






Gwałtowny wicher smagał lejącym jak z cebra deszczem o gną-
ce się pod nim jodły starego lasu, grube na palec strugi wody 
spływały po olbrzymich pniach, łącząc się u korzeni z począt-
ku w małe, ale zwiększające się z każdą chwilą strumienie, któ-
re spadały potem w niezliczonych kaskadach ze skały na skałę 
w dolinę, gdzie pochłaniała je wezbrana rzeka. Noc już zapadła, 
co minutę waliły gromy nad głębią, ale mimo jaskrawości bły-
skawic gęstość deszczu nie pozwalała nic widzieć na odległość 
prawie pięciu kroków. 

Szalona burza dawała się we znaki lasowi na wyżynach i czu-
bom skalistym, ale jej potęga nie sięgała do głębi doliny, gdzie 
olbrzymie jodły stały nieruchome w ciemnościach nocy. Cicho 
tu jednak nie było, gdyż rozhukane nurty rzeki tak głośno szu-
miały pomiędzy brzegami, że tylko niezmiernie bystre ucho mo-
gło dosłyszeć, iż w dół rzeki jechało dwu samotnych jeźdźców, 
widać ich bowiem nie było.

Przy świetle dziennym zwróciliby obydwaj niezawodnie na 
siebie uwagę każdego, kto by ich spotkał, a to nie tyle z powodu 
ubrania i uzbrojenia, ile dlatego, że obaj byli zatrważająco dłu-
dzy. Można by dziesiątki lat szukać po wszystkich krajach, za-
nim znalazłoby się dwu ludzi tak samo długich i chudych. 

Jeden z nich miał włosy jasne jak len i w stosunku do swej 
wielkości śmiesznie małą głowę. Pomiędzy parą dobrodusznych 
mysich oczek tkwił malutki, do góry zadarty nosek, który pomi-
jając już to, że byłby przystawał lepiej do twarzy dziecka czte-
roletniego, zupełnie nie zgadzał się z szerokimi ustami od ucha 
do ucha. Twarz tego człowieka była bez zarostu, który to brak był 
prawdopodobnie wrodzony, gdyż nie widać było, aby się kiedy 
przesunęły po niej brzytwa albo nożyce. Ubranie jego składało 
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się ze skórzanej bluzy, pofałdowanej na jego wątłych barkach 
jak krótki płaszcz, z wąskich skórzanych spodni, przylegających 
do nóg bocianich, półwysokich butów z cholewami i słomiane-
go kapelusza, ze smętnie obwisłymi kresami*, z których deszcz 
spływał nieustannie strugami. Na jego plecach wisiała zwrócona 
wylotem na dół dwururka**. Jechał na silnym, kościstym, przy-
najmniej piętnastoletnim człapaku***, który jednak miał widocz-
nie zamiar dożyć tak rześko jeszcze drugich lat piętnastu. 

Drugi jeździec miał włosy ciemne, na nich odwieczną czapkę 
futrzaną, spod której wyglądała wąska i długa twarz z tak samo 
wąskim i długim nosem, takimi ustami oraz z cienkim wąsem, 
którego końce mógł śmiało zawiązywać za uszami. Jego postać, 
wysoka więcej niż na dwa metry, ubrana była, w przeciwieństwie 
do towarzysza, ciasno od góry, a swobodnie od dołu, nosił bowiem 
bardzo szerokie, fałdziste spodnie z końcami wsuniętymi w niskie 
buty z cholewami, a górna część ciała tkwiła w bluzie sukiennej, 
tak wąskiej, że przylegała jak ulana. Uzbrojony był również w dwu-
rurkę i niewątpliwie, jak jego towarzysz, także w nóż i rewolwer. 
Siedział na godnym zaufania mustangu****, który z pewnością ob-
chodził urodziny swoje tyle razy, co koń towarzysza. 

Jeźdźcy nie troszczyli się ani o drogę, ani o deszcz. Szuka-
nie drogi pozostawili sprytnym i doświadczonym koniom, 
a o deszcz dlatego nie dbali, że przecież nie mógł się im dostać 
dalej jak do skóry, po czym musiał spłynąć. Pomimo nieustan-
nych grzmotów i błyskawic i pomimo niebezpiecznego sąsiedz-
twa podmywającej brzegi rzeki rozmawiali ze sobą tak swobod-
nie, jak gdyby w słoneczny dzień jechali przez prerię. Gdyby 
ktoś mógł ich wtedy zobaczyć, dostrzegłby, że przypatrywali 
się sobie uważnie pomimo ciemności, gdyż znali się dopiero 
od godziny, a na Dzikim Zachodzie zawsze jest dobrze z począt-
ku nie ufać. Spotkali się na krótko przed zapadnięciem nocy 
nad rzeką i dowiedzieli się, że obydwaj udają się do Firwood-
-Camp*****, a wobec tego zbiegu okoliczności nie pojechali oczy-
wiście osobno, lecz razem. 

* Kresy – tu: brzegi kapelusza.
** Dwururka – strzelba myśliwska o dwóch lufach; dubeltówka.
*** Człapak – koń poruszający się w wolnym stępie.
**** Mustang – dziki koń żyjący w stepach północnoamerykańskich. 
***** Firwood-Camp (ang.) – obóz w lesie jodłowym.
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Nie pytali się wzajemnie o nazwiska i stosunki, a rozmowę 
prowadzili dotychczas tak ogólnej natury, że nie dotknęli rzeczy 
osobistych. Nagle zahuczał grzmot kilkakrotny i tyleż błyskawic 
mignęło oślepiająco ponad wąską doliną. Na to zauważył blondy-
nek z zadartym nosem: 

– Bless my soul!* A to burza! Zupełnie jak u nas u spadkobier-
ców Timpego! 

Długi jeździec mimowolnie zatrzymał konia na te słowa i otwo-
rzył już usta, aby szybko zadać pytanie, lecz się rozmyślił i popę-
dził konia dalej. Przypomniał sobie, że na zachód od Missisipi 
nie wolno być nieostrożnym. 

Rozmowa potoczyła się dalej, oczywiście półgębkiem, jak 
tego wymagały okolica i położenie. Minął jeden kwadrans i dru-
gi, a tymczasem znaleźli się jeźdźcy na zakręcie rzeki, a nadto 
w miejscu znacznie podmytym przez wodę. Koń blondyna, nie 
mogąc się zwrócić dość szybko, dostał się na grudę wiszącą w po-
wietrzu i zapadł się, niegłęboko na szczęście. Jeździec poderwał 
go, szarpnął nim w bok, ścisnął ostrogami i jednym skokiem sta-
nął na stałym gruncie. 

– Oh my God!** – zawołał. – Dość jestem mokry od deszczu, ką-
piel mi zbyteczna! Omal się nie utopiłem! Prawie tak jak kiedyś 
u spadkobierców Timpego!

Odtąd trzymał się już nieco z dala od rzeki. Towarzysz jego 
jechał za nim przez chwilę w milczeniu, po czym zapytał: 

– Spadkobierców Timpego? Co to za nazwisko, sir? 
– Nie wiecie o tym? – brzmiała odpowiedź. 
– Nie. 
– Hm! To szczególne! Wszyscy moi znajomi i przyjaciele to wie-

dzą! 
– Zapominacie, że zobaczyliśmy się po raz pierwszy dopiero 

przed godziną. 
– Słusznie! W takim razie trudno, żebyście wiedzieli, kto są spad-

kobiercy Timpego. Ale może o tym usłyszycie jeszcze kiedyś. 
– Może? 
– Tak. 
– Kiedy? 

* Bless my soul! (ang.) – na moją duszę.
** Oh my God! (ang.) – o mój Boże!
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– Gdy dłużej będziemy razem. 
– Czy nie mógłbym teraz o tym się dowiedzieć, sir? 
– Teraz? Czemu? 
– Bo nazywam się Timpe. 
– Co? Jak? Wy nazywacie się Timpe? Timpe wam na nazwisko? 
– Tak. 
– Naprawdę? Rzeczywiście? 
– Po co miałbym przybierać cudze nazwisko? 
– Wonderful!* Ja szukam Timpego od wielu lat, wszędzie 

po wszystkich dolinach i górach, na wschodzie i na zachodzie, 
we dnie i w nocy, w słońcu i w deszczu, a teraz, kiedy wyrze-
kłem się już odszukania go, jedzie on w taką pogodę u mego boku 
i prawie obojętnie patrzy, gdy ja omal się nie utopiłem w rzece, 
a do tego nie mówi mi, kim jest! 

– Szukacie mnie? – spytał towarzysz zdziwiony. 
– Tak, tak i po raz trzeci: tak! 
– Dlaczego? 
– No, z powodu spadku! 
– Spadku? Hm! Kto wy jesteście właściwie, sir? 
– Jestem także Timpe. 
– Także? A skąd? 
– Z tamtej strony oceanu. 
– Z Niemiec? 
– Naturalnie! To się przecież samo przez się rozumie! Czy mógł 

jaki Timpe gdzie indziej się urodzić? 
– I owszem, ja na przykład urodziłem się tutaj, w Stanach. 
– Ale z rodziców Niemców! 
– Ojciec był Niemiec. A wy z których okolic pochodzicie? 
– Z Hofu w Bawarii. 
– W takim razie dalecy sobie jesteśmy, gdyż ja pochodzę z Plau-

en w Voigtland. 
– Oho! Dalecy? Mój ojciec pochodzi także z Plauen i przeniósł 

się stamtąd do Hofu. 
Ciemnowłosy zatrzymał konia. Deszcz ustał nagle po silnym 

grzmocie, a wicher rozegnał chmury. W kilku miejscach wyjrzało 
jaśniejsze niebo i obydwaj jeźdźcy mogli twarze swoje rozpoznać. 

* Wonderful (ang.) – wspaniały, zadziwiający.
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– Z Plauen przeniósł się do Hofu? – zapytał ciemnowłosy. – 
W takim razie nie tylko nie jesteśmy sobie dalecy, lecz może na-
wet krewnymi. Nasze szczególnie brzmiące nazwisko nie trafi a 
się tak często, żeby je miały nosić tysiące ludzi. Kim był wasz 
ojciec? 

– Rusznikarzem*, a ja także nauczyłem się tego rzemiosła. 
– To się zgadza, to się zgadza! To przypadek, jakich mało! Ale 

tutaj się nie zatrzymujmy, bo burza mogłaby jeszcze wrócić, a te-
raz mamy przed sobą najgorszą część doliny, dlatego skorzystaj-
my z tej znośniejszej pogody. Lepiej będzie pomówić, kiedy sta-
niemy na miejscu. Ruszajmy więc, sir, albo kuzynie, jeśli się wam 
to bardziej podoba! 

– Kuzynie albo bracie stryjeczny, to wszystko jedno. A zatem 
naprzód! 

Pojechali dalej doliną, w tej części tak wąską, że został bar-
dzo mało przestrzeni między rzeką a wznoszącą się prawie pio-
nowo skałą. Miejsce to było porośnięte mnóstwem krzaków, tak 
że konie musiały się nieraz po prostu przeciskać. Gdyby burza 
nie ustała i było tak ciemno jak przedtem, trudno byłoby wprost 
tamtędy przejechać. 

Taka droga prowadziła przez jakiś czas, po czym dolina się roz-
szerzyła, ale w pół godziny znowu zwęziła się tak dalece, że two-
rzyła przesmyk niedługi, który uchodził na plac, zwany Firwood-
-Camp, ponieważ sterczały tu tylko niebotyczne jodły. 

Dwie doliny krzyżowały się tutaj pod prostym kątem, a to do-
lina rzeki, którą przybyli obaj Timpowie, oraz druga, przez któ-
rą budowano właśnie kolej. Camp znaczy obóz, a że się tu obóz 
znajdował, to dostrzegli jeźdźcy pomimo nocnej ciemności, kie-
dy wjeżdżali w przesmyk. 

Leżało tam mnóstwo olbrzymów ze świata roślinnego, które 
ścięto w tym celu, żeby z pni porobić deski, a z grubszych ko-
narów progi do szyn, odpadki zaś przeznaczyć na opał. Most 
przerzucony nad rzeką był już prawie gotowy, a w pobliżu stał 
przenośny tartak, którego piły miały pokonać te masy drzewa. 
Nieco dalej czerniała niezmierzona otchłań kamieniołomu, któ-
ry dostarczał kamienie do murowanych części kolei, a na lewo 

* Rusznikarz – rzemieślnik zajmujący się wyrobem i naprawą broni palnej.



10

ciągnęło się kilka z belek i desek wystawionych budynków, słu-
żących do pomieszczenia ludzi, narzędzi i zapasów. 

Jedna z tych bud, zwanych tutaj shop*, była nadzwyczajnie długa 
i głęboka. Cztery czuwające nad dachem kominy i oświetlone teraz 
okna kazały się domyślać, że mieszkają w niej zatrudnieni przy ko-
lei robotnicy. Z tego powodu zwrócili się tam obydwaj przybysze. 

Już z daleka powitał ich dość wyraźny zgiełk ludzkich głosów, 
co świadczyło o obecności wielu ludzi, a im bardziej się zbliżali, 
tym silniej czuć było w powietrzu opary wódki. Zsiedli z koni, 
przywiązali je do wbitych prawdopodobnie w tym celu pali 
i chcieli już właśnie wejść, kiedy ukazał się w drzwiach człowiek, 
który odwróciwszy się jeszcze do środka, zawołał: 

– Zaraz nadejdzie pociąg budowlany. Wyprawię go i wrócę. 
Może przywiezie listy i gazety. 

Po tych słowach puścił się od progu, wtem ujrzał przybyłych, 
cofnął się na bok, aby się dostali w padające przez drzwi światło, 
i przypatrzył im się uważnie. 

– Good evening**, sir! – pozdrowił go blondyn. – Przemokliśmy 
do nitki. Czy można się tu gdzie wysuszyć? 

– Tak – odpowiedział. – Jest nawet gdzie się przespać, jeżeli nie 
należycie do ludzi, których lepiej nie wpuszczać. 

– Bez obawy, sir! Jesteśmy rzetelnymi westmanami***, gentlema-
nami, którzy nie wyrządzą wam szkody i zapłacą za wszystko. 

– Jeżeli wasza uczciwość jest tak wielka jak długość ciała, to je-
steście zaiste największymi gentlemanami na świecie. No, idźcie 
do środka, na lewo do mniejszej izby i powiedzcie shopmanowi****, 
że engineer***** pozwolił wam zostać. 

Nieznajomy odszedł, przybysze zaś usłuchali jego wezwania. 
Wnętrze budy tworzyło jedną wielką izbę, z której po lewej 

stronie oddzielono mniejszą tylko ścianą z desek wysokości czło-
wieka. Było tam mnóstwo prymitywnych stołów i ławek, poprzy-
bijanych do podłogi, a pomiędzy nimi i wzdłuż ścian znajdowały 
się gromadne łoża, zaścielone przeważnie tylko słomą i sianem. 
Na czterech kominach płonęły ognie i oświetlały izbę od biedy 

* Shop (ang.) – magazyn, barak.
** Good evening (ang.) – dobry wieczór.
*** Westman (ang.) – dosł.: człowiek Zachodu; doświadczony myśliwy, traper.
**** Shopman (ang.) – ekspedient, sprzedawca; tu: prowadzący gospodę.
***** Engineer (ang.) – inżynier.
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w braku lamp i świec, wskutek czego ludzie i przedmioty wyglą-
dali w tym migotliwym świetle jak widma. 

Około dwustu robotników kolejowych siedziało przy stołach 
lub na łożach. Byli to ludzie mali, żółtej cery, z długimi warko-
czami, wystającymi kośćmi policzkowymi i skośnie wykrojony-
mi oczami. Ze zdziwieniem popatrzyli wszyscy na obie długie 
postaci. 

– Tfu, do diabła! Chińczycy! Można było tego się domyśleć, 
gdyż zapachy rozchodziły się już na dworze! – rzekł ciemnowłosy. 

– Chodźcie prędko do małej izby! Może tam będzie znośniejsze 
powietrze. 

W tym przedziale spotkali także przy fajce i szklance wielu 
robotników, ale białych. Były to szorstkie, ogorzałe postacie, 
z których niejeden miał lepszą przeszłość za sobą, ale niejeden 
przybył tu tylko dlatego, że nie mógł się już pokazywać w kra-
jach cywilizowanych. Ich zbyt głośna rozmowa zamilkła natych-
miast na widok gości, za którymi poszły ich zdziwione spojrzenia 
aż tam, gdzie stał shopman, oparty o stół, zastawiony fl aszkami 
i szklankami. 

– Rail roaders*?  – spytał, odpowiadając na ich powitanie. 
– Nie, sir – rzekł blondyn. – Nie mamy zamiaru zabierać zarob-

ku siedzącym tu gentlemanom. Jesteśmy westmanami i szukamy 
ognia, żeby się wysuszyć. Engineer nas do was przysyła. 

– Czy możecie zapłacić? – zapytał, mierząc oceniającym spoj-
rzeniem ich długie postacie. 

– Tak. 
– W takim razie dostaniecie wszystko, czego wam na razie 

trzeba, a potem wygodne, oddzielone łóżko tam za skrzyniami 
i beczkami. Usiądźcie przy ciepłym kominie! Ten drugi stół prze-
znaczony jest dla urzędników i wyższych gentlemanów. 

– Zaliczacie nas zatem do niższych gentlemanów. Byłbym się 
tego po was nie spodziewał, choćby ze względu na to, że jesteśmy 
tak dłudzy. Ale to nic. Podajcie nam gorącej wody, rumu i cukru! 
Chcielibyśmy rozgrzać się także wewnętrznie. 

Usiedli przy wskazanym stole tak blisko ognia, że wysuszy-
li niebawem swe przemokłe ubrania. Z podanych składników 

* Rail roader (ang.) – robotnik kolejowy.
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sporządzili sobie grog. Biali robotnicy, usłyszawszy, że nie gro-
zi im współzawodnictwo, uspokoili się i z zadowoleniem zaczęli 
na nowo swą hałaśliwą rozmowę. 

Przy stole przeznaczonym dla urzędników i wyższych gentle-
manów siedział młody człowiek lat niespełna trzydziestu, ubrany 
jak biały myśliwy, ale barwa jego skóry i układ twarzy nie wska-
zywały na członka rasy kaukaskiej. Był to Metys*, jeden z owych 
mieszańców, którzy dziedziczą wprawdzie zalety, ale niestety 
i wady swych różnobarwnych rodziców. Członki miał silne i gib-
kie jak u pantery, ale ciemne jego oczy czyhały spod nisko spa-
dających powiek i rzęs, jak para kotów zaczajonych na zdobycz. 
Zdawało się, że nie uważał na obcych, rzucał jednak ku nim czę-
sto niedostrzegalne spojrzenia i nachylił głowę w ich stronę, aby 
słyszeć, o czym będą mówili. Chciał się dowiedzieć, co ich spro-
wadziło w te strony, czy tu zostaną, czy też nie. Niestety, nie ro-
zumiał ani słowa, pomimo że rozmawiali dość głośno, ponieważ 
posługiwali się językiem niemieckim, którego on nie znał. 

Napełniwszy szklanki, wypili je do dna, po czym ciemnowłosy 
odstawił swoją i powiedział: 

– To było powitanie, któreśmy sobie byli winni, a teraz zno-
wu do rzeczy! A więc pan jest rusznikarzem, jak pański ojciec. 
Z tego, powiedziawszy nawiasem, można wnosić, że jest pan 
dobrym strzelcem. Choćbyśmy się nawet zgodzili na pokrewień-
stwo między sobą, to ja wyznam szczerze, że nie wiem, czy mam 
się względem pana zachować jak krewny. 

– Czemuż by nie? 
– Z powodu spadku. 
– Jak to? 
– Oszukano mnie i nic nie dostałem. 
– I ja także! 
– Ach! Naprawdę? Nic pan nie otrzymał? 
– Ani feniga, ani grosza! 
– Ale spadkobiercom w starym kraju wypłacono znaczną 

sumę! 
– Tak, spadkobiercom Timpego w Plauen, ale nie mnie, chociaż 

jestem tak samo prawdziwym Timpem, jak oni. 

* Metys – dosł.: mieszaniec; potomek Indianina i białej kobiety albo białego mężczyzny 
i Indianki.
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– Pozwól pan, że zbadam nieco tę prawdziwość! Jak się pan na-
zywa? 

– Kazimierz Obadia Timpe. 
– A ojciec? 
– Rehabeam Zachariasz Timpe. 
– Ilu braci miał pański ojciec? 
– Pięciu. Trzej młodsi wyjechali do Ameryki w nadziei, że się 

prędko wzbogacą, gdyż potrzebowano tu wówczas dużo strzelb. 
Wszyscy bracia byli rusznikarzami. 

– Jak się nazywał drugi z braci, pozostałych w Plauen? 
– Jan Daniel. Umierając, zostawił dwu synów, Piotra Michę 

i Marka Absaloma, którzy odziedziczyli sto tysięcy talarów 
i otrzymali je z miasta Fayette w Alabamie. 

– To się zgadza, to się znów zgadza! Pańska znajomość miejsc 
i osób dowodzi, że istotnie jest pan moim bratem stryjecznym. 

– O, ja potrafi ę panu jeszcze lepiej tego dowieść! Mam papiery 
i legitymację, które przechowuję jak świętość i noszę je zawsze 
na sercu. Mogę je panu natychmiast… 

– Nie teraz, nie teraz, chyba później – przerwał mu Hazael Benia-
min Timpe, tak bowiem nazywał się ciemnowłosy. – Wierzę panu. 
Wszak pan wie, dlaczego wszyscy bracia mają biblijne imiona? 

– To był prastary zwyczaj w tej rodzinie, od którego nikt nie 
chciał odstąpić. 

– To prawda! Tego zwyczaju można było dochować tu w Sta-
nach, gdyż Amerykanin lubi także takie imiona. Mój ojciec był 
trzecim z braci, nazywał się Dawid Machabeusz i został w No-
wym Yorku. Mnie na imię Hazael Beniamin. Dwaj młodsi udali 
się w głąb kraju i osiedlili się w Fayette w stanie Alabama. Naj-
młodszy nazywał się Józef Habakuk, zszedł ze świata bezdzietnie 
i zostawił ten wielki spadek. Czwarty brat, Tobiasz Holofernes, 
umarł w tym samym mieście, a jego jedyny syn, Nahum Samuel, 
jest oszustem. 

– Jak to? 
– Czy pan tego nie widzi? Ja nie przeczuwałem niczego. Ojciec 

pisywał jakiś czas do obydwu braci w Fayette, ale to potem ustało 
i zapomniano wzajemnie o sobie. Odległości w Stanach są tak 
wielkie, że w końcu nawet bracia znikają sobie z oczu. Po śmierci 
ojca prowadziłem interes z różnym powodzeniem, a z zyskiem 
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tak małym, że ledwie wystarczało mi na życie. Wtem spotkałem 
się w Hoboken z Niemcem, który świeżo przyjechał był z Plauen. 
Zapytałem go oczywiście o swoich tamecznych krewnych i do-
wiedziałem się ku memu zdziwieniu, że odziedziczyli po stry-
ju Habakuku gotówką sto tysięcy talarów. A ja nic! Myślałem, 
że mnie szlag trafi ! Miałem prawo żądać swego udziału i napisa-
łem do Fayette z dziesięć, a może więcej listów, lecz nie dostałem 
odpowiedzi. Wobec tego sprzedałem w krótkiej drodze interes 
i udałem się tam. 

– Całkiem słusznie, całkiem słusznie, kochany bracie! A skutek? 
– Nie było żadnego skutku, ponieważ ten ptaszek zrobił się nie-

widzialnym. Wyleciał. 
– Jaki ptaszek? 
– Szczególne pytanie! Może się pan domyślić! W Fayette przy-

puszczano, że stary Józef Habakuk zmarł w dobrych stosunkach*, 
ale nie przeczuwano, żeby był aż tak bogaty. Prawdopodobnie nie 
okazywał tego ze sknerstwa. Brat jego, Tobiasz Holofernes, był bar-
dzo ubogi i umarł przed nim, Habakuk więc wziął do siebie jego 
syna, a swego bratanka, Nahuma Samuela. Ten właśnie jest oszust. 
Nie mógł on wprawdzie tych stu tysięcy talarów nie posłać do Plau-
en, ale z resztą pieniędzy zabrał się gdzieś w świat. Tak przepadło 
drugich sto tysięcy talarów, które ja powinienem był dostać. 

– On prawdopodobnie i moje pieniądze zabrał. 
– Pewnie! 
– Łajdak! Ojciec wyprowadził się z Plauen, poróżniwszy się 

bardzo z bratem na tle konkurencji. Nieprzyjaźń wzrastała mimo 
oddalenia, w końcu doszło do tego, że jeden o drugim nic nie 
chciał wiedzieć. Tymczasem umarł mój ojciec i brat jego w Plau-
en. Później napisali mi synowie tego stryja, że po stryju Haba-
kuku odziedziczyli sto tysięcy talarów. Pojechałem natychmiast 
do Plauen, by się czegoś dowiedzieć. Tam było wszystko urządzo-
ne na wielką stopę. Obydwu braci stryjecznych nie nazywano 
inaczej, jak spadkobiercami Timpego. Oni porzucili swój zawód 
i żyli jak książęta. Przyjęli mnie bardzo dobrze, zatrzymując 
u siebie kilka tygodni. O dawnej nieprzyjaźni nie wspominano 
ani słowem, nie mogłem się jednak niczego bliższego dowiedzieć, 

* Umrzeć w dobrych stosunkach – dawn.: pozostawić duży spadek.
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ani o stryju, Józefi e Habakuku, ani o jego puściźnie. Bracia stry-
jeczni dali mi skosztować swego bogactwa, ale o moim udziale 
mowy nie było. Zrobiłem więc tak, jak pan. Sprzedałem interes, 
pojechałem do Ameryki i udałem się z Nowego Yorku natych-
miast prosto do Fayette. 

– Ach, więc także! Cóż pan tam znalazł? 
– To, co i pan, tylko że mnie w dodatku wyśmiano. Powiedzia-

no mi, że tameczni Timpowie nie byli nigdy zamożni. 
– Nonsens! Czy umiał pan wówczas po angielsku? 
– Nie. 
– Więc wodzili pana za nos jako Niemca. Cóż pan począł? 
– Pojechałem do St. Louis, gdzie przyjąłem pracę u mr* Henry’ego, 

wynalazcy słynnego sztucera na dwadzieścia pięć strzałów. Stara-
łem się jak najwięcej z jego sztuki skorzystać. Tymczasem znalazłem 
się w mieście Napoleon nad Arkansas i Missisipi w towarzystwie kil-
ku myśliwych z prerii, którym mogłem się przydać jako rusznikarz. 
Ci nie puścili mnie już od siebie i nakłonili, żebym się udał w Góry 
Skaliste. Tak zostałem westmanem. 

– A czy pan zadowolony z tej zamiany? 
– Tak. Byłoby mi oczywiście przyjemniej, gdybym schwycił 

moich sto tysięcy talarów i mógł żyć in dulci iubilo**, jak spadko-
biercy Timpego. 

– Hm! To może jeszcze nastąpić. 
– Trudno! Mnie także przyszło później na myśl, że stary Józef 

Habakuk był bardzo bogaty i że jego bratanek, Nahum Samuel, 
uciekł z pieniędzmi. Szukałem tego drugiego przez kilka lat, ale, 
jak już powiedziałem, na próżno. 

– Ja także go szukałem z tym samym skutkiem, lecz tylko do 
niedawna, gdyż mam już jego ślad. 

– Ślad… je… go. Jak… co… naprawdę? – zawołał Kazimierz, 
zrywając się tak nagle z miejsca, że wszyscy obecni zwrócili 
na to uwagę i skierowali ku niemu spojrzenia. 

– Cicho, spokojnie! – upomniał Hazael. – Nie trzeba tak prędko 
się rozdrażniać. Słyszałem z ust niezawodnych, że niejaki Nahum 
Samuel Timpe, dawniej rusznikarz, stał się teraz bardzo bogatym 
i mieszka w Santa Fé. 

* Mr (ang.) – skrót od słowa mister – pan.
** In dulci iubilo (łac.) – w słodkiej radości.


