în inimă. 

începeam să ne bucurăm de izbânda noastră, când» 
deodată un pistol pocni într'un tufiş, un glonţ î'111 

flueră pe lângă ureche şi bietul Tom Redruth se împleUcl 

şi căzu la pământ. Trelawney şi cu mine am răspuns> 
dar cum nu aveam în ce ţinti, de bună seamă că nu a"1 
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l zbutit decât să risipim praf de puşcă. Am încărcat 
Puştile din nou, şi ne îndreptarăm grija spre bietul 
Tom. 

Căpitanul şi Gray erau deja lângă el, cercetându-i 
rana; şi mi-am dat seama dintr'o privire că totul era 
î n zadar. 

Am credinţa că graba cu care am răspuns la împuşcă
tura răsculaţilor, i-a împrăştiat din nou, căci nu am mai 
tost turburaţi cât timp am ridicat de jos pe bietul pă
stor, ducându-1 apoi, gemând şi sângerând, în întăritură. 

Bietul bătrân, dela începutul greutăţilor noastre şi 
P^nă acum, când îl duceam înăuntru ca să moară, nu 
Scosese o vorbă măcar, de mirare, nemulţumire sau 
frică. 

Stătuse de strajă în dosul saltelei la bord ca un soldat 
°*nan; făcea cum i se spunea, tăcut, hotărît şi bine; 

erH mai în vârstă decât noi cu douăzeci de ani şi acum 
ervitorul credincios, bătrân şi resemnat, trebuia el să 

tnoară. 
Trelawney îngenunchiă lângă el şi-i sărută mâna, 

p l ângând ca un copil. 
~~ Mă duc, doctore, nu-i aşa? întrebă el. 
' Prietene Tom, i-ara spus, te duci acasă, în cer. 

Aş fi vrut ca mai înainte să-i fac să guste puţin 
11 Puşca mea, răspunse el. 

Tom, spuse Trelawney, spune-mi, te rog, că mă 
ierţi! 

Oare se cuvine aşa ceva dela mine la d-voastră? 
răspunsul; fie totuşi aşa, Amin! 

u Pă un mic răstimp de tăcere, ceru ca cineva din 
1 s a citească o rugăciune. « Aşa e datina », adăugă el, 
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cerându-şi oarecum iertare. Şi nu mult după aceasta, 
fără a mai scoate o vorbă, îşi dădu sufletul. 

Intre t imp căpitanul, al cărui piept şi buzunare era»1 

neobişnuit de umflate scoase multe şi felurite lucruri : 

steagul englezesc, o biblie, o legătură de frânghie, peniţe> 
cerneală, jurnalul de bord şi mult t u t u n . Găsise în îngr»" 
ditură un brad ceva mai înalt gata tă ia t şi curăţat de 
crengi şi, cu ajutorul lui Hunter , îl ridicase lângă un colţ 
al casei unde trunchiurile din care era făcută se încru
cişau făcând unghiu. 

Pe urmă, urcându-se pe acoperiş, cu mâna lui desfâ' 
şurase şi înălţase pavilionul. 

Aceasta păru a-1 linişti foarte mult. Intră apoi ° i n 

nou în casă şi începu să facă socoteala proviziilor, ca Ş1 

când nimic deosebit nu s'ar fi întâmplat. Dar- cu coada 
ochiului, t o t se uita cum Tom îşi dădea sufletul; ?' 
îndată ce închise ochii, se apropie cu un alt steag, P e 

care îl aşternu cuvios peste trupul neînsufleţit. 
— Nu te lăsa doborît, domnule, spuse el strângând 

mâna lui Trelawney. Totul e bine pentru dânsu l ; să n a l 

nici-o grijă pentru un marinar care a fost î m p u ş c a 

făcându-şi datoria faţă de căpitan şi s tăpân. Poate c a 

ce spun eu, nu e tocmai teologie bună, dar e adevărat-

Apoi mă luă deoparte. 
— Dr. Livesey, spuse, peste câte săptămâni aştept 8* 

vasul care trebue să vă caute? 
I-am spus că nu e vorba de săptămâni, ci de luni ; ca 

cazul când nu suntem îndărăt pe la sfârşitul lui Aug u S ' 
Blandly trebuia să t r imeată un vas în căutarea noas t ră 
dar nici mai curând, nici mai târziu. Poţi acum soco 
singur, i-am spus. 
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Da, răspunse căpitanul scărpinându-sc în cap; 
01"icât ne-am pune nădejdea în providenţă, domnule, 

I P°t spune că am mers cu vântul aproape! 
Ce vrei să spui? am întrebat. 

' E păcat, domnule, că am pierdut al doilea transport; 
asta vreau să spun, răspunse căpitanul. Pulbere şi 
gloanţe avem de-ajuns. Dar hrană avem puţină, foarte 
Puţină — aşa de puţină, dr. Livesey, încât poate nu strică 
s ă avem o gură mai puţin de hrănit. 

Şi îmi arătă corpul neînsufleţit de sub steag, 
tocmai atunci, vâjâind şi fluerând, o ghiulea trecu 

«lult deasupra acoperişului casei şi căzu departe în 
sPatele nostru, în pădure. 

Ohol spuse căpitanul. Trageţi înainte! Şi fără 
*sta aveţi pulbere puţină! 

La a doua împuşcătură, au ţintit mai bine şi ghiuleaua 
cazu înlâuntrul îngrăditurii, stârnind un nour de nisip, 

a r a însă a pricinui altă pagubă. 
Căpitane, zise Trelawney, casa nu se vede deloc 

( e*a bord. De sigur că ţintesc steagul. N'ar fi mai bine 
";să-l dăm jos? 

~ Să scobor pavilionul? strigă căpitanul. Nu, domnule; 
11 n u fac aşa ceva; şi îndată ce spuse aceste cuvinte, 
red că cu toţii eram de părerea lui. Căci nu erau numai 
0 rbele unui marinar hotărît şi curajos, dar şi politică 

n ă, căci arătam duşmanilor noştri că le dispreţuiam 
1 b o t»bardamentuI. 

*°ată seara au tras cu tunul. Ghiulea după ghiulea 
U r a sau peste capetele noastre, sau cădea prea scurt, 

stârnea nisipul din îngrăditură; dar trebuiau să 
c repte ţeava aşa de sus, încât ghiuleaua ajungea 
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fără putere şi se îngropa singură în nisipul moale. ^ u 

aveam să ne temem de ele; şi cu toate că una din e'e 

a căzut s t răbătând acoperişul şi apoi mai departe p 0 ' 
deaua, ne-am obişnuit curând cu jocul acesta grosola»1' 
şi ghiulele nu ne înfricoşau mai mult decât o minge. 

— Din toate câte se petrec, un lucru ne poate folos'1 

observă căpi tanul ; pădurea din faţa noastră e de bi»nâ 

seamă liberă de răsculaţi ; apele s'au retras destul Ş1 

proviziile noastre sunt acum pe uscat. Ne trebue v ° ' 
Iun tari care să meargă şi să aducă slănina. 

Gray şi H u n t e r fură cei dintâi care se înfăţişară. Bii^ 
înarmaţi , ei se strecurară afară din în tăr i tură ; î ' l S 

încercarea s'a dovedit a fi zadarnică. Răsculaţii era1' 
mai îndrăzneţi de cum îi credeam, sau aveau mai 11111"" 
încredere în meşteşugul de tunar a lui Israel. Patr u 

sau cinci din ei cărau proviziile noastre în una din bărc 

care era în apropiere, şi pe care câteva lovituri de rai'1'1 

în răstimpuri, o ţineau locului împotriva curentul»11. 

Silver, la pupa, comanda; şi fiecare din ei avea acun» ° 
puşcă, scoasă se vede, din vre-o magazie ascunsă de-a l°r' 

Căpitanul se aşeză jos, deschise jurnalul de b° r ( 

şi începu să scrie: 
«A. Smollett, căpi tan; Dr. Livesey, medicul vasul»»1' 

Abraham Gray, lemnar; J . Trelawney, proprietar, 
Hunter şi R. Joyce, servitorii proprietarului, oameni <* 
uscat, fiind tot ce-a rămas credincios din echipa 
vasului — având provizii pentru zece zile, cu raţii i»11 

şorate, au debarcat astăzi, ridicând pavilionul britar»1 

pe întări tură din insula Comoarei. T. Redruth, servit° r 

T, 

proprietarului, om de uscat, împuşcat de răsculaţi; 
H a w k i n s . . . 
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Şi în acelaşi timp mă gândeam la soarta bietului Jim 
Hawkins. 

Un strigăt se auzi din spre uscat. 
;— Cineva ne strigă, spuse Hunter care făcea paza. 
— Doctore, căpitane, Hunter, dumneata eşti? se au

zeau strigătele. Alergai spre uşe la timp ca să-1 văd pe 
J im Hawkins, sănătos şi întreg, căţărându-se pe gard. 

CAP. XIX 

POVESTIREA RELUATĂ DE JIM HAWKINS: 
GARNIZOANA IN INTĂRITURĂ 

îndată ce Ben Gunn zări steagul, se opri, mă apucă 
t*e braţ şi se aşeză jos. 

Ei, spuse el, ăştia sunt sigur prietenii tăi ! 
Ba cred mai curând că sunt răsculaţii, am răspuns. 

"— Ei asta-i I strigă el; într'un astfel de loc unde 
"ttttiai piraţi vin, Silver ar fi ridicat pavilionul piraţilor, 
1111 te îndoi de asta, nu; ăştia sunt prietenii tăi. A fost 

uPtă între ei şi mi se pare că prietenii tăi au fost mai 
a r i ; acuma au debarcat şi sunt în întăritura asta veche, 

p e care a făcut-o Flint cu mulţi ani în urmă. Ei ! Avea 
C a P bun Flint! Afară doar de meteahna romului, n'avea 

e c he. De nimeni nu-i era frică; afară de Silver — da, 
uver avea cinstea asta! 

"" Poate că ai dreptate, am răspuns eu, şi atunci cu 
nL niai mult trebue să mă grăbesc şi să fiu împreună 

C u Prietenii mei. 
— Nu-i tocmai aşa, răspunse Ben, eşti un băiat bun, 

Hlă 'nşel eu, dar nu eşti decât un copil. Ben Gunn 
~J Prost! Să ştiu bine că găsesc acolo rom şi tot nu 
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m'aş duce până când nu vorbesc cu boierul tău şi n'aW 
cuvântul lui de cinste. Şi nu uita vorbele mele: Are mult 
mai mare încredere (aşa să-i spui) şi pe urmă îl ciupeşti' 

Şi pentru a treia oară mă ciupi, uitându-se şiret la mine-
— Când ai nevoie de Ben Gunn, ştii unde să-1 găseşti» 

J im. Chiar acolo unde l-ai găsit astăzi. Şi acela care vine> 
trebue să aibă în mână ceva alb şi să vină singur. A h ! 51 

să spui aşa: Ben Gunn, spui tu, ştie el ce şt ie ! 
— Bine, i-am spus, cred că am înţeles. Ai ceva de 

propus şi vrei să-1 vezi pe d-1 Trelawney, sau pe doctor» 
şi te pot găsi acolo unde te-am găsit şi eu. Asta-i tot? 

— Şi cam la ce t imp? adaugă el; să zicem între amiaZa 

şi ceasul trei. 
— Bine, i-am spus, pot pleca acum? 
— N'ai să uiţ i? întrebă el îngri jat; «ştie el ce ştie!* 

le spui tu. Ei atunci, — ţ inându-mă de mână — cred c11 

poţi pleca, J im. Şi J im, dacă-1 vezi cumva pe S i l v e f ' 
n 'ai să-1 vinzi pe Ben Gunn? Nici cu cleştele n 'au sâ-î 
scoată vorba din gură? N u ? Şi dacă piraţii dorm " 
noapte la uscat, ce-ai zice dacă dimineaţa s'ar treZ 
mai puţini decât au venit? 

Aici, o împuşcătură puternică îl întrerupse şi o ghiule 

căzu în nisip, rupând crengile copacilor, la mai p u t^ 
de o sută de paşi de locul unde vorbeam. In clipa uW1 8 

toare amândoi fugeam cât ne ţineau picioarele în direc> 
deosebite. 

Timp de vre-un ceas, bubuiturile răsunară în in s U 

şi ghiulele cădeau stricând copacii. Fugeam d i n t r 

ascunzătoare într 'a l ta, mereu urmăr i t — aşa mi se p ^ r e 

mie — de aceste înfricoşătoare ghiulele. Dar spre sfârşi 
bombardamentului, cu toate că nu îndrăzneam să 11" 
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aPropii de întăritură, unde ghiulele cădeau mai des, 
începuse oarecum să-mi mai vină inima la loc; şi după 
u n lung ocol în spre răsărit, m'ara strecurat printre 
c'opacii de pe malul mării. 

Soarele tocmai apusese, briza mării se ridicase foşnind 
Prin frunziş şi încreţind faţa cenuşie a mării în ancoraj ; 
aPele erau joase şi lăsau întinderi mari de nisip desco
perite; aerul, după căldura din timpul zilei, era acum 
r ece şi mă făcea să tremur sub haină. 

Hispaniola era tot acolo unde ancorase; dar pavilionul 
Plaţilor, steagul negru, flutura la catarg. Chiar pe când 
Priveam, o flacără roşie, urmată de o bubuitură care 
stârni din nou răsunetul munţilor, trimise vâjâind încă 
0 ghiulea. Era cea din urmă din ziua aceea. 

Am rămas câtva timp, privind forfoteala care a urmat 
^acului. Oamenii stricau ceva cu topoarele pe ţărmul 
^ n dreptul întăriturii; am aflat mai târziu, era biata 
n°astră barcă. Mai departe, la gura râului, un foc mare 
strălucea printre copaci, şi de-acolo până la bric, una 
1 l n bărcile mari venea şi se 'ntorcea mereu, iar oamenii 

e 'a rame, pe care îi văzusem aşa de morocănoşi, sbierau 
a nişte copii. Dar era ceva în glasul lor care amintea 

r<>mul. 
Jn cele din urmă am gândit că pot să mă îndrept spre 

Săritură. Mă găseam destul de departe pe limba joasă 
e nisip care închide ancorajul spre Est şi care se uneşte 
u Insula Scheletului când apele sunt scăzute; ridicân-
u~niă în picioare, am văzut ceva mai departe pe limba 
' m sip, înălţându-se din tufele joase, o stâncă singura-
C a , destul de mare şi de o coloare albă neobişnuită. 
l~am închipuit că ar putea fi stânca albă de care vorbise 
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Ben Gunn şi unde puteam găsi cândva, de va fi nevoie> 
o barcă. 

Pe urmă am luat-o pe marginea pădurii până când am 
ajuns în spatele îngrăditurii, adică partea din spre ţărni, 
şi curând eram primit călduros de prietenii mei. 

Am povestit repede păţania mea şi apoi mă ui t8 
împrejur. Casa era tăcută din trunchiuri de pini: aco
periş, pereţi şi podea. Aceasta din urmă, era în u n d e 

locuri înăl ţată cu un picior şi chiar un picior j u m ă t a t e del8 

p ă m â n t . Intrarea avea un mic adăpost şi sub acest 
adăpost, un mic izvor îşi aducea apele într 'un fel de 

fântână neobişnuită — nu era altceva decât o căldare 
mare de fier, aşa cum se găsesc pe corăbii, cu fundu1 

tă iat , şi îngropată în nisip « până la linia de plutire h 
cum spunea căpitanul. 

Puţ in mai rămăsese din casă afară de ziduri şi acoper'5' 
dar în t r 'un colţ era o lespede de piatră, care ţinea l° c 

de vat ră şi un coş de fier ruginit în care se punea focul-
Urcuşul ridicăturii şi întreg cuprinsul îngrădituri1 ' 

fusese curăţat de copaci, pentru a face casa şi se ved^8 

după buturugi cât de mândru era pâlcul de copaci, cal* 
fusese nimicit. 

P ă m â n t u l fusese spălat de ploi aproape în întregi ' l i e 

acolo unde erau mai înainte copacii; numai acolo P 
unde se scurgea firul de apă al izvorului din căldai* 
crescuse un s t ra t gros de muşchi şi vre-o câteva ferig1 > 
scaeţi, cari înverzeau puţ in nisipul. 

Foarte aproape de îngrăditură — prea aproape perd r 

apărare — pădurea se ridica înaltă şi deasă, numai <* 
pini în partea din spre uscat, dar coborînd spre ivu"1' 
amestecaţi cu stejar. 
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Vântul rece al serii, de care am vorbit, fluera prin 
'lecare crăpătură a casei grosolane si împrăştia pe podele 
0 Ploaie neîncetată de nisip mărunt. Aveam nisip în 
0 chi, nisip între dinţi, nisip în mâncare, nisip care juca 

11 fundul căldării unde izvora apa, s'ar fi spus o mămăligă 
C a re începe să fiarbă. Coşul nostru era o gaură în acoperiş ; 
U a r numai o neînsemnată parte din fum îşi găsea locul 
Pe acolo, restul întârzia prin casă, făcându-ne să tuşim 
*' s a ne lăcrămeze ochii. 

Adăugaţi la toate acestea că Gray, noul nostru tovarăş, 
c r a cu faţa legată clin cauza tăeturii pe care o căpătase 
Cand fugise dela răsculaţi, şi că bietul Tom Redruth încă 
îngropat, zăcea de-alungul peretelui, înţepenit şi rece 

U b culorile britanice. 
" a c ă ni s'ar fi îngăduit să rămânem cu mâinile 'n sân, 

l e ' a r fi cuprins pe toţi tristeţea, dar căpitanul Smollet 
u e ra omul care să lase aşa ceva să se întâmple. Toţi 
arnenii fură chemaţi la el şi împărţiţi în două cete. 
°ctorul, Gray şi cu mine eram una; d-1 Trelawney, 
U n ter şi Joyce cealaltă. Obosiţi cum eram, doi au fost 
"nişi clupă lemne de foc; doi puşi să sape o groapă 

lentru Redruth; doctorul fu numit bucătar; pe mine 
a u pus sentinelă la uşe; iar căpitanul mergea din om 
0 l n , îmbărbătându-ne şi dând o mână de ajutor când 

e r a nevoie. 
U l n când în când, doctorul venea la uşe ca să respire 
Wi aer curat şi să-şi odihnească ochii care se umflaseră 

U m ; şi de câte ori venea, îmi spunea câteva vorbe. 
""-"" Acest Smollet, spuse el într'un rând, e un om care 
îueşte mai mult decât mine. Şi când spun aşa ceva, 

î > u < l a nu e mică, Jim, 
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Altădată, când a venit, rămase tăcut câtva t imp. P e 

urmă, privindu-mă cu capul puţin aplecat, mă întrebă-
— Ce fel de om e Ben Gunn? 
— Nu ştiu, domnule, i-am zis, mie nu mi se pare tu 

toate minţ i le ! 
— Dacă ai vre-o îndoială în această privinţă, a tun c l 

să ştii că nu c, răspunse doctorul. Un om care a rănias 
părăsit, singur într 'o insulă, t imp de trei ani, nu poate 
fi t o t aşa de sănătos la minte ca tine sau ca mine. Nu e 

în firea omenească. Spuneai că de brânză are poftă? 

— Da, de brânză, am răspuns. 
—• Vezi, J im, spuse el, ce 'nseamnă să-ţi placă lucrurile 

bune? Ai văzut tabacherea mea, n u ? Şi nu mai văz" 1 

vre-odată trăgând t a b a c ; pricina este că în tabachere1 1 

mea se găseşte o bucată de Parmezan — o brânză car" 
se face în Italia şi care e foarte hrănitoare. Ei să ştii c a 

o păstrez pentru Ben Gunn I 

înainte de a fi mâncat în seara aceea, l-am îngrop 3 

pe bătrânul Tom în nisip, rămânând câtva t imp în j» r U 

lui cu capetele descoperite în vânt . Adunasem desW 
de multe lemne de foc, dar nu de ajuns după gustul câp1' 
tanului, care clătina din cap, spunându-ne că a doua #' 
treaba «trebue făcută cu mai multă însufleţire ». 

Pe urmă, după ce mâncarăm carne de porc afumata ? 
căpătarăm fiecare un pahar bun de rom, cei trei co»cl 

cători s'au dus într 'un colţ sfătuindu-se. 

Se pare că nu ştiau cum s'o'scoată la capete, p r o v i i 
fiind aşa de puţine, încât am fi fost nevoiţi să ne d a " 
bătuţ i din cauza foamei. 'mult înainte de a fi venit a] 
torul. Cea mai bună nădejde a noastră era să luptăm î 
să ucidem din piraţi până când, sau scoboară steag 
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sau fug cu Hispaniola. Din 19 câţi erau, rămăseseră deja 
nurnai 15, alţi doi erau răniţi, şi unul cel puţin — omul 
'mpuşcat lângă tun — greu rănit, de nu cumva chiar 
murise. 

De câte ori vom avea prilejul, trebuia să tragem în ei, 
terindu-ne însă pe noi înşine, cât mai mult cu putinţă; 
§' afară de asta, mai aveam doi aliaţi puternici: romul şi 
climatul. 

In ce priveşte primul, cu toate că eram departe de ei, 
cam la vre-o jumătate de milă, îi auzeam cântând şi 
Urlând până noaptea târziu; cât despre cel de-al doilea, 
doctorul făcea prinsoare pe peruca lui, că în baltă, 
acolo unde făcuseră tabără şi lipsiţi cum erau de doctorii, 
Jumătate din ei vor fi doborîţi de friguri, în mai puţin 
a e -o săptămână. 

— Astfel, adăugă el, dacă nu ne împuşcă ei pe noi 
M i mai întâi, au să fie bucuroşi să plece îndărăt la bord; 
c> oricum, o corabie şi se pot apuca, bănuesc, iarăşi de 
tâlhării! 

— Primul vas pe care-1 pierd I, spuse căpitanul Smollet. 
Eram mort de oboseală, cum vă puteţi închipui; şi 

cand am adormit, ceea ce nu s'a întâmplat fără să mă 
sUeesc în toate chipurile, am dormit ca un buştean. 

Ceilalţi erau de mult sculaţi, mâncaseră deja şi adu
seră încă o grămadă de lemne de foc, cam jumătate 
ecât acea din ajun, când o forfoteală şi un sgomot de 
°c'> m'a trezit din somn. 
"~~ Steag de pace, am auzit pe cineva spunând; şi apoi, 
uată după aceea, cu un strigăt de mirare: E chiar Silver! 
Auzind aceasta, am sărit în picioare şi frecându-mi 

c " 1 i . alergai la una din deschizăturile din perete. 
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CAP. XX 

SOLIA LUI SILVER 

Intr'adevăr, doi oameni se găseau de partea cealaltă 
a gardului; unul din ei fluturând o bucată de pânză 
albă; celălalt, care nu era altcineva decât însuşi Silver, 
aşteptând liniştit alături. 

Era încă foarte de vreme şi dimineaţa cea mal frigu
roasă din câte am avut în toată călătoria; frigul pătrundea 
până în oase. Cerul era luminos şi fără umbră de nor 
şi vârfurile copacilor străluceau trandafirii în soare-
Dar acolo unde se aflau Silver şi însoţitorul lui, totul 
era încă în umbră şi picioarele lor erau afundate până la 
genunchi în ceaţa joasă, albă, care se târîse din balta 
până acolo, în timpul nopţii. Frigul şi ceaţa împreună, 
nu prevesteau nimic bun pentru insulă; se vedea bine 

că ţinutul era umed, nesănătos şi bântuit de friguri-
— Rămâneţi înăuntru, spuse căpitanul. Mă prind că 

la mijloc e vre-o înşelăciune. 
Apoi strigă la răsculaţi: 
—- Cine-i? Staţi, ori tragem! 
— Steag de pace I strigă Silver. 
Căpitanul era în uşe, dar păzindu-se cu grije să nu f'e 

în drumul vre-unei împuşcături viclene, de cumva acesta 
le-ar fi fost gândul. Se întoarse spre noi şi spuse: 

— Echipa doctorului, la posturi; Dr. Livesey, v e l 

păzi, te rog, partea dela Nord, Jim la Est, Gray la Vest» 
cealaltă echipă la încărcarea puştilor. Sprinten cu toi11 

şi fiţi cu luare aminte 1 
Se întoarse apoi spre răsculaţi: 
— Şi ce vreţi cu steagul vostru de pace? strigă e ' -
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De astă dată răspunse celălalt: 
— Căpitanul Silver, domnule, a venit să cadă la pace! 
•— Căpitanul Silver? Nu-1 cunosc! Cine e? strigă căpi

tanul. Şi-1 auzirăm, adăugând pentru dânsul: «Căpitan? 
lepede a înaintat! » 

Long John răspunse singur: 
— Eu, domnule! Bieţii băieţi m'au ales căpitan după 

C e aţi dezertat dela bord, domnule, — apăsând pe cu-
vântul « dezertat». Suntem hotărîţi să ne supunem dacă 
aJungem la o înţelegere. Tot ce cerem, căpitane Smollet, 
e s te să ne lăsaţi să plecăm de lângă gard teferi şi întregi, 
?l să nu trageţi decât un minut după ce am plecat. 

— Măi băiete, spuse căpitanul Smollet, n'am nici 
C ea mai mică dorinţă să stau de vorbă cu tine. Dacă vrei 
sa-mi vorbeşti n'ai decât să vii, asta-i tot. Dacă va fi 
t rădare, apoi nu poate veni decât dela voi şi atunci, 
dumnezeu să vă ajute! 

Atât ne-ajunge, căpitane! strigă Long John vesel. 
^ vorbă dela dumneata e de-ajuns. Eu ştiu când am 
0e~a face cu un om de cuvânt! 

*edeam cum omul care purta steagul alb, încerca să-1 
°Prească pe Silver; şi nici nu era de mirare, judecând 
" u Pă felul cum răspunsese căpitanul. Dar Silver râse 
K°motos şi îl bătu pe spate, ca şi când gândul că ar fi 
° st primejdios era numai în închipuirea lui. Apoi se 
Propie de îngrăditură, aruncă cârja peste gard şi săl-

idu-se pe un picior, se caţără cu putere şi multă inde
xare, izbutind să sară de partea cealaltă, teafăr. 
Mărturisesc că eram mult prea mult interesat de ceea 
se petrecea, pentru a fi de vre-un folos ca sentinelă; 
drept vorbind, părăsisem deja postul meu şi mă 
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furişasem în spatele căpitanului, care se aşezase în pragul 
casei, cu coatele pe genunchi, cu capul în mâini, privind 
cum bolborosea apoi în căldarea înfundată în nisip' 
Fluera încetişor: « Haideţi , băieţi şi fete ». 

Silver a muncit din greu ca să urce r idicătura; P e 

povârnişul care era iute, printre buturugi, în nisipul 
moale, el şi cârja lui erau t o t aşa de neputincioşi ca un 
vas cu vântul din prova. Dar se muncea tăcut şi hotărît 
şi în cele din urmă ajunse înaintea căpitanului, pe care 
îl salută cum ştia mai frumos. 

Era îmbrăcat cu ce avea mai b u n ; o haină mare Ş1 

albastră, plină de nasturi de alamă îi a târna până l a 

genunchi şi pălăria, foarte împodobită, era dată p e 

ceafă. 
— Iată-te, spuse căpitanul, ridicând capul. Stai mai 

bine jos. 
— Nu mă laşi înăuntru, căpitane? se tângui Long 

John. Dimineaţa asta e prea rece, domnule, ca să H1* 
aşez afară pe n i s ip? ! 

— Ei, Silver, spuse căpitanul, dacă ai fi v rut sâ fl* 
om cinstit, s tăteai acum în bucătărie la t ine. Tu singu r 

ai vrut altfel. Sau eşti bucătarul vasului meu — şi n'avea' 
de ce te plânge — , sau eşti căpitanul Silver, un răscula1 

ordinar şi un pirat, şi-atunci poţi să te duci să te spânzuri 

— Bine, bine, căpitane, răspunse bucătarul, aşezân' 
du-se pe nisip cum i se spusese; o să trebuiască sâ-m1 

dai o m â n ă de ajutor ca să m ă ridic iarăşi, asta-i tot-
Frumoasă aşezare aveţi aiciI Al Uite-1 pe J i m l BuUâ 

dimineaţa, J i m l Doctore, sluga dumitale. Cum vă"' 
sunteţi cu toţii împreună, ca o familie fericită, ca s â 

zic a ş a . . . 
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Dacă ai ceva de spus, omule, spune! zise căpitanul. 
'— Ai dreptate, căpitan Smollet, răspunse Silver. 

Serviciu e serviciu, de sigur. Ei ! Ne-aţi făcut-o astă 
n °apte ! N'am ce zice, ne-aţi făcut-o. Unii din d-voastră 
Ştiu să mânuiască foarte dibaci ciomagul. Şi nici nu 
••agăduese că unii din oamenii mei s'au cam speriat, 
Poate chiar toţi s'au cam speriat, poate chiar eu m'am 
sPeriat; şi poate că de aceea am venit aici să facem pace; 
"ar, bagă de seamă, căpitane, aşa ceva nu se întâmplă 
de două ori! O să punem sentinele şi o lăsăm mai binişor 
C u romul. Poate crezi că eram beţi cu toţii; dar eu îţi 
sPun că n'am băut o picătură, dar eram frânt de oboseală; 
?! dacă m'aş fi trezit cu o clipă mai de vreme, vă prin
deam asupra faptului. încă nu murise, când am ajuns 
!a el! 

Ei şi? întrebă căpitanul Smollet, mai stăpân pe el 
ca oricând. Tot ce spunea Silver era ghicitoare pentru 
el> dar nu s'ar fi simţit din vocea lui. Cât despre mine, 
începeam să am o bănuială. 

Mi-am adus aminte de ultimile cuvinte ale lui Ben 
^unn. începeam să cred că se dusese în tabăra răscula-
M°r, pe când dormeau beţi cu toţii în jurul focului, şi 
s°coteam bucuros în gândul meu, că avem împotriva 
n°astră numai 14 inamici. 

— Iacă ce este, spuse Silver. Nouă ne trebue comoara 
** o să punem mâna pe ea; asta vrem noi! Dumneavoastră 

r e t i tot aşa de mult să scăpaţi cu viaţă, bănuesc; asta 
r e t i dumneavoastră! Aveţi o hartă, nu-i aşa? 
~~ Se prea poate, răspunse căpitanul. 
~~" Ei, o aveţi, ştiu că o aveţi, zise Long John, nu-i 

e voie să vorbeşti aşa de înţepat, nu foloseşte la nimic, 
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să mă crezi. Ne trebue harta, asta vreau să spun. Altfel, 
din partea mea, nu vă doresc nici-un rău. . . 

— Cu mine nu se prinde, omule, îl întrerupse căpitanul. 
Ştiu foarte bine ce gânduri ai, şi nu ne pasă, fiindcă 
acuma nu mai puteţi face nimic. 

Şi căpitanul se uită la el liniştit şi începu să-si umple 
pipa. 

— Dacă Abe Gray. . . izbucni Silver. 
— Ajunge, strigă d-1 Smollet; Gray nu mi-a spus 

nimic şi nu l-am întrebat nimic; şi dacă vrei să ştii, 
mai bine vă văd pe tine şi pe dânsul şi insula toată în 
bucăţi întâiu! Asta am eu de spus! 

Izbucnirea aceasta, păru a potoli pe Silver. începuse 
să se înfierbânte înainte, dar acum se stăpânea din nou-

— Se prea poate, spuse el; eu nu pot şti cum gândesc 
că e bine sau rău, oameni ca dumneavoastră. Da' fiindcă 
văd că te pregăteşti să fumezi o pipă, căpitane, să-M1 

îngădui să fac şi eu la fel. 
îşi umplu pipa şi o aprinse; şi cei doi oameni statura 

liniştiţi câtva timp, fumând, când uitându-se unul la 

altul, când înfundând tutunul în pipă, când aplecându-se 
ca să scuipe. Ai fi zis că joacă teatru. 

— Acuma, reîncepu Silver, asta este. Ne daţi harta 
cu care să găsim comoara şi încetaţi să mai împuşcat1 

şi să mai sdrobiţi capetele unor bieţi marinari când 
dorm. Dacă faceţi cum spun, aveţi de ales. Sau venit1 

la bord cu noi, după ce încărcăm comoara, şi vă da" 
scrisoare la mână, pe cuvântul meu de cinste, că vă las 

undeva la uscat nevătămaţi. Sau, dacă asta nu vă place, 
fimdcă unii din oameni sunt cam grosolani şi au socotd1 

vechi din cauza pedepselor la bord, puteţi rămânea aic1 . 
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Jmpărţim proviziile pe din două; şi vă dau scrisoare la 
Hfrână, cum am spus, că trimit aici cel dintâi vas pe 
care-1 întâlnesc, să vie să vă îmbarce. Acuma nu mai 
aveţi c e spune, asta înseamnă vorbă răspicată. La mai 
mult nu vă puteţi aştepta. Şi trag nădejde, — ridicând 
Vocea —, că toată lumea din casă are să se gândească la 
v«rbele mele, fiindcă ce-am spus unuia, o spun pentru toţi I 

Căpitanul Smollet se ridică în picioare şi scutură 
Cenuşa pipei în palma mâinei stângi. 

— Asta-i tot? întrebă el. 
— Cel din urmă cuvânt, răspunse Silver: dacă nu pri-

n u U, nu mai vedeţi dela mine decât gloanţe! 
— Foarte bine, spuse căpitanul. Acuma ascultă-mă 

P e mine. Dacă veniţi unul câte unul, nearmaţi, îmi 
l a u însărcinarea să vă pun pe toţi în fiare şi să vă duc 
l n Anglia, ca să fiţi judecaţi fără părtinire. Dacă nu vreţi, 
numele meu e Alexandru Smollett, am ridicat steagul 
regelui meu, şi o să vă trimit pe toţi în iad. Comoara 
11 ° puteţi găsi. Vasul nu-1 puteţi conduce — nici-unul 
11111 voi nu se pricepe să conducă un vas. — Nu ştiţi să 
V u luptaţi — Gray, care-i aici, s'a bătut cu cinci de-ai 
°Stri. Cu bricul nu puteţi face nimic, meştere Silver; 

' a i l teţi la uscat şi nu puteţi face altceva. Eu rămân aici, 
s t a vă spun şi sânt cele din urmă vorbe bune care 

e auziţi dela mine; fiindcă de acuma, când mai dau 
u ochii te tine, te împuşc. Şterge-o de aici, băiete, şi 

IePecle 1 
**aţa lui Silver era de zugrăvit; ochii îi ieşau din cap 

furie. îşi scutură pipa de cenuşe. 
~— Dă-mi mâna să mă ridic, strigă el. 
~~~ Eu nu ţi-o dau, răspunse căpitanul. 
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— Cine îmi ajută să mă ridic? urlă el. 
Nimeni din noi nu mişcă. începând să blesteme mur

dar, se târî pe nisip până când ajunse la uşe şi putu 
să se ridice ajutându-se de ea, şi apoi în cârje. Pe urnm 
scuipă în izvor. 

— Asta-i, strigă el, asta-i ce gândesc eu despre voi-
In mai puţin de un ceas, am să vă ard coliba asta p u ' 
t redă ca pe-un pahar cu rom. Râdeţ i acuma I In mai puţi'1 

de un ceas o să raderi altfel I Aceia din voi cari au sa 
moară, sunt cei mai norocoşii 

Şi cu o înjurătură înspăimântătoare, îşi făcu drum 
prin nisip şi, după patru sau cinci încercări neizbutite' 
fu a jutat să sară gardul de omul cu steagul a l b ; în clipa 

următoare dispărură printre copaci. 

CAP. XXI 

A T A C U L 

îndată după plecarea lui Silver, căpitanul, care-1 p a " ' 
dise tot t impul de aproape, se întoarse în casă şi nu g&sl 

pe nici unul din noi la posturi, afară de Gray. A fost prim 3 

oară când l-am văzut supărat. 
— La posturi 1 strigă el. Apoi, pe când ne luam locurile' 

Gray, spuse el, am să-Ji trec numele în jurnalul ° e 

b o r d ; ai rămas la datorie ca un marinar. D-le Trelawney' 
mă mir de dumneata, domnule. Doctore, ştiam c ă a i p u r t 3 

odată uniforma regelui. Dacă la Fontenay ai servit ' 
fel, domnule, mai bine stăteai în pa t în ziua aceea' 

Echipa doctorului era acum la posturi, iar ceil a" 
se grăbeau să încarce puştile de rezervă şi toţ i avea1 

obrajii roşi şi coada între picioare, cum se spune. 
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Căpitanul privi câtva timp în tăcere. Apoi vorbi: 
Prieteni, spuse el, i-am tras o săpuneală lui Silver; 

'-am frecat şi l-am încălzit înadins; şi în mai puţin de un 
c e a s . după cum a spus, vom fi atacaţi. Ei sunt mai mulţi, 
n'am nevoie să v'o spun, dar luptăm din adăpost; şi 
acum câteva clipe aş li spus că luptăm disciplinat. 
- S l mă îndoesc de fel că îi putem învinge, dacă vă daţi 
silinţa. 

Pe urmă merse din om în om ca să vadă dacă totul e 
l n ordine cum spunea el. 

In doi din pereţii casei, acei dela Est şi Vest se găseau 
numai două deschizături pentru puşti; în peretele dela 
S u d , unde era intrarea, de asemenea, două; şi în acel 
«ela Nord, cinci. Pentru şapte câţi eram, aveam douăzeci 
^ Puşti; lemnele de foc fuseseră aşezate în patru gră
mezi — c a nişte mese s'ar fi spus — câte una la mijlocul 
"ecărui perete, şi pe fiecare din ele pulbere şi gloanţe 
51 câte patru puşti încărcate, erau aşezate la îndemâna 
aPărătorilor. In mijloc erau înşirate pumnalele. 

—" Stingeţi focul — spuse căpitanul — frigul a trecut 
*l nU trebue să avem fum în ochi. 

c°Şul de fier fu cărat afară de d-1 Trelawney şi tă-
C1unii stinşi în nisip. 

Hawkins n'a mâncat nimic. Hawkins ia-ţi de mân-
C a r e Şi du-te îndărăt la post să mănânci acolo, urmă 
CaPitanul Smollett. Repede, băiete, nu-i timp acuma. 

UlUer, dă la toată lumea o porţie de rom. 
^e când se petreceau toate acestea, căpitanul Smollett 

t regea în mintea lui planul apărării. 
—- Doctore, dumneata te aşezi la uşe, urmă el, vezi să 

" t e pui în bătaia puştilor; rămâi înăuntru şi tragi 

L 
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prin adăpostul dela intrare. Hunter, treci acolo, la peretele 
de Est; Joyce, dumneata treci la Vest. D-le Trelawney> 
sunteţi cel mai bun trăgător, vă aşezaţi împreună c U 

Gray la peretele mai mare dela Nord, cu cinci deschi' 
zători; de acolo vine primejdia. Dacă ajung până acol° 
şi încep să tragă în noi prin deschizături, lucrurile s e 

încurcă urît. Hawkins, nici tu nici eu nu suntem bun1 

trăgători; noi încărcăm puştile şi dăm ajutor unde e 

nevoie. 
După cum spunea căpitanul, frigul trecuse. îndată 

ce soarele se urcase deasupra vârfurilor copacilor, raze" 
lui cădeau puternic peste poiană şi sorbeau ceaţa. Curân" 
nisipul frigea şi răşina din trunchiuri începu să se to* 
pească. Hainele fură desbrăcate, cămăşile desfăcute la 

gât şi mânecile suflecate până la umăr; stăteam astfe)' 
fiecare la postul lui, înfierbântaţi de căldură şi de neliniŞte' 

Trecu un ceas. 
— Vedea-i-aş spânzuraţi, spuse căpitanul. Cât o s a 

mai aşteptăm? 
Tocmai în clipa aceea se arătau primele semne ^ 

atacului. 
—• Vă rog, domnule căpitan, spune Joyce, dacă vă 

pe cineva, trebue să trag? 
— Ţi-am spus odată! strigă căpitanul. 
— Mulţumesc, domnule căpitan, răspunse Joyce, c 

aceeaşi cuviinţă liniştită. 
Câtva timp nimic nu se întâmplă; dar vorbele "u 

Joyce ne pusese pe toţi în friguri, încordându-ne P r l 

virea şi auzul, puşcaşii cu armele cumpănite în mâi'1' 
căpitanul în mijlocul casei, cu buzele strânse şi * a ' 
încruntată. 
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Câteva clipe trecură şi, deodată, Joyce puse puşca 
la umăr şi trase. împuşcătura deabia se potolise şi deja 
se auzeau de afară altele, una după alta, de jur împrejurul 
'ntăriturii . Câteva gloanţe loviră casa, dar niciunul nu 
Pătrunse; şi pe când fumul se risipea şi dispărea, îngră
ditura şi pădurea din jurul ei păreau tot aşa de liniştite 
îi pustii ca mai înainte. Nici-o creangă nu mişca, nici-o 
tocire de ţeava nu t răda pe vre-unul din duşmanii noştri. 

— Ţi-ai lovit omul? întrebă căpitanul. 
•— Nu, domnule căpitan, răspunse J o y c e ; nu cred că 

l-am nimerit, domnule căpi tan ! 
— Tot e bine că spui adevărat, murmură căpitanul, 

hicarcă-i puşca Hawkins. Câţi crezi că erau de partea 
dumitale, doctore? 

— N'aşi putea spune întocmai, spuse Dr. Livesey. Din 
Partea mea s'au tras trei focuri; am văzut trei flăcări: 
( ' °uă apropiate şi una mai spre Vest. 

— Trei, repetă căpitanul. Şi câte din partea dumi
c e , d-le Trelawney? 

l^ar aici nu era aşa de uşor de răspuns. Veniseră multe 
f°curi dela Nord — şapte după socoteala lui Trelaw-
n e v ; opt sau nouă, după Gray. Dela Est şi Vest se tră
sese numai câte un foc. Era limpede deci, că atacul va 
v eni dela Nord şi că din celelalte trei părţ i , vom fi numai 
*adârîţi. Dar căpitanul Smollett nu schimbă nimic din 
C e ea ce orânduise. Dacă răsculaţii izbutesc să treacă peste 

n § r ă d i t u r ă , spunea el, ar putea să pună stăpânire pe 
n a din deschizăturile neapărate, şi să ne împuşte ca pe 
' î te şoareci, chiar în casa noastră. 
Nici nu aveam mult t imp de gândit. Deodată, strigând 

u toţii, un pâlc de piraţi ieşi din pădure, din partea 

io 
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de Nord, alergând drept spre îngrăditură. In acelaşi 
t imp din pădure împuşcăturile reîncepură, şi un glonţ 
fluieră prin uşe şi sfărâmă puşca doctorului. 

Atacanţii se căţărau peste gard ca nişte maimuţe; 
d-1 Trelawney şi Gray trăgeau mereu; trei oameni că
zură, unul înlăuntrul îngrăditurii, ceilalţi doi în afară. 
Dar dintre aceştia, unul era mai mult speriat decât lovit> 
căci într 'o clipă fu din nou în picioare şi dispăru între 
copaci. 

Doi muşcau pământ , unul fugise, patru izbutiseră să 
treacă peste îngrăditură, pe când, din adăpostul pădurii) 
şapte sau opt oameni, fiecare având, după cum se vedea» 
mai multe puşti, trăgeau mereu dar zadarnic în casa. 

Cei patrii care săriseră peste gard fugeau drept s p r e 

casă strigând, iar ceilalţi, ascunşi printre copaci strigau 

şi ei, îmbărbătându-i. S'au tras mai multe focuri, d a r 

graba trăgătorilor era aşa de mare încât niciunul I l U 

nimeri. în t r 'o clipă cei pat ru piraţi erau lângă noi-

Capul lui J u b Anderson apăru în deschizătura din 
mijloc. 

— Pe ei, cu t o ţ i i ! urlă el cu o voce tunătoare . 
In aceeaşi clipă, un alt pirat apucă puşca lui Hunter 

de ţeava, i-o smulse din mână şi prin deschizătură, cu ° 
izbitură puternică culcă pe bietul om la p ă m â n t , &* 
cunoştinţă. Intre t imp, un al treilea, alergând nesU' 
para t în jurul casei, apăru deodată în uşe şi se rep c Z l 

cu pumnalul la doctor. 

Lupta se întorcea împotriva noastră. Câteva clipe m a 

înainte trăgeam dela adăpost asupra unui duşman d c S ' 
coperit; acum noi eram cei descoperiţi, fără a putea răS" 
punde loviturilor. 
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^asa era plină de fum, mulţumită căruia eram într'o 
arecare siguranţă. Ţipete şi îmbulzeală, flăcările şi pocne-

l e pistoalelor şi un geamăt puternic, îmi zăpăciră auzul. 
~~ Afară, băieţi, afară şi luptaţi-vă în loc deschis. Cu 

putnnalele, strigă căpitanul. 
Am smuls un pumnal din grămadă şi altcineva, luând 
el unul, îmi făcu o tăetură deacurmezişul degetelor, 

e C£u-e abia am simţit-o. M'am repezit afară pe uşe în 
Ul«ina soarelui. Cineva — nu ştiu cine — venea îndată 

U rma mea. In faţă, doctorul fugărea un inamic la vale 
tocmai când mi-am abătut privirea într'acolo, izbu-

S e să-1 rănească adânc la faţă. 
~"~ După casă, băieţi, după casă, strigă căpitanul; şi, 

. l a r în învălmăşeala aceea, am băgat de seamă că vocea 
e r a schimbată. 

^ ră să mai gândesc, am ascultat: m'am întors cu 
analul ridicat, alergând după colţul casei. In clipa nr-

, oare eram faţă 'n faţă cu Job Anderson. Urla, ri-
a t l d în sus o bardă care sclipea în bătaia soarelui. 

a ru mai avut timp să-mi fie frică, dar, înainte ca lo-
U f a să se abată spre mine, am sărit într'o parte şi, 
P^dicându-mă în nisipul moale, mă rostogolii la vale 

CU C aPul înainte. 
a n d am ieşit pe uşe, ceilalţi piraţi se căţărau deja 

l ngrăditură ca să sfârşească cu noi. Unul din ei, cu o 
SCiif 

l e roşie pe cap şi cu cuţitul în dinţi, încălecase chiar aul- Aşa de repede se petrecuse totul, încât când m'am 
Sculat j -a L am nou în picioare, omul cu scufia roşie era tot 

r e Pe gard şi altuia îi vedeam în acelaşi loc capul 
supra îngrăditurii. Şi totuşi în aceste câteva clipe, 

a 'ncetase şi izbânda era a noastră. 

io* 
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Gray, care venea îndată în u r m a mea, îl spinteca5 

pe Anderson, înainte ca acesta să-şi mai vie în f're' 
după ce greşise lovitura. Un altul fusese împuşcat lâiw 
una din deschizături, chiar când se pregătea să tragă 
casă, şi acum trăgea să moară cu pistolul încă fumegat 
în mână. De al treilea ne scăpase doctorul cu o sing11' 
lovitură. 

Din cei patru care pătrunsese în îngrăditură, u l 1 

numai rămăsese şi acela, lăsându-şi pumnalul pe cân'P 
de bătae, se căţăra acum pe gard cu frica morţii într'âns11 

— Trageţi, trageţi din casă! strigă doctorul. * 
băeţi, înăuntru, la a d ă p o s t ! 

Dar nimeni nu-1 auzi ; nimeni nu trase şi cel din uf'1' 
din cei care ne atacase, scăpă teafăr şi dispăru cu c e i l | 
în pădure. In trei secunde nimic nu mai rămăsese 
duşmanii noştri, afară de cei cinci căzuţi, patru ' n 

untrul şi unul în afara îngrăditurii. 
Doctorul, Gray şi cu mine am alergat cum am P° 

mai repede la adăpost ; piraţii vor fi curând acolo u n 

îşi lăsaseră puştile şi ar putea în orice clipă să reînce*" 
focul. , 

In casă, fumul se mai risipise şi văzurăm di" 1 

aruncătură de ochi, preţul izbândei noastre. **x I 
ter zăcea ameţi t lângă deschizătură; Joyce lanS 
lui, împuşcat în cap, neînsufleţit ; iar în n™ 
d-1 Trelawney sprijinea căpitanul, amândoi la fel 

palizi. 
— Căpitanul e rănit, spuse d-1 Trelawney. 
— Au fugit? întrebă d-1 Smollett. 
— Acei cari au p u t u t fără îndoială, răspunse doct" 

dar cinci din ei n 'au să mai fugă de aici îna inte ! 
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"- Cinci! spuse căpitanul. Asta-i bine. Cinci deoparte. 
e i de alta, asta înseamnă că rămânem patru contra 
°u5- E mai bine decât când eram şapte contra 17, sau 
*l credeam noi că sunt ei, ceea ce-i tot una 11). 

^ ' Răsculaţii au rămas curând numai 8, căci omul împuşcat 
i «• Trelawney la bordul vasului, a murit chiar în seara ace-

?1 zile. Dar despre aceasta n'am aflat decât mai târziu. 



PARTEA V-A 

AVENTURA MEA PE MARE 



CAP. XXII 
(:UM AM ÎNCEPUT AVENTURA MEA PE MARE 

^«sculaţii nu s'au mai întors — nici măcar o îm-
Scâtură din pădure. « îşi căpătaseră porţia pentru 

a t â ziua», cum spunea căpitanul; şi am fost lăsaţi 
'Ştiţi ca să îngrijim de răniţi şi să mâncăm. D-l Trelaw-
y Şi cu mine am gătit afară, cu toată primejdia; dar 
a r afară nu ne puteam vedea de treabă de groaza 

3 betelor celor răniţi, de cari se îngrijea doctorul. 
m cei opt oameni căzuţi, numai trei răsuflau: acela 

l r e piraţi care fusese împuşcat lângă deschizătură, 
uter şi căpitanul Smollett; şi dintre aceştia, primii 
e r au ca şi morţi; răsculatul a murit chiar sub cuţitul 
torului şi Hunter, oricât am încercat, nu şi-a mai ve-

n fire pe lumea aceasta. A lâncezit toată ziua răsu-
u greu, ca bătrânul pirat acasă, când îl lovise dam-

h . ^ a > coşul pieptului îi fusese sdrobit de lovitura pri-
a Şi în cădere îşi spărsese capul; iar în noaptea ur-
°are, fără să mai facă o mişcare sau să scoată un 

U n e t . îşi dădu sufletul. 
' t despre căpitan, fusese rănit greu, dar nu pri-

. lQs. Nici-un organ nu fusese atins. Glonţul lui An-

r °n — căci Job îl împuşcase întâi — îi rupsese umă-
*' u atinsese plămânul, dar nu mult; un alt glonţ 
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îi rupsese câţiva muşchi din pulpă. Era sigur că se v a 

înzdrăveni, spunea doctorul, dar timp de vre-o câteva 
săptămâni nu trebuia nici să umble, nici să-şi miŞte 

braţul şi nici măcar să vorbească, dacă s'ar putea. 
Tăietura mea deacurmezişul încheeturilor dela deget" 

era o muşcătură de ţânţar. Dr. Livesey îmi lipise u n 

plasture şi îmi trase şi urechile pe deasupra. 
După masă d-1 Trelawney şi doctorul se aşezară ' a 

căpătâiul căpitanului, sfătuindu-se; şi după ce-au ispra' 
vit de vorbit, — era puţin după miezul zilei — doctorU 
îşi luă pălăria şi pistoalele, încinse un pumnal, p u s C 

harta în buzunar şi, cu puşca la spinare, sări peste g'ar 

şi porni sprinten în pădure. 
Gray şi cu mine stăteam într'un colţ depărtat al case > 

ca să nu auzim sfatul celor mai mari ca noi; Gray " 
scoase pipa din gură şi aproape uită s'o mai pue inelara > 
aşa îi era de marc mirarea. 

1? 
— Ei păcatele mele, spuse el, a înebunit doctori" 
— Nu, am spus eu, cred că e cel din urmă din n° 

care şi-ar pierde minţile. 
—r Camarade, spuse Gray, poate că nu e nebui1' 

dar dacă n'a înebunit el, ascultă ce-ţi spun, să ştii c'a1 

înebunit eu 1 
— Eu cred, i-am răspuns, că doctorul are p ' a n 

lui; dacă nu mă 'nşel se duce să vorbească cu Ben Gu" 
Cum am aflat mai târziu, aveam dreptate; dar în1 

timp, cum în casă era grozav de cald şi nisipul din înSr 

ditură dogorea de căldura soarelui de amiază, încep 
să mă gândesc la un lucru care nu era deloc curm11 

începeam să-1 fericesc pe doctor, care mergea acuin 
răcoarea pădurii, cu păsări în jurul lui, în mirosul plaC 
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al pinilor, pe când eu şedeam şi mă prăjeam cu hainele 
1'picioase de răşină, cu atâta sânge în jurul meu şi atâtea 
trupuri neînsufleţite răspândite peste tot, încât casa îmi 
dădea un desgust vecin cu frica. 

Tot timpul cât curăţăm în casă şi spălam lucrurile 
după masă, desgustul acesta se întărea în mine, până 
când în cele din urmă, fiind în apropierea unui sac 
cu pesmeţi şi cum nimeni nu se uita, am făcut primul 
Pas spre fuga mea, umplându-mi amândouă buzunarele 
c u pesmeţi. 

Eram un prost, dacă vreţi şi desigur eram pe cale 
s ă fac o faptă neroadă şi peste măsură de îndrăzneaţă, dar 
e r am hotărît s'o fac, cu toată băgarea de seamă de care 
e r am în stare. Pesmeţii aceştia, dacă mi s'ar fi întâmplat 
Ceva, mi-ar ţinea de foame şi ziua următoare. Pe urmă 
a ° i pus mâna pe o pereche de pistoale şi, cum aveam deja 
' a mine pulbere şi gloanţe, m'am simţit bine înarmat. 

Cât despre planul pe care mi-1 făcusem, nu era aşa 
râu. Voiam să mă duc pe limba de nisip care desparte 
' a est, ancorajul de mare, să găsesc stânca albă pe care 
0 Văzusem cu o zi înainte, şi să văd dacă într'adevăr 
a colo se găsea barca pe care o ascunsese Ben Gunn; 
0 faptă care avea preţul ei, cum cred şi acum. Dar cum 
e r am sigur că nu aşi fi fost învoit sâ părăsesc întări-
t u r a , singurul meu plan era s'o şterg şi să mă strecor 
a farâ, când nimeni n'ar fi prins de veste; felul acesta 
d e a pleca era aşa de vinovat, încât strica tot meritul 
P'anulul. Dar eram numai un băiat tânăr şi hotărîrea 
^ a era luată. Cum s'a nimerit, întâmplarea m'a ajutat 
l l lult. D-l Trelawney şi Gray erau lângă căpitan, le-
8 âudu-i rănile; drumul era ^deschis: Jntr 'o goană am 
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fost lângă gard, peste el, şi apoi în desişul pădurii; şi, 
înainte ca tovarăşii mei să prindă de veste, eram departe. 

Aceasta era a doua a mea nebunie, mult mai rea 
decât cea dintâi, căci lăsam doar doi oameni teferi 
să păzească întăritura; dar, ca şi cea dintâi, a folosit la 
scăparea noastră, a tuturora. 

M'am îndreptat spre coasta de răsărit a insulei, căci 
voiam să ajung pe limba de nisip, venind din spre mare, 
astfel încât să nu pot fi văzut din ancoraj. Era deja 
târziu după masă, cu toate că era soare şi cald. Cum 
mergeam printre copaci înalţi, auzeam departe de mine, 
nu numai valurile care se spărgeau, dar şi un anume 
foşnet al frunzelor şi sgomot de crengi îndoite de vânt, 
ceea ce îmi arăta că vântul se întărise mai mult ca de 
obiceiu ; câţiva paşi mai departe, eram la marginea pădurii 
şi văzui marea albastră şi însorită până la orizont, cu 
valurile rostogolindu-se şi aruncându-şi spuma pe nisip-

N'am văzut niciodată marea liniştită în jurul insulei 
Gomoarei. Soarele putea dogori, aerul fără nici-o adiere, 
faţa apei netedă şi albastră, şi totuşi valurile bubuiau 
ziua şi noaptea de jur împrejur; şi cred că nu era colţ 
în insulă de unde să nu Ii se"fi auzit sgomotul. 

Mergeam dealungul ţărmului cu multă plăcere, până 
când, socotind că eram acum destul de la sud, ni'ain 
pitulat după tufe dese de scaeţi, strecurându-mă la 
marginea Iimbei de nisip. 

In spatele meu era marea, în faţă ancorajul. Briza 
mării, ca şi când ostenise mai iute fiindcă suflase i» a l 

tare ca de obiceiu, se potolise deja; era acum urmată 
de vânturi uşoare de sud şi sud-est, care aduceau ban
curi de ceaţă; şi ancorajul, ferit de insula Scheletului 
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era liniştit, cu apa ca de plumb, aşa cum era când am 
intrat la început. Hispaniola se oglindea întocmai, dela 
linia de plutire până în vârful catargului, — de care 
atârna pavilionul piraţilor — în oglinda liniştită a apei. 

Lângă ea, se afla una din bărci, cu Silver la cârmă 
— pe el îl recunoşteam totdeauna — şi doi oameni 
aplecaţi peste copostia dela pupa, unul din ei chiar ti
călosul cu scufia roşie, pe care îl văzusem cu câteva 
ceasuri înainte încercând să sară gardul. Pe cât vedeam, 
râdeau şi vorbeau, cu toate că la depărtarea la care 
mă aflam — mai mult de o milă — nu puteam, bine 
înţeles, auzi nici-un cuvânt. 

De odată se auziră nişte ţipete îngrozitoare şi neome
neşti, care la început m'au speriat rău; dar repede 
•ni-am adus aminte de glasul lui Flint, ba mi s'a părut 
chiar, că zăresc penele colorate ale papagalului, care 
stătea agăţat pe încheietura mâinii stăpânului lui. 

Curând după aceea, barca se depărta spre ţărm şi omul 
cu scufia roşie şi tovarăşul lui se scoborîră prin tambuchi. 

Cam în acelaşi timp, soarele apusese după muntele 
Ocheanului şi cum ceaţa începea să se lase repede, se 
alunecase de-abinelea. îmi dădeam seama că nu mai 
e r a timp de pierdut, dacă voiam să găsesc barca în 
seara aceea. 

Stânca albă, care se vedea destul de bine deasupra 
•nărăcinişului, era încă la vre-o câteva sute de paşi mai 
departe pe limba de nisip, şi mi-a trebuit câtva timp 
Până să ajung acolo, tărându-mă în patru labe prin 
'nărăcini. Noaptea se lăsase aproape de tot când am 
Pus mâna pe piatra aspră a stâncii. 

Drept la piciorul ei era o scobitură foarte mică, 
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căptuşită cu muşchi verde şi ascunsă de jur împrejur 
de ierburi înalte până la genunchi, care creşteau mult 
prin locul acela; în mijlocul scobiturii se găsea într 'a-
devăr un mic cort de piei de capră, aşa cum au Ţiganii 
prin Anglia. 

Am int ra t în groapă, am ridicat o foaie de cort şi 
am dat peste barca lui Ben Gunn, croită cum nu se 
poate mai grosolan din coaste de lemn nelucrat, pe care 
erau întinse piei de capră cu părul înăuntru. Bărcuţa 
era foarte mică, chiar pentru mine, şi nu cred că ar fi 
pluti t cu un om mare într ' însa; avea un fel de banca 
aşezată foarte jos şi o vâslă dublă pentru mers. 

Nu văzusem până atunci o barcă, aşa cum le făceau 
vechii Britani, dar de atunci am văzut una, şi nu pot 
să descriu mai bine barca lui Ben Gunn decât spunând 
că era ca cea dintâi şi cea mai proastă barcă făcuta 
de mână de om. Dar meritul mare al bărcuţei, era de 
a fi foarte uşoară, putând fi cărată fără mare greutate-

Aţi crede acum că, după ce găsisem barca, mă li' 
nişt isem; dar între t imp, altceva îmi venise în minte, 
cu a t â t a poftă, încât cred că nici căpitanul Smollett 
nu m'ar fi p u t u t opri, de-ar fi fost acolo. Anume, m'am 
gândit să mă furişez la adăpostul întunericului până la 
Hispaniola, să-i ta i parâma, şi s'o las să se pue pe uscat 
în voia ei. 

E r a m încredinţat că răsculaţii, după atacul respin5 

de dimineaţă, nu doreau decât să ridice ancora şi s * 
plece pe m a r e ; gândeam că ar fi mare lucru dacă i-aŞ 
putea împiedica şi acum, după ce-am văzut că lăsase 
sentinelele lor fără barcă, credeam să pot izbuti f^ră 

mare primejdie. 
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,-MUNIClPULUI' . 
"I am aşezat jos, aşteptând întunericul şi mţuicând 

pesrneţii cu mare poftă. Era o noapui'^j^i^f,alta 
PeHtru planul meu. Ceaţa acoperise cerul de tot. Cele din 

rmă licăriri de lumină dispărură, şi un întuneric desă-
arŞit se aşternu peste întreaga insulă; şi când în cele din 
r'nă ridicai barca, împleticindu-mă, din groapa unde mân-
asem, în tot ancorajul nu se vedeau decât două lumini. 

Una era focul la uscat în jurul căruia stăteau piraţii 
v 'nşi; cealaltă, care de abea se vedea în întuneric, 

r a t a locul unde se găsea vasul. Marea îi schimbase 
0 r ientarea — prova era îndreptată spre mine — şi cum 

ltJgura lumină de pe bord venea din cabină, ceea ce 
edeam eu era numai ceaţa în care se revărsa lumina 
ltl fereastra dela pupa. 
Apele se retrăgeau acuma şi a trebuit să merg prin 

lsipul mâlos, în care mă afundam uneori până la glezne, 
Ca v 

S a ajung la marginea apei; înaintând puţin, cu oare-
r e îndemânare şi forţă, am izbutit să aşez barca pe 

aPâ> cu chila în jos. 

CAP. XXIII 

A P E L E S C A D 

"arca — după cum am avut de multe ori prilejul 
"iu dau seamă înainte de a sfârşi cu ea — era foarte 
°Ură pentru cineva de înălţimea şi de greutatea mea, 
uUnd uşor şi ţinând bine marea; dar era foarte greu 

c°ndus. Oricum aş fi făcut, deriva mereu, şi singura 
''levră care o izbuteam uşor, era să se învârtească pe 
• Chiar Ben Gunn spunea că «era greu de mânuit, 

Pans : a M prinzi meşteşugul ». 
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De sigur că eu nu-i ştiam meşteşugul. Se învârt^ 
în orice direcţie, afară de aceea în care voiam eu; nia 
tot timpul mergeam cu vântul din travers şi sunt încr6' 
dinţat că n'aş fi ajuns niciodată la bric, dacă nu i'1' 
curentul apei. Din fericire, oricum vâsleam, curent" 
mă purta drept spre Hispaniola, aşa că nu putea" 
greşi drumul. 

La început era ca o pată mai întunecată decât înt" 
nericul nopţii, apoi catargele şi corpul vasului încep"1" 
să prindă înfăţişare şi în clipa următoare, cum mi s 

părut (căci cu cât înaintam, cu atât curentul era i'1'1 

tare), mă găseam lângă parâma ancorei, de care m'"" 
apucat. 

Parâma era întinsă ca o coardă de arc, aşa de ta 
trăgea bricul de ancoră. Pe jur împrejurul vasului, 
întuneric, curentul fierbea şi bolborosea ca o ap& 
munte. O tăetură de cuţit, şi Hispaniola s'ar duce m" 
murând cu apele. 

Până aici toate bune dar mi-am adus aminte c " 
parâma întinsă, tăiată de odată, e tot aşa de primejdios 
ca un cal care svârle. Fără îndoială, dacă aş fi fost "? 
de nesocotit încât să tai Hispaniola de ancoră, bar 
şi cu mine am fi fost daţi peste cap. 

Gândul acesta m'a oprit, şi dacă soarta nu mi-81 

fost norocoasă, ar fi trebuit să părăsesc planul "** 
Dar vântul uşor care bătuse din spre Sud şi Sud-Est, s" 
acum, după ce se lăsase noaptea, din spre Sud-Vcst-
când mă gândeam ce să fac, vântul răbufnind, P r l 

Hispaniola şi o împinse în contra curentului Ş1» [ 
marea mea bucurie, am simţit parâma slăbind şi '"' . 
cu care mă ţineam de ea, se afundă o clipă sul» ;'l 
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Mă hotărîsem acum: am scos cuţitul şi deschizându-l 
c u dinţii ani tăiat şuviţă după şuviţă, până când vasul 

e ţinea numai în două. M'am oprit apoi, aşteptând 
a le tai şi pe acestea, când vântul va slăbi încă odată 

Parârna. 
*n tot timpul acesta, auzeam sgomot de voci care 

orbeau tare în cabină; dar drept să spun, eram aşa 
U e adâncit în alte gânduri, încât de abea luam aminte. 
•̂ cum însă, când nu aveam altceva de făcut, am început 
s ă t r ag cu urechea. 

Una din voci am recunoscut-o; era a lui Israel Hands, 
acela care fusese pe vremuri tunarul Iui Flint. Cealaltă 

ra> bine înţeles, a prietenului meu cu scufie roşie. Se 
"nţea bine că amândoi băuseră şi mai beau încă; căci 

Pe când ascultam, unul din ei, cu un strigăt de om 
e a t , deschise fereastra din pupa şi aruncă ceva afară, 
e e a ce am ghicit a fi o sticlă goală. Dar nu erau numai 
n i e U ţ i ; era limpede că se certau rău. înjurăturile că

deau 
Juia să-i ducă la bătaie. Dar de fiecare dată, cearta 

ca grindina şi uneori izbucnea câte una, care sigur 
trebu 

ecea şi glasurile se mai muiau câtva timp şi apoi 
eincepeau, ca să se potolească din nou, fără vre-un 

rezultat. 
^ a uscat, vedeam lumina focului mare arzând printre 

°Pacii dela ţărm. Cineva cânta un vechiu cântec mă
r e s c , legănat şi trist, şi tărăgăna sfârşitul fiecărui 

rs> care nu se isprăvea decât odată cu răbdarea cântă-
Wlui. II auzisem de multe ori în timpul călătoriei şi 

aminteam cuvintele: 
Ruinai unul din tot echipajul a rămas în picioare 

cei şeapte zeci şi cinci câţi au plecat pe mare »! t>in 
11 
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Şi mă gândeam că se potrivea cam prea mult cu pă
ţania lor de dimineaţă, când pierduseră atâţ ia oameni-
Dar după cum vedeam, toţi piraţii aceştia erau tot aşa 
de nepăsători ca şi marea pe care navigau. 

In cele din urmă, vântul veni ; vasul se mişcă încetişor 
apropiindu-se în întuner ic ; simţeam parâma slăbiri" 
din nou şi cu o tăietură sdravănă, am tăiat şi ce m a l 

rămăsese. 

Vântul nu împingea mult barca mea, şi aproap e 

îndată fusei târ î t chiar lângă bordajul Hispaniolei. I" 
acelaş t imp vasul, luat de curentul apei, începu să vi
reze încetişor în jurul pupei. 

L u p t a m din răsputeri, căci mă aşteptam să fiu 

răs turnat în fiecare clipă; dar văzând că nu mă P11' 
t eam depărta de bric de-a dreptul, am vâslit spre pupa-
In cele din urmă, m ă depărtasem de vecinătatea P r l ' 
mejdiaosă în care mă aflasem; şi tocmai cum vâsleau1' 
am d a t cu mâna peste o frânghie subţire care atân1 1 1 

dela dunetă. Pe d a t ă m'am apucat de ea. 

De ce am făcut aşa, n'aş putea să s p u n ; nu ni ' i " 1 

gândit la nimic; dar odată în mâna mea şi ţ inându-i ' u l 

bine, firea mea iscoditoare mă împinse să încerc să " i a 

uit măcar odată pe fereastra cabinei. Am început s a 

mă trag de frânghie şi când am socotit că sunt destu 
de aproape, m'am ridicat în barcă, cam pe j u m ă t a t e 
cu foarte multă băgare de seamă, şi puteam zări acul"1 

tavanul şi o parte din cabină. 

In t impul acesta, bricul şi micul lui tovarăş, plutea u 

destul de repede luaţi de curent ; deja eram în d r e p t 0 

focului dela uscat. Vasul vorbea tare, cum zic nia r l 

narii, despicând apele în nenumărate încreţi turi ; > 
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Până când nu mi-am aruncat ochii în cabină, n'am 
nteles cum de cei doi păzitori n'au prins nimic de 
este. o singură privire era însă de ajuns; şi numai 
Privire am îndrăsnit să arunc din bărcuţa ce se mişca 

' l lh mine. I-am văzut pe Hands şi tovarăşul lui, în luptă, 
o r P la corp, fiecare cu mâna în gâtul celuilalt, 

"l'am lăsat din nou în barcă şi tocmai la timp ca să 
u cad peste bord. Pentru o clipă nu puteam să văd 
l m i c , decât cele două feţe înroşite, pline de ură, 

ntŞcându-se în lumina lămpii care fumega; am închis 
chii ca să-i deprind din nou cu întunericul. 
Cântecul care nu se mai isprăvea, încetase în sfârşit 
întreg echipajul împuţinat din jurul focului, cânta 

c u m cântecul pe care îl auzisem de atâtea ori: 
« cincisprezece eram, etc. » 

^ ă gândeam tocmai ce iute lucrau diavolul şi bău-
r f l la bordul Hispaniolei, când am fost surprins de un 
111 al bărcii; în acelaşi timp bricul se smunci în lături 
P£lru a-şi schimba direcţia; iuţeala între timp sporise 

Obişnuit. 
A m deschis îndată ochii. Peste tot în jurul meu, 

Pa era încreţită şi crestele valurilor luceau ca licuricii. 
sPaniola, în urma căreia eram târît mereu cu câtva 
51 în urmă, părea că nu-şi găseşte drumul şi îi ve-
^ catargele legănându-se în întunericul nopţii; 
n(lu-mă mai bine, am văzut că-şi schimbase mersul 

S p r e Sud. 

. i n întors capul şi inima începu să-mi bată tare. 
°> drept în spatele meu, era lumina focului; cu-

u l cotise la unghiu drept, ducând cu el bricul înalt 
, l rcuţa care sălta uşor; din ce în ce mai iute, în 

w 
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murmurul tot mai tare al apei, eram duşi prin trecă
toare, spre marea adâncă. 

Deodată vasul din faţa mea se smunci virând poate 
20°; şi aproape în acelaşi timp, un strigăt urmat de 
un altul se auzi la bord; auzeam paşi urcând scările la 

punte, şi am înţeles că cei doi beţivi fuseseră întrerupt1 

în sfârşit din cearta lor şi treziţi de dezastrul în care 
se aflau. 

M'am întins pe fundul bărcii cu nădejdea în Dumnezeu-
La capătul trecătoarei, ştiam sigur că dăm peste valurl 

de coastă unde toate grijile mele îşi vor găsi repede sfâr' 
şitul; şi cu toate că aş fi avut poate tăria să mor, ntt 

puteam îndura să-mi văd soarta apropiindu-se. 
Astfel am rămas întins ceasuri, bătut de valuri încoace 

şi încolo, din când în când stropit de ele, aşteptându-ml 

în fiecare clipă moartea. Pe nesimţite oboseala m'a co
pleşit; un fel de toropeală, de lipsă de simţire uneori' 
îmi întuneca mintea în mijlocul groazei; în cele din urn1" 
somnul m'a furat şi în bărcuţa mea scuturată de valu1*1' 
stăm întins, şi visam casa şi vechiul « Amiral BenboW *• 

CAP. XXIV 

CU BARCA PE MARE 

Se făcuse ziuă deabinelea, când m'am deşteptat 5 
m'am pomenit săltat pe valuri la cap'ătul de Sud-VeŞ 
al insulei. Soarele era sus, dar nu-1 vedeam fiind acoper 

de înălţimea Ocheanului care de partea aceasta, scob°r 

până la mare în stânci uriaşe. 
Vârfurile Trinchetului şi Artimonului erau aproaPe' 

muntele pleşuv şi întunecat, avea vârful înconjurat < 
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stânci înalte de 40 sau 50 de picioare, iar jos un brâu 
^ e stânci mari prăvălite. Eram numai la un sfert de 
milâ în larg şi primul meu gând a fost să vâslesc 
'* mal. 

Dar a trebuit repede să-mi schimb gândul. Printre 
stâncile căzute acolo, valurile se spărgeau spumegând 
S l tunând; din clipă în clipă se urmau unul după altul, 
s vârlind în sus apa înspumată şi umplând stâncile cu 
^sunetul lor. Mă vedeam, dacă m'aş fi încumetat să 
"*& apropii, svârlit de stânci, sau luptând zadarnic să 
l l l t l caţăr pe ele. Şi nu era tot, căci, târându-se pe stânci 
Netede, sau svârlindu-se sgomotos în apă, am văzut 
niŞte fiinţe uriaşe, lucioase, s'ar fi spus ca nişte şerpi 
^ o mărime de necrezut, câteva zeci la un loc, şi care 

aceau să răsune stâncile cu lătratul lor. 
De atunci am aflat că erau lei de mare şi cu totul 

"cprimejdioşi. Dar înfăţişarea lor, la care se adăuga 
" r e utatea de a ajunge la ţărm şi valurile înalte, erau 
ftlai mult decât era nevoie ca să-mi treacă pofta să mă 
aP ropii de mal. Mai de grabă aş fi murit de foame 
" e mare, decât să înfrunt asemenea primejdii. 

lotuşi nu stăteam aşa de rău cum credeam. La Nord 
e Trinchet apele mici lăsau în urma lor o fâşie lungă 
e nisip galben; mai la Nord se afla un alt cap — capul 
burilor, cum era însemnat pe hartă — îngropat de 

Pini verzi cari scoborau până la malul mării. 
"«-am adus aminte de vorbele lui Silver, care spunea 

curentul e îndreptat spre Nord de-alungul întregii 
aste de Vest a insulei; şi dându-ml seama de unde 

aiT1> că mă găseam în mersul lui, am vrut mai bine 
l a s muntele Trinchetului în urma mea şi să-mi păstrez 
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puterile ca să încerc să ajung la uscat la capul Pădu
rilor, care mi-se părea mai primitor. 

Pe mare era o hulă lungă şi liniştită. Vântul sufla 
lin şi uşor dela Sud, fără a lucra împotriva curentului Ş1 

valurile se ridicau şi se coborau fără a se sparge. 
De-ar fi fost altfel, ar fi trebuit de mult să pier; dar 

aşa cum erau lucrurile, era de mirare cât de uşor şi sigur 
plutea bărcuţa mea. Deseori, stând încă întins pe fundul 
ei, fără a ridica capul mai sus de copastie, vedeam creasta 
unui val albastru deasupra mea; şi totuşi barca de 
abea sălta, ca pe arcuri, şi luneca pe partea cealaltă» 
în golul valului, uşoară ca o pasăre. 

După puţin timp am început a fi foarte îndrăsneţ Ş1 

m'am ridicat, încercându-mi îndemânarea la vâslit' 
Dar chiar o uşoară schimbare în aşezarea greutăţii01-' 
aduce după ea schimbări în felul de a pluti a unei bard 
mici. Şi de abea mă mişcasem când barca, în loc de a 

mai sălta uşor, se prăvăli la vale de pe un val aşa <*e 

înalt, încât îmi venea ameţeală, şi se înfundă adânc 
cu ciocul, în valul următor, svârlind în sus un mănunciu11 

de spumă. 
Eram ud tot şi îngrozit, şi repede mi-am reluat locul) 

după care barca îşi veni din nou în fire, purtându-B19 

peste valuri, tot aşa de uşor ca şi până atunci. Era 
limpede că nu trebuia să mă amestec, dar în felul acesta» 
de vreme ce nu-i puteam schimba mersul, ce nădejde 

mai aveam să ajung la ţărm? 
începuse să-mi fie o frică groaznică, dar cu toate acestea 

nu mi-am pierdut capul. întâi, mişcându-mă cu toat 
grija, am scos încetul cu încetul apa din barca, s ' u ' 
jindu-mă de pălăria mea de marinar; pe urmă, ridicau 
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Puîin capul, am căutat să-mi dau seama cum făcea 
" arca, spre a pluti aşa de uşor peste valuri. 

Am descoperit că orce val în loc de a Ii un munte 
n e ted şi sticlos cum se vede de pe mal sau de pe puntea 
"Bei corăbii, era întocmai ca un lanţ de munţi pe uscat, 
Plin de vârfuri şi de văi. Barca, lăsată singură, se în
torcea când într'o parte, când într'altă, strecurându-se 
"acă se poate spune, prin părţile mai joase şi ocolind 
'«rfurile şi crestele valurilor. 

"— Dacă-i aşa, m'am gândit eu, e limpede că trebue 
s™ rămân cum mă aflu şi să nu-i stric cumpăna; dar c 
'araşi limpede că pot pune vâsla în apă într'o parte, şi 
Cu'i când în când, să împing barca spre ţărm. Zis şi făcut, 
stăteam rezemat în coate, într'o poziţie foarte obositoare 
*l clin când în când afundam vâsla odată sau de două 
0ri> îndreptând barca spre ţărm. 

Era foarte obositoare muncă, şi mergea încet, dar ve-
c eam bine că mă apropii; şi când am ajuns nu departe de 

aPul Pădurilor, deşi vedeam că treceam dincolo de el, 
acusem totuşi câteva sute de paşi mai spre Est. Eram 

°ricum aproape de mal. Puteam să văd vârful verde şi 
acoros al copacilor legănându-se în vânt şi eram 
cUni încredinţat că voi ajunge fără greş Ia capul 

U rmâtor. 
^ra şi timpul, căci începeam acum să sufăr de sete. 

°goarea soarelui, strălucirea oglindirii lui în valuri, apa 
arii care mă stropea şi se usca pe mine, lăsându-mi sare 
'ar şi pe buze, toate acestea îmi uscau gâtul şi-mi 
°-cau dureri de cap. Vederea copacilor aşa de apropiaţi 

îmbolnăvea de nerăbdare, dar curentul mă duse 
rand dincolo de locul acela ; şi pe când o nouă întindere 
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dc mare se desfăşura înaintea ochilor mei, am văzut cev" 
care mi-a schimbat gândurile. 

Drept în faţa mea, la mai puţin de jumătate de mii»' 
Hispaniola era cu pânzele întinse. Cu toate că erai" 
sigur că voi fi prins, eram aşa de însetat încât nu ştiai" 
dacă trebue să mă bucur sau să mă îngrozesc; şi înainte 

de a şti ce să gândesc, mirarea mă cuprinse cu totul Ş1 

nu putui face altceva decât să privesc şi să mă i"1' 
nunez. 

Hispaniola era cu vela mare şi două flocuri întinse > 
pânza albă şi frumoasă strălucea în soare ca zăpada sa" 
ca argintul. Când am zărit-o întâi, toate pânzele era" 
umflate; era îndreptată cam spre Nord-Vest şi îmi &1" 
chipuiam că oamenii dela bord înconjurau insula '" 
drumul lor îndărăt, spre ancoraj. Curând am văzut c» 
se îndreaptă tot mai mult spre Vest, aşa încât credeai" 
că m'au zărit şi că veneau după mine. 

In cele din urmă, căzu chiar în firul vântului, lu 

împinsă îndărăt şi rămase locului un timp, neputincioasă' 
cu pânzele fluturând. 

— Neîndcmânatecii, mi-am spus, trebue să fie î " c 

beţi turtă. Şi mă gândeam cum i-ar fi strunit căpiţa"" 
Smollett! 

Intre timp vasul prinse vântul încet-încet, pânze1^ 
se umflară din nou, merse apoi repede un minut sau do"' 
şi căzu din nou în firul vântului oprindu-sc locul"1' 
Lucrul acesta se repetă de mai multe ori. încoace şi 'nco'0' 
în sus şi în jos, la Nord, la Sud, la Est, la Vest, Hispanic"1 

naviga în frânturi de drum, şi fiecare pornire sfârŞ0' 
cum începuse, cu pânzele fâlfâind. Mi-am dat seam" 
nu era nimeni la cârmă. Dar atunci, unde erau oamc"11' 
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Sau erau beţi morţi, sau părăsiseră bricul şi atunci 
m'am gândit, că dacă m'aş urca la bord, l-aş putea aduce 
'ndărăt căpitanului. 

Curentul purta barca şi bricul cu aceeaşi iuţeală; 
c " t despre mersul acestui din urină, când pânzele prin
deau vântul, era aşa de fără socoteală şi de întrerupt şi 
Perdea atâta timp stând locului, încât nu câştiga nimic 
d'n drum, clacă nu cumva chiar pierdea. De-aş fi în
drăznit numai să mă ridic şi să vâslesc, l-aş fi ajuns fără 
ÎI1('oială. Planul acesta îmi plăcu prin îndrăzneala lui şi 
8«ndul la butoiul cu apă de lângă teugă îmi spori curajul 
Pe care-1 simţeam crescând. 

M'am ridicat deci, şi îndată am şi fost stropit de un 
V a l de spumă, dar de data asta nu m'am lăsat şi m'am 
PU s pe vâslit cu toată puterea şi băgarea de seamă spre 
Spanio la care plutea în voia ei. Intr'un rând am luat * 

t a t a apă, încât a trebuit să mă opresc şi s'o scot afară, 
u inima cât un purice; dar încetul cu încetul m'am 
^Şnuit şi îndreptam barca printre valuri, primind doar 

l r i când în când o izbitură de val şi o împroşcătură de 
sPumă în faţă. 

Mă apropiam acum repede de bric; vedeam cum stră-
CeŞte alămăria dela echea cârmei, când se mişca încoace 

* «colo; şi nimeni nu se vedea totuşi pe punte. Nu pu-
ar» crede decât că vasul fusese părăsit. 
u acă nu, oamenii erau beţi în cabină, unde i-aş putea 
C e neprimejdioşi şi bricul ar rămânea apoi în stăpâ-

Mea. 
" e câtva timp Hispaniola făcea lucrul cel mai nepotrivit 

J n t r u mine: stătea locului. Avea acum capul la Sud şi 
înţeles balansa mult. De câte ori prindea vântul, 

b i t i e 
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pânzele se umflau puţin şi atunci o aduceau iarăşi &1 

firul vântului. Am spus că aceasta era lucrul cel m a l 

rău pentru mine, căci aşa neputincioasă cum părea, c U 

pânzele care fâlfâind plesneau ca o puşcă şi macarale'0 

izbindu-se de punte, fugea totuşi de mine nu numai cu 
iuţeala curentului, dar şi cu a derivei care era, bir>e 

înţeles, mare. 
Dar acum aveam, în sfârşit, un bun prilej. VânW 

încetase de câteva clipe aproape de tot, şi curenţi" 
întoarse încet Hispaniola, care era acum cu pupa sp re 

mine, cu fereastra încă deschisă şi cu lampa deasup ra 

mesei arzând încă, în miezul zilei. Vela mare atârna c a 

un steag. Afară de curent, vasul nu mişca. Cu câte v a 

minute înainte pierdusem din drum, dar acum, îndoi'1' 
du-mi sforţările, începeam să mă apropii. 

Nu eram nici la trei sute de paşi de vas, când vântu 

răbufni din nou şi bricul porni iarăşi, aplecat şi răzâ" 
apa ca o rândunică. 

Primul meu gând era să desnădăjduesc, dar pe urn1 

m'am bucurat. Vasul se răsucea apropiindu-se la Ju 

mătate, apoi la două treimi, apoi la trei sferturi u1 

distanţa care ne despărţea. Vedeam apa înspumată 
provă. Bricul mi se părea nemăsurat de înalt, de 1 
din barca de unde priveam. 

Şi deodată am început să înţeleg; de-abia ani a v 

timp să gândesc şi să fac ce trebuia să fac pentru 
scăpa; eram pe creasta unui val şi de pe cel urmă t 0 ' 
bricul scobora spre mine. Bompresul era deasupra c 

pului meu; m'am ridicat în picioare şi am sărit, înfunda11 

barca sub apă. Cu o mână am prins săgeata şi cu pici° 
în draiul flocului; stăteam încă astfel, agăţat şi gâfâ"1 

^ 
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C and o izbitură înfundată mă făcu să înţeleg că bricul 
Cl»cnise barca mea şi că mă aflam, fără scăpare, pe 
ttispaniola. 

CAP. XXV 

SCOBOR PAVILIONUL PIRAŢILOR 

De abia mă aşezasem pe bompres, când flocul săgeţii 
l)rinse vântul şi schimbă murele cu un pocnet ca de puşcă. 

•Uuncitura făcu să tresară vasul până la chilă, dar în 
C lPa următoare, cum celelalte pânze se umflau, flocul 
'utură din nou, atârnând leneş. 

Sniuncitura aceasta mă aruncă aproape în mare; şi 
cum, n'am mai pierdut timp, ci m'am târît dealungul 
0 l l lpresului şi căzui pe punte cu capul înainte. 
^•im pe teugă şi vela mare îmi ascundea o parte a 
ntei. Nu se vedea nici-un om. Pe scândurile care nu 

a i fuseseră spălate de când izbucnise răscoala, se vedeau 
niele multor picioare şi o sticlă cu gâtul spart se rosto-

0 e a încoace şi 'ncolo în gurile de scurgere, ca ceva viu. 
deodată, Hispaniola prinse vântul; în spatele meu 
Curile plesniră tare, cârma se întoarse; întreg vasul se 
t u r » şi în acelaşi timp ghiul se roti înăuntru, pânza 
rtâi în fungi, descoperind astfel puntea de sub vânt. 
*ei doi păzitori erau acolo: cel cu scufie roşie răsturnat 
sPute, ţeapăn ca o scândură, cu mâinile întinse în 

c r U c p v 
. c> aratându-şi dinţii printre buzele deschise; Israel 

ftds rezimat de copastie cu bărbia în piept, cu mâinele 
cWse şi întinse pe punte, cu faţa pârlită de soare, 
Palidă ca ceara. 

t v a timp vasul se ridică şi coborî ca un cal nărăvaş; 
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pânzele trăgeau când într'o parte, când într'alta şi gl' iu' 
se mişca încoace şi 'ncolo, până când catargul începu 

să pârîe de încordare. Din când în când, spuma împroşcata 
stropea puntea, când vasul se izbea cu putere de creasta 
unui val: într'atât bricul cu velatura lui înaltă ţine3 

marea mai rău decât bănuita necioplită, care era acu"1 

în fundul mării. 
De câte ori bricul sălta, Scufie Roşie aluneca într" 

parte sau alta; dar ceea ce era îngrozitor de văzut — nicl 

nu mişca şi nici rânjetul dinţilor descoperiţi nu e r a 

turburat de scuturătură. La fiecare salt, Hands dc 

asemenea, părea că se strânge tot mai mult şi se lăsa t° 
mai jos spre punte; picioarele îi lunecau tot mai depa r t e 

şi tot trupul se apleca spre pupa, astfel încât, încetu 
cu încetul, faţa lui fu ascunsă; până la urmă nu-i l l i a 

vedeam decât urechea şi un cârlionţ de păr. 
Totodată, am băgat de seamă că în jurul lor pe scan 

duri, erau pete mari de sânge şi începeam să cred ca • 
furia lor de beţivi, se uciseseră unul pe altul. 

Pe când priveam şi mă minunam, într'un moine" 
calm, când vasul era liniştit, Israel Hands se întoarse P 
jumătate şi gemând înăbuşit se răsuci în poziţia în c a 

l-am văzut întâi. Gemătul, care dovedea suferinţa 5 
• <s 

slăbiciune mare şi felul în care îşi ţinea gura dcscW s" 
mi-au muiat inima. Dar când mi-am adus aminte 
cele auzite din butoiul cu mere, mila m'a părăsit. 

M'am dus până la catargul mare. 
— Imbarcă-te, domnule Hands, i-am spus în râs-
îşi roti ochii stinşi, dar era prea slăbit ca să mai ar 

mirare. Tot ce putea face era să spună un singur cuva 
Rom. Am înţeles că nu era timp de pierdut şi, ferindU' 
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t , e ghiul care mătura iarăşi puntea, ani alergat la pupa 
5' scoborîi în cabină. 

Totul era într'o învălmăşeală greu de închipuit; tot 
C e era închis cu cheia fusese sfărâmat în căutarea hărţii. 

°deaua era plină de noroi, acolo unde ticăloşii stătuseră 
a bee sau să se sfătuiască, după ce umblaseră prin 
Mlaştina din jurul taberei lor. Pe pereţii vopsiţi alb şi 

C u chenar aurit, erau urme de mâini murdare. Zeci de 
l c 'e goale se loveau între ele prin colţuri, de câte ori 

S e tegăna vasul. Una din cărţile de medicină ale doctorului, 
ra deschisă pe masă, jumătate din pagini rupte, ca să-şi 
Prindă cu ele pipele, bănuesc. 

*n mijlocul tuturor acestora, lampa mai ardea încă, 
irtiegând şi răspândind o lumină roşietică. 

M'am dus în magazie; nici un butoi nu mai era acolo 
u n mare număr de sticle fuseseră băute şi aruncate. 

e sigur că de când începuse răscoala, nici-unul din ei 
n u fusese treaz. 

^Hutând, am dat peste o sticlă în care mai rămăsese 
chiu pentru Hands şi pentru mine am găsit nişte 
SlT>eţi, fructe în conserve, un ciorchine mare de stafide 
0 bucată de brânză. Cu toate acestea, m'am urcat pe 
n t e> am pus proviziile mele lângă cârmă şi ocolind de 
Parte p e şeful de echipaj, m'am dus la butoiul cu apă 

e "ni-am potolit bine setea şi numai după aceea am 
a t *ui Hands rachiul. 

băut de sigur un sfert, înainte de a lua sticla dela 
gură. 

~"~ ^ h I spuse el, de aşa ceva aveam nevoie 1 
mă aşezasem deja în colţul meu şi începusem să 
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— Eşti rănit rău? l-am întrebat. 
Mârîi, aş spune mai de grabă, latră: 
— Dacă doctorul ar fi la bord, spuse el, m'aş face bine 

în câteva zile, dar n'am noroc; aşa sunt eu. Cât des' 
pre nerodul ăla, e mort deabinelea, adăugă el arătând 
omul cu scufia roşie. De altfel nici nu era marinar-
Şi de unde vii acuma? 

— Am venit la bord ca să iau bricul în stăpâniri 
domnule Hands; şi până la noui ordine, te rog să şt" 
că eu sunt căpitanul vasului! 

Se uită la mine destul de acru, dar nu spuse nimic-
Sângele îi mai venise puţin în obraji, cu toate că arăta 
încă foarte rău şi urma să alunece şi să cadă mereU> 
după cum se mişca vasul. 

— încă ceva, am zis, nu vreau să am pavilionul acesta 
la catarg, domnule Hands, şi cu voia dumitale am sa-
dau jos; mai bine lipsă, decât cu un astfel de pavili°n 

Şi, ferindu-mă iarăşi de ghiu, am alergat la sau'a 

pavilionului şi am coborît blestematul steag negrU' 
aruncându-1 apoi peste bord. 

— Trăiască regele, am strigat fluturând pălăria, s 

isprăvit cu căpitanul Silver! 
Se uita la mine cu luare aminte, dar pe furiş, ţinâ'1 

mereu bărbia în piept. 
— Bănuesc, spuse în cele din urmă, bănuesc căpita 

Hawkins că vrei să ajungi la uscat acuma. Dac'am s 

de vorbă? 
— Da, cum de nu ! am spus ; din toată inima, domnu 

t'U 

Hands: vorbeşte. Şi m'am întors la mâncarea mea 
multă poftă. 

— Omul ăsta, începu el, arătându-mi-1 slab cu capul» 
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0 brien îl chema, un irlandez, — omul ăsta şi cu mine 
a t n întins pânzele ca să ducem bricul înapoi. Şi, acuma-i 
ni°rt, mort deabinelea; şi nu văd cine are să-1 ducă. 

a c u nu-ţi spun eu ce să faci, nu te pricepi, pe cât ştiu. 
^'te ce zic eu: să-mi dai mâncare şi băutură şi o cârpă 
V e c he sau vre-o batistă ca să-mi leg rana; şi eu te 'nvăţ 
Cur>i să iaci; ăsta-i târg cinstit! 

""— Uite ce spun eu, i-âm răspuns, nu vreau să mă 
' U e în ancorajul căpitanului Kidd; vreau să mă duc în 
acl5postul dela Nord şi să pun frumos vasul pe uscat. 

~~~ Eram sigur, strigă el, nu-s chiar aşa de nerod cum 
r e *i; văd eu ce vrei! Eu am jucat, am pierdut şi acuma 
™ tu mai tare. Adăpostul dela Nord? Bine, n'am 

cotro! Ţi-aş arăta cum să duci bricul şi până la cheiul 
Spâ«.zuraţilor! 

11 s'a părut că socoteala e bună; şi căzurăm la în-
DIf*lă. In trei minute Hispaniola plutea uşor cu vânt 

n spate dealungul ţărmului insulei, cu bună nădejde 
a dubla capul de Nord înainte de amiază şi de a ajunge 

'Sui 
leS*m i a 

ăpost înainte de apele mari, ca s'o putem pune 
pe uscat, şi apoi să aşteptăm apele mici, ca să 

^ ^ ^ ^ j i a l . 
A m legat cârma, am coborît înăuntru şi am scos din 

lada 
mea o batistă de mătase căpătată dela mama. Cu 

°rul meu, Hands îşi legă cu batista rana adâncă din 

t *"*> care sângera încă; după ce manca puţin şi mai 
e două gâturi de rachiu, începu să se înzdrăvenească 

*ăzân/» 
na cu ochii; se ţinea mai drept, vorbea mai tare 

a i limpede şi părea un alt om în toate privinţele. 
lllUul n e e r a c u m n u s e p o a t e ma{ prielnic. Sburam 
Pasăre, ţărmul insulei trecea repede prin faţa noastră 
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şi priveliştea se schimba mereu. Curând trecurăm de 
coasta înaltă şi apoi de malul jos şi nisipos presărat ici 
şi colo cu pini pitici; curând am trecut mai departe, 
ocolind colţul muntelui stâncos care sfârşea insula spre 
Nord. Eram foarte mândru de noua mea îndeletnicire 
şi bucuros că timpul era frumos şi însorit, ca şi de pri
veliştea felurită a ţărmului. Aveam acuma apă de băut 
şi lucruri bune de mâncat, şi remuşcarea că fugisem era 
acum potolită de cucerirea însemnată pe care o 
făcusem. Nu mi-ar mai fi lipsit nimic, dacă ochii lui 
Hands nu m'ar fi urmărit pe punte batjocoritor şi dacă 
pe faţa lui n'ar fi jucat mereu un zâmbet ciudat. Era 
zâmbetul obosit al unui bătrân; dar mai era, afară 
de asta, puţină bătae de joc, o umbră de trădare în 
privirea lui, care nu mă slăbea o clipă, pe când îmi 
vedeam de lucru. 

CAP. XXVI 

I S R A E L H A N D S 

Vântul fiindu-ne prielnic, sufla dela Vest. Ne era cu 
atât mai uşor să ajungem din colţul de Nord-Est al 
insulei la gura adăpostului dela Nord. Dar cum nU 
puteam ancora şi neîndrăznind să punem vasul pe uscat, 
până când apele nu vin mai mari, aveam timp de pierdut-
Şeful de echipaj îmi spunea cum să fac ca să ţin vasul 
locului; după destul de multe încercări, am izbutit, Ş1 

ne aşezarăm din nou la mâncare. 
— Căpitane, spuse el după un răstimp, cu acelaŞ1 

zâmbet neliniştitor, avem aici pe vechiul meu cămara" 
O'Brien; dacă i-ai face vânt peste bord? Eu nu sun1 



COMOARA DIN INSULĂ 177 

sfios de felul meu, dar nu mi se pare că e o podoabă pe 
punte, ce crezi? 

— Nu sunt destul de puternic şi nici nu-mi place treaba 
asta; din partea mea poate să rămâe unde se află, 
am spus. 

-— Hispaniola asta e un vas fără noroc, urmă el 
făcând cu ochiul; o grămadă de oameni au fost ucişi 
pe Hispaniola asta; o mulţime de marinari s'au dus 
de când tu şi cu mine ne-am îmbarcat la Bristol. Nici
odată n'am văzut nenoroc mai înverşunat. Uite, O'Brien 
ăsta, e mort acuma, nu? Eu carte nu ştiu; dar tu ştii 
să scrii şi să citeşti; ca să vorbim deschis, ce crezi, un 
mort, e mort dealbinelea, sau se face strigoi? 

-— Poţi să ucizi trupul, domnule Hands, dar sufletul 
nu, — asta o ştii deja, am răspuns; O'Brien e acum în 
altă lume şi poate ne priveşte I 

— Ah! spuse el; asta nu-i bine; vasăzică îţi pierzi 
timpul când omori pe cineva. Orişicum, strigoii nu-s 
cine ştie ce, după cum am văzut! Am să-mi încerc norocul 
c u ei, J im! Şi-acuma fiindcă ai vorbit deschis, te-aş 
ruga să te duci jos în cabină şi să-mi aduci o — ei, cum 
îi spune?—nu-i nimeresc numele—, o sticlă de vin 
Jim — rachiul ăsta e prea tare pentru mine! 

Felul cum se încurca în vorbă maestrul de echipaj 
uu-mi părea firesc. Şi nu-1 credeam deloc când îmi 
sPunea că vrea mai curând vin decât rachiu. Toată 
Povestea era o şiretenie. Vroia să plec de pe punte — 
e r a limpede — ; dar pentru ce anume nu-mi puteam 
'uchipui. Privirea lui nu întâlnea niciodată pe a mea; 
0 plimba încoace şi 'ncolo, în sus şi în jos, privind când 
Ceful, când pe ascuns, cadavrul lui O'Brien. Zâmbea tot 

12 
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timpul şi scotea limba afară într'un chip aşa de vinovat 
şi de încurcat, încât şi un copil putea să vadă că plă-
nueşte o înşelăciune. I-am răspuns îndată totuşi, căci 
mi-am dat seamă că mă pot folosi de prostia lui şi unui 
om cu mintea aşa de neroadă, era uşor să-i ascund bă-
nuelile. 

— Vrei vin? i-am spus. Mult mai bine aşa. Ce fel de 
vin vrei: alb, negru? 

— Să-ţi spun drept, pentru mine e tot una, camarade, 
îmi răspunse, numai tare să fie, şi de ajuns. 

— Bine, am spus. Am să-ţi aduc vin de Porto, domnule 
Hands. Dar o să trebuiască să-1 caut. 

Şi am început să cobor cât puteam mai sgomotos; 
mi-am scos ghetele, alergând fără a fi auzit prin trecere; 
am urcat scara la teugă şi am scos capul afară. Ştiam 
că nu se aştepta să mă vadă acolo; totuşi am fost cu 
multă băgare de seamă; şi într'adevăr, cele mai urâte 
bănueli se adeveriră din plin. 

Se ridicase în mâini şi în genunchi; şi cu toate că 
piciorul îl durea mult când se mişca — căci îl auzeam 
gemând înăbuşit — totuşi se ţâra pe punte destul de 
iute. In puţine clipe era la gurile de scurgere şi scotoci 
dintr'o legătură de frânghii, un cuţit lung, sau mai de 
grabă un pumnal scurt, pătat de sânge până în plasele. 
II privi o clipă, încercă vârful în palmă şi apoi, ascunzân-
du-1 repede în haină, se târî îndărăt la locul lui lângă 
copastie. 

Asta era tot ce voiam să ştiu. Israel se putea mişca; 
era acum înarmat şi dacă îşi dădea atâta osteneală ca să 
mă îndepărteze, era limpede că eu trebuiam să fiu 

cel jertfit. Ce ar fi făcut după aceea — dacă ar fi încercat 
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să se târîe dela adăpostul de Nord până la tabăra de lângă 
mlaştină, sau dacă ar fi tras cu tunul, în nădejdea că 
tovarăşii lui îl vor auzi şi ajuta cei dintâi, era fireşte, 
mai mult decât puteam şti. Simţeam totuşi, că puteam 
avea încredere în el într 'o singură privinţă, de vreme ce 
amândoi eram legaţi de soarta vasului. Amândoi voiam 
să punem bricul pe uscat fără stricăciuni, într 'un loc 
adăpostit, astfel că, atunci când va fi t impul, să-1 putem 
pune pe apă din nou cu cât mai puţină muncă şi pri
mejdie ; şi până când vom face astfel, socoteam că nu 
aveam de ce mă teme. 

Pe când gândeam astfel, nu stăteam însă cu mâinile'n 
sân. Mă furişasem în cabină punându-mi din nou ghe
tele şi luai o sticlă la întâmplare, şi cu ea, ca o dovadă 
a întârzierei mele, m'am urcat din nou pe punte. 

Hands zăcea acolo unde îl lăsasem, strâns grămadă, 
cu pleoapele închise, ca şi când ar fi fost prea slab ca 
să sufere lumina. Deschise ochii totuşi la sosirea mea, 
sparse gâtul sticlei ca cineva care făcuse lucrul acesta 
deseori, trase un gât bun, cu urarea lui obişnuită: «Noroc». 

Rămase liniştit un t imp şi apoi scoţând o bucată de 
tutun, mă rugă să-i tai o bucată. 

— Taie-mi un capăt din asta, îmi spuse, fiindcă n 'am 
cuţit şi nici putere să tai chiar de aş avea unul. Ah, 
Jim, J im, ml se pare că am greşit m a n e v r a ! Taie-mi o 
bucăţică, cum văd eu, cea din urmă, băiete, că mă duc 
Pe lumea cealaltă! 

•—Bine, i-am spus, îţi tai o bucată de t u t u n ; dar 
dacă aş fi în locul dumitale şi m'aş simţi aşa de rău, m'aş 
r uga ca un creştin. 

•—De ce? spuse el ; spune-mi de ce? • 

12» 
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— De ce? strigai e u ; adineaorea mă întrebai de cei 
morţi . Ţi-ai călcat j u r ă m â n t u l ; ai t ră i t în păcat, în 
minciună şi în sânge; ai ucis un om care zace la picioarele 
t a l e ; şi mă mai întrebi de ce? Să mă ierte Dumnezeu, 
pentru toate astea, d-le H a n d s ! 

Mă încălzisem vorbind, cu gândul la cuţitul plin de 
sânge pe care-1 ascunsese în sân şi cu care voia s'o 
sfârşească cu mine. El, de partea lui, trase un gât de vin 
şi vorbi neobişnuit de rar şi apăsat : 

— Treizeci de ani, spuse el, am umblat pe mări, am 
văzut şi bine şi rău, vreme bună şi vreme rea, provizii 
sfârşite, cuţitele sclipind şi câte încă. Ei, să-ţi spun cu, 
n 'am văzut ceva bun ieşind din b u n ă t a t e ! Eu sunt cu 
acela care loveşte î n t â i ; morţii nu muşcă, aşa cred eu, 
amin I Şi acuma bagă de seamă, adaugă el cu alt 
glas, am vorbit de ajuns fleacuri; marea e tocmai po
trivită. Ai să faci cum îţi spun eu, căpitane Hawkins; 
ridicăm pânzele şi isprăvim. 

Nu mai aveam de mers de cât vre-o două mile; însă 
drumul era lucru gingaş, intrarea în ancorajul dela Nord 
era nu numai îngustă şi cu fund mic, dar şi îndreptata 
dela Est la Vest, astfel că vasul trebuia m â n a t binişor 
ca să fie adus înăuntru. Cred că eram sprinten şi ascul
tător şi sânt încredinţat că Hands era un foarte bun 
pilot, căci am virat de nenumărate ori pe lângă bancuri 
de nisip, cu o siguranţă şi o uşurinţă care erau o plăcere 
de văzut. 

Cum am trecut de intrare, uscatul ne înconjură din 
toate părţile. Ţărmul ancorajului dela Nord era tot aşa de 
împăduri t ca şi a celui dela Sud, dar întinderea de apa 
era mai lungă şi mai îngustă şi semăna mai mult, cui« 
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Şi era de altfel, cu gura unui râu. înaintea noastră, la 
dreapta, spre capătul de Sud, am văzut resturile deja 
putrezite ale unei corăbii mari cu trei catarge; dar stă
tuse a t â t de mult în bătaia ploilor şi-a vânturilor, încât 
atârnau de ea fâşii de alge şi pe punte prinseseră ră
dăcină mărăcinii dela uscat, şi acuma erau plini de 
flori. Era o privelişte tristă, dar care dovedea că anco-
rajul era liniştit. 

— Ascultă acuma, spuse Hands, e aici un fund neted 
pe care trebue pus bricul; nisip mărunt, nici-o încreţitură 
de apă, copaci de jur împrejur şi flori care cresc ca într 'o 
grădină pe vasul acela vechi. 

— Şi dacă îl punem pe uscat, am întrebat, cum ÎI 
scoatem la apă din nou? 

— Aşa, răspunse el, duci o frânghie la uscat când sunt 
apele joase, o treci după un trunchi de pin mai gros, 
te întorci cu ea, o înfăşori pe cabestan şi aştepţi apele, 
când cresc, toată lumea trece la cabestan, trage de frân
ghie şi vasul se saltă pe apă fără să simţi. Şi acuma 
atenţie, băiete, ne-am apropiat de locul potr iv i t ; tri
cord puţin — aşa — drept — tribord — babord puţin — 
drept, d r e p t ! 

Astfel comanda şi eu îl ascultam fără să răsuflu; până 
c ând, deodată strigă: Acuma vino în v â n t ; am pus 
c ârma toată în v â n t şi Hispaniola vira repede, alergând 
c u prova spre malul jos şi împădurit . 

Grija acestor din urmă manevre, slăbiseră puţin supra-
V e gherea sub care ţinusem din scurt pe şeful de echipaj. 
Chiar atunci, eram încă aşa de cufundat în aşteptarea 
bricului care se apropia de fund, încât uitasem cu totul 
^ e primejdia care mă ameninţa şi s tăteam aplecat peste 
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copastia din tribord, privind cum vasul stârnea pe apă, 
deoparte şi de alta, încreţituri care se îndepărtau. Aş fi 
p u t u t pieri fără luptă, dacă o nelinişte nu m'ar fi cuprins 
deodată şi nu m'ar fi făcut să întorc capul. Poate am 
auzit o scârţîitură, poate i-am văzut cu coada ochiului 
umbra mişcând, poate l-am simţit, cum simte şoarecele 
pisica, dar într 'adevăr când am privit îndărăt, Hands era 
la jumăta te de drum spre mine,cu cuţitul în mâna dreaptă. 

Când privirile noastre se întâlniră, am strigat amândoi; 
dar pe când strigătul meu era un strigăt de groază, al lui 
era un răcnet de furie, ca al unui taur care se repede. 
In acelaşi t imp se aruncă spre mine, dar sării înlături . 
Sărind astfel am dat drumul echei, care se întoarse cu 
putere spre babord; cred că această împrejurare mi-a 
scăpat v i a ţ a ; căci echea îl lovi peste piept, oprindu-1 pe 
loc, ameţit . 

înainte de aş veni în fire, scăpasem din colţul hi care 
mă prinsese, având toată puntea în faţa mea. Lângă 
catargul mare m'am oprit, am scos un pistol din buzunar, 
ochii liniştit, cu toate că acum se întorsese şi venea 
din nou spre mine, şi apăsai pe trăgaci. Cocoşul căzu, 
dar nici flacără nici pocnet nu u r m a r ă : apa mării udase 
cremenea 1 Mi-am blestemat zăpăceala! Cum de nu 
mi-am uscat şi încărcat din nou, cu mult înainte, sin
gurele mele arme 1 N'aş fi fost, cum eram acum, ca o 
oaie care fuge de măcelar. 

Răni t cum era, mă minunam cum putea să se mişte de 
iu Le, cu părul cărunt căzut pe faţă, şi faţa lui roşie de 
grabă şi de furie, ca un steag roşu. Nu mai aveam timp sa 
încerc şi celălalt pistol, şi nici dorinţa, căci eram încredin
ţ a t că ar fi fost de prisos. 
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Un lucru vedeam limpede: nu trebuia să fug din faţa lui 
căci m'ar fi încolţit repede, aşa cum m ă încolţise de 
aproape la p u p ă ; odată prins, nouă sau zece ţoii din cu
ţitul p ă t a t de sânge ar fi fost sfârşitul meu de partea 
aceasta a veşniciei. Mi-am pus palmele pe catargul 
mare care era destul de gros şi aşteptai încordat. 

Văzând că stau locului, se opri şi e l ; un minut sau două 
trecură, el prefăcându-se că vine spre mine, eu fe-
rindu-mă. Era un joc pe care-1 jucasem adesea acasă 
prin stâncile Muntelui Negru; dar niciodată, se poate 
crede, cu inima bătându-mi aşa de sălbatec ca acum. 
Totuşi, am spus, era un joc de copii şi ştiam că sânt mai 
sprinten la jocul acesta, decât un marinar în vârstă, cu 
piciorul rănit. Ba chiar curajul îmi crescu î n t r ' a t â t încât 
îmi îngăduiam să mă gândesc în fugă, cum va sfârşi 
acest j o c ; vedeam bine că mă puteam învârti încă m u l t ă 
vreme, dar nu vedeam până la urmă, scăparea. 

Pe când ne găseam astfel, Hispaniola lovi deodată fun
dul, se clătină, hârşcâi puţ in în nisip şi apoi repede, ca 
şi când ar fi fost izbită, se aplecă pe babord până când 
puntea era la 45°, şi cam vre-o jumăta te de tonă de apă, 
pătrunse prin gurile de scurgere şi făcu baltă între punte 
şi copastie. 

Amândoi ne răs turnarăm într 'o clipă şi amândoi ne 
prăvălirăm aproape împreună în jghiaburi, mortul cu 
scufia roşie, cu braţele t o t întinse, rostogolindu-se după 
noi. E r a m aşa de aproape unul de altul, încât m ' a m 
lovit cu capul de piciorul şefului de echipaj şi izbitura 
îmi scutură dinţii. Dar lovit cum eram, am fost cel dintâi 
în picioare; căci Hands era încurcat în trupul mortu lu i ; 
vasul fiind aplecat, pe punte nu se mai putea alerga; 
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trebuia să găsesc altă scăpare şi asta fără zăbavă, căci 
duşmanul meu putea aproape să pună mâna pe mine. 

Repede ca gândul am sărit în şarturile artimonului 
căţărând scările una după alta şi n'am răsuflat decât 
odată ajuns la sburător. 

Iuţeala mă scăpase; cuţitul lovise cu mai puţin de 
jumătate de picior sub mine, pe când fugeam în sus. 
Israel Hands rămase locului cu gura deschisă şi faţa ri
dicată spre mine, icoană a mirării şi a ciudei. 

Având acum o clipă de linişte, n'am pierdut timp 
schimbând cremenea pistolului şi după aceea, având unul 
gata de foc, spre mai bună siguranţă am scos pulberea din 
celălalt, încărcându-1 apoi din nou. 

Hands rămăsese nedumerit de noua mea îndeletnicire; 
începu să-şi dea seama că norocul se întorsese împo
triva lui şi, după ce rămase o clipă nehotărît, se urcă 
greoi în şarturi şi începu să se caţere încet şi muncit, 
cu cuţitul în dinţi. I-a trebuit mult timp şi multe gemete 
ca să-şi tragă piciorul rănit după el; eu îmi isprăvisem 
în linişte pregătirile, înainte ca el să fi urcat o treime 
din drum. Apoi, cu un pistol în fiecare mână, i-am 
vorbit: 

— încă un pas, d-le Hands, am spus, şi-ţi sbor creerii! 
Morţii nu muşcă, ştii bine! adăugai, în bătae de joc. 

Se opri pe dată. Vedeam după faţa lui că încearcă 
să gândească şi mintea îi umbla aşa de încet şi de greoi 
încât, ferit în noul meu adăpost, am început să râd 
tare. In cele din urmă, înghiţând de vre-o două ori, 
vorbi, cu aceeaşi nedumerire zugrăvită pe faţă. Ca să 
vorbească trebui să scoată cuţitul din dinţi, clar aminteri 
rămase nemişcat. 
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— Jim, spuse el, văd c'am pornit-o prost noi amândoi 
Şi că trebue să facem pace ; te prindeam până acuma dacă 
nu se apleca vasul; da sunt om fără noroc, şi văd că trebue 
să mă plec eu, maestru marinar, unui băeţaş ca tine, J i m ! 

Ii sorbeam cuvintele zâmbind, mândru ca un cocoş 
Urcat pe gard, când, într 'o clipă, mâna lui dreaptă se 
îndoi peste umăr. Ceva zbârnâi în aer ca o săgeată; am 
simţit o lovitură, apoi o durere usturătoare, şi iată-mă 
ţintuit cu umărul de catarg. In durerea şi surprinderea 
niomentului — de abia aş putea spune că m ' a m gândit 
s ă trag, şi sunt sigur că n 'am ţintit, — amândouă pi
stoalele luară foc şi amândouă îmi scăpară din mâini. N'au 
căzut singure; cu un strigăt înăbuşit, maestrul de echipaj 
dădu drumul şarturilor şi căzu în apă cu capul înainte. 

CAP. XXVII 

« B A N I D E A U R » 

Vasul fiind înclinat, catargele atârnau mult deasupra 
a Pei şi de acolo de unde eram căţărat nu aveam sub mine 
decât adâncul apelor. Hands, care nu se urcase aşa de 
S u s , era prin urmare mai aproape de vas şi căzu între 
'nine şi copastie. Se ridică odată la suprafaţă într 'o 
sPuniă de apă şi sânge şi apoi se duse la fund pentru 
totdeauna. F a ţ a apei liniştindu-se, îl puteam vedea 
'"tins pe fundul de nisip luminos şi curat, în umbra 
a s u l u i . Vre-o câţiva peşti trecură pe lângă trupul lui. 
Uneori când faţa apei unduia, părea că mişcă, s'ar fi 
sPus că încearcă să se ridice. Dar era mort deabinelea, 
c " c i era şi împuşcat şi înecat ; hrană de acum peştilor, 

ftlar în locul pe care mi-1 sortise. 
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De abia mă încredinţasem de aceasta şi începui să mă 
simt ameţit, slab şi îngrozit. Sângele cald îmi curgea pe 
spate şi pe piept. Cuţitul acolo unde îmi ţintuise umărul 
de catarg, mă frigea ca un fier roş; totuşi nu durerea mă 
înfricoşa, căci mi se părea că o pot îndura fără să mur
mur, dar eram îngrozit la gândul că aş putea să cad în 
apa verde alături de trupul şefului de echipaj. 

Mă ţineam cu amândouă mâinile strâns, până când 
mă dureau unghiile şi am închis ochii ca şi când aş fi 
vrut să înlătur astfel primejdia. încetul cu încetul, 
mintea îmi mai veni la loc, inima îşi mai potoli bătăile şi 
începui să fiu din nou stăpân pe mine. 

Cel dintâi gând fu să smulg cuţitul, dar fie că era 
înfipt prea tare, fie că eram prea slab de înger, un tre
mur puternic m'a cuprins şi nu m'am încumetat să-1 scot. 
Destul de ciudat, tocmai tremurul acesta m'a scăpat-
Cuţitul — cum mi-am dat seama— aproape nu mă lovise; 
mă ţinea numai de o bucăţică de piele, pe care tremurul 
meu o smulse. Sângele curse mai tare desigur, dar erau1 

iarăşi stăpân pe mişcările mele şi ţintuit pe catarg numai 
prin cămaşe şi haină. 

Le-am rupt dintr'o smucitură şi m'am scoborît Pe 

punte pe scările din tribord. Pentru nimic în lume m1 

m'aş fi dat jos, sdruncinat cum eram, pe scările difl 
babord, de pe care Israel de-abia căzuse. 

M'am scoborît jos, şi am legat cum am putut rana> 
mă durea destul de tare şi sângera încă mult, dar nu era 
nici adâncă, nici primejdioasă şi nici nu mă supăr11 

mult când mişcăm braţul. Am privit apoi împrejur ? 
cum vasul era acum într'o privinţă, al meu, mă gând11 

să scap şi de ultimul călător — mortul O'Brien. 
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Se oprise, cum am spus, de copastie unde zăcea ca un 
lei de păpuşe stricată şi groaznică la vedere, de mărimea 
unui om, este adevărat, dar fără culoarea şi mlădierea 
unei fiinţe vii. In poziţia în care se afla puteam să-1 mâ-
nuesc uşor; şi cum obişnuinţa atâtor încăerări sânge
roase, ştersese în mine aproape cu totul frica de mort, 
l-am luat de mijloc ca şi când ar fi fost un sac de cartofi 
şi, săltându-1 odată sdravăn, îi făcui vânt peste bord. Se 
duse, într'un plescăit de apă; scufia roşie rămase plu
tind la suprafaţă; şi îndată ce apa se linişti l-am putut 
vedea pe el şi pe Israel unul lângă altul, amândoi miş
când parcă, sub unduirea apei. O'Brien cu toate că era 
tânăr era foarte chel. Zăcea acolo, cu capul lui chel pe 
genunchii omului care-1 ucisese, iar peştii se mişcau iute 
încoace şi 'ncolo peste amândoi. 

Era acum singur pe vas ; apele se întorceau. Soarele era 
aşa de aproape de asfinţit încât deja umbra pinilor de pe 
'naiul de vest, începea să se întindă peste întreg ancorajul 
Şi cădea în pete întunecate pe punte. Vântul serii începea 
să sufle şi, cu toate că adăpostul era bine păzit din spre 
răsărit de muntele cu două vârfuri, frânghiile întinse 
începură să fluere încetişor şi pânzele leneşe să fluture 
într'o parte şi alta. 

începeam să văd primejdia pentru vas. Flocurile le-am 
strâns repede şi le-am adus grămadă jos; dar cu vela mare 
lucrul era mai greu. Bine înţeles, când bricul s'a aplecat, 
ghiul se sucise peste bord şi capătul lui împreună cu un 
colţ din velă erau cufundate sub apă. 

Gândeam că aceasta e şi mai primejdios; totuşi frânghiile 
e r au aşa de încordate, încât mi-era frică să mă amestec. 
Până în cele din urmă am scos cuţitul şi am tăiat fungile. 
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Picul artimonului căzu îndată şi o boltă mare de pânză 
se întinse, plutind pe a p ă ; dar oricât m'am muncit, n 'am 
putut-o u r n i ; a t â t am izbutit să fac; pentru rest, Hispa-
niola trebuia să-şi pună nădejdea în noroc, ca şi mine. 

In acest t imp, umbra se întinsese peste întreg ancorajul, 
cele din urmă raze —• mi-aduc aminte — căzând prin-
t r 'un luminiş al pădurei şi strălucind ca pietre nestimate 
pe haina înflorită a corăbiei naufragiate. începuse să fie 
răcoare; apele scădeau repede şi vasul se culca tot mai 
mult pe-o coastă. 

Cu greu m'am dus la provă şi am privit. Apa mi se părea 
destul de puţin adâncă şi ţ inându-mă de frânghia tăiată 
cu amândouă mâinile spre mai multă siguranţă, mi-am 
dat drumul. Apa de-abea îmi ajungea la p iept ; nisipul 
era tare şi încreţit şi m'am îndreptat prin apă, spre ţărm 
bucuros, lăsând în urma mea Hispaniola, culcată pe-o 
parte cu vela mare întinsă pe apă. Cam în acelaşi t imp, 
soarele asfinţise şi briza începu să şuere în amurg, printre 
pinii care se legănau. 

In sfârşit, nu mai eram acum pe apă şi nici nu mă în
torceam cu mâinile goale. Bricul era, în sfârşit, curăţat 
de piraţi, gata de a fi luat în stăpânire de ai noştri şi 
pus pe apă din nou. Nu mă gândeam decât să mă întorc 
acasă, în întări tură, şi să mă laud cu isprava mea. Poate 
că voi fi mustrat puţin pentru fuga mea, dar prinderea 
Hispaniolei era un răspuns care ar fi amuţ i t pe oricine şi 
nădăjduiam că însuşi căiptanul Smollett va mărturisi 
că nu mi-am pierdut t impul. 

Gândind astfel, şi foarte vesel, mă îndreptam spre 
întări tură şi tovarăşii mei. Mi-am adus aminte că râul cel 
mai din spre răsărit, acela care se varsă în ancorajul 
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căpitanului Kidd, curgea din muntele cu două vârfuri, pe 
stânga m e a ; am cotit drumul astfel încât să pot trece apa 
unde era mai mică. Pădurea era destul de, rară şi urmând 
poalele muntelui, l-am ocolit repede şi nu mult după aceea 
am p u t u t trece râul, a cărui apă îmi ajugea sub genunchi. 

Ajunsesem aproape de locul unde îl întâlnisem pe Ben 
Gunn, părăsi tul ; şi mergeam acum mai cu băgare de 
seamă, privind în toate părţile. Intunerecul se lăsase 
aproape de tot şi cum treceam printre cele două vârfuri, 
zării pe cer lumina unui foc care pâlpâia şi la care, 
gândeam eu, îşi pregătea mâncarea locuitorul insulei. 
Dar mă minunam, în inima mea, cum de era aşa de 
nesocotit, căci dacă eu puteam să văd lumina, oare nu 
putea s'o vadă şi Silver, de acolo unde îşi făcuse t a b ă r a 
la ţă rm, lângă mlaştină? 

Pe nesimţite, noaptea se lăsa tot mai întunecoasă; 
de-abia puteam să ţin drumul spre în tăr i tură ; muntele, 
cu două vârfuri în spatele meu şi Ocheanul, la dreapta 
niea, se vedeau tot mai s lab; stelele erau puţine şi pa
lide ; şi, în întinderea joasă pe care mergeam, mă împie
decam de mărăcini şi dădeam în gropi de nisip. 

Deodată, un fel de lumină slabă. Privii în sus: o strălu
cire palidă de raze de lună cădea pe vârful Ocheanului 
îi, curând după aceea, am văzut ceva mare şi argintiu, 
niişcându-se încet în spatele copacilor şi, ştiam că luna 
răsărise. 

Astfel ajutat, am făcut repede restul de d r u m ; mer
gând şi câteodată alergând, mă apropiam de întări tură. 
Totuşi când am intrat în pădurea din apropierea ei, n 'am 
*°st chiar aşa de zăpăcit încât să nu încetinesc şi să nu 
taaintez decât cu băgare de seamă. Ar fi fost un trist 
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sfârşit al aventurei mele să fiu împuşcat din greşeală de 
unul de ai noştri. 

Luna se ridica tot mai sus; lumina ei cădea din plin, 
acolo unde copacii erau mai rari; şi, drept în faţa mea, 
zării printre copaci o lumină de altă culoare. Era roşie, 
caldă şi din când în când slăbea, ca şi când ar fi fost tă
ciunii unui foc care se stinge. 

Oricât îmi băteam capul nu-mi dădeam seama ce putea 
li. In cele din urmă am ajuns chiar la marginea poenii; 
capătul din spre apus era deja scăldat în lumina lunii; 
restul şi întăritura era încă în umbră întunecată, îm
pestriţată cu dungi luminate. 

De partea cealaltă a casei, un foc mare arsese până 
la jar şi arunca o lumină roşcată care se deosebea izbitor 
de lumina palidă şi dulce a lunii. Nimic nu mişca, nici-un 
sunet afară de acel al vântului. M'am oprit foarte mirat 
şi poate cu puţină frică; nu era obiceiul nostru să facem 
focuri mari; dimpotrivă, din ordinul căpitanului, făceam 
economie cu lemnele; şi începu să-mi fie teamă că se 
întâmplase ceva rău în lipsa mea. 

M'am furişat la capătul de Est, ţinându-mă în umbră, 
şi la un loc potrivit, unde întunericul era mai mare, 
am sărit peste gard. 

Pentru mai multă siguranţă, m'am târît în mâini 
şi în genunchi, fără sgomot, spre colţul casei. Cum mă 
apropiam, m'am simţit deodată foarte uşurat. Nu era 
un sgomot plăcut prin el însuşi şi în alte timpuri ai» 
avut să mă plâng de el; dar în clipa aceea era muzica 
pentru mine să-mi aud prietenii sforăind aşa de puternic 
şi de paşnic în somnul lor. Strigătul sentinelei pe mare, 
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acel frumos « Totul e bine », nu mi s'a părut niciodată 
rriai liniştitor. 

Intre t imp un lucru era neîndoios, paza era nu se 
poate mai proastă. Dacă ar fi fost Silver şi oamenii 
lui care s'ar fi furişat acum, nici-unul n 'ar mai apuca 
răsăritul soarelui. Aşa se întâmplă, am gândit eu, când 
căpitanul e răn i t ; şi din nou m'am mustra t aspru că i-am 
părăsit în primejdie când eram aşa de puţini pentru pază. 

Ajunsesem acum la uşe şi m'am oprit. înăuntru, 
totul era în întunerec, încât nu se vedea nimic. Cât 
despre sgomot, se auzea sforăitul neîncetat al celor cari 
dormeau şi uneori un sgomot de fluturat şi de ciugulit 
de care nu-mi dădeam seama ce putea fi. 

Cu mâinile întinse înaintea mea, am int ra t binişor. 
Am să mă duc la locul meu (gândeam eu râzând fără 
Sgomot) şi o să mă bucur dimineaţa privindu-i, când 
v o r da peste mine. 

Piciorul meu lovi ceva moale — era trupul unuia 
din cei care dormeau; se întoarse mârâind, dar fără 
s 3 se trezească. 

Şi apoi deodată, o voce ascuţită izbucni din întuneric: 
— Bani de aur, bani de aur, bani de aur, bani de aur, 

bani de aur, şi aşa mai departe, fără întrerupere, fără 
Vl-e-o schimbare, ca o morişcă. 

Papagalul verde a lui Silver, căpitanul Flint 1 Pe el 
" auzisem ciugulind o bucată de coaje; el era acela care 
'acea paza mai bine decât orice om, el îmi vestea sosirea 
C u vorba lui obositoare! 

N'am avut t imp să-mi mai viu în fire. La cârâitul 
a s c u ţ i t al păsării, cu toţi se. deşteptară şi se r idicară: 
S l cu o înjurătură sdravănă vocea lui Silver strigă: 
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— Cine-i? 
M'am întors să fug, mă lovii puternic de cineva, m'am 

dat îndărăt, nimerind drept în braţele altcuiva, ţinându-
mă strâns. 

— Adu o faclă Dick, spuse Silver, când fui astfel 
prins. 

Unul din oameni ieşi afară şi se întoarse curând cu 
o faclă aprinsă. 



PARTEA VI-A 

CĂPITANUL SILVER 

ÎS 



CAP. XXVIII 

IN TABĂRA DUŞMANILOR 

Lumina roşietică a faclei luminând interiorul casei 
îmi arătă că cele mai rele temeri ale mele se adeveriseră. 
Piraţii erau în stăpânirea casei şi a proviziilor; butoiul 
cu rom, pesmeţii, carnea de porc afumată erau acolo 
unde le lăsasem ; şi, ceea ce mă înspăimânta peste măsură, 
nici urmă de prisonieri. Nu puteam crede decât că 
fuseseră ucişi cu toţii şi mă durea tare în suflet că nu 
fusesem împreună cu ei să pier şi eu. 

Erau şase piraţ i : nici un altul nu mai era în viaţă. 
Cinci din ei erau în picioare, roşi şi umflaţi, treziţi din 
somnul beţiei. Al şaselea se ridicase numai într 'un cot : 
era foarte palid şi bandajul roş de sânge din jurul ca
pului, arăta că fusese rănit de curând şi încă mai de 
curând, legat; mi-am adus aminte de omul care fusese 
împuşcat şi fugise îndărăt în pădure când au d a t atacul, 
şi nu mă îndoiam că el era acela. 

Papagalul îşi mângâia penele pe umărul lui Silver. 
El însuşi, mi s'a părut mai palid şi mai îngrijat de cum 
eram obişnuit să-1 văd. Era încă îmbrăcat în hainele 
acelea frumoase cu care venise în solie, dar care erau 
acuma murdare de p ă m â n t şi rupte de ţepii mărăcinilor 
din pădure. 

13* 
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— Aşa, spuse el, uite-1 pe J im Hawkins, care vine 
să ne v a d ă ! Haide, fie, eu o iau prieteneşteI 

Şi se aşeză pe butoiaşul de rom şi începu să-şi umple 
pipa. 

— Dă-mi foc, Dick, spuse el ; şi după ce-şi aprinse 
bine pipa, adaugă: 

— Bun, băiete, înfige facla în grămada asta de lemne 
şi d-voastră, domnilor, poftiţi mai aproape; nu-i nevoie 
să staţi în picioare pentru d-1 Hawkins ; dumnealui o 
să vă ierte, puteţ i să mă credeţi ! 

Şi-aşa, J im (îndesând tu tunul în pipă) ia tă-te ; mare 
şi neaşteptată plăcere ai făcut bietului, bătrânului 
J o h n ! Am văzut eu că eşti băiat sprinten de cum te-ani 
v ă z u t ; dar de data asta m'ai d a t g a t a ! 

La toate acestea, cum se poate închipui, n 'am răspuns. 
Mă puseseră cu spatele la pere te ; s tăteam acolo privindu-1 
pe Silver în faţă cu destulă bărbăţie nădăjduesc, dar cu 
moartea în suflet. 

Silver pufăi liniştit de vre-o două ori din pipă şi apoi 
urmă sfătos: 

— Ei, J i m ! Fiindcă se 'ntâmplă să fii aici, zise el, am 
să-ţi spun cam ce gândesc eu. Mi-ai plăcut totdeauna, 
că te vedeam băiat isteţ şi icoana mea când eram tânăr 
şi arătos. Am vrut mereu să fii cu noi, ca să ai şi tu partea 
ta şi să mori om bogat, şi acuma ţi-a venit rândul. Căpi
tanul Smollett e bun marinar, n 'am ce zice, dar cam 
aspru cu disciplina. « Serviciu e serviciu» spune el, Ş1 

are dreptate . Fereşte-te de c ă p i t a n ; şi doctorul e supărat 
de moarte pe t ine: «ticălos nerecunoscător!» aşa a spus, 
şi, c a s ă scurtez povestea, uite ce este: nu te mai pot 1 

întoarce la ai tăi, fiindcă nu te mai primesc; şi dacă nu 
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cumva vrei să mai faci un echipaj numai cu tine singur, 
ceea ce-i cam puţin, are să trebuiască să vii la căpitanul 
Silver! 

Până aici, toate bune. Prietenii mei erau deci în viată 
Şi cu toate că credeam întrucâtva cele ce-mi spusese 
Silver, anume că erau supăraţi rău de fuga mea, eram 
mai mult uşurat decât abătut . 

—• Nu mai zic că eşti în mâinile noastre, urmă Silver, 
cu toate că eşti, după cum vezi. Mie îmi place să ne 
înţelegem; n 'am văzut nici-odată ieşind ceva bun din 
ameninţări. Dacă serviciul îţi place, vii cu noi, dacă 
nu-ţi place, J im, eşti liber să spui n u ; liber ca vântul, 
camarade; mai frumos nu se poate vorbi ! 

— Trebue să răspund atunci? am întrebat cu vocea 
tremurată. Din toate vorbele astea spuse în bătae de 
joc, simţeam plutind deasupra mea ameninţarea morţii ; 
obrajii îmi ardeau şi bătăile inimii mă dureau în piept. 

•— Băiete, spuse Silver, nimeni nu te sileşte. Gândeşte-te 
J ntâi. Nimeni din noi nu te zoreşte, camarade; t impul 
trece aşa de plăcut cu tine 1 

•— Bine, am spus eu prinzând puţină inimă, dacă a m 
de ales, atunci am drept să ştiu ce se petrece, de ce sunteţi 
a>ci şi unde sunt prietenii mei? 

•— Ce-i aia? întrebă unul din piraţi mormăind. Unde-i 
''orocosul care ştie? 

•— Ţine-ţi gura până te întreabă cineva, prietene, 
s t r igă Silver mânios celui care vorbise. Apoi cu vocea 
°lândă dela început, îmi spuse: 

— Eri dimineaţa, domnule Hawkins, spuse el, în 
timpul quartului dela 4 la 8, Dr. Livesey a venit la noi 
CU steagul alb. îmi spune: «Căpitane Silver, eşti t rădat . 
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Vasul s'a dus ». E i ! Poate că băusem câte-un pahar şi 
mai cântasem câte-un cântec ca să lunece mai bine pe 
gât. Nu spun că n 'am băut . Oricum, niciunul nu prinsese 
de ves te; ne-am uitat, şi bricul nu mai era acolo I N 'am 
văzut încă o ceată de nătărăi mai prostiţi de cum am 
fost noi, să m ă crezi! «Ei» , spune doctorul, «să ne 
tocmim». Ne-am tocmit, el şi cu mine, şi iacă: provizii, 
rachiu, casă, lemne de foc pe care aţ i avut bunătatea să 
le tăiaţi şi, cum să zic, toată corabia, dela rândunică 
până la chilă! Cât despre ei, au şters-o; unde s'au dus, 
nu ş t iu ! 

Trase din nou din pipă liniştit. 
— Şi ca nu cumva să-ţi intre în capul ăla al tău, 

urmă el, că ai fost trecut în târg, astea-s cuvintele din 
urmă care le-am schimbat: Câţi sunteţi, am întrebat, 
care plecaţi? « Pat ru », spune el, « patru, şi unul din noi 
rănit. Cât despre băiatul ăla, nu ştiu unde naiba o fi», 
spune el, « şi nici nu-mi pasă. Ne-am săturat de el ! » 
Astea sunt cuvintele lui. 

— Asta-i t o t ? 
— Asta-i tot ce trebue să ştii tu, fiule! răspunse 

Silver. 
—• Şi-acuma trebue să aleg? 
— Acuma trebue să alegi, poţi să mă crezi, spuse 

Silver. 
— Nu sunt chiar aşa de nerod, am spus, şi ştiu ce 

m'aşteaptă. Intâmplă-se ce s'o întâmpla, nu-mi pasă ! 
Am văzut prea mulţi oameni murind, de când am plecat 
cu voi. Dar am şi eu de spus câteva lucruri, am zis, şi 
acum eram încălzit b ine; cel dintâi e acesta: sunteţi la 
s t râmtoare : vasul pierdut, comoara pierdută, oamenii 
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pierduţi ; nimic nu s'a ales din t ruda voastră; şi dacă 
vreţi să ştiţi din ce cauză, vă spun: din cauza mea. 
Eram în butoiul cu mere în noaptea când am văzut 
insula şi v 'am auzit pe tine John şi pe tine Dick şi pe 
Hands, care-i acuma în fundul mării, şi am raportat 
îndată fiecare vorbă care aţi spus-o. Cât despre bric, 
eu l-am tăiat de ancoră, eu am ucis oamenii care erau 
la bord şi eu l-am dus acolo unde nici-unul din voi n'are 
să-1 mai vadă vreodată. Râd eu de voi; din capul locului, 
eu v 'am stricat planurile; nu mi-e frică de voi mai mult 
ca de-o muscă! Puteţ i să mă ucideţi, puteţ i să mă 
cruţaţi, cum vă place. Dar vă mai spun încă ceva, 
Şi-atât: dacă mă cruţaţi, uit ce-a fost şi când veţi fi la 
judecată pentru piraterie, am să vă ajut cât pot. Aveţi 
de ales: mai ucideţi un om fără nici-un folos, sau mă 
cruţaţi, şi aveţi un martor care vă poate scăpa dela 
spânzurătoare! 

M'am oprit, căci pierdusem răsuflarea şi, spre mirarea 
niea, nici-un om nu mişcă, dar cu toţii se holbau la mine 
ca nişte oi. Şi pe când se uitau astfel la mine, începui 
din nou: 

— Şi-acuma, domnule Silver, am spus, cred că dum
neata eşti cel mai vrednic din câţi sunteţi aici; dacă 
lucrurile se 'ntorc prost pentru mine, am să te rog să-i 
s pui doctorului cum m'am p u r t a t ! 

— N'am să uit, spuse Silver cu un glas aşa de ciudat 
încât n'aş fi p u t u t în ruptul capului spune dacă voia 
să-şi râdă de mine, sau dacă bărbăţia mea îl făcea să 
niă preţuiască mai mult. 

•— Mai e ceva de spus, strigă marinarul cu faţa ca de 
ttiahon — Morgan îl chema — pe care îl văzusem în 
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cafeneaua lui Long John pe chei, Ia Bristol. El 1-a re
cunoscut pe Câine-Negru! 

— Ascultafi, mai este încă, adaugă bucătarul, tot 
băiatul ăsta a şterpelit harta dela Billy Bones. Dela 
început până la sfârşit ne împiedicăm de Hawkins! 

— Atunci îi arăt eu! spuse Morgan înjurând. 
Şi sări în picioare cu cuţitul scos, de s'ar fi spus că 

are 20 de ani. 
— Stai! strigă Silver. Cine te crezi, Tom Morgan? 

Te pomeneşti că te crezi căpitan ? Te 'nvăţ eu cine-i! 
Pune-te în drumul meu, şi te duci acolo unde mulţi 
oameni de treabă s'au dus în ăşti 30 de ani: unii spân
zuraţi de catarg, alţii peste bord şi cu toţii hrană la 
peşti! Nimeni nu m'a privit între ochi, Tom Morgan, 
şi a mai avut pe urmă vre-o zi bună, să mă crezi! 

Morgan se opri; dar ceilalţi începură să murmure. 
— Tom are dreptate, spuse unul. 
— Destul m'a frecat un căpitan, adăuga altul; să mă 

spânzuri dacă mă las eu frecat de tine, John Silver! 
— Doreşte cineva din dumneavoastră domnilor, să se 

răfuiască cu mine? sbieră Silver, aplecându-se înainte 
de pe butoiaş, cu pipa în mâna dreaptă. Dacă asta vreţi, 
spuneţi, că doar nu sunteţi muţi! Cine vrea să poftească! 
Ştiţi cum e obiceiul; vă credeţi doar haiduci de mare. 
Eu sunt gata. Cine îndrăzneşte, să tragă cuţitul, şi-i 
scot eu măruntaele la soare, aşa olog cum sunt, până 
nu se stinge pipa asta! 

Nici un om nu mişcă, nici un om nu răspunse. 
— Aşa vă e felul? întrebă el, punându-şi pipa în gură. 

Frumoasă adunătură sunteţi; dar de luptă nu sunteţi 
buni! Dacă vă vorbesc englezească curată poate o sâ 
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pricepep. Sunt căpitanul vostru, ales de voi. Sunt 
căpitan fiindcă sunt cu mult, cel mai vrednic din voii 
Nu vreţi să luptaţ i aşa cum trebue să lupte haiducii de 
mare: atunci o să mă ascultaţi, a tâ ta vă s p u n ! Băiatul 
ăsta îmi place a c u m a ; n 'am întâlnit băiat mai bun ca el ! 

E mai bărbat decât oricare din voi, şoareci fricoşi, 
Şi ce vă spun eu, e a s ta : să-1 văd pe acela care se atinge 
de el, a tâ ta s p u n ! 

Urmă o lungă tăcere. Stăteam drept, cu spatele la 
perete, inima îmi bătea înainte ca un ciocan pe nicovală, 
dar simţeam o rază de nădejde. Silver se rezemă de 
perete cu braţele încrucişate, pipa în colţul gurii, liniştit 
de parcă ar fi fost în biserică; dar ochii îi umblau în toate 
părţile şi cu coada ochiului îşi supraveghea oamenii 
nesupuşi. Aceştia, de partea lor, s'au retras cu încetul 
în colţul cel mai depărtat al casei şi vorbele şoptite, 
niurmurau neîncetat, ca un izvor. Unul după altul 
ridicau privirea şi flacăra roşie a faclei le lumina o clipă 
faţa î n c r u n t a t ă ; dar privirea lor nu se îndrepta spre 
'nine, ci spre Silver. 

•— Se vede că aveţi multe de spus, zise Silver, scuipând 
departe. Daţi-i drumul să aud şi eu, sau isprăviţi. 

— Cer iertare, căpitane, răspunse unul din oameni; 
Prea o iei uşor cu unele reguli; poate că ai să fii bun şi 
n ' a i să calci peste celelalte. Echipajul e nemul ţumit ; 
echipajului nu-i place să fie s t runi t ; echipajul acesta 
a r e drepturile lui ca orice echipaj, îndrăznesc să spun; 
51 chiar după regulile tale, cred că putem sta de vorbă. 
Cer iertare, căpitane, şi recunosc că eşti deocamdată 
eâpitan; dar cer dreptul nostru să ieşim afară şi să 
ţinem sfat. 
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Şi salutând marinăreşte, piratul, un om de vreo 35 de 
ani cu înfăţişare urâtă şi ochii îngălbeniţi, se îndreptă 
liniştit spre uşe şi ieşi afară. Unul după altul, ceilalţi 
îl u r m a r ă ; fiecare salutând pe când trecea şi adăugând 
câte-o vorbă: «Conform regulamentului» spuse unul, 
« Sfatul de pe covertă » spuse Morgan. Şi astfel, fiecare 
cu câte-o vorbă, toţi plecară, lăsându-ne pe Silver şi pe 
mine, singuri cu facla. 

Bucătarul îşi scoase pipa îndată. 
— Ascultă aici, J im Hawkins, spuse el într 'o şoaptă 

care de abia se auzea; eşti la două degete de moarte şi cei 
mult mai rău, de tortură. Au să mă mazilească. Dar ţine 
minte, eu sunt cu tine orice s'ar întâmpla. N'avcam asta 
de gând până a nu fi vorbit. E r a m foarte nenorocit 
să pierd şi comoara şi să fiu şi spânzurat pe deasupra. 
Da' am văzut că eşti om de nădejde. Mi-am zis: ajută-1 
tu pe Hawkins, John, şi Hawkins are să te ajute pe t i n e ! 
Eşti cea din urmă scăpare a lui şi el e scăparea ta I Spate 
la spate, zic e u ! Scapă-ţi martorul şi martorul te scapă 
de ş t reang! 

începusem acum să înţeleg câte ceva. 
— Vrei să spui că totul e pierdut? 
— Aşa e când îţi spun, îmi răspunse. S'a dus bricul, 

vine ştreangul; cam aşa stau lucrurile. Când m'am uitat 
în ancoraj, J im Hawkins, şi n 'am văzut bricul, — ei, 
sunt eu dârz — dar m'am dat bătut . Cât despre adună
tura aceea şi sfatul lor, ascultă-mă, sunt proşti şi fricoşi-
Iţi scap viaţa dacă pot, din mâinile lor. Da ' ascultă 
aici, J i m : ochi pentru ochi; îl scapi şi tu pe Long John 
de ştreang I 

Nu-mi venea să cred; mi" se părea că cere un lucru cu 
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neputinţă, tocmai el, pirat bătrân şi capul tuturor 
răutăţilor. 

— Ce-am să pot, am să fac, i-am spus. 
— Am făcut târgul, strigă Long John. Să vorbeşti tu 

cum trebue şi poate tot scap ! 
Se duse în cârje până la facla care stătea înfiptă în 

lemnele de foc, şi îşi aprinse din nou pipa. 
— Inţelege-mă Jim, spuse el întorcându-se. Eu am 

cap pe umerii mei. Sunt acuma de partea domnului 
Trelawney. Ştiu că ai dus vasul undeva la adăpost. 
Cum ai făcut, nu ştiu, dar ştiu că e la adăpost. Cred că 
Hands şi O'Brien s'au îmbătat . N'am avut niciodată 
prea mare încredere în ei. Acuma bagă de seamă; eu 
nu-ţi pun întrebări şi nici n 'am să las pe ceilalţi să-ţi 
pună. Eu ştiu când am pierdut ; şi ştiu când cineva are 
cuvânt. Ah 1 Tu care eşti tânăr — tu şi cu mine am fi 
Putut face lucruri mari împreună ! 

Scoase nişte rom din butoiaş într 'o ceaşcă de cositor. 
— Vrei să guşti, camarade ? întrebă el; şi când i-am 

spus că n u : atunci trag eu un gât, J im, spuse el; trebue 
s ă mă întăresc puţin, fiindcă se 'ncurcă lucrurile! Şi 
fiindcă a venit vorba de încurcătură, de ce mi-a dat 
doctorul harta, J i m ? 

F a ţ a mea arăta a tâ ta mirare neprefăcută încât işi 
dădu seama că e de prisos să mă mai întrebe. 

— Ei, mi-a dat-o cu toate as tea ! spuse el. E ceva 
dedesubt, fără îndoială, e ceva la mijloc, Jim, bun sau rău. 

Mai trase o înghiţitură de rom, clătinându-şi capul lui 
mare, ca cineva care nu se aşteaptă la nimic bun, 
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CAP. XXIX 

PATA N E A G R Ă D I N NOU 

Sfatul piraţilor dura de câtva t imp, când unul din ei 
intră în casă şi salutând ca mai înainte, în batjocură mi 
s'a părut mie, ceru voie să iee facla o clipă. Silver în
cuviinţă scurt şi trimisul plecă, lăsându-ne în întunerec. 

— Se apropie furtuna, J im, spuse Silver, care acuma 
îmi vorbea deschis şi prieteneşte. 

M'am dus la cea mai apropiată deschizătură din perete 
şi privii afară. Tăciunii focului de afară arseseră aproape 
de tot şi luminau acum aşa de puţin, încât înţelegeam 
pentru ce conspiratorii aveau nevoie de faclă. Cam la 
jumăta te de drum de îngrăditură stăteau, strânşi la un 
loc; unul ţinea facla; unul stătea în genunchi în mijlocul 
lor şi vedeam sclipind în lumina lunii şi a faclei, fierul 
unui cuţi t deschis în m â n a lui. Ceilalţi erau puţin aplecaţi, 
privind la ce făcea cel din mijloc; abia am p u t u t vedea 
că avea un cuţit şi o carte, şi mă întrebam, cum de se 
făcea ca un lucru aşa de nepotrivit să fie în mâna lor, 
când, omul din genunchi se ridică şi cu toţii începură 
să se îndrepte spre casă. 

— Vin încoace, am spus şi m'am reîntors la locul meu, 
căci din mândrie, nu voiam să afle că-i pândisem. 

-— Lasă-i să vie, băiete, lasă-i să vie, spuse Silver vesel, 
am eu leac pentru e i ! 

Uşa se deschise şi cinci oameni, stând strânşi împreună 
la intrare, împinseră pe unul din ei în faţă. In alte 
împrejurări, mi-ar fi venit să râd, văzându-1 cum păşea 
de încet, nehotărît la fiecare pas dar ţ inând m â n a 
dreaptă strânsă în faţa lui. 
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— Umblă, băiete, strigă Silver, n'am să te mănânc. 
Dă-o încoace, marinar, de apă dulce. Ştiu regulamentul: 
nu m'ating de un trimis! 

Astfel îmbărbătat, piratul păşi mai iute şi dând ceva 
lui Silver, din mână în mână, se întoarse la loc, printre 
tovarăşii lui, mai repede de cum venise. 

Bucătarul privi la ceea ce i se înmânase. 
— Pata neagră! Bănuiam eu, spuse el. De unde aţi 

luat hârtia? Ia te uită? Asta n'aduce noroc! Aţi tăiat 
hârtia dintr'o biblie! Cine-i nerodul care a tăiat o Biblie? 

— Ce-am spus eu ? făcu Morgan; ce v'am spus ? 
N'are să iasă nimic bun din asta, am spus! 

—• Aţi făcut-o acuma, urmă Silver. O să vă spânzure 
acuma pe toţi cred. Care-i nerodul care avea Biblia? 

— Dick, spuse unul din ei. 
— Dick era? Atunci poate să 'nceapă să-şi facă rugă

ciunile, spuse Silver. Şi-a mâncat norocul Dick, puteţi 
s ă mă credeţi! 

Aici însă, omul înalt cu ochii îngălbeniţi, se amestecă 
în vorbă: 

— Scurtează vorba, John Silver, spuse el. Echipajul 
adunat în sfat a hotărît să-ţi dee pata neagră, după 
regulament; vezi ce-i scris acolo; după regulament. Pe 
urmă, poţi să vorbeşti. 

— Mulţumesc, George, răspunse bucătarul. Totdeauna 
ai fost iute la treabă şi cunoşti regulamentul pe dinafară, 
George, văd cu plăcere. Ia să vedem ce scrie aici? Ah! 
«Mazilit» vasăzică... Foarte frumos scris; ai jura că-i 
tipărit. Scrisul tău, George? Cum văd eşti capul echi
pajului! Nu m'ar mira să fii ales căpitan după mine. 
Dă-mi, te rog, facla, văd că mi s'a stins pipa! 
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— Haide, spuse George, nu ne mai prosteşti. Crezi 
poate că eşti om glumeţ; dar acuma s'a isprăvit ; dă-te 
jos mai bine de pe butoi şi vino la vot. 

— Credeam că ştii regulamentul, răspunse dispreţuitor 
Silver; dar dacă tu nu-1 ştii, îl ştiu e u ; aştept aici — şi 
luaţi seama că mai sunt căpitanul vostru încă — până 
îmi spuneţi plângerile voastre şi eu răspund ; până atunci 
pata voastră neagră nu face două parale. După aceea 
vedem noi ! 

— Oh, răspunse George, să nu-ţi fie teamă, suntem cu 
toţii de aceeaşi părere; mai întâi călătoria asta ai 
încurcat-o rău de t o t ; n'ai să îndrăzneşti să spui că nu I 
Al doilea, ai lăsat să plece inamicii noştri din capcana 
asta pe degeaba. De ce-au vrut să plece? Nu şt iu; dar 
se vedea bine că voiau să plece. Al treilea: n'ai vrut 
să ne laşi să tâbărâm pe ei când plecau de-aici. Oh, 
vedem noi ce-i în mintea ta, John Silver! Umbli în două 
luntri, da ' nu merge. Şi-al patrulea: ce-i cu băiatul ăsta 
aici? 

— Asta-i t o t ? întrebă liniştit Silver. 
— Asta ajunge, răspunse George. O să ne uscam la 

soare cu toţii, spânzuraţi, din cauza prostiilor talei 
— Acuma ascultaţi-mă; am să vă răspund la toate 

întrebările, una după alta. Am încurcat-o, spuneţi voi? 
Ştiţi cu toţii ce voiam e u ; şi mai ştiţi cu toţii că daca 
m'aţ i fi ascultat, am fi acuma la bordul Hispaniolei, vii 
cu toţii, sănătoşi, plini de plăcintă cu prune şi cu comoara 
în magazie! Ei, cine n'a vrut aşa? Cine m'a silit pe mi» e ' 
căpitan ales, să fac altfel? Cine a vrut din prima zi când 
am debarcat, să-mi dee pata neagră şi să 'nceapă chind*8 

asta? Frumoasă chindie, n'am ce zice! Şi seamănă cu i"> 
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cimpoi atârnat de-o frânghie pe cheiul spânzuraţilor, 
în Londra! Dar cine a vrut aşa? Anderson, Hands şi cu 
tine, George Merry; şi eşti singurul viu din aceşti trei 
încurcă-lume; şi mai ai neobrăzarea să vrei să-mi fii 
căpitan mie, tu, care ne-ai dat la fund pe toţi? Aşa ceva 
n'am pomenit în viaţa mea! 

Silver se opri şi vedeam după feţele lui George şi a foşti-
1 >r lui tovarăşi, că vorbele nu fuseseră rostite în zadar. 

— Asta-i pentru întrebarea număra' unu, strigă învi-
novăţitul ştergându-şi fruntea de sudoare, căci vorbise cu o 
însufleţire care scutura casa. Vă spun drept mi-e silă 
să vă vorbesc I N'aveţi nici minte nici aducere aminte 
Şi mă 'ntreb la ce se gândeau mamele voastre când v'au 
lăsat să plecaţi pe mare. Marea! Haiduci de mare? 
Croitori trebuia să vă faceţi! 

— înainte John, spuse Morgan, răspunde la celelalte 
întrebări. 

— Celelalte? răspunse John. Frumoase întrebări, nu? 
Spuneţi c'am încurcat-o! Suntem aşa de aproape tie 
spânzurătoare că mi se înţepeneşte gâtul când mă 
gândesc ce ne-aşteaptă. Poate i-aţi văzut, spânzuraţi 
111 lanţuri, cu păsări primprejur şi marinari arătându-i cu 
degetul când pleacă pe mare: « Cine-i ăla? » întreabă unul; 
«Ala? E John Silver; l-am cunoscut bine» spune altul; 
** se-aude zângănitul lanţurilor până departe. Cam pe-
a ici ne găsim, mulţumită lui Hands şi Anderson şi altor 
nerozi blestemaţi! Şi dacă vreţi să vă răspund şi la între
barea a patra şi ce-i cu băiatul ăsta, păi nu e ostatec? 
*-* vreţi? Să scăpăm un ostatec? Nu; nu m'ar mira să 
l l e scăparea noastră. Să omor băiatul? Eu unul nu, 
t ovarăşi! Şi întrebarea a treia? A, e mult de spus la 
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întrebarea a treia! Poate că pentru voi nu e nimic să ai 
un doctor adevărat, cu şcoală, care să vie să vă vadă în 
fiecare zi — pe tine, John, care ai capul spart —, sau pe 
tine, George Merry, care tremurai de friguri, nu sunt şase 
ceasuri de-atunci şi cu ochii de coloarea coajei de lămâie, 
acuma chiar? Şi poate că nu ştiţi că vine un vas care să-i 
caute? Ba vine; şi în curând; şi vedem noi atunci cine 
are să fie bucuros că are un ostatec. Cât despre întrebarea 
a doua şi pentru ce am făcut târg — aţi venit doar 
târându-vă la mine ca să-1 fac, în genunchi aţi venit, 
aşa de abătuţi eraţi şi aţi fi murit de foame dacă nu-1 
făceam — da' asta nu-i nimici Uitaţi-vă, pentru asta 
am făcut târgul! 

Şi aruncă pe podele o hârtie pe care o recunoscui 
îndată — nimic altceva decât harta pe hârtie galbenă, 
cu trei cruci roşii, pe care o găsisem învelită în pânză 
ceruită la fundul lăzii căpitanului! Pentru ce o dăduse 
doctorul, era mai mult decât puteam pricepe. Dar dacă 
eu nu puteam pricepe, vederea hărţii era de necrezut 
pentru piraţii supravieţuitori. Se aruncară asupra ei ca 
pisica pe şoarece. Merse din mână 'n mână, smulgân-
duşi-o unul altuia, şi din înjurăturile, strigătele şi râsul 
copilăresc cu care însoţeau vederea hărţii, s'ar fi crezut 
că au în mâini nu numai aurul, dar şi că erau cu el P e 

mare, la adăpost. 
— Da, spuse unul, asta-i a lui Flint, sigur; I. F. cu o 

dungă dedesubt şi nodul alături; aşa făcea totdeauna. 
— Foarte frumos, spuse George, dar cum o luăm t U 

noi, dacă n'avem bricul? 
Silver sări deodată în sus, sprijinindu-se cu mâna uc 

perete. 



_ COMOARA DIN INSULĂ 209 

— De data asta ascultă-mă, George, strigă el, dacă 
rnai scoţi un cuvânt de felul ăsta, mergem afară şi ne 
luptăm? Cum? De unde vrei să ştiu eu cum? Tu ar trebui 
să-mi spui cum, tu şi ceilalţi care mi-aţi pierdut bricul cu 
amestecul vostru, arză-vă focul! Dar nu eşti în stare de 
aşa ceva; n'ai minte nici cât un gândac. Dar să vorbeşti 
cuviincios ştii, şi aşa ai să vorbeşti cu mine, George 
Merry 1 

— Asta cam aşa este! spuse bătrânul Morgan. 
— Sigur că aşa este, spuse bucătarul. Voi aţi pierdut 

bricul, eu am găsit comoara. Cine-i mai vrednic? Şi-acuma 
uu mai vreau să fiu căpitan; alegeţi pe cine vreţi, eu 
tti'am săturaţi 

— Silver, strigară. Trăiască Barbacioarăl Barbacioară 
căpitan! 

— Aţi schimbat cântecul? strigă bucătarul; George, 
tni se pare că trebue să mai aştepţi, prietene; şi ai noroc 
că nu sunt om răzbunător. Dar nu e felul meu. Ei, 
tovarăşi, pata asta neagră I Nu face multe parale acuma. 
Dick şi-a mâncat norocul şi a tăiat Biblia; asta-i tot. 

•— Dar am să pot săruta cartea şi de-acu înainte, 
nu?!) întrebă Dick care, se vedea bine, era neliniştit 
de blestemul pe care şi-1 adusese. 

— O biblie ciopărţită, răspunse în bătae de joc Silver; 
tui; aşa ceva nu leagă nici cât o carte de cântece! 

— Adevărat? strigă Dick cu un fel de bucurie; atunci 
tot e bună la ceva. 

— Ţine, Jim, uite o curiozitate pentru tine, spuse 
Silver şi îmi dădu bucata de hârtie. 

*) Pentru jurământ. 
14 
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Era rotundă ca de mărimea unui ban de argint. O 
parte era albă, căci fusese tă iată din ult ima pagină; 
cealaltă avea tipărită un vers sau două din Revelaţie, 
printre altele, cuvintele acestea, care mi s'au întipărit 
în minte : «Afară sunt ticăloşii şi ucigaşii». 

Partea tipărită fusese înegrită cu lemn ars care începea 
să se prindă pe degetele mele; pe partea albă era scris 
tot cu cărbune, un singur cuvânt : «mazilit». Am cu
riozitatea asta lângă mine în clipa aceasta; dar nici-o 
urmă din scriitură n'a mai rămas, afară de o zgârietură 
aşa cum ar face-o cineva cu unghia. 

Aşa s'a isprăvit noaptea aceea. Curând apoi, după ce 
mai băură un pahar pe rând, ne culcarăm, şi toată 
răzbunarea lui Silver, câtă se vedea, a fost să-1 pună pe 
George Merry sentinelă, ameninţându-1 cu moartea dacă 
nu-şi face cu credinţă datoria. 

Multă vreme n 'am p u t u t închide ochii, şi Dumnezeu 
ştie că aveam la ce să mă gândesc; omul pe care-1 ucisesern 
în jdupă-amiaza aceea, primejdia în care m ă aflam Ş1 

mai ales jocul puţin obişnuit în care intrase Silver, — 
ţinând cu o mână toţi răsculaţii şi căutând cu cealaltă» 
fel şi chip, să facă pace şi să-şi scape viaţa păcătoasă-
El însă, dormea liniştit şi sforăia t a r e ; şi totuşi inima 
îmi era îndurerată pentru dânsul, ticălos cum era, gân-
dindu-mă la primejdiile care-1 înconjurau şi la spânzură-
toarea ruşinoasă care-1 aştepta. 
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CAP. XXX 

P E C U V Â N T 

Am fost trezit — sau mai bine zis am fost treziţi cu 
toţii, căci am văzut chiar sentinela scuturându-se de 
lângă uşe, unde se ghemuise — de o voce limpede, 
inimoasă, care ne striga dela marginea pădurii. 

— Hei, cei din întăritură, striga, a venit doctorul ! 
Era într 'adevăr doctorul. Cu toate că eram bucuros 

să-1 aud, bucuria mea nu era curată. Mi-am aminti t 
ruşinat de purtarea mea neascultătoare şi ascunsă; când 
Vedeam unde mă adusese — printre ce tovarăşi şi în
conjurat de câte primejdii — simţeam că mi-ar fi fost 
ruşine să-1 privesc în faţă. 

Trebue să se fi sculat de cu noapte, căci de-abia se 
crăpa de ziuă; şi când am alergat la una din deschiderile 
din perete şi privii afară, l-am văzut, ca odinioară pe 
Silver, în ceaţă până la genunchi. 

— Dumneata, doctore! Bună dimineaţa, domnule 
doctor I strigă Silver, treaz cu totul şi surâzând cu bună
voinţă. Sănătos şi harnic cum văd; cine se scoală de 
dimineaţă, departe ajunge; George, scutură-ţi ciolanele, 
fiule, şi ajută D-rului Livesey să vie la bord. Totul merge 
bine, bolnavii dumitale sunt bine şi veseli. 

Astfel flecărea înainte, stând în vârful movilei, cu cârja 
subsioara şi cu o mână rezemată de casă; în toate pri
vinţele vechiul John, în voce, purtare şi înfăţişare. 

— Avem o adevărată surpriză pentru dumneata, d-le 
doctor, urmă el; avem un mic musafir; cu casă şi masă la 
n oi, domnule doctor, sănătos şi vesel ca o ciocârlie; 
a dormit alături de John, bord la bord toată noaptea ! 

14» 
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Dr. Livesey sărise între t imp peste gard şi era destul 
de aproape de bucătar, şi am auzit cum i s'a schimbat 
vocea când întrebă: 

— Nu cumva J i m ? 
— Tocmai J im, în carne şi oase! spuse Silver. 
Doctorul se opri, deşi nu scoase un cuvânt, şi numai 

după câteva clipe, păru a-şi veni în fire. 
— Bine, bine, spuse el în cele din u r m ă ; întâi treaba 

şi pe urmă joaca, cum ai spune dumneata, Silver; să 
vedem întâi ce-i cu bolnavii dumitale. 

In clipa următoare intrase în casă şi făcându-mi în 
treacăt cu capul, începu să vadă de bolnavi. Nu se vedea 
la el nici-un fel de teamă, cu toate că ştia că viaţa lui în 
mijlocul acestor demoni trădători, ţinea de un fir de 
p ă r ; vorbea bolnavilor lui, ca şi când ar fi fost în vizită 
obişnuită într 'o familie englezească liniştită. 

Purtarea lui, îmi închipui, schimba pe acea a oamenilor, 
căci şi ei se purtau ca şi când nimic nu s'ar fi întâmplat, 
ca şi când el mai era încă doctorul vasului şi ei, marinari 
credincioşi pe punte. 

— Te faci bine, prietene, spuse el omului cu capul 
legat; dacă cineva a scăpat uşor, apoi tu eşti acela; ai 
un cap tare ca fierul. Ei, George, cum merge? Nu prea ai 
coloare frumoasă de sigur; ei da, ţ i s'a întors ficatul p e 

dos. Ai luat doctoria? A luat doctoria, băieţi? 
— Da, domnule doctor, a luat-o, de siguri răspunse 

Morgan. 
— Fiindcă vedeţi voi, dacă sunt doctorul răsculaţilor» 

sau mai bine zis doctorul închisorii, spuse Dr. Livesey cu 
vorba lui plăcută, ţin foarte mult să nu pierd regeluiGeorgc 
(Dumnezeu să-I ţie I), şi nici spânzurătorii, pe niciunul» 
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Ticăloşii se uitară unul la celălalt, dar înghiţiră în sec. 
— Dick nu se simte bine, domnule doctor, spuse unul. 
— Nu e bine? întrebă doctorul; vino încoace, Dick 

Şi arată-mi l imba; nu mă m i r ă ! Cu limba asta sperii pe 
Franţuz i ! Altul cu friguri! 

— Ah, aşa-i când strici Biblia, spuse Morgan. 
— Aşa-i când sunteţi voi nişte măgari nerozi, răspunse 

doctorul, şi când n'aveţi destulă minte să deosebiţi aer 
sănătos de aer otrăvit, şi p ă m â n t uscat de o mlaştină 
murdară şi plină de molimi. Cred — cu toate că e numai 
o părere — că are să treacă mult, până o să vă curăţaţ i 
sângele de Iriguri. Faceţi tabără în mlaştină? Silver, 
ttiă mir de d u m n e a t a ! Eşti, oricum, mai puţin nerod 
decât mul ţ i ; dar mi se pare că nu te pricepi cât de cât 
la ce-i bun pentru s ă n ă t a t e ! 

— Bine, adaugă el după ce dădu tuturora doctorii — 
si îmi venea să râd, văzându-i cu câtă umilinţă îl ascultau, 
Hiai curând ca nişte şcolari orfani, decât ca nişte piraţi 
Şi răsculaţi s â n g e r o ş i — ; asta ajunge pentru astăzi. 
Şi acuma, aş vrea să vorbesc cu băiatul acela, vă rog. 

Şi mă arătă în treacăt cu capul. 
George Merry, era la uşe, scuipând şi înecându-se cu 

0 doctorie a m a r ă ; dar la primul cuvânt al doctorului, 
s e întoarse roş la faţă şi strigă « Nu » şi înjură. 

Silver lovi cu palma deschisă în butoi. 
— Tă-ce-re, urlă el şi privi în jurul lui ca un leu. Doctore, 

u r m ă el cu vocea lui obişnuită, ra'am gândit la asta, 
Ştiind că ţineai la băiat. Iţi mulţumim toţi cu plecăciune 
Pentru bunătate, şi după cum vezi, avem încredere în 
dumneata şi înghiţim doctoriile, parc 'ar fi rom. Şi cred 
C a am găsit un mijloc care ne împacă pe toţi. Hawkins, 
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îmi dai cuvântul de cinste, ca un om de cuvânt — fiindcă 
îţi ţii cuvântul, măcar că eşti om de jos — că n'ai să fugi? 

Am făgăduit pe dată. 
— Atunci, doctore, spuse Silver, dumneata treci de 

partea cealaltă a gardului, şi odată acolo, ţi-1 aduc pe 
băiat de partea asta şi cred că puteţ i sta de vorbă printre 
ţăruş i ! Bună ziua, domnule doctor şi respeatele noastre 
d-lui Trelawney şi căpitanului Smollett ! 

Izbucnirea de nemulţumire, pe care numai căutătura 
neagră a lui Silver o stăpânise, se dezlănţui îndată ce 
doctorul părăsi casa. Silver era învinuit în faţă că umblă 
în două luntri — că încearcă o împăcare numai pentru 
dânsul, că îşi jertfeşte tovarăşii, într 'un cuvânt, tocmai 
de ceea ce într 'adevăr făcea. Mi se părea aşa de limpede 
în cazul acesta, încât nu-mi închipuiam cum ar fi p u t u t 
să le potolească nemulţumirea. 

Dar era un om care făcea de două ori mai mult decât 
toţi ceilalţi la un loc; şi cu izbânda lui din noaptea 
trecută, le stăpânea cu totul minţile. Ii făcu nerozi şi 
proşti în toate felurile, spuse că era nevoie să vorbesc cu 
doctorul, le flutură har ta sub nas, îi întrebă dacă le dă 
mâna să rupă pacea chiar în ziua când trebuiau să 
desgroape comoara. 

— Nu ! strigă el ; noi stricăm pacea când ne vine bine; 
şi până atunci îl cocoloşesc pe doctor, de-ar fi să-i şterg 
ghetele cu r o m ! 

Porunci pe urmă, să aprindă focul şi porni în cârjăi 
cu mâna pe umărul meu, lăsându-i nedumeriţi şi potolit'» 
mai mult cu vorbăria, decât cu dreptatea. 

— încet, băiete, încet, spuse el. Pot să ne cadă î'1 

spate într 'o clipă, dacă ne văd grăbindu-ne! 
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Deci, foarte liniştit, am mers prin nisip, acolo unde ne 
aştepta doctorul, de partea cealaltă a gardului şi îndată 
ce am ajuns destul de aproape ca să putem vorbi, Silver 
se opri. 

— Ţineţi minte şi asta, doctore, spuse el, băiatul o să 
vă spună cum i-am scăpat viaţa şi cum am fost mazilit 
din cauza asta, poţi să mă crezi. Doctore, când cineva 
strânge vântul ca mine, jucând rişca, dacă se poate 
spune, cu ultima lui suflare de viaţă, poate că nu e 
Prea mult să-i spui o vorbă bună! Să vă aduceţi aminte 
că nu e numai viaţa mea la mijloc, dar şi a băiatului; 
Vorbiţi-mi deschis, domnule doctor, fie-vă milă, şi daţi-mi 
Puţină nădejde! 

Silver era un om schimbat, odată plecat de lângă 
oamenii lui şi cu spatele la casă; obrajii îi erau căzuţi 
Şi vocea îi tremura. 

— Nu cumva ţi-e frică, John? întrebă Dr. Livesey. 
— Doctore, nu sunt fricos, nici atâta, şi pocni din 

degete; dac'aş fi, n'aş spune-o. Dar spun drept că tremur 
când mă gândesc la ştreang. Sunteţi un om înţelept şi 
drept; n'am întâlnit om mai vrednici Şi n'o să uitaţi 
cât bine am făcut, cum n'o să uitaţi nici ce-am făcut 
râu, ştiu 1 Mă dau acum la o parte, uitaţi-vă, şi vă las 
singur cu Jim. Să ţineţi minte şi asta, fiindcă nu e puţin 
lucru, ce faci 

Vorbind astfel, se retrase puţin, până când nu mai 
Putea auzi ce vorbeam, se aşeză pe o buturugă şi începu 
să fluere, sucindu-se din când în când pe locul lui, astfel 
lr»cât să ne vadă, uneori pe doctor şi pe mine, alteori pe 
nesupuşii lui, pe când aceştia se mişcau încoace şi 
'icolo în nisip, între focul pe care începeau să-1 aprindă 
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din nou, şi casa din care aduceau carne afumată şi pes-
meţi pentru mâncare. 

— Şi aşa Jim, spuse doctorul cu tristeţă, iată-te aici! 
Aşa cum ţi-ai aşternut, aşa vei dormi, măi băiete! Dum
nezeu ştie, nu pot fi supărat pe tine; dar atâta vreau 
să-ţi spun: când căpitanul Smollett era teafăr, n'ai 
îndrăznit să fugi; şi când era rănit si n'avea încotro, ai 
plecat; asta era deadreptul laşitate! 

Mărturisesc că aici am început să plâng. 
— Doctore, am spus, cruţă-mă. M'am mustrat eu sin

gur de ajuns; sunt pierdut oricum, şi aş fi fost ucis dacă 
nu mi-ar fi luat partea Silver; şi, doctore, crede-mă, 
pot să mor, şi poate că şi o merit — dar mi-e frică să 
nu mă chinuiască. Dacă încep să mă schingiuiască.. • 

— Jim, mă întrerupse doctorul,şi vocea îi era schimbată, 
Jim, aşa ceva nu se poate. Sări gardul şi-o-rupem de fugă! 

— Doctore, i-am spus, mi-am dat cuvântul. 
— Ştiu, ştiu, spuse el, dar n'avem încotro acuma 

Jim. Iau totul asupra mea, cuvânt şi ruşine şi tot, măi 
băete. Dar nu te pot lăsa aici; dintr'o săritură poţi fi afară 
şi o rupem la fugă ca nişte antilope! 

— Nu, am răspuns, ştiţi foarte bine că nu aţi face aşa 
ceva, nici dumneata, nici d-1 Trelawney, nici căpitanul; 
şi nici eu n'am s'o fac. Silver a avut încredere în mine; 
mi-am dat cuvântul; şi deci mă întorc îndărăt. Insă, 
doctore, nu m'ai lăsat să isprăvesc. Dacă mă schin-
giuesc poate că îmi scapă vre-un cuvânt despre locul 
unde anume se află bricul; căci am prins vasul; cu noroc 
şi îndrăzneală; şi acum e în adăpostul dela Nord, p e 

malul de miazăzi şi acoperit de apele mării; când apele 
sunt mici, iese la iveală. 



COMOARA DIN INSULĂ 217 

— Bricul? se miră doctorul. 
In grabă ii povestii întâmplările mele şi el m ă ascultă 

în tăcere. 
— Este un fel de ursită în toate acestea, spuse el când 

sfârşii; la fiecare pas, tu ne scapi viata şi îţi închipui acum 
că o să te lăsăm să ţi-o pierzi pe a t a ? Ar fi slabă recunoş
t i n ţ ă ! Ai descoperit complotul; l-ai descoperit pe Ben 
Gunn, lucrul cel mai de seamă pe care l-ai făcut, şi-1 
vei mai face, măcar de ar fi să mai trăeşti 90 de ani. Şi 
fiindcă a venit vorba de Ben G u n n ! E i ! Asta-i culmea 
nenorocului! Silver! strigă el, Silver! Iţi dau un sfat, 
urmă el, pe când bucătarul se apropia; nu te grăbi prea 
mult să cauţi comoara! 

— D-le doctor, am să fac tot ce pot, spuse Silver; cer 
iertare, dar nu-mi pot scăpa viaţa mea şi a băiatului, 
decât dacă o caut, să mă credeţi ! 

— Bine Silver, răspunse doctorul, dacă aşa stau lu
crurile, fac un pas mai mul t : deschide ochii la furtună 
când o cauţ i ! 

— D-le doctor, spuse Silver, fie vorba între noi, 
mi-aţi spus prea mult şi prea puţin. După ce umblaţi, 
de ce a-ţi părăsit întăritura, de ce mi-aţi da t harta, 
toate astea nu le ştiu? Şi cu toate astea fac cum îmi spu
neţi, cu ochii închişi, şi fără să aud o vorbă de nădejde. 
Dar, d-le doctor, asta e prea mult. Dacă nu-mi spuneţi 
ce 'nseamnă asta, atunci las cârma din m â n ă ! 

— Nu, spuse doctorul gânditor, n 'am dreptul să 
spun mai mult , Silver, fiindcă altfel, îţi dau cuvântul 
fneu, ţi-aş spune. Dar cu tine merg cât pot mai departe 
Şi chiar mai mult, măcar că o să am de furcă cu că
pitanul dacă nu mă 'nşel. Şi întâi îţi dau un pic de 
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nădejde: Silver, dacă scăpăm cu viaţă din groapa asta 
de lupi, am să fac ce pot ca să te scap, afară doar că 
n'am să jur strâmb! 

Faţa lui Silver se luminase. 
— N'aţi fi putut vorbi mai frumos, d-le doctor, să fi 

fost chiar marna mea, strigă el. 
— Asta este întâia dovadă de îngăduinţă, adăugă 

doctorul; a doua, este un sfat pe care ţi-1 dau: ţine bă
iatul lângă dumneata şi când ai nevoe de ajutor, strigă! 
Mă duc să ţi-1 aduc şi asta îţi dovedeşte că nu vorbesc 
în vânt. Cu bine, Jim. 

Şi Dr. Livesey îmi strânse mâna printre ţăruşi şi porni 
repede prin pădure. 

CAP. XXXI 

IN CĂUTAREA COMOAREI: SEMNUL LUI FLINT 

— Jim, spuse Silver, când am rămas singuri, dacă ţi-am 
scăpat viaţa, mi-ai scăpat-o şi tu pe-a mea; şi n'am 
să uit. L-am văzut pe doctor, când ţi-a făcut semn să 
fugi, cu coada ochiului; şi te-am văzut spunând: nu, tot 
aşa de bine, ca şi când te-aş fi auzit. Jim, ai la mine! 
Asta e prima rază de nădejde de când atacul n'a izbutit 
şi ţie ţi-o datoresc. Şi acuma Jim, trebue să ne apucăm 
de vânătoarea asta după comoară, cu ordine pecetluite, 
cum ar veni vorba, şi nu-mi prea place; tu şi cu mine tre
bue să rămânem unul lângă altul, spate 'n spate, cum s'ar 
spune, şi scăpăm noi teferi în ciuda soartei şi a norocului! 

Tocmai atunci, unul din oameni ne strigă că mân-
car'ea e gata şi curând eram jos pe nisip, răspândiţi, cu 
slănină friptă şi pesmeţi în mână. Făcuseră un foc bun 
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de fript un bou întreg; încălzea aşa de tare, încât nu 
te puteai apropia de el decât din partea din care sufla 
vântul şi chiar de acolo, cu băgare de seamă. Tot aşa de 
risipitor, îmi închipuiam, au fript de trei ori mai multă 
slănină decât puteau m â n c a ; unul din ei, râzând prostă
nac, aruncă ce mai rămăsese în focul care îşi înălţă 
flăcările, sfârâind acest neobişnuit combustibil. N'am 
văzut în viaţa mea, oameni mai nepăsători de ziua de 
mâine; dela mână la gură, e singurul fel în care se poate 
numi gospodăritul lor; cu hrană risipită şi sentinele care 
dorm, vedeam bine că nu sunt în stare să ţ ină o bătălie 
lungă, cu toate că puteau da un atac de scurtă durată . 

Chiar Silver, care înfuleca cu căpitanul Fl int pe 
umăr, n'avea un cuvânt de dojana pentru risipa lor, 
ceea ce mă mira, căci se arătase mai isteţ ca niciodată. 

— Ei, tovarăşi, spunea el, aveţi noroc că sunteţi cu 
Barbacioară care gândeşte cu capul ăsta a lui. Am că
păta t ce-am vrut 1 Au pus mâna pe br ic; unde l-au dus nu 
ştiu încă; dar odată ce am găsit comoara, ne punem pe 
căutat. Şi atunci, tovarăşi, noi care avem bărcile, suntem 
mai t a r i ! 

Pălăvrăgea astfel cu gura plină de slănină caldă: 
astfel întărea el încrederea şi nădejdea în oameni şi bă-
îiucsc mult că, în acelaşi t imp, şi pe a lui. Cât despre 
ostatec, urmă el, mi se pare că a s tat de vorbă pentru 
ultimă oară cu tovarăşii pe care-i iubeşte aşa de mult . 
Am veşti noui pentru care îi mulţumesc, dar acum s'a 
isprăvit. II ţin în laţ când mergem să căutăm comoara, 
căci îl păstrăm ca pe aur, pentru orice întâmplare, 
băgaţi de seamă. Odată ce avem vasul şi comoara şi sun
tem din nou pe mare ca nişte buni camarazi, ei atunci 
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stăm de vorbă cu d-1 Hawkins, şi-i dăm noi partea care i se 
cuvine pentru toate bunătăţile lui! 

Nu era de mirare că oamenii erau acum veseli. In ce 
mă priveşte eram foarte abătut. De cumva planul pe care 
îl spusese, se îndeplinea, Silver, deja de două ori trădă
tor, n'ar sta la îndoială. Era cu un picior în fiecare ta
bără, şi nu era îndoială că ar fi vrut mai bine bogăţie şi 
libertatea cu piraţii, decât de-abea să scape de spân
zurătoare, ceea ce era tot ce putea avea din partea 
noastră. 

Şi chiar dacă lucrurile s'ar întoarce astfel încât să fie 
nevoit să se ţină de făgăduiala dată doctorului Livesey, 
chiar atunci, câte primejdii nu ne aşteptau 1 Ce clipă 
va fi aceea când bănuelile oamenilor se vor adeveri, şi 
el şi cu mine vom avea de luptat pentru viaţa noastră — 
el un olog şi eu un băiat — împotriva a cinci marinari 
întregi şi voinici I 

Adăugaţi la aceste temeri purtarea ciudată a priete
nilor mei; plecarea lor de neînţeles din întăritură; 
harta în mâna răsculaţilor, sau, ceea ce era şi mai greu 
de înţeles, vorbele din urmă ale doctorului către Silver, 
«ia seama la furtună când găseşti comoara» şi veţi 
înţelege uşor cât de puţin gust găseam mâncării şi cu ce 
inimă strânsă am pornit în urma temnicierilor mei, în 
căutarea comoarei. 

Dacă ne-ar fi văzut cineva, ne-ar fi găsit o înfăţişare 
ciudată; toţi în haine murdare de marinar şi cu toţii 
înarmaţi până 'n dinţi, afară de mine. Silver avea, atâr
nate de umăr, două puşti, una în faţă, alta în spate, 
cuţitul la brâu şi câte un pistol în fiecare buzunar al 
hainei lui cu coadă. Pentru a întregi înfăţişarea lui 
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ciudată, căpitanul Flint sta cocoţat pe umărul lui, trăn
cănind t o t felul de cuvinte marinăreşti fără nici un şir. 
Eu aveam, încinsă în jurul mijlocului, o frânghie şi u rmam 
ascultător după bucătar, care ţinea căpătui celalt, când 
cu mâna liberă, când între dinţii lui puternici. Mă du
ceau ca pe un urs îmblânzit. 

Ceilalţi erau încărcaţi în felurite chipuri: unii aveau 
târnăcoape şi lopeţi — căci erau cele dintâi scule pe care 
le-au adus pe uscat, de pe Hispaniola, alţii cu carne 
de porc afumată, pâine şi rachiu pentru mâncarea dela 
amiază. Toate proviziile, băgai de seamă, erau de ale 
noastre; şi vedeam că Silver avusese dreptate noaptea 
trecută. Dacă n 'ar fi făcut târgul cu doctorul, el şi răs
culaţii lui, lipsiţi de vas, ar fi fost nevoiţi să-şi ţină zilele 
cu apă de izvor şi cu ce ar fi p u t u t vâna. Apa n 'ar fi fost 
tocmai pe gustul lor şi de obicei, marinarii nu sunt 
vânători buni ; afară de asta, dacă aveau aşa de puţine 
provizii, de bună seamă că nici pulbere multă nu aveau. 

Astfel echipaţi pornirăm — chiar acela cu capul spart, 
care desigur ar fi trebuit să rămâe la umbră •— unul după 
altul, spre ţărm, unde ne aşteptau cele două bărci. Chiar 
Şi acestea arătau urmele beţiei nimicitoare a piraţi lor; 
Una din ele avea banca ruptă şi amândouă erau pline 
de noroi şi cu apă la fund. Amândouă trebuiau luate cu 
noi, spre mai bună s iguranţă; şi astfel, împărţindu-ne 
între ele, pornirăm spre mijlocul ancorajului. 

Pe când ramam, se vorbea despre hartă. Crucea roşie 
era, bine înţeles, mult prea mare ca să ne călăuzească; 
Şi lămuririle scrise pe dosul hărţii, după cum veţi vedea, 
s e puteau înţelege în mai multe chipuri; cetitorul îşi 
v a aminti, sunau astfel: 
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«Copac înal t ; umărul ocheanului; punct de direcţie 
N.N.E. cart N. 

«Insula ocheletului E.S.E. cart E. 
« Zece picioare ». 
Un copac înalt era deci primul semn. Drept înaintea 

noastră, ancorajul era ţărmuit de un platou înalt cam 
de vre-o trei sute de picioare, care se unea la Nord cu 
umărul de miază-zi al Ocheanului şi se ridica apoi din nou 
la miazăzi spre ridicătura stâncoasă numită Artimon. 
Capătul platoului era presărat din belşug cu pini de înăl
ţimi deosebite. Ici şi colo, câte unul de alt soi,'se ridica 
40 sau 50 de picioare deasupra celorlalţi, dar care dintre 
aceştia era « copacul înal t» al căpitanului Flint, nu se 
putea afla decât la faţa locului şi cu busola în mână. 

Cu toate astea, aşa stând lucrurile, fiecare din oameni 
îşi alesese câte un copac, măcar că nu eram cu bărcile 
nici la j u m ă t a t e a drumului ; singur Long John ridica din 
umeri şi le spunea să aibă răbdare până ajung acolo. 

Trăgeam uşor, din ordinul lui Silver, care nu voia 
să obosească oamenii prea de vreme; şi, după un drum 
destul de lung, am debarcat la gura celui de al doilea râu 
— acela care curge printr 'o râpă împădurită a Ochea
nului. De-acolo, cotind spre stânga, începurăm să ur
căm spre platou. 

La început, pământul gras şi mlăştinos, ca şi iarba deasă 
de baltă, ne-au încetinit mult mersul; dar încetul cu 
încetul, urcuşul era t o t mai repede, şi pământul mai pie' 
tros, iar pădurea îşi schimba înfăţişarea şi creştea mai 
rară. Era într 'adevăr o parte plăcută a insulei, aceea d e 

care ne apropiam. Buruieni cu mirosul pătrunzător şi tot 
soiul de tufe înflorite, înlocuiau aproape cu totul iarba. 
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Pâlcuri verzi de pădure tânără erau amestecate ici şi 
colo cu trunchiurile roşcate şi umbra mare a pinilor. 
Aerul era deasemenea proaspăt şi înviorător, ceea ce în 
bătaia soarelui, ne răcorea minunat. 

Sărind şi strigând, ceata se răsleţi. La mijloc şi destul 
de mult în urmă veneau Silver şi cu mine, eu legat de 
frânghie, el scobind pământul şi suflând din greu, printre 
pietrele care se rostogoleau. Din timp în timp chiar, 
trebuia să-i ajut să nu facă un pas greşit şi să se ros
togolească la vale. 

Am mers astfel cam vre-o jumătate de milă şi ne 
apropiam de marginea platoului, când omul cel mai din 
stânga noastră începu să strige tare, ca şi când ar fi 
fost cuprins de spaimă. Strigătele veneau unul după al
tul şi ceilalţi începură să alerge spre dânsul. 

— N'are cum să nimerească peste comoară, spuse bă
trânul Morgan, care alerga din dreapta; comoara e tocmai 
sus! 

Intr'adevăr, după cum văzurăm când am ajuns acolo, 
era ceva cu totul deosebit. La picioarele unui pin des
tul de mare, şi pe jumătate ascuns în mărăcini verzi care 
ridicase chiar o parte din oase, zăcea un schelet omenesc 
cu câteva resturi de haină. Cred că fiecare a simţit rece 
în spate. 

— Era marinar, spuse George Merry, care mai în
drăzneţ decât ceilalţi se apropiase şi cercetase peticele 
de îmbrăcăminte. Cel puţin ce văd eu, e ştofă bună 
marinărească. 

— Da, da, spuse Silver, nu m'ar mira; doar nu te 
aştepţi să găseşti cumva un episcop. Dar cum sunt 
aşezate oasele astea? Nu e firesc! 
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Intr 'adevăr, privind mai bine, părea cu neput inţă 
ca trupul să fie într 'o poziţie naturală. Afară de oarecare 
neorânduială (poate din cauza păsărilor care l-au mân
cat, sau a buruienilor care crescând cu încetul, îi cuprin
sese rămăşiţele), omul stătea perfect întins — cu picioa
rele arătând într 'o direcţie, şi cu mâinile, date peste cap, 
ca ale unui om care se aruncă în apă, arătând în direcţia 
opusă. 

— îmi trece ceva prin capul meu dogit, spuse Silver. 
Uite busola; acolo e vârful insulei scheletului, care iese 
în sus ca un dinte. Ia direcţia, te rog, în lungul oaselor. 

Se făcu întocmai. Trupul arăta drept în direcţia in
sulei şi busola arăta tocmai E.S.E cart E. 

— E r a m sigur, strigă bucătarul, ăsta e un semn. 
Drept înainte sunt şi steaua polară şi bănişorii noştri. 
Dar mi se face rece pe dinăuntru când mă gândesc 
la Flint. Asta e fără îndoială una din glumele lui. El şi 
încă şase erau singuri aici; i-a ucis pe t o ţ i ; şi pe ăsta 
1-a cărat aici şi 1-a aşezat după busolă! Oasele sunt lungi 
şi părul deschis. Ăsta trebue să fi fost Allardyce. Ţi-a-
duci aminte de Allardyce, Tom Morgan? 

— Da, da, răspunse Morgan, mi-1 aduc a m i n t e ; îmi 
datora nişte bani şi mi-a luat cuţitul când s'a dus la uscat. 

— Fiindcă-i vorba de cuţit, spuse un altul, de ce nu-1 
găsim pe al lui, undeva pe aici? Fl int nu era omul care 
să buzunărească un marinar, şi păsările, îmi închipui, 
nu s'au atins de el ! 

— Aşa este, strigă Silver. 
— N'a mai rămas nimic aici, spuse Merry, pipăind î» 

jurul oaselor; nici-o para, nici-o tabacheră; nu-mi pare 
firesc 1 
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— Sigur că nu-i! încuviinţă Silver; nici firesc şi nici 
frumos. Ei ! Tovarăşi, dacă Flint ar trăi ar fi fost greu de 
noi! Şase erau ei, şase sântem şi noi; oasele s'au ales 
de dânşii! 

— L-am văzut mort, cu ochii mei, spuse Morgan. 
Billy m'a dus înăuntru; zăcea, cu câte un ban pus pe ochi. 

— Mort, da; deabinelea şi în pământ, spuse omul 
cu capul legat; dar dacă sunt strigoi, apoi Flint e printre 
eil Fiindcă, ce să spun, urîtă moarte a avut! 

— Asta, aşa este, spuse un altul; acu aiurea, acu' 
ţipa după rom, acu' cânta: «15 eram»; era singurul lui 
cântec, tovarăşi; şi, spun drept, de atunci nu-mi mai 
place să-1 aud! Era cald de te topeai şi fereastra era 
deschisă; parc'aud şi acuma cântecul acela vechi, şi el 
deja în ghiarele morţii! 

— Haideţi, haideţi, spuse Silver, isprăviţi cu po
vestea asta. E mort şi nu mai umblă pe cât ştiu eu; 
cel puţin nu umblă la lumina zilei, puteţi să mă credeţi! 
Nu vă mai bateţi capul cu el. înainte, băeiţi! 

Am pornit-o, e drept; dar în ciuda soarelui cald şi a 
zilei luminoase, piraţii nu mai mergeau răsleţi şi stri
gând prin pădure, ci se ţineau unul lângă altul, vorbind 
aproape în şoaptă. Groaza de piratul mort le intrase în 
suflet. 

CAP. XXXII 

IN CĂUTAREA COMOAREI: VOCEA DINTRE 
COPACI 

Potolit ă de frică pe deoparte şi pentru a lăsa pe Silve 
şi pe bolnav să se odihnească, ceata se aşeză jos îndată ce 
ajunse pe creasta urcuşului. 

15 
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Platoul scoborînd puţin spre Vest, locul unde ne opri
sem lăsa vederea deschisă deoparte şi de alta. In faţa 
noastră, peste vârful copacilor zărirăm capul pădurilor cu 
ţărmul albit de spumă; în spate, vedeam la picioarele 
noastre nu numai ancorajul şi insula Scheletului, dar, 
dincolo de limba de nisip si câmpia răsăriteană, o mare 
întindere din ocean, spre miazăzi. Drept în faţa noastră 
se înălţa Ocheanul presărat ici şi colo cu pini singuratici 
şi prăpăstii negre. Nu se auzea nimic decât sgomotul 
depărtat al valurilor care se spărgeau de jur împrejur 
şi zumzetul nenumăratelor gâze din tufişuri. Nici un om, 
nici o pânză pe mare; întinderea priveliştei chiar, adân
cea singurătatea. 

Silver, pe când şedea, luă cu busola câteva di
recţii. 

— Uite, spuse el, cei trei « copaci înalţi» în linie cu 
insula Scheletului. « Umărul Ocheanului» trebue să fie 
ridicătura de jos, care se vede acolo. Şi un copil ar găsi 
acum locul; mai că-mi vine să mănânc întâi. 

— Eu nu-s grăbit, mormăi Morgan, când mă gândesc 
la Flint, nu mi-e tocmai îndemână I 

— Ei, fiule, să mulţumeşti stelei tale că-i mort, spuse 
Silver. 

— Era urît ca dracu, spuse un al treilea pirat scuturân-
du-se; cu faţa aia vânătă. . . 

— Romu' 1-a dat gata, adaugă Merry; vânătă, asta-i 
vorba care se nimereşte! 

De când dăduseră peste schelet şi nu-şi puteau lua 
gândul de acolo, vorbeau din ce în ce mai încet şi-acum 
aproape şopteau, astfel că vorba lor de-abia turbura 
liniştea pădurei. De-odaî* -'-;-.- —-!1 ' — cilor din 
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faţa noastră, o voce subţire, ascuţită, t remurată, începu 
vechiul cântec: 

Cincisprezece erau pe lada mortului 
Yo, ho, h o ! Şi-o sticlă de r o m ! 

Niciodată n 'am văzut oameni mai înfricoşaţi decât 
piraţ i i ; sângele le-a pierit din faţă ca prin farmec; unii 
săriră în picioare, ceilalţi se încleştară unul de a l t u l ; 
Morgan se ţâra pe pământ . 

— Ăsta-i F l i n t . . . strigă Merry. 
Cântecul se oprise tot aşa de neaşteptat cum începuse, 

s'ar fi spus rupt în mijlocul unei vorbe, ca şi când cineva 
ar fi as tupat cu mâna gura cântăreţului. Venind de departe, 
din vârful copacilor prin văzduhul limpede şi însorit, 
mie cântecul mi s'a părut uşor şi p lăcut ; de aceea spaima 
tovarăşilor mei îmi păru şi mai ciudată. 

— Haideţi, spuse Silver, luptându-se să scoată o vorbă 
cu buzele din care pierise sângele, aşa nu merge. D r e p ţ i ! 
Nu ştiu a cui o fi glasul, a cuiva care vrea să râdă de noi, 
a cuiva care are sânge şi oase, de asta să nu vă fie frică! 

Ii venea inima la loc pe când vorbea şi sângele în faţă 
la fel. Deja ceilalţi începeau să-1 asculte şi să-şi mai vie 
puţin în fire, când glasul din pădure începu din nou, 
de data asta nu cântând, ci ca un strigăt îndepărtat, 
pe care-1 îngânau slăbit scorburile Ocheanului. 

— Darby Mc Graw, gemea vocea. Darby Mc Graw, 
Darby Mc Graw, mereu şi mereu şi mereu ; apoi ceva mai 
tare şi cu o înjurătură pe care n'o mai spun: « Adu' rom, 
Darby ». 

Bandiţii înţepeniră unde se aflau, cu ochii speriaţi. 
Glasul nu se mai auzea de mult şi ei rămâneau locului 
amuţiţ i de spaimă. 

15» 
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— M'am lămurit acuma, şopti unul din ei, hai să 
plecăm 1 

— Astea i-au fost cele de pe urmă vorbe în lumea asta, 
suspină Morgan. 

Dick scosese Biblia şi se ruga repede; avusese o creştere 
îngrijită înainte de a călători pe mare şi de-a nimeri 
peste tovarăşi ticăloşi. 

Totuşi Silver nu se da bătut, li auzeam dinţii clănţă
nind dar nu se lăsa învins. 

— Nimeni în insula asta n'a auzit vreodată de Darby, 
afară de noi care suntem aici, murmură el; apoi, făcând 
o sforţare, începu: 

— Tovarăşi, am venit aici ca să punem mâna pe mărfuri 
şi nu mă dau bătut nici de oameni nici de dracu. Frică 
nu mi-a fost de Flint când era în viaţă şi acuma când e 
mort, nici atâtl Şapte sute de mii de lire sunt ascunse 
la un sfert de milă de-aici 1 S'a pomenit vreodată haiduc 
de mare să 'ntoarcă pupa la atâta bănet, de frica unui 
marinar bătrân, cu mutra vânătă — şi mort pe dea
supra? 

Dar nu se vedeau semne de însufleţire pe feţele tova
răşilor ; mai curând spaimă, care creştea la auzul vorbelor 
nelegiuite. 

— Opreşte John, spuse Merry, nu-ţi face râs de strigoi! 
Ceilalţi erau prea înspăimântaţi ca să mai spună ceva. 

Câţiva din ei ar fi vrut să fugă dac'ar fi îndrăznit; frica 
însă, îi ţinea strânşi laolaltă în jurul lui John, ca şi când 
îndrăzneala lui le era într'ajutor. Cât despre el, izbutise 
să-şi învingă slăbiciunea. 

— Strigoi? Poate o fi! spuse el; dar aş vrea să ştiu 
un lucru. Eu am auzit ecou. Nimeni n'a văzut vreodată 
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strigoi cu umbră; atunci de ce i-ar trebui ecou aş vrea 
să ştiu? Aşa ceva nu-i în firea lucrurilor! 

Mie judecata îmi păru destul de slabă. Dar nu poţi şti 
niciodată cu omul superstiţios, ce anume îi poate schimba 
gândul, şi spre mirarea mea George Merry se arătă foarte 
uşurat. 

— Asta cam aşa este, spuse el. Ce-i drept John eşti 
om deştepţi 

Haideţi, băieţi! Am luat-o prost din loc. Acuma, că mă 
gândesc mai bine, glasul semăna cu a lui Flint, e drept, 
da' nu chiar aşa. . . Semăna mai mult cu glasul altuia, 
cu a lu i . . . 

— Cu a lui Ben Gunn! sbieră Silver. 
— Da, aşa-i! strigă Morgan sărind în picioare. E a lui 

Ben Gunn! 
— Şi ce-are aface? întrebă Dick. Ben Gunn nu-i aici 

în carne şi oase, cum nu e nici Flint. 
Tovarăşii mai bătrâni îl priviră cu dispreţ. 
— Mort sau viu, cui îi pasă de Ben Gunn? 
Era neobişnuit de văzut, cum le venise acum inima 

la loc, şi obrajilor coloarea lor firească. Curând vorba îşi 
reluă firul, oprindu-se uneori ca să tragă cu urechea; 
şi nu mult după aceea, ne mai auzind glasul, ridicară 
uneltele şi porniră, Merry în frunte cu compasul lui 
Silver pentru a păstra direcţia în linie cu insula Sche
letului. Spusese adevărat: de Ben Gunn, mort sau viu, 
n'avea nimeni frică. Numai Dick ţinea încă strânsă 
Biblia şi se uita mergând, de jur împrejur, cu ochii 
speriaţi; dar nimeni nu-1 îmbărbăta şi Silver chiar făcea 
haz de grija lui. 

— Ţi-am spus, râse el, ţi-am spus că ţi-ai stricat 



230 K.-L. STEVENSON 

Biblia; dacă nu mai e bună pentru jurăminte, cât crezi 
c'ar da un strigoi pentru ea? Nici a t â t ! şi pocni din de
getele lui groase, oprindu-se o clipă în cârje. 

Dar nu mai era chip de îmbărbăta t pe Dick; pentru 
mine era însă limpede că băiatul se înbolnăveşte; grăbite 
de căldură, oboseală şi scuturătura spaimei, frigurile 
prevestite de Dr. Livesey, începeau să se facă tot mai 
mult şi mai repede simţite. 

Era plăcut de mers sus pe creastă, în loc deschis; 
drumul nostru cobora puţin, căci, precum am spus, 
platoul se lăsa spre Apus. Pinii, mari şi mici, creşteau 
foarte depărtaţ i unul de a l tu l ; şi printre tufe de nucu-
şoară şi azalee, întinderi largi de p ă m â n t erau dogorite 
de soarele cald. 

Mergând astfel deacurmezişul insulei, cam spre miază
noapte, ne apropiam t o t mai mult de poalele Ocheanului, 
având în acelaşi t imp vederea tot mai largă peste golful 
unde fusesem jucăria apelor în bărcuţă. 

Am ajuns la cel dintâi dintre copacii înalţi, dar 
busola ne-a a r ă t a t că nu era acela pe care-1 căutam. 
Asemenea cu cel de al doilea. Al treilea se înălţa aproape 
două sute de picioare deasupra pădurii tinere. Un arbore 
uriaş, cu un trunchiu gros cât o căsuţă şi la umbra căruia 
putea să se mişte în voie o companie de soldaţi. Putea 
fi văzut de pe mare şi dela Est şi dela Vest, chiar însemnat 
pe hartă . 

Dar nu mărimea lui impresiona tovarăşii mei, ci 
împrejurarea că undeva, la umbra lui, erau îngropate 
700.000 de lire. Gândul banilor, pe când se apropiau, 
le risipea frica; ochii le s trăluceau; mergeau mai uşor 
şi mai i u t e ; tot sufletul lor era în comoara acea, în 
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viaţa de plăceri şi lipsită de griji, care-i aştepta pe 
fiecare. 

Silver ţopăia in cârje, g rohăind; nările lui umflate 
t r e m u r a u ; înjura ca un nebun când muştele se aşezau 
pe faţa lui încălzită şi lucioasă; trăgea cu furie de frânghia 
care mă lega de dânsul, uitându-se la mine din când în 
când cu o privire în care vedeam moartea. De sigur că 
nu se ostenea să-şi ascundă gândurile, iar eu i le citeam 
ca într 'o carte. In apropierea aurului, totul fusese u i t a t ; 
făgăduiala dată, ca şi sfatul doctorului, erau lucruri din 
t recut ; şi nu mă îndoiam că nădăjduia să pună mâna 
pe comoară, să găsească şi să abordeze Hispaniola la 
adăpostul nopţii, să ucidă pe toţi oamenii cinstiţi din 
insulă şi să plece apoi pe mare, după cum avusese de gând 
la început, încărcat de crime şi de bogăţii. 

Abătut de frică, ţ ineam greu pasul, cu mersul repede 
al vânătorilor de comori. Mă împiedicam mereu şi atunci 
Silver trăgea smucit de frânghie şi-mi arunca priviri 
ucigătoare. Dick, care rămăsese în urma noastră, bol
borosea, amestecându-le, rugăciuni şi blesteme, căci era 
cuprins de friguri, ceea ce mă făcea să mă simt şi mai 
pierdut. 

Şi peste toate, gândul la faptele sângeroase petrecute 
odată în locul acela, când piratul nelegiuit cu faţa 
vânătă — acela care murise la Savannah, cântând şi 
urlând după băutură — ucisese cu mâna lui şase to
varăşi, nu mă părăsea. 

Pădurea aceasta, aşa de liniştită acum, trebue să fi 
răsunat de ur le te ; şi în închipuirea mea, parcă le auzeam 
încă. 

Eram acum la marginea desişului. 
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— Haideţi, băieţi, cu toţii odată, strigă Merry, şi cel 
din faţă începu să alerge. Şi deodată, treizeci de paşi mai 
departe, i-am văzut oprindu-se. Un strigăt desamăgit 
se auzi. Silver îşi grăbi cât putu paşii, scormonind pă
mântul cu cârja, înebunit parcă; şi în clipa următoare, 
amândoi ne oprirăm, pironiţi locului. 

In faţa noastră era o groapă mare, nu prea de curând 
săpată, căci marginele erau prăvălite şi în fundul ei 
începuse să crească iarba. înăuntru se găseau coada unui 
târnăcop, ruptă în două, şi răspândite, scândurile mai 
multor lăzi. Pe una din ele am văzut scris cu fierul roş, 
numele «Walrus» — numele vasului lui Flint. 

Nu mai era îndoială. Ascunzătoarea fusese găsită şi 
prădată; cele şapte sute de mii de livre, nu mai erau acolo 1 

CAP. XXXIII 

CĂDEREA UNEI CĂPETENII 

N'am mai pomenit asemenea schimbare. Toţi şase 
rămaseră trăsniţi; dar cu Silver lovitura trecuse aproape 
îndată. Fiecare gând din mintea lui era întins ca un cal 
în goană spre banii aceia; şi iată-1 oprit deodată pe loc: 
nu-şi pierdu capul, îşi recâştigă stăpânirea de sine şi îşi 
schimbă planul, înainte ca ceilalţi să-şi fi dat bine seama 
de desamăgire. 

— Jim, îmi şopti, ţine asta şi fii gatal 
Şi îmi strecură un pistol cu două ţevi; şi în acelaşi 

timp, începu să meargă încetişor spre Nord şi în câţiva 
paşi, pusese groapa între el şi ceilalţi cinci. Se uită la 
mine şi îmi făcu semn ca şi când ar fi spus: « Suntem la 
strâmtoare », cum într'adevăr gândeam că eram. Privirea 
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lui era acum prietenoasă de tot; şi eram aşa de revoltat 
de aceste schimbări neîncetate, încât nu m'am putut 
opri să nu-i şoptesc: «Ai schimbat din nou tabăra!» 
Nu mai avu timp de răspuns. Piraţii, înjurând şi strigând, 
începură să sară unul după altul în groapă şi să scurme 
cu degetele, svârlind în lături scândurile. Morgan găsi 
un ban de aur. II ridică, izbucnind într'o revărsare de 
înjurături. Era un ban de două guinee şi trecu din mână 
în mână, timp de un minut. 

— Două guinee? urlă Morgan, ţinând banul în faţa 
lui Silver; astea sunt cele 700.000 de lire? Ştii să te toc
meşti? Spui că n'ai încurcat nimic,nerodule? Cap de lemn! 

— Săpaţi înainte, băieţi, spuse Silver cu cea mai 
liniştită obrăznicie, nu m'ar mira să găsiţi ciuperci! 

— Ciuperci! repetă Merry ţipând; aţi auzit tovarăşi? 
Vă spun eu, ştia el dinainte! Uitaţi-vă la el, e scris pe 
faţă! 

— Ah, Merry, observă Silver, iar vrei să ajungi că
pitan? Eşti un băiat care dă din coate! 

Dar de data asta erau cu toţii de partea lui Merry, 
începură să se caţere afară din groapă, uitându-se în 
urmă plini de ură. Băgăm de seamă un lucru, bun pentru 
noi; cu toţii ieşeau din groapă pe marginea dimpotrivă 
noastră. 

Astfel stăteam, doi de o parte, cinci de cealaltă, 
groapa între noi, şi niciunul destul de încălzit ca să 
înceapă lupta. Silver nu mişca; se uita la ei, foarte drept 
în cârje, şi părea mai liniştit ca niciodată. Era curajos 
nimic de spus. 

In cele din urmă, Merry crezu că, vorbindu-le, i-ar 
putea îndemna: 
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— Tovarăşi, spuse el, colo sunt doi, s inguri: unul e 
un olog bătrân care ne-a adus pe toţi aici, prosteşte; 
celălalt e mânzul de lângă el, căruia vreau să-i smulg 
inima. Acu t o v a r ă ş i . . . 

Ridicase glasul şi braţul, şi se vedea că vrea să pornească 
năvala. Dar drept atunci, poc ! p o c ! p o c ! — trei împuş
cături străluciră din desiş. Merry se rostogoli cu capul 
înainte în groapă; omul legat la cap se învârti ca un 
titirez şi căzu lungit, pe o parte, sbătându-se cu m o a r t e a ; 
ceilalţi trei se întoarseră şi o rupseră de fugă cât puteau. 

Intr 'o clipă, Long John descărcase un pistol cu două 
ţevi în Merry care se sbătea; şi pe când omul rănit de 
moarte îşi întorcea privirea spre ci: « George, îi spuse, 
mi se pare că ne-am socotit». 

In acelaş t imp doctorul, Gray şi Ben Gunn veniră 
spre noi, cu puştile fumegând, din desiş. 

— Înainte, strigă doctorul, şi la t r a p , băeţ i ! Să nu-i 
lăsăm să ajungă la bărci ! 

Şi pornirăm repede de tot, uneori afundându-ne până 
la piept în mărăcini. Silver voia cu tot dinadinsul să se 
ţie de noi. Osteneala pe care şi-o dădea omul acela, 
ţopăind în cârje, cu pieptul gata să-i plesnească, era o 
muncă pe care nici-un om în toate minţile n'a făcut-o 
vreodată; aşa spunea şi doctorul. Cu toate astea, tot 
rămăsese în urma noastră cu vre-o sută de paşi şi gata să 
se înăbuşe când am ajuns la marginea platoului. 

— Doctore, strigă, uitaţ i-vă! Nu-i nici-o grabă ! 
Şi într 'adevăr nu era nici-o grabă. Intr 'un loc mai 

deschis al platoului vedeam pe cei trei supravieţuitori 
alergând t o t în direcţia în care porniseră, drept spre 
Artimon. E r a m deja între ei şi bărci. 
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Ne-am aşezat jos să răsuflăm, pe când Long John, 
ştergându-şi faţa, venea încet spre noi. 

— Mulţumim frumos, doctore, spuse el. Aţi venit drept 
la timp ca să ne scăpaţi pe Hawkins şi pe mine. Vasăzică, 
tu eşti, Ben Gunn? adaugă el. Frumos, n'am ce zice! 

— Da eu sunt, Ben Gunn, răspunse omul insulei, 
sucindu-se ca un tipar de încurcat ce era. Şi, adaugă el, 
după o lungă tăcere, ce mai faci, domnule Silver? Mulţu
mesc bine, nu? 

— Ben Gunn, murmură Silver, să-mi faci tu, una ca 
asta? 

Doctorul îl trimise pe Gray după târnăcop, lăsat în 
fuga lor de răsculaţi; şi apoi pe când ne îndreptam li
niştiţi la vale spre locul unde erau bărcile, îmi povesti 
în puţine cuvinte ce se întâmplase. Era o povestire pe 
care Silver a ascultat-o cu adâncă luare aminte, şi Ben 
Gunn, omul insulei, pe jumătate idiot, era eroul dela 
început până la sfârşit. 

Ben, în plimbările Iui lungi şi singuratice prin insulă, 
găsise scheletul — el îi furase lucrurile — ; găsise co
moara ; o scosese la lumină (bucata de târnăcop găsită 
în groapă, era dela dânsul); o dusese în spinare, în multe 
drumuri, dela piciorul pinului înalt, până la peştera lui 
din muntele cu două vârfuri, în colţul Nord-Est al 
insulei şi se afla acolo la adăpost, de vre-o două luni 
înainte de venirea Hispaniolei. 

Când doctorul izbutise să stoarcă secretul lui Ben 
Gunn, în după amiaza zilei când s'a dat atacul, şi când, 
a doua zi dimineaţa, a văzut ancorajul fără bric, s'a dus 
la Silver, îi dăduse harta, care nu mai era de nici-un folos— 
proviziile, căci Ben Gunn avea în peştera lui destulă 
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carne de capră sărată de el — i-a dat orice şi totul ca 
să poată pleca în linişte din întăritură la muntele cu 
două vârfuri, spre a fi ferit de friguri şi a păzi banii. 

— Cât 'despre tine, Jim, spuse el, era împotriva inimii 
mele, dar am făcut cum am crezut mai bine pentru 
aceia care au rămas la datoria lor; şi dacă tu nu erai 
printre ei, a cui era vina? 

In dimineaţa aceea, descoperind că eram să fiu de 
faţă la groaznica desamăgire pe care o pregătise răscu
laţilor, alergase dela peşteră, şi lăsându-1 pe d-1 Tre-
lawney să-1 păzească pe căpitan, luase pe Gray şi pe Ben 
Gunn, şi o pornise deacurmezişul insulei, pentru a fi în 
apropierea pinului; curând însă văzu că ceata noastră o 
luase înainte şi Ben Gunn fiind iute de picior, fu trimis 
înainte, ca să facă cum o şti mai bine, singur. Ii veni 
atunci în minte să se folosească de superstiţiile foştilor 
ui tovarăşi; şi izbutise atât de bine, încât Gray şi 
doctorul erau deja ascunşi şi la pândă, înaintea de sosirea 
vânătorilor de comoară. 

— Ah, spuse Silver, am avut noroc că l-am avut pe 
Hawkins lângă mine. L-aţi fi lăsat pe bătrânul John să 
fie tăiat în bucăţele, fără să vă gândiţi măcar la el, 
doctore! 

— De sigur, răspunse doctorul, vesel. 
Intre timp, ajunsesem la bărci; doctorul, cu târnăcopul, 

strică una din ele şi ne urcarăm cu toţii apoi, în cealaltă, 
pornind spre Nord, către adăpostul de miazănoapte. 

Aveam de mers opt sau nouă mile şi Silver, cu toate 
că era aproape sfârşit de oboseală, fu pus la o ramă ca şi 
noi ceilalţi, şi curând lunecam repede pe o mare netedă. 
Am ieşit curând din trecătoare şi ocolirăm colţul de 
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Sud-Est al insulei, în jurul căruia remorcasem Hispa-
niola cu patru zile în urmă. 

Pe când treceam în dreptul muntelui cu două vârfuri, 
văzurăm gura neagră a peşterii lui Ben Gunn şi pe 
cineva stând alături, rezemat de puşcă; era d-1 Tre-
lawney; am fluturat o batistă şi-i strigarăm de trei ori 
ura, Silver strigând şi el tot aşa de inimos ca şi ceilalţi. 

Trei mile mai departe, drept in gura adăpostului dela 
Nord, ce să vedem? Hispaniola plutind singură de capul 
ei. Apele mari o ridicaseră din nou pe apă; dacă ar fi 
fost un vânt puternic sau curentul tare, ca în ancorajul 
dela Sud, n'am mai fi găsit-o, sau am fi găsit-o pe uscat, 
fără scăpare. Aşa cum se întâmplase însă, lipseau puţine 
lucruri, afară de vela mare care era în bucăţi; am pre
gătit o altă ancoră, pe care o lăsarăm pe un fund de şase 
picioare. Am mers cu barca Ia adăpostul Romului, locul 
cel mai apropiat de ascunzătoarea comorii lui Ben 
Gunn; şi apoi, Gray singur, se întoarse cu barca la 
Hispaniola, unde trebuia să rămâie de pază peste noapte. 

Dela ţărm până la peşteră urcuşul era uşor; sus d-1 
Trelawney ne aştepta. Faţă de mine a fost bun şi prie
tenos, nescoţând o vorbă în ce privea fuga mea, nici de 
mustrare, nici de laudă. Când Silver îl salută cuviincios, 
se înroşi puţin. 

— John Silver, spuse el, eşti un ticălos şi un trădător 
fără pereche; un trădător monstruos, domnule! Mi s'a 
spus că nu trebue să te dau pe mâna judecătorilor 1 
Dacă-i aşa, n'am să te dau. Dar oamenii ucişi, domnule, 
îţi atârnă de gât ca nişte pietre de moară! 

— Mulţumesc frumos, domnule, răspunse Long John, 
înclinându-se din nou. 
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— Să nu îndrăzneşti să-mi mulţumeşti m i e ! strigă 
d-1 Trelawney. E o nemai pomenită călcare a datoriei 
mele, ceea ce fac! Pleacă. 

Intrarăm apoi în peşteră. Era mare, încăpătoare, cu 
un mic izvor şi o băltoacă de apă limpede, în care se 
oglindeau ferigi. Pe jos era nisip. Lângă un foc mare 
stătea lungit căpitanul Smollett şi în fund, î n t r ' u n colţ, 
slab luminate de licărirea focului, zării mormane mari 
de bani şi drugi de aur aşezaţi în grămezi. Era comoara 
lui Flint, pe care venisem s'o căutăm aşa de departe şi 
care costase deja viaţa a 17 oameni de pe Hispaniola. 
Câte vieţi costase ca să fie strânsă, cât sânge şi câte 
dureri, câte corăbii frumoase scufundate, câţi oameni 
cinstiţi svârliţi în mare, câte lovituri de tun, câtă ruşine, 
minciună şi cruzime, nimeni pe lume n'ar fi p u t u t spune. 
Totuşi mai erau în insulă trei din ei — Silver, bătrânul 
Morgan şi Ben Gunn — fiecare din ei, părtaş al fară-de-
legilor, fiecare din ei, încercând zadarnic să-şi iee partea 
lui de câştig. 

— Vino înăuntru, J im, spuse căpitanul. Eşti un băiat 
bun în felul tău, J i m ; dar nu cred că o să mai mergem 
împreună pe mare vreodată. Prea eşti răsfăţat după 
gustul m e u ! Tu eşti, John Silver? Ce te aduce aici, omule? 

— Am venit îndărăt la datorie, domnule căpitan, 
răspunse Silver. 

— Ah ! zise căpi tanul ; şi asta fu tot ce-a spus. 
Cu câtă plăcere am mâncat în seara aceea, cu toţi 

prietenii în jurul m e u ; şi ce-am avut de mâncare : carne 
sărată de capră, vânată de Ben Gunn, câteva lucruri 
dulci şi o sticlă de vin de pe Hispaniola. Niciodată, eram 
încredinţat, nu fusese oameni mai fericiţi şi mai veseli, 
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le cum eram noi. Şi Silver stătea de o parte, aproape 
ifară din lumina focului, dar mâncând cu poftă, gata 
;ă sară când era nevoie de ceva, ba chiar luând parte 
ncetişor, la veselia noastră, — acelaşi marinar liniştit, 
ndatoritor, cuviincios, cum fusese in timpul călătoriei. 

CAP. XXXIV 

Ş I C E L D I N U R M Ă 

A doua zi dimineaţa am început lucrul de vreme, 
•ăci căratul grămezii aceleia de aur — cam o milă pe uscat 
)ână la ţărm, şi deacolo trei mile cu barca până la His-
janiola — era lucru greu pentru un număr aşa de mic de 
>ameni. Cei trei piraţi cari rătăceau prin insulă nu ne 
ngrijeau prea m u l t ; o singură sentinelă era de ajuns 
lentru a fi feriţi de vre-un a tac neaşteptat şi apoi gân-
.leam că se vor fi săturat de luptă. 

Astfel că zoream lucrul: Gray şi Ben Gunn se duceau 
ji veneau cu barca, iar ceilalţi între t imp aduceau co-
noara la ţărm. Doi drugi legaţi la capetele unei frânghii 
;rau o încărcătură bună pentru un singur om — bucu
ros să poată merge încet cu ea. Cât despre mine, cum 
iu puteam fi de mult folos la cărat, am avut de lucru 
toată ziua în peşteră încărcând banii în saci de pâine. 

Era o amestecătură ciudată, la fel cu a lui Billy Bones, 
n ce priveşte felul banilor, dar aşa de mare şi aşa de fe-
urită, încât n'am avut vre-odată plăcere mai mare decât 
;ă-i aleg. Englezeşti, franţuzeşti, spanioleşti, portughezi, 
udovici, dubloni, guinee, moidores, ţechini, chipurile 
aituror regilor din Europa de o sută de ani încoace, bani 
Ciudaţi din Orient, cu semne pe ei care semănau cu un 
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ghem de sfoară sau cu ţesătura pânzei de păianjen, bani 
rotunzi şi bani pătraţ i , bani găuriţi la mijloc, din care 
se puteau face salbe — aproape fiecare fel de ban din 
lume cred că îşi avea locul în amestecul acela; şi erau 
mulţi ca frunzele; spatele mă durea de cât s tă team 
aplecat şi degetele de asemenea, alegându-i. 

Munca aceasta dură câteva zile; în fiecare seară o 
avere era dusă la bordul Hispaniolei, dar o altă avere 
ne aştepta a doua z i ; în t o t t impul acesta cei trei răs
culaţi supravieţuitori n 'au dat semn de viaţă. P â n ă 
la urmă — mi se pare că era în a treia noapte — Doc
torul şi cu mine ne plimbam pe colină, acolo de unde se 
vedea malul de jos al insulei, când, din desişul întunecat 
care dela picioarele noastre, vântul aduse svonul unei 
voci care cânta sau striga. Numai un crâmpei a ajuns 
la urechile noastre, u r m a t apoi de tăcerea dinainte. 

— Dumnezeu să-i ierte, spuse doctorul, sunt răsculaţii 1 
— Beţi cu toţii, domnule doctor ! auzirăm glasul lui 

Silver în spatele nostru. 
Silver, trebue să spun, se bucura de toată libertatea, 

şi cu toate că zilnic era umilit, se pur ta ca şi când ar fi 
fost acelaşi om răsfăţat şi împrietenit cu noi. 

E r a chiar de mirare cât de bine îndura dispreţul 
celorlalţi şi cu câtă neostenită cuviinţă încerca să-i îm
buneze pe toţi . Totuşi, cred că se p u r t a u cu el ca cu un 
câine, afară de Ben Gunn, căruia îi era o frică grozavă 
de fostul lui maestru de echipaj şi de mine, care aveam 
într 'adevăr pentru ce să-i mulţumesc, cu toate că eran, 
în drept, mai mult decât ceilalţi, să-1 cred şi mai ticălos, 
căci l-am văzut plănuind o nouă t rădare pe platou. 
Astfel că doctorul îi răspunse destul de morocănos. 
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— Beţi sau aiurează, spuse el. 
— Aveţi dreptate, domnule doctor, răspunse Silver, 

şi puţin ne pasă, d-voastră şi mie. 
— îmi închipui că nu te aşteţi din partea mea să te 

privesc ca pe un om de omenie, meştere Silver, răs
punse doctorul, şi poate că ce-am să spun are să te mire. 
Dar dacă aş fi sigur că aiurează — aşa cum cred că unul 
din ei măcar, e doborît de friguri — aş pleca din tabără, 
şi cu orice primejdie pentru mine, le-aş da ajutorul 
cunoştinţelor mele. 

— Vă cer iertare, spuse Silver, aţi face foarte rău. 
V'aţi pierde viaţa d-voastră scumpă, să mă credeţi. 
Sunt de partea d-voastră acuma, trup şi suflet, şi n'aş 
vrea să fim împuţinaţi, ca să nu mai spun de d-voastră, 
fiindcă ştiu bine cât vă datoresc! Oamenii ăştia de colo, 
nu pot să-şi ţie cuvântul, nu, chiar dac'ar vrea; ba mai 
mult, nu pot să creadă că d-voastră îl puteţi ţinel 

Nu, spuse doctorul, tu eşti om de cuvânt, ştiu asta! 

Cam acestea au fost cele din urmă ştiri pe care le-am 
avut dela cei trei piraţi. O singură dată am auzit o împuş
cătură departe şi ne-am închipuit că vânează. Am ţinut 
sfat şi am hotărît că trebue să-i părăsim pe insulă — spre 
nemărginita bucurie a lui Ben Gun şi cu îndemnul ho
tărît a lui Gray. Le-am lăsat o bună provizie de pulbere 
Şi gloanţe, mai toată carnea sărată de capră, puţine 
doctorii şi alte câteva lucruri trebuincioase, scule, 
haine, o bucată de pânză pentru vele, o legătură de frân
ghie şi, după dorinţa doctorului, destul de mult tutun. 

Şi cu asta am isprăvit lucrul pe insulă. Incărcasem 
comoara, luasem destulă apă dulce şi restul de carne 

16 
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de capră pentru orice în tâmplare : şi, în sfârşit, într 'o 
dimineaţă frumoasă, ridicarăm ancora — ceea ce era 
aproape peste puterile noastre — şi ieşirăm din adăpostul 
de Nord, sub acelaşi pavilion pe care-1 urcase căpitanul 
şi sub care luptasem în întăritură. 

Cei trei ne pândiseră mai de aproape de cum bănuiam, 
după cum am avut curând dovada. Căci ieşind prin tre
cătoare şi trebuind să trecem foarte aproape de capul 
de Sud, i-am văzut pe toţi trei îngenunchiaţi pe nisip, 
cu braţele întinse în rugăciune. Ni s'a strâns inima tu
turora cred, că-i părăseam în starea aceea nenorocită; 
dar nu puteam lua cu noi grija unei alte răscoale; şi ca 
să-i ducem îndărăt spre a fi spânzuraţi, ar fi fost un crud 
fel de a fi bun. Doctorul îi strigă şi le spuse că le-am 
lăsat provizii şi anume în ce loc. Dar ei urmau să ne 
strige pe nume, să ne roage să ne fie milă de ei şi să 
nu-i lăsăm să moară acolo. 

La urmă, văzând că Hispaniola îşi vede de drum şi 
că se depărtează repede, unul din ei, nu ştiu care anume, 
sări în picioare cu un strigăt răguşit, duse puşca la umăr 
şi trase un foc al cărui glonţ flueră peste capul Iui Silvei 
găurind vela mare. 

După aceasta, ne-am ţ inut cu toţii la adăpostul co-
pastiei şi când privii din nou spre insulă, nu mai erau 
acolo; limba de nisip pe care se aflau, nu se mai deosebea 
acum, din depărtare. Astfel am sfârşit cu ei, şi înainte 
de amiază, spre nemărginita mea bucurie, cea mai înaltă 
stâncă din insula Comoarei' se cufundase în întinderea 
albastră a mării. 

Duceam o lipsă aşa de mare de braţe încât fiecare 
dela bord trebuia să pună mâna — numai căpitanu 
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stătea întins pe o saltea la pupa şi da comenzile; 
căci cu toate că se însdrăvenise mult, mai avea încă 
nevoie de linişte. Ne îndreptarăm spre cel mai apropiat 
port din America spaniolă, căci nu puteam încerca 
drumul îndărăt fără noi marinar i ; şi după cum s'a 
întâmplat, mai cu vânturi protivnice şi vre-o câteva 
furtuni, eram cu toţii sleiţi de puteri înainte de a 
ajunge în port. 

Soarele tocmai asfinţise când am ancorat într 'un golf 
foarte frumos, închis de uscat şi furăm îndată încon
juraţi de bărci pline de negri şi indieni din Mexico, cari 
vindeau fructe şi legume şi cari erau gata să scoată din 
apă gologanii pe care i-am fi aruncat. Vederea atâtor 
feţe vesele (mai cu scamă negrii), gustul fructelor tro
picale şi mai ales luminile care începeau să se aprindă 
în oraş, se deosebeau plăcut de zilele întunecate şi sân
geroase trăite în insulă; doctorul şi d-1 Trelawney s'au 
dus la uscat pentru câteva ceasuri şi m'au luat cu dânşii. 
Aici au întâlnit pe căpitanul unei nave de războiu en
gleze, intrară în vorbă cu el, merseră la bordul navei şi 
în scurt, au petrecut aşa de bine, încât se crăpa de ziuă 
când ne-am întors pe Hispaniola. 

Ben Gunn era pe punte singur şi cum am venit la bord 
începu, sucindu-se în toate felurile, să ne facă o mărtu
risire. Silver fugise. Omul insulei îi înlesnise fuga într 'o 
barcă dela ţărm cu câteva ceasuri înainte, şi ne încredinţa 
că făcuse astfel numai ca să ne scape vieţile care ar fi fost 
în mare primejdie, « dacă omul cu un singur picior ar fi 
rămas la bord »>. 

ar asta nu era tot . Bucătarul nu plecase cu mâna 
goală. Tăiase, fără a da de bănuit, o gaură în perete 
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şi luase un sac de bani, trei sau patru sute de guinee, ca 
să aibă cu ce călători mai departe. 

Cred că eram cu toţii bucuroşi că am scăpat de el aşa 
de eftin. 

Şi ca să scurtez povestirea, am îmbarcat câţiva mari
nari, am avut o călătorie bună la întoarcere şi Hispa-
niola ajunse la Bristol tocmai când d-1 Blandly începea să 
se gândească să trimeată un vas în căutarea noastră. 
Cinci oameni, din câţi au pornit, s'au întors. « Băutura 
şi diavolul au îngrijit de ceilalţi»; cu toate că nu păţisem 
chiar aşa de rău ca celălalt vas, acela despre care cântau ei: 

Unul singur a rămas în picioare 
Din şapte zeci şi cinci câţi au plecat pe mare!' 

Fiecare a avut o largă parte din comoară, pe care a 
intrebuinţat-o înţelept sau nesocotit după cum îi era 
felul. Căpitanul Smollett s'a retras acum dela mare. 
Gray, nu numai a strâns banii, dar fiind îndemnat de 
dorinţa de a se ridica, îşi învăţă meseria, şi acum e 
secund şi proprietar în tovărăşie a unei frumoase 
corăbii, însurat pe deasupra şi tată de familie. Cât despre 
Ben Gunn, a căpătat o mie de lire, pe care le-a cheltuit 
sau le-a pierdut în trei săptămâni, sau mai bine în 19 
zile, căci în a douăzecea s'a întors îndărăt cerşind. I s'a 
dat să păzească o poartă, tocmai cum se temea pe insulă 
că se va întâmpla; trăeşte încă, copiii de pe acolo îl 
iubesc deşi cam râd de el; iar Duminicile şi sărbătorile, 
cântă în biserică. 

Despre Silver n'am mai auzit nimic; acel temut om 
de mare a ieşit cu totul din viaţa mea; dar bănuesc că 
şi-a găsit bătrâna lui arăpoaică şi poate mai trăieşte încă în 
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pace şi belşug cu dânsa şi căpitanul Flint. Cel puţin 
nădăjduesc aşa, fiindcă e slabă nădejde să-1 aştepte o 
viaţă mai bună pe lumea cealaltă. 

Drugii de argint şi armele se mai găsesc pe cât ştiu,, 
acolo unde le-a îngropat Flint, şi din partea mea pot 
să rămâe acolo. Nici cu boii nu m'ar trage cineva îndărăt 
în insula aceea blestemată, şi cele mai urîte visuri pe 
care le am, sunt acelea în care aud valurile tunând 
dealungul ţărmului, sau când tresar din pat, cu vocea 
ascuţită a căpitanului Flint, răsunându-mi în urechi: 
« Bani de aur, bani de aur I». 
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