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W kraju Ma

nasz dom rodyinnz

Tom 42
Wyspa Małpoludzi

w rajskim ogrodyie

prawdyiwa historia piratow

pamietna burya 



Wyspa Małpoludzi
Dzień żeglugi: 254

Temperatura powietrza: 24°C

(…)

Wyspę zamieszkiwaną przez ludzi-słoni opuściliśmy przed

siedemnastoma dniami. Od tamtej pory żeglujemy bez ustanku w

poszukiwaniu kolejnej wyspy, na której moglibyśmy uzupełnić zapasy

wody pitnej i pożywienia. Do tego na naszym statku wybuchła epidemia

kataru… Przez to ciągłe kichanie i wycieranie cieknących nosów

kończą nam się zapasy papieru toaletowego!

(…)

Zapadł zmierzch. Zrobiło się już ciemno. Stałem w bocianim gnieździe i

rozglądałem się za lądem, na którym moglibyśmy się zatrzymać. Nagle

zobaczyłem, że w naszą stronę zbliża się statek! Od razu

zaalarmowałem resztę załogi. Na początku myśleliśmy, że to znowu

piraci. Piszę „znowu”, ponieważ podczas tej podróży przeżyliśmy już

kilka perypetii z karaibskimi piratami. Pisałem już o tym wcześniej w

tej kronice. 

Tereny te uchodzą za niebezpieczne i są

ulubionym miejscem wypraw tych łobuzów!

Spotkanie z piratami nie było nam teraz na

rękę. Tym bardziej że na poprzedniej

wyspie znaleźliśmy długo poszukiwany przez

nas skarb i nie chcieliśmy teraz go stracić.
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Na szczęście, kiedy tajemniczy statek zaczął się do nas zbliżać,

zauważyłem, że jego flaga była zielona, a nie czarna, jaką mają

statki pirackie. Kolor zielony uchodzi w tych regionach za symbol

pokoju i harmonii. Jeżeli statek pływa właśnie z taką flagą, to jego

załoga chce przez to powiedzieć, że nie ma złych intencji i jest

przyjaźnie nastawiona.

Zauważyłem na statku dziesięciu

marynarzy machających do nas na

powitanie rękami, a przy tym

wydających głośne dźwięki, które

brzmiały jak odgłosy...małp.

Dopiero kiedy kapitan tamtego

statku wszedł na nasz pokład, aby

się z nami przywitać, dostrzegłem,

że ci ludzie wyglądają trochę

niezwyczajnie… Na pierwszy rzut

oka niczym się nie różnili od

normalnych marynarzy, ale jednak

byli znacznie więksi niż my. Naszą

uwagę w szczególności zwróciły

dość duże ręce i stopy oraz

ciemny, gesty meszek porastający

ciała. Ze spodni wystawał im ogon,

jak u małp, i cały czas nim

poruszali! 
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Na szczęście szybko się okazało się, że owi małpi ludzie znają

rabakakajow – uniwersalny język używany na Morzu Karaibskim. W

tym oto języku poinformowałem ich kapitana, że na moim statku

panuje epidemia kataru i potrzebujemy pomocy lekarza. Ten z kolei

zaprosił nas na swoją wyspę, na której mieliśmy otrzymać pomoc. I

tak dotarliśmy do wyspy Małpoludzi.

(...)

Na wyspie tej zaobserwowałem naprawdę dziwne stworzenia. Na

przykład odpowiednikiem naszych ptaków były małe krokodyle ze

skrzydłami. Były one bardzo oswojone – siadały wszędzie, gdzie

chciały, i miały w głowie tylko... tylko… pieszczoty!  Na początku nie

chcieliśmy ich przytulać i głaskać, bo podczas naszych podróży

nauczyliśmy się już, jak bardzo niebezpieczne mogą być krokodyle,

jednak wkrótce przekonaliśmy się, że tutejsze krokoptaki (bo tak je

nazwaliśmy) są naprawdę przyjaźnie nastawione. 

Podczas głaskania mruczały jak koty.

Natomiast gdy chciały okazać

niezadowolenie, robiły to na przykład

wtedy, kiedy ktoś przestawał je drapać

za uchem, to... muczały! Trochę jak

nasze krowy!
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Co ciekawe, kiedy przetrawiły jakieś jedzenie, głośno bekały, a z ich

pyszczków wylatywały… złote muchy! Tak, to było prawdziwe złoto!

Moi towarzysze zbierali te muchy do słoików, aby je później wymienić

na banknoty! Te krokoptaki to istna kopalnia złota.

(…)

Na wyspie tej panują naprawdę dziwne zwyczaje. Jednym z nich jest

to, że gdy Małpoludzi coś bardzo interesuje, to zaczynają… ziewać!

Im więcej ktoś ziewa, tym bardziej interesujące jest to, o czym

opowiada jego rozmówca. Na początku ja i moja załoga nie znaliśmy

tego zwyczaju. Pewnego razu siedzieliśmy z mieszkańcami wyspy przy

ognisku i opowiadaliśmy im o przygodach, które przeżyliśmy na morzach

świata. Nagle Małpoludzie zaczęli strasznie ziewać. Część mojej

załogi bardzo się oburzyła, bo przecież historie z wysp

zamieszkiwanych przez ludzi-słoni, piratów-krasnali czy kapryśną

księżniczkę Mimę nie należą do nudnych! Dopiero potem zrozumieliśmy,

że był to przejaw ich zainteresowania!

(…)
Ponadto, na powitanie nie mówiono sobie „dzień

dobry” czy „cześć”, tylko w milczeniu podawano

sobie stopy, to znaczy dotykano się stopami. Co

więcej, podczas jedzenia należało głośno mlaskać,

aby wyrazić, że posiłek bardzo nam smakuje. 

 
 

 Jeżeli ktoś jadł bardzo cicho i z zamkniętą buzią, oznaczało to, że jedzenie

nie było zbytnio udane, i kucharz miał wtedy powód, aby się obrazić.

(…)
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(…)

Dopiero po kilku godzinach żeglugi zauważyliśmy, że z naszego statku

zniknęły… mapy i kompas! Także skarb, którego szukaliśmy miesiącami

i którego tak mężnie broniliśmy przed piratami, zniknął! Prawie cały

łup z naszej tegorocznej wyprawy przepadł! Na szczęście na wyspie

ludzi-słoni ukryliśmy część złota na wypadek napadu i rabunku

piratów. Jeszcze nie wszystko stracone!

 

 

 
 

(…)

Moja euforia minęła bardzo szybko,

kiedy zdałem sobie sprawę, że bez

map nie będziemy w stanie odnaleźć

wyspy ludzi-słoni i dotrzeć do

ukrytego przez nas skarbu! Ponadto

kilku marynarzy skarżyło się, że z

pokładu statku zniknęły im także

zdjęcia ukochanych albo bielizna. 

 
 

Od razu się zorientowaliśmy, że to sprawka Małpoludzi. Z pewnością

nie zrobili tego specjalnie, bo przecież oni nie wiedzą, że nie powinno

się zabierać cudzych rzeczy. Jak napisałem wcześniej, na ich wyspie

nie ma czegoś takiego jak posiadanie. Wszystko jest tam wspólne.

Pewnie znaleźli te rzeczy podczas zabawy na naszym statku,

spodobały im się one i po prostu je sobie zabrali.
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(…)

Postanowiliśmy wrócić na małpią wyspę i odzyskać nasze rzeczy. Plan

wydawał się dobry, ale tylko do momentu, gdy zaczęło padać. Po

chwili zerwał się wiatr i usłyszeliśmy, że nadchodzi burza. Była to

jedna z najgorszych nawałnic, jakie przeżyłem na morzu! Wiatr

rzucał naszym statkiem na prawo i lewo, a przez burtę na pokład

wlewała się woda. Próbowaliśmy pozbyć się jej na wszelkie możliwe

sposoby – garnkami, kubeczkami, gumiakami i rękami, ale wtedy…

Nie pamiętam, co się stało potem (…)
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