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Rozdział pierwszy 

Nareszcie dniało,  bo przez całą noc wicher dął ze straszliwą siłą huraganu. 

Maciuś nie mógł zasnąć i przez całą noc nasłuchiwał szelestów, świstu wichury 

oraz plusku wzburzonej wody. Czyżby na rzece nieopodal domu robiły się fale? 

Maciuś wyobrażał sobie po ciemku ich grzbiety. Zastanawiało go to, czy stawały 

się białe i pojeżone jak nad morzem? Trochę się bał. Na szczęście kot Mruczek 

spał w nogach jego łóżka i ciepło od niego płynące krzepiło go i dodawało mu 

otuchy. 

Wichura zerwała linie energetyczne i mama przyniosła  mu do pokoju świecę, 

którą położyła na stoliku, wcześniej umieszczając ją w zabawnym domku- 

lampionie. Od razu zrobiło się przytulniej. Ale Maciuś nadal czuł się niespokojny. 

Przeczuwał, że rankiem po śniadaniu musi zejść nad rzekę, by zobaczyć… Tylko 

co takiego? Nie wiedział. Musiał to sprawdzić. 

 Po dobrym śniadaniu: wypitym kakao i chałce posmarowanej nazbyt grubo 

masłem, zszedł nad rzekę. Mruczek ruszył jego śladem. Daleko nie musieli 

wędrować. 

- Oj, Mruczku, Mruczku, po co za mną leziesz? Zachowujesz się jak pies! 

Mruczek na to machnął ogonem i przymilnie wilgotnym pyszczkiem przejechał 

po nodze Maciusia. 

- No chodź, chodź mój przyjacielu. Sprawdzimy, czy rzeka nie wylała. 

Fal na rzece nie było, a raczej flauta kompletna- żadnych zmarszczek, śladu prądu.  

Brzeg był mokry i piasek mocno porozbryzgiwany wzdłuż  koryta. To świadczyło 

o dużym pędzie wody, a może i falach. 

Kopiąc kamyki i niosąc już Mruczka na rękach, by ten nie pobrudził 

śnieżnobiałych łapek i białego brzucha, Maciuś szedł wzdłuż brzegu rzeki. Pod 
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lasem zauważył stare powalone drzewo. Nagle przy zagięciu koryta rzeki ujrzał 

dużą, beczkowatą butelkę zatkaną korkiem. W środku znajdował się  jakiś zwitek 

papieru. 

 Maciuś jak zahipnotyzowany wpatrywał się w nią. Potem rozejrzał się 

dookoła, ale był sam jeden ze swoim kotem i żywej duszy nie było widać na 

horyzoncie. Jakby wszyscy wyjechali. Uznał, że może sprawdzić, co to jest. 

Patykiem sobie pomógł i dosięgnął szyjki butelki. Wyjął ją. 

- Mruczku? To chyba do nas? 

- Mrauuuuu- Mruczek się zgodził i błysnął zielonym okiem. 

Korek był mocno nabrzmiały, naciągnął wody, że spuchł jak bania. 

- Nie wyjmę go sam. Będę musiał rozbić butelkę. Odwróć się – polecił kotu. 

Maciuś położył butelkę na trawie i rzucił w nią kamieniem. Rozsypała się w 

drobny mak. Chłopiec z wielkim zacięciem wytrzepał i odmuchał list z 

okruszków szkła. Przeczytał: 

 

                                               Statek Pogromca Mórz 

 W dniu 01.07.2016r. statek wypływa z portu w Gdańsku. Poszukiwany Majtek- 

chłopiec, który nie boi się fal. Za wikt i wykonaną na statku pracę popłynie w 

darmową podróż i przeżyje przygodę życia.  

                                                                                        Kapitan Skarabeusz. 

 

Maciek wpatrywał się w list jak urzeczony. Statek wypływał  z portu pierwszego 

lipca, a więc w wakacje, w czasie wolnym od szkoły! Za trzy dni! Jego 
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młodzieńczy wiek – ośmiu lat - nie powinien  stanowić przeszkody, kapitan 

Skarabeusz pisał wszak o chłopcu. W jego głowie powoli kiełkował plan… 

 Dziwna to była noc. I dziwny list, który zawędrował właśnie tutaj, prawie 

pod dom Maciusia. To nie mógł być przypadek. Myśli Maciusia tamtej nocy o 

falach także nie były przypadkowe. To one przygnały butelkę do niego. To był 

znak. Maciuś postanowił wyruszyć w drogę. 
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Rozdział drugi 

Kolejnej nocy Maciuś też nie spał, bo czynił przygotowania do drogi oraz 

rozmawiał z Mruczkiem. 

- Mruczku, jak my się tam dostaniemy? Czy zdążymy dotrzeć do portu na czas, 

aby odnaleźć statek? 

- Zdążymy- odpowiedział Mruczek i podkręcił wąsy. 

- Ale jak? 

- Pogadam z Bobrami. Przecież w dole rzeki mają swoje żeremie. Dwa dni i tratwa 

będzie gotowa. 

- Myślisz, że się zgodzą? 

- O to się nie martw. Już ja to załatwię. A ty pakuj nas do drogi. 

I na tym stanęło. A oto, co Maciuś przygotował do spakowania: 

- latarkę i baterię, 

- lornetkę, 

- nożyk, 

- karimatę do spania, 

- ciepłą bluzę i długie spodnie, 

- kąpielówki, 

- szczoteczkę i pastę do zębów, 

- czapkę z daszkiem i chustę do owijania przed wiatrem, 

- krem z filtrem, 
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- szczotkę do czesania Mruczka oraz jego kocyk, 

- dwie butelki wody, 

- bieliznę, 

- dwie koszulki, 

- parę krótkich spodenek, 

- smycz i obrożę dla Mruczka, 

- kilka monet, 

Plecak musiał być w miarę lekki, by starczyło w nim miejsca dla Mruczka, gdyż 

Maciuś nie miał  cienia wątpliwości, że zabierze go z sobą. Czekała go jeszcze 

rozmowa z rodzicami. Ale wierzył w jej powodzenie. 

 Rano była sobota i rodzice nie pracowali. Maciuś pokazał im list, 

opowiedział o przeczuciach i tym dziwnym huraganie, który nie pozwolił nikomu 

spać dwa dni wcześniej. 

Rodzice przyznali mu rację, że wygląda na to, iż ten list był adresowany właśnie 

do niego. 

- Jesteście wspaniałymi rodzicami, że mi wierzycie i ufacie! 

- To będzie z pewnością bardzo frapująca i pouczająca przygoda, akurat na tak 

długie wakacje - powiedzieli zgodnie rodzice. 

- O tak. Ale zbieram ze sobą Mruczka. On też chce popłynąć. Będzie moim 

towarzyszem. 

- Dobrze. 

A tata dodał: 
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- Co tydzień będę wysyłał jednego gołębia pocztowego z mojego gołębnika do 

ciebie, z wiadomością co u nas i pytaniem, czy u ciebie wszystko w porządku. 

Odpiszesz nam krótką wiadomość. I przykleisz do obrączki na nodze gołębia. 

Zabierz notes, długopis oraz taśmę klejącą ze sobą. 

 Tak poinstruowany Maciuś zasnął spokojnie tego dnia z Mruczkiem u 

wezgłowia łóżka. Tej nocy zdecydowanie należało się wyspać i zregenerować siły 

na przeprawę przez rzekę. 
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Rozdział trzeci 

Rano, przed podróżą zjedli porządne śniadanie. Maciuś jajecznicę z sześciu 

jaj, a Mruczek ulubioną wątróbkę na ciepło, którą specjalnie dla niego 

przygotował tata Maciusia. Mama dała im trochę chleba - zwykłego i chrupkiego 

długoterminowego pieczywa oraz kilka małych konserw z jedzeniem. 

Po czułym, ale krótkim pożegnaniu z uśmiechem na ustach i czapką za bakier 

Maciuś z otwartym plecakiem i Mruczkiem niesionym w środku jak w lektyce za 

czasów rzymskich, wyruszyli w drogę. 

Pół godziny wędrowali w dół rzeki do osady Bobrów. Ich żeremie było 

imponujące: potężne, zbudowane z gałęzi, odgryzionych pni i wodorostów. 

Gnieździła się w nim cała rodzina. Mama Bobrowa robiła pranie na brzegu rzeki. 

Córki wygrzewały się na dachu, bracia poprawiali ściany domu, a tata Bóbr ze 

swoim ojcem wodowali tratwę.  

Maciuś wziął Mruczka na ręce przed siebie, zdradzając tym samym cel swojej 

wizyty. 

Mruczek zeskoczył z rąk i jednym susem doskoczył na brzeg. 

- No, Tato Bobrze, nie spodziewałem się tak porządnie wykonanej tratwy. Bale 

są grube, dobrze powiązane i tratwa dość duża, ale nie za wielka na to, żeby  

przepłynąć przez wszystkie przesmyki, które napotkamy na rzece. 

- Solidna tratwa. - Maciuś stał jak zamurowany, kiedy zobaczył to cudo i całą 

bobrową  rodzinę. Mieli tak wspaniałe zęby siekacze, długie i lekko żółte. Grube 

futro na grzbiecie i wspaniale szerokie ogony – stery. Krągłe kształty dodawały 

im uroku. 

- Dawno nie mieliśmy tak poważnego zlecenia. Ostatnio robiliśmy wiosną tamę, 

ale  tratwę to  dawno temu. Dobrze było sobie przypomnieć krok po kroku, jak 
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zrobić taką tratwę - powiedział dziadek Bóbr, który miał siwe wąsy i uszczerbiony 

lewy siekacz. 

- Nie wiem, jak się mam Wam odwdzięczyć, drogie Bobry? - zapytał Maciuś 

- O! Tym się nie martw, już mamy umowę z Mruczkiem. Z nim się 

dogadywaliśmy… -  tajemniczo powiedział tata Bóbr. A teraz podprowadzimy 

was do największego nurtu rzeki. Nie zgubcie wioseł. Mogą wam się przydać. A 

tam, w rogu,  stoi maszt na żagiel. Nie mieliśmy płótna, ale maszt macie. 

- Jak będzie potrzebny, na pewno coś się znajdzie na żagiel - powiedział Maciuś 

i pomyślał o swojej chuście. 

- A więc, ahoj Bobry- Mruczek usiadł na dziobie tratwy. - Do zobaczenia! 

Dziękujemy. 

-Ahoj, ahoj! - Bobry zgodnie pomachały im na brzegu, nawet córki zaniechały 

opalania i machały im długo, długo, aż zniknęli w dali szarej rzeki. 
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Rozdział czwarty 

Kiedy rzeka poczuła, że ma na sobie tratwę z Maciusiem i Mruczkiem, 

zaczęła lekko drżeć. Tratwa poczęła się lekko kołysać i  Maciuś ujrzał wokół  

lekkie fale, które miarowym ruchem pochylone do przodu gnały wciąż 

niestrudzenie w stronę morza, jakby tęskniąc do niego. Wiatr się wzmógł, ale nie 

był groźny. Rozdmuchiwał jasną grzywkę Maciusia i napuszał ogon Mruczka. 

Rzeka sprzyjała podróżnikom, a fale były sprzymierzeńcami. To one pamiętnej 

nocy dostarczyły list, teraz te same, ale w spokojniejszy sposób prowadziły 

Maciusia do portu w Gdańsku. 

Podróż na tratwie była prawdziwą przyjemnością, i trwała prawie jak sen. Stuleni 

na środku okrywali się kocem, spali albo jedli,  albo podziwiali mijane krajobrazy, 

które widzieli po raz pierwszy w życiu. 

Nie musieli myśleć o maszcie ani wiosłach, fale ich niosły aż pod sam Gdańsk. 

Dopiero tam, wszystko ucichło. Chwycili więc za wiosła i raźnie nimi machali, 

chcąc dopłynąć do portu. Słońce grzało mocno i natarczywie. Wypili  właśnie 

ostatnią butelkę wody, kiedy na tratwie usiadł gołąb taty. 

- O, wiadomość od taty!- ucieszył się Maciuś. 

- Delikatnie zdejmij obrączkę, a ja poszukam w plecaku notesu oraz taśmy i 

długopisu. 

- „W domu wszystko w porządku. Pomyślnych wiatrów”. - przeczytał Maciuś. 

I odpisał: ”Jesteśmy w Gdańsku. Wszystko jest proste”. Bardzo delikatnie założył 

obrączkę z listem na gołębia pocztowego. Pocałował go w główkę i wypuścił, 

rozpościerając szeroko ramiona z okrzykiem na ustach: 

- Leć do rodziców! 
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Ucieszyła ich ta wizyta i pokrzepiła. Wszystko było tak proste do teraz. To chyba 

naprawdę było przeznaczenie. 

Ale nie wiedzieli, że za nimi było dopiero najprostsze. 
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Rozdział piąty  

Gdańsk! To było miasto! W porcie statek za statkiem stał jak taksówki na 

postoju. Co druga łajba, to ładniejsza i bardziej wymyślna od pierwszej. Inne 

dziwaczne, jakby zupełnie z innej bajki. Maciusiowi najbardziej podobały się ich 

nazwy. Wybierali z Mruczkiem według nich najładniejsze, zrobili sobie taki mini 

plebiscyt i się przekomarzali. A było w czym wybierać. Bo najprostsze nazwy 

statków brzmiały mniej więcej tak: Foka, Śledź, Muszelka, ale były i ładniejsze 

jak Zachód Słońca, Diabeł Morski, Biały Żagiel, Czerwony Rybak, Gwiazda 

Bałtyku, Królowa Mew i wiele innych. 

Maciuś z Mruczkiem rozglądali się długo, ale nigdzie nie widzieli Pogromcy 

Mórz. Było to dziwne, bo właśnie był trzydziesty czerwiec, a jutro miał wypłynąć 

Statek.  

Poszli do zawiadowcy portu zapytać o Pogromcę Mórz. 

- Pogromca Mórz? Niech sprawdzę. Tak, będzie taki statek , ale wpłynie dopiero 

o dwudziestej pierwszej . 

- Dziękuję - Maciuś podziękował, a Mruczek tym razem niepocieszony płaszczył 

uszy pod klapą plecaka, gdyż uznali, ż e lepiej za bardzo nie rzucać się w oczy 

zawiadowcy. 

- A po co ci chłopcze ten statek? - zapytał z nagłą ciekawością zawiadowca. 

- Muszę porozmawiać z kapitanem.  

- Tak? To uważaj, gdyż Kapitan Skarabeusz ma bardzo wybuchowy charakter. 

 O godzinie dwudziestej pierwszej w domu Maciuś chodził spać, a tu do 

dwudziestej pierwszej musieli czekać na rozwój kolejnych wypadków. 

Postanowili pospacerować i troszkę pozwiedzać oraz uzupełnić zapasy 
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prowiantu. Te kilka monet przydały się na smażoną rybkę, a dla Mruczka surową 

oraz zapas wody i konserw. 

Za pięć dwudziesta pierwsza wrócili do portu, a Pogromca Mórz, wielki i cały 

czarny stał już przycumowany. 

Maciuś był zaskoczony, gdyż żagle miał już opuszczone jakby wpłynął już 

dawno,  więc zagadnął jednego marynarza, wysokiego, czarnowłosego chłopaka 

z myszką na policzku. 

- Dawno wpłynęliście? 

- Już z godzinę temu. 

- A jest kapitan? 

- Tam, w tawernie się stołuje – pokazał palcem przed siebie. 

- Do licha, że też musieliśmy się spóźnić. Mogliśmy się nie włóczyć po Długim 

Targu, a siedzieć i czekać na statek - Maciek zły był na siebie. 

- Jak rozpoznam kapitana?- zapytał jeszcze Maciuś na odchodnym. 

- Nosi długą kręconą czarną brodę i czerwoną chustkę na głowie.  

- Dzięki. 

Poszli do tawerny. Przed jej wejściem Maciuś jeszcze raz napomniał Mruczka: 

Tylko proszę cię o kompletną ciszę, nie miaucz i nie wierć się w plecaku. Kapitan 

Skarabeusz nie może się dowiedzieć o twoim istnieniu, bo czuję, że by cię nie 

wziął na statek. 

Mruczek tylko mrugnął ze zrozumieniem zielonymi oczami i zamienił się w 

słuch. 
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W tawernie było dużo dymu  i zapachów smażeniny pomieszanej z dymem z fajek 

palonych przez wilki morskie. Kiedy Maciuś przyzwyczaił wzrok do półmroku i 

dymu, poddał oględzinom wszystkich marynarzy. 

Ale kapitan Skarabeusz mógł być tylko jeden. Wyjątkowy. Jego czarna broda na 

szerokim obliczu błyskała jak woda mieniąca się w słońcu. Z tyłu głowy miał 

kucyk czarnych lśniących włosów, a na jej czubku mocno naciągniętą  krwistą 

chustę. Z nosa i uszu wystawały mu kolczyki. Poza tym był potężny, miał duży 

brzuch, ale jeszcze większe muskuły na rękach. Jego bicepsy były szersze od 

obwodu Maciusia! 

Kapitan Skarabeusz siedział nad wielkim talerzem, a w dłoni trzymał kufel pełen 

pieniącego się piwa. 

- Nareszcie jakieś piwo, a nie tylko wino z beczki. Nareszcie normalne jedzenie, 

a nie tylko ryby! - wykrzykiwał do marynarza siedzącego przy sąsiednim stoliku. 

Maciuś zobaczył jego złoty ząb, a w drugim mignęła mu rubinowa plomba. 

Postanowił poczekać, aż kapitan zaspokoi pierwszy głód i podejść pod koniec 

posiłku, zanim zechce odejść. Usiadł w najciemniejszym kącie, ale nie za daleko, 

by mieć kapitana na oku. 

Kiedy kapitan Skarabeusz się posilił, otarł brodę i chciał wołać kelnera, by prosić 

go o  drugi kufel piwa, Maciuś zdecydował się podejść. 

- Dzień dobry. Jestem. Otrzymałem wiadomość. 

- Aaaa! A więc tak szybko udało ci się dopłynąć, jak tego dokonałeś? - to mówiąc, 

nachylił się do przodu, z nagłym impetem wbił widelec w stół przed nosem 

Maciusia. 

- Fale mnie przyniosły. 

- A nie boisz się fal? 
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- To one mnie polubiły, więc ja nie muszę się ich obawiać. 

- Hmmmm. Owszem, poszukuję takiego chłopca jak ty. Na majtka. Będziesz 

niezłym okrętowym pomocnikiem… Hm! - Przechylił głowę na bok i mrużąc 

jedno oko, od głowy do stóp zmierzył Maciusia. Wynik był pozytywny, bo 

powiedział: -  Chyba się nadasz. Wypływamy o szóstej. Za piętnaście masz być 

gotów! A teraz kelner, poproszę jeszcze jedno piwo i te żeberka na miodzie. Co, 

nie ma?! Nie mówcie, że już się skończyły! Że zostały same szprotki, tfu, nie będę 

ich jadł! - grzmiał na całą tawernę, a pozostali trwożnie patrzyli na Kapitana 

Skarabeusza. Szef kuchni pobiegł po niespodziankę - tatar z polędwicy i jakoś 

zdołał udobruchać kapitana. Atmosfera karczemna:  przytłumiony gwar, 

pobrzękiwanie i względny spokój odprowadziły  Maciusia do drzwi. 
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Rozdział szósty 

Noc spędzili w kościele - Bazylice Mariackiej. W jej przedsionku schowali 

się za kotarami, gdy zamykano drzwi na noc. Później rozłożyli karimatę i koc, i 

przespali się. Pierwsza nabożeństwo było o szóstej rano, to kościelny  najpewniej 

otwierał kościół  najpóźniej o  wpół do szóstej. Akurat powinni byli zdążyć na 

godzinę wyznaczoną przez kapitana Skarabeusza. 

Przed snem zjedli konserwę z ryżowym chlebem od mamy, robiąc kanapki wprost 

na posadzce. 

- Jutro wypływamy na wielki i huczący Bałtyk. Boisz się Mruczku? 

- Nie. Z Tobą się nie boję. A Ty? 

- Trochę. 

- To będzie wspaniały rejs. Z takim kapitanem można zdobywać morza . Zresztą 

Pogromca Mórz,  czy słyszysz jak to brzmi? Jak zwycięzca! Jak władca! Jak 

żyletka, która będzie przecinać szerokie wody. Jakie wyspy zwiedzimy, do jakich 

portów zawiniemy, tylko spróbuj sobie to wyobrazić? - podekscytowany Mruczek 

krążył wokół koca. 

- Tak. Tylko ja się boję, czy  podołam obowiązkom Majtka. 

- Ty?! Co w ciebie wstąpiło Maciusiu, że Twój duch tak osłabł? Ty się niczego 

nie boisz! Zresztą będę przy tobie. Nie bez przyczyny list w butelce trafił w twoje 

ręce. Pamiętaj o tym! 

Zasnęli, ale kiepsko spali na twardej posadzce, byli jakby w ciągłej gotowości 

przyczajeni na to, kiedy otworzą się wrota kościoła. Jak tylko usłyszeli brzękanie 

kluczy, błyskawicznie wstali i pociągnęli koc z karimatą oraz plecak za kotarę - 

upychając niezgrabnie „sypialnię” do plecaka. 
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Stary, wysuszony kościelny długo otwierał drzwi, po czym wszedł do wewnątrz i 

mocował się z zamkiem drzwi  do nawy głównej. Jak tylko je uchylił, woń kurzu, 

wosku,  kwiatów i starego drewna wleciała do przedsionka. Kiedy odźwierny 

wszedł do świątyni, dzicy lokatorzy cichcem wysunęli się zza kotary i chyłkiem 

wyszli na zewnątrz. Mruczek wskoczył do plecaka, a Maciuś pędem ruszył przed 

siebie. 

Biegnąc złowił okiem stary zegar, który wskazywał czas: piąta trzydzieści pięć. 

Zwiększył tempo biegu, nie mogli się spóźnić. 

Na minutę przed wyznaczonym czasem zziajany Maciuś stał przed burtą i dyszał 

ciężko, jakby płuca chciał wypluć. Mruczek wiercił się niespokojnie w plecaku, 

gdyż silnie nim rzucało podczas biegu i z niezadowoleniem wbił pazur w plecy 

Maciusia w okolicy szelki by dać mu nauczkę za taką karuzelę. 

Na pokładzie już był ruch. Marynarze przesuwali skrzynie, układali liny. Kapitan 

wyszedł z tawerny po obfitym śniadaniu. W szampańskim humorze, podszedł do 

Maciusia  i po przyjacielsku palnął go w ramię. 

- Nie spóźniłeś się? To dobrze! Wchodź na pokład, pora pokazać ci twoje 

obowiązki. 

       Kapitan Skarabeusz, stojąc na mostku kapitańskim za sterem,  przemawiał 

tubalnym głosem. Przedstawił załodze Maćka i dobitnie przy wszystkich 

powiedział, co należy do jego obowiązków. 

Cała załoga stała w rządku, na baczność, z  respektem słuchając kapitana. Maciuś 

liczył po cichu marynarzy, było ich chyba ze dwudziestu. Na koniec kapitan 

zwrócił się do wysokiego chłopaka z myszką na policzku. 

-  Rafał, zaprowadź chłopca do jego kajuty, niech zostawi plecak i rusza do roboty. 

Trzeba wyszorować pokład ! A, i naucz go podstaw.  Niech nie myli kotwicy ze 

sterem, a żaglu z bulajem! 
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Maciuś z ciężkim sercem zostawił Mruczka w plecaku w maleńkiej kajutce, gdzie 

mieściła się ledwo prycz  i wyszedł na pokład. Niepotrzebnie martwił się o 

przyjaciela kota. Jak tylko Maciuś udał się do swoich obowiązków, Mruczek 

wylazł z plecaka i rozejrzał się po kajucie. Postanowił niepostrzeżenie i przebiegle 

jak mysz zwiedzić każdy zakamarek statku, znaleźć takie skrytki i miejsca, z 

których sam niezauważony,  mógłby obserwować kapitański mostek i pokład.  

Był spokojny. Tylko mimowolnie wysunął pazury i pojeżył ogon, kiedy kapitan 

Skarabeusz wykrzyczał: 

- Cała naprzód! Wypływamy! 
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Rozdział siódmy 

Kiedy wypłynęli z portu, Bałtyk pokazał swoją moc, kołysał porządnie na 

wzburzonych falach i w pierwszej chwili Mruczek zwątpił we własne możliwości. 

Nie podejrzewał, że może zachorować na chorobę morską. Ciągle kręcił ogonem 

w powietrzu, starając się złapać równowagę, bo w głowie mu wszytko latało. 

Zarzucało jego futerkiem a to na prawo, a to na lewo, jak miotłą. Brzuszek nie był 

już biały, ale szary.  Wglądało na to, że dolny pokład nie był  tak wyszorowany 

jak górny. Ale swój brzuszek postanowił wyczyścić wieczorem, mianowicie 

wylizać i wyiskać go porządnie przed snem. 

Zagracony był ten dolny podkład, duży, ale podzielony na kajutki dla 

marynarzy, na jadalnię, kuchnię, spiżarnię. Wszystkie pomieszczenia dolnego 

pokładu łączyły wąskie korytarze, beczki i uczucie wilgoci, które w dziobie statku 

było najbardziej wyczuwalne. Mruczek odkrył obok spiżarni, w której poukładane 

były beczki z winem , rumem, wodą- w takiej kolejności-  skrzynie z warzywami 

i opisane worki z mąką, kaszą, ryżem; małą wędzarnię, gdzie na sznurze 

rozwieszone były suszące się szynki i okopcony boczek, płaty słoniny oraz ryby. 

Widok śledzi ucieszył Mruczka. Płynnym ruchem wspiął się po filarku i 

wystawiając łapkę, nabił jednego na pazur i porwał w kąt. Należało się posilić. 

Może dzięki zmianie diety na morską, te zawroty głowy szybciej ustąpią i dzięki 

niej szybciej przystosuję się do  życia na pełnym morzu - miał nadzieję Mruczek.  

W załomku obok komina z kuchni był dobry punkt obserwacyjny życia na statku. 

Mruczek widział Maciusia, jak biedny ryżową szczotką szorował jasne dechy 

przeżarte solą morską. Robił to z pełnym zaangażowaniem, ale widać było, że 

resztkami sił. Później ujrzał Maciusia, jak chodził  z Rafałem - ten  pokazywał mu 

liny, maszty, żagle i nazywał po kolei wszystko jak trzeba. 

- Fiu, fiu, musi mnie wieczorem poduczyć tego żeglarskiego języka -  pomyślał 

na głos Mruczek i pazurkiem wygrzebał sobie ość od śledzia, która utknęła mu 
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miedzy zębami. Słony był ten śledź. Pić mu się po nim chciało. Mleka by się napił. 

Ale mleka rzecz jasna nigdzie nie było.  

Kręciło mu się w głowie, może zresztą od tego podrzucania w plecaku, kiedy 

Maciuś biegł z nim, by zdążyć się zaciągnąć na statek. Mruczek postanowił 

wrócić do kajuty i poczekać na Maciusia. 

Idąc  na pryczę, usłyszał dziwny dźwięk. Jakby coś zachrobotało. Znajomo, jakby 

to był chrobot myszy. Ale wydało mu się to niemożliwe, pewnie to był plusk fal, 

skrzypienie pokładowych desek, piski wydobywające się spod suszących się ryb 

na sznurku do taktu fal. 

 Choroba morska była jednak nie do zniesienia! 
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Rozdział ósmy 

Obudziło go wejście Maciusia.  

- Hej, obudź się. Przyniosłem ci ziemniaka. - Maciuś z długiego rękawa wyjął 

zimnego, siniejącego już kartofla. - Tylko tyle udało mi się schować pod 

nieuwagę wszystkich. 

- A do picia nic nie masz? 

- Mam. W butelce jeszcze mamy wodę. Zaraz ci ją odkręcę. 

 Nalał mu do swojego kubka, a Mruczek chlipał, jakby z rok nie pił. 

- Teraz mam język wilgotny, mogę wylizać moje brudno futerko! Co za ulga! Ale 

opowiadaj, jak jest? Marynarze są przychylni? Biegają, jak w zegarku! 

- Mruczku, pojęcia nie masz, jaka to ciężka praca na statku… Ale mówią , że nie 

zawsze tak jest. Dziś morze jest niespokojne, ale kiedy wypłyniemy dalej, na 

Atlantyk, będzie spokojniej i cieplej. Podobno czasem można się nawet poopalać. 

-  He, he. A ten czarny, wysoki chłopak? 

- Fajny jest, wcale mnie nie traktuje jak młodszego. Cierpliwie uczy, wszystko 

tłumaczy. Nie wywyższa się. Dobry kolega. 

- A kapitan? 

- Obserwuje mnie. Złapałem jego spojrzenie kilka razy. Przymilnie się uśmiecha, 

nie wiem, czemu dziś taki łagodny. 

- Bo dostałeś w kość!? Bo dałeś radę wyszorować pokład!? 

- To się jeszcze zobaczy. Pewnie w najbliższym czasie się wyjaśni jego 

zachowanie. 
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 Mruczek wylizał się do czysta i zasnął pod kocem Maćka, obok jego stóp. 

Maciek chrapał ze zmęczenia albo od tego powietrza przyprawionego jodem. 

Rano pokładowa trąbka obudziła wszystkich na śniadanie. Mruczek zajął swoje 

strategiczne miejsce i obserwował, jak marynarze schodzą  do jadalni. Kucharz 

był chudy jak płotka i zrobił owsiankę z kaszy na wodzie z cebulą. Takiej 

owsianki Maciuś nie jadł nigdy w życiu. 

- Jedz, jedz!- zaśmiał się kapitan Skarabeusz. – To od takiego jedzenia rosną takie 

mięsnie. Pozwijasz kilka żagli, powspinasz się na maszt, od razu cię przybędzie  

–  kapitanowi odpowiedziały serdeczne uśmieszki  marynarzy. 

Kapitan skończył jeść, zdjął chustkę z głowy i zaczął czyścić swoje kolczyki. 

Myślał przy tym ciężko. 

- Coś czuję, ze dzisiaj spotkamy Czarną Płaszczkę. Bądźcie w pogotowiu. 

Wyczyśćcie lunetę. 

- Tutaj? Tak daleko od Hiszpanii? 

- Przecież się ukrywa? Przecież jest poszukiwana listem gończym przez samego 

króla Hiszpanii: Juana Piątego Dobrotliwego Długonosego. Jak go złapiemy, 

wygramy nagrodę króla, a Pogromca Mórz stanie się najsłynniejszym statkiem na 

tej półkuli ziemskiej! Ba! Na całym świecie! 

- Będę czujny- chudy jak pająk zawiadowca odpowiedział kapitanowi. - Nie 

oderwę lornetki od oczu. 

- Kucharzu, zrób no dziś na obiad klopsy z kaszą i boczkiem!-  Wszyscy do zajęć! 

- Zagrzmiał na koniec kapitan Skarabeusz. 

 Pogoda była jak odmieniona, świeciło słońce, nie było chmur, tylko 

gdzieniegdzie białe, spłaszczone obłoczki. Maciuś nasmarował się kremem z 

filtrem, założył czapkę z daszkiem, czuł się wspaniale. Mruczek pożarł na 



24 
 

śniadanie kawałek boczku, który odkroił nożykiem Maciusia. I siedział przy 

punkcie obserwacyjnym. 

- Kelner, wina! - Nic tak nie rozrzedza krwi. A musi ona wartko dziś płynąć, czuję 

Płaszczkę w pobliżu. 

Maciuś stał oparty o burtę, kiedy usiadła mu na ramieniu mewa: 

- Mam dla ciebie list od gołębia pocztowego. Dla niego to zbyt daleko, a ja na 

morzu czuję się jak ryba w wodzie.  Proszę - Maciuś wziął obrączkę , odkleił list 

i przeczytał. ”U nas wszystko dobrze. Myślimy o was”. Maciuś poszedł do kajuty 

i szybko wyskrobał jedną linijkę: „Za chwilę wypływamy na ocean. Jest dobrze!”. 

Obkleił obrączkę listem  i włożył mewie w dziób, mówiąc: 

- Leć do gołębia taty i przekaż mu mój list! 

Nagle usłyszał alarm: 

- Wszyscy na stanowiska, rozwinąć żagle, cała naprzód, przed nami Czarna 

Płaszczka! 

Maciuś w oddali  zobaczył czarna plamę na horyzoncie, bez lornetki pod słońce 

tak wyglądała. Nawet nie jak statek, jakby rozmazana ciemna smuga. 

Mruczek już wcześniej ją zauważył, ale według niego była zbyt daleko, 

brakowało wiatru w żaglach, by ją dogonić. Za to inna myśl nie dawała mu 

spokoju. Wydało mu się, że znów usłyszał chrobotanie mysich łapek. Co gorsza, 

zapachniało mu myszą. Może jeszcze się nie przystosował i choroba morska 

dawała mu się we znaki? 
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Rozdział dziewiąty 

Rachuba Mruczka była słuszna. Kapitan Skarabeusz od ucieczki Płaszczki 

był nie w sosie. 

Kłócił się z kucharzem. Kucharz twierdził, że ktoś podbiera mu jedzenie, kaszy 

mu dziwnie szybko ubywało z worków. Szybciej niż zwykle.  

- Przejdę na ryż, żeby sprawdzić, czy kaszy dalej będzie ubywać! A, ktoś zżarł 

połowę szynki bez mojej wiedzy! 

- Ani mi się waż ! Dopóki jest kasza, masz przyrządzać kaszę! Bo cię wysadzę na 

ląd w najbliższym porcie.  

I dalej w tym tonie… 

Na tym stanęło. Mruczek osobiście już nie mógł patrzeć na kaszę, ale kapitan 

Skarabeusz był wilkiem morskim i wiedział, co było dobre w podróży, a co nie. 

Poza tym miał cechę nieprzyjemną, że czasem był strasznie uparty. 

Mruczek węszył po pokładzie, bo nadal czuł zapach myszy. 

- Jutro zatrzymamy się w porcie w Bretanii. Mam ochotę na  świeżego, soczystego 

arbuza! I musimy uzupełnić zapasy wody. 

     Zanim dopłynęli do portu, kucharz skłócił się z kapitanem na dobre i obraził 

na serio. Wysiadł ze statku i zaciągnął się na grecki statek ze słowami: Tam 

przynajmniej nie będę musiał w kółko gotować tej kaszy! 

Kapitan Skarabeusz zeźlony chodził po mieście portowym i pokazywał Maćkowi 

orientalne stragany. Mruczek siedział w plecaku i łypał jednym okiem zza klapy 

plecaka na te wszystkie obfitości. Maciuś kupił dla niego kozie mleko w butelce, 

które schował do plecaka. 

Kapitan zostawił Maciusia z Rafałem, sam udał się gdzieś z zafrasowana miną. 
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- O piętnastej spotkamy się w porcie obok Pogromcy Mórz. 

 Tygiel kultur, języków, osobliwości otoczył Maciusia. Rafał śmiał się z 

niego, gdy ten  palcem pokazywał wszystkie nowe rzeczy z pytaniem na ustach: 

a to co? A ten, to kto? Jadł soczyste melony i świeże banany. Myślał o Mruczku, 

któremu z pewnością było zbyt gorąco w plecaku. Mruczek pociągał mleko z 

butelki i w ten sposób się chłodził. 

Na statek wszyscy stawili się punktualnie. Kapitan udobruchany, chyba przez te 

arbuzy stał na mostku z założonymi rękoma i czekał. 

Kiedy wszyscy ustawili się w rządek, kapitan rzekł: 

- Mamy dwóch nowych gości! 

Po marynarzach przeleciały szepty pełne ciekawości. 

- Rebeko, Zofio! Zapraszam was.  

Na mostek weszła potężna kobieta w kwiecistej sukni, a wraz z nią  jej córka. 

Drobniutka i szczuplutka, z długimi warkoczami. 

-To są nasze nowe kucharki! 

- Kobiety?! - z przestrachem wyjąknęli marynarze. - Ależ to przynosi pecha! 

- Tak. Te dwie damy popłyną z nami. Przygotować im kajutę dla gości! Maciek, 

do roboty!  

- Phi! Też mi pech! Pech to dwudziestu głodnych marynarzy bez kucharza!- 

pogroził kapitan Skarabeusz. 

 Mruczek przyglądał się kobietom z zaciekawieniem. Zofia miała brązowe włosy. 

I piwne oczy. Jej mama włosy czarne i takież oczy. Kolorowe, wyglądały jak dwa 

orientalne kwiaty. Zosia od razu posłała wesoły uśmiech Maćkowi, ten 

odwzajemnił go i zasalutował do swojej czapki z daszkiem. 
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- Chłopcy- wydał polecenie kapitan- załadować beczki z zapasem wody. 

Wyczyścić toalety! Za dwie godziny wypływamy na wody Hiszpanii. 

Kapitan z zadowoleniem pogwizdywał przez zęby i zszedł do swojej kajuty. 

Wieczorem Mruczek powtórzył Maciusiowi  podsłuchaną rozmowę. Podobno 

kapitan zasięgnął języka, że piracki statek Czarna Płaszczka nie zawijała do 

żadnego portu, a więc jeśli w najbliższym czasie tego nie zrobi, to zacznie mieć 

problemy z wodą i jedzeniem. W takiej sytuacji albo wpłynie do portu albo 

zaatakuje inny statek  w celach grabieżczych- by porwać ich towary. Głodem 

można by ich wziąć. Pływać obok nich, tak, żeby być ostatnim statkiem do 

obrabowania. Takie plany czynił Kapitan Skarabeusz. Chyba, że Czarna 

Płaszczka zdoła napaść na jakiś inny żaglowiec i przejmie jego magazyny z 

żywnością. Wtedy znów trzeba będzie go gonić. 

Maciek z wypiekami na twarzy słuchał i głaskał Mruczka. Po głowie kołatały  

mu się  inne wrażenia: uśmiech Zofii, widok różnych osobliwości na targu, 

uczucie strachu przed  Czarną Płaszczką. 
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Rozdział  dziesiąty 

Mruczek był zdania, że pierwszy kucharz miał rację, kaszy ubywało. 

Postanowił cały dzień pełnić wartę przy workach z prowiantem. Należało 

rozwikłać tę zagadkę. A zapach myszy nie dawał mu spokoju! 

I miał rację, bo kiedy czaił się za workiem z ryżem  trzy godziny w bezruchu, 

usłyszał chrobot i  piskliwy głos: 

- Poszedł sobie,  wychodźcie. Można się pakować do wora! 

Po chwili zobaczył jak jedna mysz za drugą wychodziła spod desek luku 

bagażowego do worka z kaszą. Czekał . Tyle ich naszło - cała horda, aż worek 

zatrząsnął się w posadach. Mruczek skoczył na niego i szybko go zawiązał.  

W przerwie, gdy przyszedł Maciuś, włożyli worek do pustej beczki po winie. Nie 

wiedzieli, że to będzie ich tajnia broń. Beczkę dla odróżnienia od pozostałych i 

zakrycia przewiązali chustką Maćka. 

Mruczek był z siebie dumny, że wyłapał wszystkie myszy za te ich szare ogonki. 

Po tej pracy uszczknął sobie kawałek boczku z wędzarni i poszedł się zdrzemnąć. 

Dziś morze było  względnie spokojne, przez bulaj wyglądało jak lekko gotująca 

się woda w garnku . Patrzył, aż ogarnęła go całkowita senność. Zasnął. 

Maciuś zaś poszedł do kuchni pomóc Zosi. Po ostatniej wizycie na targu na 

Maderze statek był zaopatrzony w mnóstwo soczystych pomidorów. Zosia 

obierała je do przyrządzenia sosu pomidorowego. Maciek postanowił jej pomóc.  

Rebeka przebierała zaś owoce morze i odmierzała garściami suchy jeszcze 

makaron spaghetti.  

Kiedy kapitan zajrzał do kuchni z pytaniem: „Co to za wspaniały zapach?”, obiad 

był prawie gotowy.  Ławy w jadalni zostały nakryte kwiecistymi obrusami, 

Pogromca Mórz był jak odmieniony za dotknięciem kobiecych rączek. 
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- Dawno nie jadłem typowej kuchni śródziemnomorskiej. Ale chodzi za mną 

smak na te żeberka gotowane na miodzie albo golonkę gotowaną w piwie z 

Gdańska. Chyba musimy udać się tam na wycieczkę. Byłyście kiedykolwiek w 

Polsce ? 

- Nie. Ale słyszałyśmy o Gdańsku i bursztynie. Podobno śliczną biżuterię z niego 

wyrabiacie - powiedziała Rebeka. Raz widziałam u kupca na statku angielskim, 

mówił , że w Gdańsku kupił. Czego tam nie było: kolczyki z białego bursztynu, 

zielonego, korale z brązowego, bransolety. Wspaniałości! 

- A chciałabyś mieć taką bransoletę? - mimochodem zapytał kapitan Skarabeusz 

i kawałek ośmiorniczki wpakował między otwór w brodzie. 

- O tak. I długie brzęczące kolczyki. 

- A jak się spisuje mój nowy chłopiec okrętowy, Maciuś? 

- Bardzo dobrze kroi pomidory- odrzekła Zosia.- Ale fajne wakacje, kapitanie! 

- Maciek, bym zapomniał, na rufie siedzi jakaś dzika gęś i od godziny czeka na 

ciebie. 

- To od taty! - za głowę złapał się Maciek i wybiegł na pokład. 

Szara gęś ze smukłym, długim dziobem i zielonymi oczami siedziała zmęczona i 

odpoczywała. Maciek zabrał dla niej wodę i trochę sałaty, która miała być do 

obiadu. 

- Proszę, jedz. Ty podobno czekasz tu na mnie.  

- Kwa, kwa. Mewa otrzymała obrączkę z listem od gołębia i przekazała mnie, bo 

dla niej byłoby to zbyt daleko. Jest to pilny list. 

Maciuś z zapałem zaczął rozwijać poklejony liścik i przeczytał. ”Mama jest po 

operacji wyrostka robaczkowego. Wszystko dobrze. Pyta o ciebie”. 
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Maćkowi rumieńce wyszły na twarz, obok niego stanęła Zosia. 

- Wszystko w porządku? 

- Muszę o tym powiedzieć Mruczkowi. 

- Komu? 

-  Ojej, wygadałem się. Chodź, to ci kogoś przedstawię. Ale nikomu ani słowa. 

Tajemnica. 

Zosia na to przekręciła przy ustach wyimaginowany klucz, poświadczając 

milczenie do grobowej deski. 

 Kiedy Maciek zjawił się z Zosią w kajucie, Mruczek drzemał jeszcze, śnił 

o nagrodzie króla, o skarbach i mleku. Kiedy pogłaskał go Maciuś, otworzył oczy 

ze zdumienia i zaraz się ocknął jak oparzony, gdy zauważył obok jego ramienia 

Zosię. 

 Jestem nieuczesany, mam pogniecione futerko i zaspane oczy!- jak świst 

fal przemknęły mu takie myśli po jego kociej główce. Chciał spodobać się ładnej 

Zosieńce, którą to z wielkim zacięciem obserwował ze swego ukrycia. Miała tak 

uśmiechniętą buzię! 

- Mruczku, to jest Zosia, spokojnie, dochowa tajemnicy o twojej obecności. 

- Miauuu - przymilnie zamiauczał Mruczek, wkładając wiele czułości w intonację 

tych dźwięków. 

- Ale wracajmy do ważniejszych spraw. Otrzymaliśmy list. Nie jest dobrze. 

Muszę pogadać z kapitanem. Mama jest po operacji. Podobno chce mnie widzieć. 

- Mama ? Po operacji? Niedobrze… Zaraz, ale tata pisze, że wszystko właśnie jest 

już dobrze! 

- Ale i tak powinniśmy wracać. Chce mnie zobaczyć. 
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- To musisz porozmawiać z kapitanem. Przecież planuje dopaść Czarną 

Płaszczkę. Nasz powrót pokrzyżuje mu plany. 

 Ale niczego nie pokrzyżowali, o czym jeszcze nie mieli pojęcia. 

  Rozległ się gong na obiad i wszyscy marynarze zeszli na dolny pokład do 

stołu. Każdy chwalił rączki kucharek, które tak pysznie ugotowały. Owoce morza 

chrzęściły świeżością pod zębami, makaron ciągnął się jak trzeba. Wino 

smakowało wybornie, wszyscy marynarze byli ukontentowani, poczuli atmosferę 

wyjątkowości, święta w zwykły przecież dzień. To za sprawą tych obrusów. 

Kapitan z lubością spoglądał na Rebekę, a ona słała mu śnieżnobiałe uśmiechy. 

Niestety obiad im przerwano. 
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Rozdział jedenasty 

Usłyszeli huk z armaty, a na pokład posypało się coś z brzękiem. Mruczek 

ze swojej pryczy ze zdziwieniem ujrzał odbijające się od szyby bulaja monety, 

szafiry i rubiny. 

Czarna Płaszczka, wielka barkentyna oflagowana piracką czaszką ze 

skrzyżowanymi kośćmi strzelała do Pogromcy Mórz skradzionymi łupami. 

Pewnie już statek był przeciążony tym ciężkim złotem, dlatego jego kapitan nie 

zawahał się użyć kosztowności jako mięso armatnie, kiedy marynarzom –piratom 

brakowało najzwyklejszej w świecie wody do picie. 

Kapitan Skarabeusz poczerwieniał aż po czubek nosa, jego kolczyki zalśniły i 

broda też się pojeżyła. Z rykiem zerwał się z siedziska. 

- Do walki! 

Część piratów już abordażem wskoczyła na Pogromcę. Marynarze dali się do 

walki wręcz. Pokład był zasypany drogimi kamieniami, na których zaczęli się 

ślizgać. Kapitan Skarabeusz stanął na mostku kapitańskim i jak prawdziwy 

władca mórz wydawał rozkazy.  

- Wylać rybi śluz! 

Nagle z beczek wylała się szara, oślizła bryja. Kamienie tańczyły na nich, a piraci 

przewracali się jak na maśle.  

Kapitan czarnej Płaszczki stał na dziobie i krzyczał: 

 - Odwrót, odwrót! 

Maciuś zauważył , że był krępego wzrostu, jedno oko miał przesłonięte czarną 

opaską i wyglądał jak typowy pirat z wszystkich opowieści, jakie dotychczas 

słyszał. 
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- Łapać zakładników, związać ich! 

Ale marynarze Pogromcy również poczęli się ślizgać! Udało się uciec wszystkim 

piratom. 

Ale nie  mieli wyjścia. Czarna Płaszczka musiała się poddać. Wywiesiła białą 

flagę i wysłała posłańca do kapitana Skarabeusza. 

- Prosimy o wodę i worek jedzenia. Zapłacimy złotem- głośno przeczytał kapitan 

Skarabeusz .- Cha, cha, cha, mamy ich! 

Tutaj włączył się Maciuś.  

- Kapitanie mam pomysł. Można na osobności? 

- Ty? 

- Tak. 

- Dajmy im trzy rzeczy. Beczkę wody, worek kaszy i beczkę ubraną w moją 

chustę. 

- A co tam masz w tej beczce? 

-To się jeszcze okaże, a teraz proszę o zaufanie kapitanie, to będzie przykra 

niespodzianka i dobra nauczka. Tak mała ilość prowiantu wystarczy im tylko, aby 

eskortowani przez nas dotarli do najbliższego portu na Teneryfie. Wtedy oddamy 

ich w ręce królewskiej straży. 

- A nie uciekną nam? 

- Nie ma mowy, będą mieli inne zajęcie, będą musieli się opędzać. 

- Opędzać? Od kogo? 

- To się jeszcze zobaczy - z nonszalanckim uśmiechem powiedział Maciuś. 
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- No dobrze  - zgodził się kapitan Skarabeusz. - Tragarze przynieście worek kaszy 

i dwie beczki. A Ty pośle przekaż Kapitanowi Czarnej Płaszczki, że 

wspaniałomyślnie Pogromca Mórz odstąpi wam rację wody i żywności, która 

wystarczy wam do najbliższego portu. Tam oddamy was w ręce Straży 

Królewskiej. W więzieniu dostaniecie pewnie skromne jedzenie, także zacznijcie 

się przyzwyczajać do kaszy i wody. 

„I myszy - dodał w myślach Maciek”. 
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Rozdział dwunasty 

Maciek nie mógł zapomnieć, że na pokładzie był majtkiem, okrętowym 

chłopcem do pomocy. Po walce musieli uprzątnąć pokład, bo się ślizgali wszyscy, 

bez wyjątku. Część marynarzy, Maciek z Zosią ofiarnie wybierali spośród śluzu 

drogocenne kamienie i płukali je w słonej morskiej wodzie nabranej do wiader. 

- Ile rubinów! Będę miał nowe plomby do zębów i moi żeglarze też!- cieszył się 

kapitan Skarabeusz. 

Kiedy czyścili pokład,  usłyszeli zbiorowe wybuch krzyku  z Czarnej 

Płaszczki. 

Maciuś z satysfakcją pomyślał o otwarciu beczki z chustą, w której były 

schwytane przez Mruczka myszy. W zamknięciu rozmnożyły się i było ich więcej 

i były strasznie wygłodniałe.  Rzuciły się na worek kaszy i wszystko zjadły. 

Niektóre pogryzły żagle, bo było im mało. 

-Aaaa, co to za zaraza!- dobiegał krzyk kapitana Czarnej Płaszczki. - Cała 

naprzód, do portu! Wolę iść do więzienia, niż znosić towarzystwo myszy! 

Kapitan Skarabeusz zaskoczony przyłożył lunetę do oczu. 

- Coś ty tam miał przyjacielu? Musisz mi to wyjaśnić. 

- Dobrze. Ale sam na sam. 

Poszli do kapitańskiej kajuty, która była najobszerniejsza. Pełno w niej było map, 

kompasów, ksiąg i wykresów.  Kapitan nalał sobie rumu, a Maćkowi wody i 

powiedział: 

-  Zamieniam się w słuch. Co ty tam miałeś w tej beczce? Przecież nie miałeś 

żadnej beczki ze sobą, tylko jeden plecak? 

- Myszy! 
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Kapitan uniósł się w krześle.  

- Myszy? Na moim statku nigdy nie było żadnych gryzoni! Wypraszam sobie! 

- Niech Kapitan sobie przypomni, jak kucharz skarżył się na ubywające zapasy. 

Kasza znikała w zastraszającym tempie. 

Kapitan uniósł czarną brew ze zdumienia i brzdęknął kolczykami z 

zaprzeczeniem. 

- Ale jak tego dokonałeś? Jak je złapałeś, jeśli do licha, gdzieś tutaj się ukrywały 

paskudy? 

- Niech kapitan ze mną pozwoli, to przedstawię tego, którego  to zasługa. 

  Przeszli do kajuty Maciusia. Tym razem Mruczek nie dał się zaskoczyć. 

Był wylizany,  aż lśnił i jak puchowa biała kulka siedział dostojnie na pryczy z 

wszystkowiedzącym wyrazem pyszczka. 

- A więc to ty tego dokonałeś? Przez cały rejs płyniesz z nami?! Oj Maćku, udało 

ci się mnie przechytrzyć? Jednak wybaczam ci wspaniałomyślnie, że zabrałeś 

pasażera na gapę - groźnie przy tym łypnął okiem na Maćka.- Ale z drugiej strony 

dziękuję ci kocie, że wyłapałeś wszystkie gryzonie!  

- To jest Mruczek. 

- Nie będziesz tu dzisiaj siedział sam. Wskakuj mi na ręce. Jesteś naszym 

bohaterem. 

Tym sposobem Mruczek wyszedł z ukrycia i stał się maskotką statku, Rebeka 

podstawiała mu najlepsze kąski jedzenia. Zosia głaskała bez opamiętania. 

Żeglarze traktowali z szacunkiem. A Mruczek dbał o futerko, by było bielsze niż 

białe żagle na maszcie. 
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Rozdział trzynasty 

  Z okazji schwytania Czarnej Płaszczki  i na cześć Mruczka, który 

oswobodził statek od myszy, wydano wielkie przyjęcie.  

Rebeka z Zosią zrobiły najróżniejsze pyszności, jakie tylko zdołały wymyśleć z 

zastanych na statku składników. Maciek z Rafałem porozwieszali serpentyny 

wzdłuż masztów. Pogromca Mórz świętował i przybrani wpłynęli do portu. 

Zacumowali przy doku. Eskortując i pilnując cały czas Czarną Płaszczkę, by 

żaden pirat nie wyskoczył. Poproszono zawiadowcę statku, by poinformował 

Królewskie Straże. 

Jak się okazało, w tym samym czasie na wakacjach sam król stacjonował na 

wyspie, bo przybył z dusznego Madrytu na wypoczynek. 

Kiedy gruchnęła wieść, że Kapitan Skarabeusz wraz z załogą statku Pogromca 

Mórz pojmali najgroźniejszy piracki statek, sam król chciał go poznać. 

Spotkanie w letnim pałacu wyznaczono na następny dzień. Kapitan zarządził, że  

wybierze się tam Maćkiem i przede wszystkim Mruczkiem, gdyż dzięki jego 

zapobiegawczym działaniom, po pierwsze na pogromcy Mórz nie zabrakło 

jedzenia, po drugie myszy tak pogrążyły Czarną Płaszczkę, że ta, mając beczkę 

wody i kaszy, nie ośmieliła się i nie podejmowała już prób ucieczki. A różnie to 

mogło się skończyć, bo kapitan  Czarnej Płaszczki słynął ze swojej przebiegłości. 

  W drodze do pałacu Maciuś zwierzył się kapitanowi Skarabeuszowi, że 

chciałby już płynąć do domu i że mama jest po operacji. Kapitan obiecał, że się 

nad tym zastanowi. 

Pałac letni był wystrojony w kwiaty i ociekał kosztownościami, obrazami 

wspaniałych mistrzów. 

Król Juan Piąty Dobrotliwy Długonosy naprawdę miał pociągły nos i pociągłą 

twarz oraz wyraz twarzy wielce szlachetny i dobry. Królowa siedząca po jego 
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prawicy była wystrojona w koronę na głowie i przesypywała przeróżne 

przyprawy w małej skrzynce z podziałkami. 

Kapitan Skarabeusz zawiązał na ich cześć najlepszą, niespraną czerwoną chustkę 

na głowie, a Maciek założył długie spodnie, by okazać szacunek, najlepszą 

koszulkę,  jaką miał w plecaku. Mruczek był najczystszy, kazał się nieść, by nie 

zakurzyć futerka na brzuszku. 

Cała trójka pokłoniła się królowi. 

Król wstał i  kordialnie uścisnął dłoń kapitanowi Skarabeuszowi oraz Maciusiowi, 

a Mruczka pogłaskał po główce. Królowa odłożyła pudełko z przyprawami i po 

skinieniu głową zabrała Mruczka na kolana i głaskała pieszczotliwie oraz 

czochrała go za uszami. Mruczek mógł tylko mruczeć z zachwytu. 

- Kapitanie, pokonałeś mojego największego szkodnika na morzu, Czarną 

Płaszczkę, która rabowała królewskie statki z wiezionych  do królestwa Hiszpanii 

dóbr. Zasłużyłeś na obiecaną nagrodę. Skrzynię złota. Będziesz mógł za nią kupić 

nowy statek, jaki tylko zapragniesz.  

- Czcigodny Królu Juanie Piąty Szczodrobliwy Długonosy! Nie potrzebuję 

innego statku. Pogromca Mórz to mój dom i przyjaciel, nie zmienia się na nowsze  

sprawdzonych przyjaźni. Ale zapewne król nie usłyszał całej historii, to proszę 

posłuchać. 

I tutaj Kapitan Skarabeusz opowiedział całą historię: jak nadał list w butelce i 

zjawił się Maciuś, o Mruczku - pasażerze widmie, który to ma ogromne zasługi 

wobec Pogromcy Mórz, no i  przyczynił się do całkowitego rozgromienia 

przeciwnika. 

Król nadał Mruczkowi tytuł Drugiego Kapitana Króla Hiszpanii i order przywiesił 

mu do obroży. Królowa wręczyła kapitanowi Skarabeuszowi pudełko z 

przyprawami z najodleglejszych zakątków świata. 



39 
 

Później zjedli obiad i lody na podwieczorek! 

Skrzynia złota już została dostarczona na Pogromcę Mórz. 

Wracając na statek, dumny Mruczek kroczył z orderem na obroży, był 

drugim kapitanem! 

- Przyprawy dam Rebece, ucieszy się. 

- To możemy płynąć teraz do domu?-   z nadzieją zapytał Maciuś  i wyrwało mu 

się spod serca. - A ja nic nie mam dla mamy. 

- Że też nie pomyślałem, weźmiesz te przyprawy. Ja dla Rebeki będę miał lepszy 

prezent. Ale zdobędę go w Gdańsku. 

- A więc wracamy do domu! 

- Tak jest! Cała naprzód do Gdańska! 
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Rozdział czternasty 

Po drodze wstąpili na pożegnanie do największych portów morskich. 

Zaopatrzyli się w najoryginalniejsze pamiątki oraz wodę i zapasy jedzenia. 

W Gdańsku kapitan kupił Rebece bransolety z brązowego bursztynu oraz 

kolczyki z mieszanką każdego rodzaju. Dla  Zosi pierścionek z zielonym oczkiem. 

Poszli wszyscy do tawerny i dziewczyny miały okazję spróbować polskiej kuchni, 

a kapitan napić się piwa z pianką. Rebeka chwaliła golonkę! Maciek zamówił 

pierogi z kurkami, bo dość mu było ryb. Rozumiał już kapitana, kiedy ten 

dopominał się o jakiś inny pokarm niż ryby. 

- Chyba ci się oświadczę Rebeko. Zechcesz  wraz z Zosią pływać ze mną po 

morzach i oceanach? - zapytał kapitan Skarabeusz i zrobił się czerwony jak jego 

chustka na czubku głowy. 

Rebeka uśmiechnęła się szczęśliwa. 

- Zobaczymy, kapitanie! 

 Maciuś bogaty w przeżycia i przygody myślał już o drodze powrotnej. O mamie 

i tacie. O rzece i rodzinie Bobrów. O całym domostwie. 

Zastanawiał się, jak po takich wakacjach będzie wyglądał ten jego domek 

nieopodal rzeki.  

Był opalony, włosy rozjaśniły się mu od słońca prawie do białości. Mruczek, 

siedział w plecaku na skrzynce z przyprawami. 

- Dziękuję kapitanie za wspaniały rejs. To były moje najpiękniejsze wakacje. A 

was, Zosiu i Rebeko, miło było poznać. Będę przesyłał do was listy. 

- A może zechcielibyście popłynąć za rok, w następne wakacje? 

Mruczek z Maciusiem popatrzyli na siebie. 
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- Przyślij list  kapitanie. Nie musi być w butelce, może być z gołębiem taty. 

- Tak jest! - tu zwrócił się do Mruczka- Miło Was było poznać  Drugi Kapitanie 

Waszej Królewskiej Mości, moje uszanowanie! Maćku,  słusznie wysłałem list w 

butelce, jednak fale znalazły daleko od morza drugiego, tak potrzebnego wilka 

morskiego, bo bez wątpienia nim właśnie jesteś! Tylko prawdziwe wilki morskie 

odnajdują takie listy – kapitan Skarabeusz uścisnął mu prawicę. 

 Rozstali się przy tratwie, która najzwyczajniej czekała przycumowana w 

porcie, trochę bardziej zmurszała, ale cała. Bobry naprawdę się postarały przy 

budowie. 

 Na rzece pojawiły się fale od morza, delikatne grzbiety, tak jak wtedy 

pchały, poganiały tratwę. W okolicy Warszawy  na tratwie usiadł gołąb. Z listem 

od taty: ”Gdzie jesteście?”. Maciuś odpisał : ”JUŻ CAŁKIEM BLISKO. 

WRACAMY”. 

                                                        

                                                           Koniec 
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