ROZDZIA£ PIERWSZY

OD NIEPAMIÊTNYCH
CZASÓW
NARÓD ŒPIEWA, ALE ZNAMY JU¯ TWOJ¥ HISTORIÊ.
WSZÊDZIE BIJ¥ DZWONY.
DZWONY KOŒCIO£A WZYWAJ¥ WIERNYCH DO TABERNAKULUM,
GDZIE OTWORZ¥ SIÊ PRZED NIMI BRAMY NIEBIOS, ALE NIE
PRZED TYMI, KTÓRZY S¥ LI. WZYWAJ¥ NIEWINNE, CZARNE
DZIEWCZÊTA Z ODLEG£EJ SPO£ECZNOŒCI, GDZIE NIGDY NIE
PRZYSIADA BIA£A GO£ÊBICA Z GA£¥ZK¥ OLIWN¥. DZIEWCZÊTA,
KTÓRE WRACAJ¥ W NIEDZIELÊ DO DOMU PO KOŒCIELE,
ROZGL¥DAJ¥ SIÊ DOOKO£A, PATRZ¥ NA LUDZI, KTÓRZY
PRZYPOMINAJ¥ RADIOAKTYWNY OPAD I MÓWI¥ RZECZOWO:
TUTAJ ZACZYNA SIÊ ARMAGEDON.

W¹¿ przodków, wiêkszy ni¿ burzowe chmury, przyby³ z gwiazd,
uginaj¹c siê pod ciê¿arem w³asnych stwórczych mocy. Porusza³ siê wdziêcznie — gdyby obserwowaæ go z lotu ptaka,
patrz¹cego na wilgotne cia³o, lœni¹ce od pradawnego s³oñca
— na d³ugo zanim cz³owiek móg³ zacz¹æ mierzyæ up³yw czasu. Przyby³ miliardy lat temu, by czo³gaæ siê na ciê¿kim brzuchu po wilgotnej, gliniastej ziemi zatoki Karpentaria.
Obraz stwórczego wê¿a, wcinaj¹cego siê g³êboko g³adkim
cielskiem w œliskie g³êbie b³otnistych terenów, zostawiaj¹cego za sob¹ grzmi¹ce tunele, które zapada³y siê, by utworzyæ
g³êbokie doliny. Sz³y za nim morskie wody w szaleñstwie
przyp³ywów, które wkrótce zmieni³y swoj¹ barwê z b³êkitnej
na b³otniœcie ¿ó³t¹. Tworzy³y wij¹ce siê trasy olbrzymich rzek,
które przecina³y równiny przy zatoce. W¹¿ pe³z³ przez nadmorskie tereny, solne ³awice i wydmy, namorzyny i dalej
7

w g³¹b l¹du. A potem wróci³ do morza. Pojawi³ siê w innym
miejscu na wybrze¿u i znowu przepe³z³ po ziemi, i wróci³ do
wody. Kiedy ju¿ utworzy³ za sob¹ wszystkie rzeki, zosta³a mu
jedna, ani wiêksza, ani mniejsza od innych — rzeka, która
nie wybacza ludziom, którzy jej nie znaj¹. Tam w³aœnie g³êboko pod ziemi¹, wœród wapiennych ska³ ¿yje olbrzymi w¹¿. Powiadaj¹, ¿e ma porowate cia³o i ¿e wszystko przenika. Jest
w powietrzu i przylgn¹³ do ¿ycia ludzi znad rzeki niczym
skóra.
Oddech wê¿a przyp³ywowej, b³otnistej rzeki jest tak olbrzymi, ¿e trudno to poj¹æ. WyobraŸmy sobie, ¿e jego rytm odpowiada przyp³ywom, które wdzieraj¹ siê w g³¹b l¹du, niemal docieraj¹c a¿ do Ÿróde³, usadowionych wygodnie w w¹wozach
pradawnego, wapiennego p³askowy¿u, pokrytego uschniêt¹
¿ó³t¹ traw¹, szeleszcz¹c¹ w przewa¿aj¹cych tam wiatrach. Przy
wydechu fala cofa siê, a w¹¿ wraca do swoich p³ytkich wód
w olbrzymim basenie w zag³êbieniu terenu, za którego brzegiem znajduje siê otwarte morze.
By pochwyciæ ten oddech rzeki, trzeba cierpliwoœci cz³owieka, który mo¿e spêdzaæ dni na pró¿nowaniu. Jeœli czekamy pod rosn¹cymi na jej nadbrze¿u eukaliptusami, gdzie te
³obuziaki z misji powiesi³y niechc¹cy tê p³aksê Sally, koniec
uschniêtej ga³êzi poka¿e nam miejsce, przez które przedziera siê wietrznym tunelem oddech wê¿a, tworz¹c zmarszczki
na lœni¹cej srebrem powierzchni, przypominaj¹ce ³uski ma³ego nocnego wê¿a, rzucaj¹cego siê z wœciek³oœci, kiedy
œwiat³o uderza w jego œliskie, pó³przezroczyste cia³o, zanim
zniknie w ciemnoœciach swego naturalnego œrodowiska.
Ta poufna wiedza na temat rzeki i przybrze¿nych terenów
jest Prawem Aborygenów, przekazywanym z pokolenia na
pokolenie od pocz¹tku czasu. Inaczej sk¹d mo¿na by wiedzieæ, jak szukaæ ukrytych podwodnych biegów rzeki na zalanych, pe³nych wê¿y i ryb b³otnistych równinach w czasie
pory deszczowej? Czy ktoœ, kto nie ¿y³ na tych czasami pokrytych wod¹, to znowu suchuteñkich terenach, mo¿e wiedzieæ,
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kiedy spotkaj¹ siê w lecie pasaty wiej¹ce znad po³udniowej
i pó³nocnej pó³kuli? Rozpoznaæ chwilê zmiany klimatu lepiej
ni¿ ¿yj¹cy tam ludzie? £owi¹ oni ryby w ¿ó³tych, monsunowych wodach zalewowych, które wype³ni³y siê g³êbok¹ wod¹, która przela³a siê przez brzegi szerokich rzek. Cyklony
utrzymuj¹ siê i przesuwaj¹, wci¹¿ leje deszcz, ale pe³no tam
t³ustych ryb.
Potrzeba szczególnej wiedzy, by ¿yæ z rzek¹, niezale¿nie
od jej nastroju. Chodzi o to, by nie by³o ¿adnego rozdŸwiêku
miêdzy nami a ruchami wody, wywo³anymi zmian¹ pór i nastrojem rzeki. Rzeka, która zmusza ludzi do wysi³ku, stanowi
dramatyczny gest porzucenia kochanka, którego siê nigdy
naprawdê nie zna³o, tak jak to nast¹pi³o w wypadku granicznego miasteczka, wybudowanego na jej nadbrze¿u u szczytu
kolonialnej gor¹czki. Mia³o ono pe³niæ rolê portu dla statków
handlowych, które powinny dop³ywaæ do odleg³ych terenów
pó³nocnej Australii.
W pewnej chwili ubieg³ego wieku w czasie pory deszczowej rzeka wycofa³a stamt¹d swoje wody, zmieniaj¹c swój
bieg o parê kilometrów. Ot tak, po prostu. Teraz w porcie
bez wody nie ma nic do roboty. Jego mieszkañcy wiod¹ ze
sob¹ dialog, przekazywany z pokolenia na pokolenie, na
temat tego, po co w ogóle istnieje to miasteczko. Zostali
w nim, by broniæ pó³nocnego wybrze¿a przed ¿ó³t¹ zaraz¹.
Straszna wizja: tyraliera Chiñczyków z broni¹, zmierzaj¹cych
wprost na miasteczko Desperance. W koñcu gor¹czka opad³a.
Kiedy Chiñczycy siê nie pojawili, mieszkañcy zaczêli rozgl¹daæ siê doko³a i znaleŸli bardziej doraŸne powody trwania
na posterunku. Oznacza³o to, ¿e nadal trzeba uwa¿aæ. Ten
obowi¹zek nie dotyczy³ jednostek, ale wszystkich mieszkañców. Trzeba by³o uwa¿aæ na to, co siê dzia³o, daæ œwiadectwo
temu, co przekracza³o osobiste doœwiadczenia i — pilnowaæ czarnych. Uznano to za wk³ad w rozwój gospodarczy kraju, a potem, po namyœle, za próbê utrzymania zdrowego
spo³eczeñstwa i, ogólnie rzecz bior¹c, narodu.
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Normal Phantom by³ starym Aborygenem, który przez ca³e
¿ycie mieszka³ w gêstych zaroœlach Pricklebush na obrze¿u
miasteczka. ¯y³ w g¹szczu cienkich, niemal bezlistnych zaroœli,
których cierniste ga³êzie nie dawa³y cienia nawet mrówce. Ta
obca plaga na obrze¿ach Desperance pojawi³a siê w czasach,
których nie móg³ pamiêtaæ ¿aden cz³onek rodziny Phantoma.
Od jego urodzenia mieszkali niedaleko wysypiska przy koñcu
miasta. Wszyscy st³oczeni w zrobionych z metalowych, szmacianych i plastikowych odpadków chatach. Potomkowie rodzin pionierów, którzy uwa¿ali siê za w³aœcicieli miasteczka,
twierdzili, ¿e „Aborygeni nie s¹ tak naprawdê jego czêœci¹”. Jasne, dawniej czyœcili latryny, zbierali œmieci i sprz¹tali ulice.
„Co wiêcej — powiadali — Aborygenów zostawili tutaj farmerzy, bo nie chcieli p³aciæ czarnym równych stawek, nawet
kiedy zaczêto tak robiæ. I to tu¿ pod miastem, które nale¿a³o do
kogoœ innego”. Zostawili ich tak bez nadzoru, byd³a czy wody.
Nie, Pricklebush istnia³ na d³ugo przed tym, zanim pojawi³y siê tam samochody, kiedy towary i sprzêty dostarczano
na wielb³¹dach, a¿ Abdul i Abdullah, dwaj bracia Afgañczycy,
zniknêli gdzieœ na szlaku zwanym „lini¹ ratunkow¹”, ³¹cz¹cym pó³noc z po³udniem. Po d³u¿szym czasie zaczê³y kr¹¿yæ
¿arty na temat tego, ¿e Afgañczycy byli „podejrzanymi psami”,
„zmiennymi psami”, „morderczymi psami” i „¿e nie mo¿na
im by³o ufaæ”. Kiedy kredensy zaczê³y œwieciæ pustkami,
mieszkañcy zrozumieli, ¿e bracia ju¿ nie wróc¹, i uznali te¿,
¿e najprawdopodobniej zginêli. Paru prawdziwych chrzeœcijan,
staraj¹c siê wykorzystaæ ogólny brak przyzwoitoœci w miasteczku, krêci³o nosem: „No, to was powinno nauczyæ, co?”.
Jednak nikt inny tak nie myœla³, bo zaczêto wówczas przywoziæ grog i jedzenie pocztow¹ furgonetk¹, co wszyscy uznali za
nieporównywalnie lepsze rozwi¹zanie.
Którejœ pochmurnej nocy wielb³¹dy pojawi³y siê jednak
w Desperance, wydzwaniaj¹c zawieszonymi na szyjach egzo10

tycznymi dzwonkami, jakby w tej ciszy nocnej wzywa³y na
nieszpory. Mieszkañcy pobudzili siê z dzieciêcym strachem,
siadali wyprostowani na ³ó¿kach z szeroko otwartymi oczami, jakby byli zombie, i patrzyli na czarne postaci w swoich
pogr¹¿onych w ciemnoœci sypialniach, rozpoznaj¹c jednoczeœnie duchy z afgañskim zapachem, dobry Bo¿e, które
nagle siê pojawi³y, lewitowa³y, zabiera³y, czêstowa³y siê, chodzi³y po domach, „wyobraŸcie sobie” zupe³nie nie pamiêtaj¹c o dobrych manierach. Nie puka³y nawet do drzwi, zanim wesz³y. Wszyscy w miasteczku stwierdzili, ¿e na tym
w³aœnie polega problem z nowymi Australijczykami: „Nawet
martwi s¹ ca³kowicie pozbawieni dobrych manier”. Nienaturalizowani. Tak naprawdê nie-Australijczycy. „Trzeba by³o za
nimi wys³aæ jakichœ ludzi na poszukiwanie”. Z jak¹ ulg¹
stwierdzili rano, ¿e by³y to jedynie biedne, stare wielb³¹dy
Abdula i Abdullaha.
Przez nastêpne dni nikt nie myœla³ o tym, by schwytaæ
zwierzêta i odzyskaæ przytroczone do siode³ gnij¹ce paczki.
Ludzie z miasteczka mieli g³êbok¹ awersjê do dotykania czegoœ, co nale¿a³o do ciemnoskórych cudzoziemców — albo
ich zwierz¹t. Wielb³¹dy spacerowa³y wiêc samopas, pokryte
ranami, poniewa¿ dŸwiga³y na grzbietach paczki z m¹k¹, cukrem, ziarnem, które zaczê³o kie³kowaæ, a nastêpnie obumar³o, a¿ w koñcu coœ trzeba by³o z nimi zrobiæ. Otoczono
wiêc biedne stworzenia w oficjalnej nagonce. Oporne, wydaj¹ce dzikie odg³osy zwierzêta nie rozumia³y angielskiego,
jak równie¿ barbarzyñskiego postêpowania. Po tym, jak przeœladowcy œcigali je pieszo i konno przez parê godzin, bij¹c je
przy tym batogami i rzucaj¹c w nie kamieniami, da³y siê w koñcu zapêdziæ na gliniaste niecki, gdzie je zastrzelono. W archiwach spisanych grub¹ stalówk¹ ciê¿k¹ rêk¹ miejskiego
urzêdnika widnieje informacja: „Wielb³¹dy usuniête”. By³a to
pierwsza praca rady miejskiej Desperance.
W czasie pory deszczowej w dawnych obozowiskach poganiaczy wielb³¹dów nasiona mimozy z wielb³¹dziego nawo11

zu wypuœci³y swoje twarde pêdy. Wzd³u¿ szlaków i rowów
roznios³y siê tysi¹ce nasion, najpierw zalanych deszczami,
a nastêpnie dochodz¹cych do siebie w p³ytkich, b³otnistych
ka³u¿ach. Pêdy wypuœci³y grube korzenie, by wpi³y siê w brzegi zag³êbieñ, trzymaj¹c tê ziemiê razem i daj¹c z³udzenie,
jakby mog³y wytrzymaæ wiecznoœæ bez wody. Ulegli mu hodowcy byd³a, którzy przejêli ziemie tradycyjnych w³aœcicieli,
chocia¿ ci nigdy im ich nie dali. Obecnie stada byd³a rasy
brahman schodz¹ ze swoich szlaków, by w porze suchej odnaleŸæ szczeciniaste kêpy wiechliny i prze¿uwaæ górne warstwy ziemi, a¿ do tej sproszkowanej i twardej.
Ludzie z Pricklebush mówi¹, ¿e Normal Phantom potrafi³
uchwyciæ myœl¹ istotê rzeki i ¿yæ z ni¹ tak, jak ¿yli przed nim
ojcowie jego ojców. Jego przodkowie byli ludŸmi rzeki, którzy ¿yli z ni¹, zanim jeszcze zacz¹³ siê czas. Normal by³ niczym
wody przyp³ywu, przybywa³ i odp³ywa³ wraz z wodami rzeki
wprost do morza. Pozostawa³ na wodzie tak d³ugo, jak chcia³.
Zna³ siê na rybach i przyjaŸni³ ze strzêpielami wielkimi i dorszowatymi zatoki, które p³ywa³y w ³awicach licz¹cych po
piêædziesi¹t i wiêcej sztuk, i wp³ywa³y do rzeki, by mu towarzyszyæ. Starzy ludzie powiadaj¹, ¿e strzêpiele ¿yj¹ setki lat,
i mo¿e tak samo bêdzie z Normalem. Kiedy mówi³ o gwiazdach, wiedzia³ o nich tyle samo, co o wodzie. Ludzie z ciernistych zaroœli mówili, ¿e zawsze œciga³ gwiezdne konstelacje:
„Widzieliœmy, jak w dzieciñstwie bieg³ w nocy, próbuj¹c z³apaæ gwiazdy”. Byli pewni, ¿e zna sekret, jak siê do nich dostaæ. Myœleli, ¿e musi iœæ prosto do nieba wraz ze strzêpielami
w czasie burzy, kiedy to morze i niebo stawa³y siê jednym, bo
jak inaczej udawa³oby mu siê wracaæ?
Wszyscy zadawali mu pytanie:
— Jak ty to robisz?
— Nie bojê siê wody — odpowiada³ po prostu Normal
Phantom, chocia¿ wiedzia³, ¿e kiedy jego umys³ wybiera³ siê
na wycieczkê, cia³o sz³o za nim.
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Wszyscy w Desperance przyzwyczaili siê do widoku jeepa
Normala, którym jecha³ na pó³noc, nad brzeg rzeki. By³ to jedyny samochód, jaki kiedykolwiek mia³. Na jego dachu znajdowa³a siê zawsze blaszana ³ódeczka z wgnieceniami i kilkoma dziurami po zab³¹kanych kulach. Kupi³ j¹ bardziej z myœl¹
o tym, by siê przemieszczaæ po kraju, ni¿ o bezpieczeñstwie
na wodzie.
Podobno zna³ te g³êbokie, b³otniste wody lepiej ni¿ krokodyle, które w œrodku nocy wpl¹tywa³y siê w sieci. Szklistookie potwory, które podp³ywa³y do jego maleñkiej ³ódki,
chc¹c zmierzyæ siê z tym wielkim cz³owiekiem rzeki. Rozwiera³y i zamyka³y szczêki, gotowe na wszystko, zalewaj¹c
gniewnym biciem swoich ogonów ma³¹ ³ódkê. Ludzie lubi¹
wspominaæ, ¿e Normal mówi³ melancholijnie (naœladuj¹c
ca³kowicie nowoczesn¹, zamerykanizowan¹ wersjê Kapitana
Hooka), ¿e te szczêki znaczy³y dla niego tyle co nic. Jednoczeœnie porusza³ siê jak skacz¹cy zaj¹c, szukaj¹c, jak siê
zdawa³o, ca³ymi wiekami swojej strzelby. W ten sposób zakoñczy³ ¿ycie setek tych prehistorycznych skamienielin — celowa³ we wzburzon¹ wodê, widz¹c grub¹ skórê, a¿ w koñcu
udawa³o mu siê uchwyciæ w mgnieniu ksiê¿yca parê œlepi
gada, miêdzy które strzela³.
Z tej poza tym spokojnie ¿yj¹cej spo³ecznoœci, która liczy³a trzystu mieszkañców, nikt nie pamiêta³, jak wczeœniej
wygl¹da³ port. Nie mo¿na by³o powiesiæ ¿adnej fotografii
w gablotce w muzeum z niezbyt licznymi pami¹tkami,
bo w czasie, kiedy zak³adano miasteczko, nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿e warto robiæ zdjêcia. Jednak wszyscy wiedzieli, ¿e rzeka nale¿y do Normala.
Pewnego dnia ktoœ, kogo imienia nie warto nawet wspominaæ, dogorywa³ w cichym stuporze, który nast¹pi³ po fali
upa³ów, i czeka³ na porê deszczow¹ i pierwsze opady. Le¿a³
przy tym p³asko niczym trup na linoleum w korytarzu domku,
który stanowi³ wiern¹ replikê tego z s¹siedztwa. Westchn¹³
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z ulg¹, kiedy bryza od pó³nocy, która przeby³a w rytmie walca
dwadzieœcia piêæ kilometrów od morza przez b³otniste tereny, wdar³a siê do wnêtrza, oznajmiaj¹c œwistem swe przybycie przy drzwiach od frontu, a nastêpnie trzasnê³a tymi od
ogrodu. I nagle ten ktoœ ma³o wa¿ny pomyœla³, ¿e nazwê rzeki warto by zmieniæ na Normal. I tak te¿ siê sta³o w miasteczku, które niechêtnie przyjmowa³o jakiekolwiek zmiany.
Rada hrabstwa urz¹dzi³a uroczystoœci z powodu stu lat istnienia portu. Zbieg³y siê one z krótkim okresem dominacji
Aborygenów w radzie. „Nieszkodliwym oswajaniem krajowców” — jak mruczeli spo³eczni planiœci, chc¹c koniecznie
dojœæ z nimi do porozumienia w obliczu nadchodz¹cego
boomu wydobywczego. Pe³na zrozumienia koegzystencja powodowa³a, ¿e ³atwo mo¿na by³o uzyskaæ cokolwiek, choæby
zmianê nazwy rzeki na Normal. W czasie tego miodowego
okresu ci Aborygeni, którzy zdecydowali siê na bycie radnymi, u¿yli m¹drze w³adzy, by wydobyæ swoje rodziny z biedy,
przypominaj¹cej tê, w jakiej ¿yli ludzie Trzeciego Œwiata.
Wszystko to stanowi³o istotn¹ cechê podniecenia, jakie
zapanowa³o w Desperance, kiedy w okolicy pojawi³a siê
pierwsza miêdzynarodowa kompania wydobywcza. Powsta³o
wiele doraŸnych planów wzbogacenia siê miejscowej ludnoœci, po to, by przede wszystkim zadbaæ o interesy wielkiej
kompanii, która chcia³a zacz¹æ ograbianie regionu z jego najwiêkszych skarbów — zachwalanych publicznie podziemnych minera³ów.
Wyszukana, elegancka ceremonia, za któr¹ zap³aci³a kompania wydobywcza, przyci¹gnê³a polityków z Po³udnia, którzy przylecieli na ni¹ do Desperance. Miejscowi dygnitarze
uwa¿ali wiêkszoœæ z nich za nicponiów. Co wiêcej, kiedy tamci zaczêli uœmiechaæ siê na powitanie, niektórzy miejscowi
szeptali za ich plecami pozbawione emocji, niezbyt pochlebne opinie na temat tych wa¿nych goœci. Inni, którzy lubili
brzmienie w³asnych g³osów, przywitali ich od razu obelgami.
Rozkrzyczany t³um podchwyci³ to, co nios³y powiewy wiatru:
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„Zawsze czo³gacie siê po ziemi. Czy jesteœcie najgorszymi
politykami Australii? Tak! P³aszczycie siê przed ka¿dym zagranicznym inwestorem, który pojawi siê w parlamencie,
i wyci¹gacie rêce po pieni¹dze”.
Politycy i dyrektorzy kompanii zmieszali siê niechêtnie
z t³umem, potem usi³owali dopchn¹æ siê do bohatera minionych czasów, Normala, ¿eby zrobiæ sobie z nim zdjêcie. Reporterów fotografuj¹cych ten cyrk dowieziono specjalnie samolotami, które nale¿a³y do kompanii. A potem wszystko
zepsu³a normalna burza piaskowa, która nadci¹gnê³a od po³udnia. Gruba œciana czerwonego py³u miesza³a siê z przeró¿nymi zmia¿d¿onymi roœlinami i plastikowymi torbami,
zniszczy³a starannie przygotowane kanapki, a potem przesz³a
dalej. Zwykle nieporuszeni doroœli spanikowali i pobiegli siê
schroniæ wraz z poplamionymi czerwonymi i zielonymi napojami dzieæmi, które nie przestawa³y krzyczeæ.
Nastêpnie przysz³a wielka burza z wy³adowaniami, a deszcz
zniszczy³ to wszystko, co da³o siê zniszczyæ — jak przepowiadali miejscowi sceptycy. Mimo tych trudnoœci, by³y ju¿
premier stanu mia³ dosyæ czasu, by dope³niæ ceremonii zmiany nazwy rzeki z tej, któr¹ nosi³a po królowej, na „rzeka Normala”. Miejscowi Aborygeni, którzy przyszli na uroczystoœæ,
mamrotali: „Ngabarn, Ngabarn, Mandagi”, podobnie jak
Normal, który czyni³ to g³oœnym i cierpkim g³osem przez mikrofon, w ramach podziêkowañ, chocia¿ ci, którzy znali miejscowy dialekt, wiedzieli, ¿e nie mówi: „Dziêkujê, ach, dziêkujê”, i zaœmiewali siê do rozpuku, poniewa¿ rzeka od pocz¹tku
czasu mia³a tylko jedn¹ nazwê. Nazywa³a siê W a n g a l a.
Zabawna rzecz z t¹ rzek¹. Wszystkim wydawa³o siê, ¿e
mog¹ j¹ przebyæ jak legendarny dziki koñ, który nazywa³ siê
Diesel czy Gidgee, czy Mulga. W czasie d³ugich weekendów
ludzie zawsze jechali na pó³nocne wybrze¿e wyboistymi drogami zatoki. Podje¿d¿ali wprost do brzegu ¿ó³tej rzeki i ruszali dalej ³odziami rybackimi z nazwami jakby z muzyki country z lat szeœædziesi¹tych: „Donna”, „Stella” i „Trixie”. By³y to
15

kolorowe ³odzie, napêdzane mocnymi silnikami, kupione za
du¿e pieni¹dze, które zarobili, wydobywaj¹c spod ziemi ze
skalnych pok³adów bogate rudy, które wygl¹da³y jak wielkie
pierœcienie potê¿nej, staro¿ytnej istoty.
A po drodze zarzucali wêdkê to tu, to tam, dysponuj¹c doskona³ym rybackim sprzêtem, ale zupe³nie pozbawieni wiedzy na
temat rzeki. Nikt o tym nie myœla³. W regionie mieszka³o teraz
sporo osób, w tym nap³ywowi robotnicy kompanii, którzy nie
mieli co robiæ w dni wolne od pracy. Otwierano nowe kopalnie, nie pytaj¹c nikogo o zdanie.
Kiedy zaprzestano wydobycia, ani Normal Phantom wraz
ze swoj¹ rodzin¹, ani ich dawni lub obecni krewni nie doczekali siê wzmianki w oficjalnej historii tego regionu. Nie istnia³
¿aden uchwytny œlad ich istnienia. Nawet gdy chodzi³o o kolekcjê ³usek nabojów wuja Micky’ego.
Micky mia³, Bóg jeden wie jak d³ugo, wykrywacz metali.
Mówi³, ¿e trawi go gor¹czka, która popycha go do dzia³ania,
bo nigdy by nie wiedzia³, gdzie znalaz³ ostatnie dowody:
wszystkie te trzydziesto-trzydziestogranowe, czterdziestocztero-, trzystatrzy-, dwunastokalibrowe — wszelkiego rodzaju ³uski po nabojach u¿ywanych do zmasakrowania miejscowej ludnoœci. Mia³ mapy, nazwiska œwiadków, szczegó³y,
wszystkie te rzeczy. Chodz¹ca encyklopedia. Obecnie jego
g³os ¿yje w zbiorach kaset, które zostawi³ na wypadek s¹dów
wojennych, do których — jak przewidywa³ — dojdzie
pewnego dnia. Ale turyœci nie chodz¹ do muzeum Micky’ego. Byæ mo¿e dlatego, ¿e wybudowano je w z³ym miejscu. Na
tym w³aœnie polega walka. Walka, ci¹g³a walka o kawa³ek ziemi i odrobinê uznania.
Wszystkie stare kopalnie, stary sprzêt wydobywczy, starych górników, ich chaty, szkielety w szafach, to wszystko, co
wi¹¿e siê z górnictwem, opakowano w nic niemówi¹ce s³owa
i wystawiono na pokaz w lœni¹cych gablotkach jako najwa¿niejsz¹ z lokalnych turystycznych atrakcji. Lœni¹ce ok³adki
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tych broszur, opisuj¹cych wybrane historyczne miejsca i muzea, powinny przyci¹gaæ ludzi na lotniskach, w hotelach
i motelach, a tak¿e w centrach turystycznych, gdzie wystawione na stojakach, maj¹ reklamowaæ górnictwo. Nie mo¿na
ich nawet schowaæ, bo tak b³yszcz¹.
Ale to nie by³ wodewil. Na tych terenach prowadzono wojny. Ka¿dy by krzycza³, gdyby zniszczono jego kawa³ek ziemi.
Prawo wê¿a przenika wszystko, nawet te czarne dziewczynki
ze sczesanymi z twarzy i spiêtymi do koœcio³a w³osami, s³uchaj¹ce cicho narodu, który wydaje siê wiedzieæ wszystko
poza tym, kiedy skoñczy siê jego œwiat. Nastêpnie, niemal
szepcz¹c, pytaj¹ nieœmia³o, czy sprawdzi³a siê dzisiejsza prognoza pogody.
Jeœli lubicie odwiedzaæ cmentarze, zaczekajcie trochê, kiedy przyje¿d¿acie na tereny ludzi rzeki. Kobiety i mê¿czyŸni
z zatoki, którzy zabrali do grobu swoje udrêczone wspomnienia, byæ mo¿e wyjd¹ z b³ota i opowiedz¹ prawdziw¹ historiê tego, co siê tutaj zdarzy³o.

ROZDZIA£ DRUGI

ANGEL DAY
PEWNEGO WIECZORU W NAJSUCHSZYCH TRAWACH NA ZIEMI
DZIEWCZYNKA, KTÓR¥ ZNA£ JEJ LUD, ZAPYTA£A, CZY KA¯DY
MO¯E ZNALEÆ NADZIEJÊ*.
LUDZIE PRZYPOWIEŒCI I PROROCTWA D£UGO ZASTANAWIALI
SIÊ NAD TYM, CO JEST BEZNADZIEJNE, A¯ W KOÑCU
STWIERDZILI, ¯E JU¯ NIE WIEDZ¥, CO OZNACZA NADZIEJA.
ZEGARY, TIK-TAK, TIK-TAK, WYGL¥DA£Y, JAKBY MIA£O IM
ZABRAKN¥Æ CZASU. NA SZCZÊŒCIE S£UCHA£Y TEGO DUCHY
ZE WSPOMNIEÑ DAWNYCH LUDZI I POWIEDZIA£Y, ¯E KA¯DY
MO¯E ZNALEÆ NADZIEJÊ W HISTORIACH: W HISTORIACH
D£UGICH, ALE TE¯ I KRÓTKICH, WIÊC…

Normal Phantom odwróci³ siê od chwa³y chmur burzowych,
widocznych nad morzem, by z³apaæ za rogi szare nieszczêœcia ludzkiego ¿ycia i spojrzeæ im prosto w oczy. Popatrzmy
na jego zaciszny dom, ten zbudowany z ci¹gle grzechocz¹cej na wietrze blachy falistej barak, powsta³y z odrobiny
wody œwiêconej, zaklêæ, duchów, obietnic z opakowañ po
farbie do w³osów i innych porzuconych materia³ów, które
mo¿na znaleŸæ na wysypisku po drugiej stronie drogi. Ten
dom mia³ numer jeden. Dom Normala Phantoma by³ pierwszym wybudowanym przez czarnego budynkiem na obrze¿ach Desperance, jeszcze zanim dwa prowadz¹ce wojnê narody, jeden z ziemi¹, a drugi bez ziemi, otoczy³y ca³e miasteczko.
* Hope (ang.) to równie¿ imiê jednej z bohaterek ksi¹¿ki. (Wszystkie przypisy pochodz¹ od t³umacza.)
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Jego ma³¿eñstwo z Angel Day okaza³o siê szczytem rozczarowañ i dopiero kiedy „odesz³a”, Normal zdo³a³ zrozumieæ, ¿e
ta kobieta stanowi³a w istocie prawdziwe gniazdo szerszeni,
którego nie mo¿na by³o dotykaæ. Po trzech dekadach wspólnego ¿ycia ta jedna, niezale¿na myœl stanowi³a prawdziwe objawienie dla kogoœ tak wa¿nego jak Normal Phantom.
Sam dom by³ gniazdem szerszeni, podobnie jak jego ¿ona,
i Normal mówi³ o nim tak, jakby by³ Angel Day. Zbudowano
go nieopatrznie nad gniazdem ducha wê¿a. Normal zawsze
wini³ o to Angel Day. Wiedzia³ o tym od pierwszego dnia
i zawsze to powtarza³:
— To przez ten dom bol¹ mnie koœci.
Powiedzia³ jej, ¿e przeczuwa³, i¿ coœ jest nie w porz¹dku, ¿e
mia³ wra¿enie, i¿ coœ przechodzi spod ziemi do jego koœci. Nie
chcia³a go s³uchaæ. Jednak za ka¿dym razem, kiedy wychodzi³
z domu, wydawa³o mu siê, ¿e pozbywa siê jakiegoœ ciê¿aru,
tak jakby zrzuca³ worek przytroczony do pleców. A kiedy wraca³, czu³ siê tak, jakby go zahipnotyzowano i od tej pory musia³
ju¿ myœleæ, ¿e nigdy nie zdo³a siê wyrwaæ z pola grawitacyjnego domu, nawet jeœli bêdzie próbowa³. Byæ mo¿e któregoœ
dnia utknie w nim na dobre. I co z tego? Powinien by³ to powiedzieæ komuœ, komu bardziej na nim zale¿a³o.
Wiedzia³, ¿e takie rzeczy s¹ mo¿liwe, poniewa¿ za ka¿dym
razem, gdy wychodzi³, trudniej mu by³o wyrwaæ siê z domu.
— PrzeprowadŸmy siê — mówi³.
Ale jeœli w ogóle go us³ysza³a, dawa³a na to swoj¹ zwyk³¹
odpowiedŸ i ucina³a krótko:
— Nic z tego.
— Urodzi³am siê ko³o lilii, wiêc muszê widzieæ lilie —
powiedzia³a mu kiedyœ, spokojnie wydymaj¹c wargi w stronê
lilii wodnych, które ros³y na mokrad³ach na ty³ach, a kiedy
skoñczy³a, nie by³o ju¿ sposobu, by wydobyæ jak¹œ inn¹ opiniê z jej s³odkich ust.
Trzeba oddaæ jej sprawiedliwoœæ, Angel Day d³ugo szuka³a terenu, który nazwa³a „swoim miejscem”, a w dodatku
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wykaza³a du¿¹ bezczelnoœæ, uwa¿aj¹c, ¿e mo¿e wybraæ dla
nich kawa³ek ziemi w buszu i powiedzieæ: „To jest moje”.
Có¿! Ona tak zrobi³a i w dodatku jej siê uda³o. Wybrane przez
ni¹ miejsce znajdowa³o siê w zagajniku opuncji, ko³o mokrad³a, gdzie wylêga³y siê moskity. Powiedzia³a, ¿e o wyborze
miejsca zadecydowa³o to, ¿e by³o ono odosobnione i niewidoczne od strony drogi. PóŸniej, wci¹¿ zgrzana i zmêczona
szukaniem, osiad³a w jednym miejscu.
Pierwszych szeœcioro dzieci siadywa³o obok niej w cieniu
eukaliptusa brevifolia, a¿ w koñcu zdecydowa³a siê utworzyæ z dwóch koców bardziej trwa³e zadaszenie. Tylko tyle
mia³a, ale to jej wystarczy³o. Powiedzia³a Normalowi, który
wróci³ po jakimœ czasie z morza i zasta³ j¹ w tym miejscu, ¿e
ju¿ siê stamt¹d nie ruszy. Odwzajemni³ jej siê d³ugim, wielodniowym milczeniem. Kiedy oboje byli zajêci walk¹ z powodu ró¿nicy zdañ, ca³a rodzina prze¿y³a pod kocami najpierw
szeœæ miesiêcy zimnych wiatrów, potem upa³y, a po nich
deszcz, który zacina³ z lewa i prawa, a tak¿e la³ prosto z góry.
A¿ do? A¿ do czasu, kiedy zapanowa³ pokój. Norm nie zrobi³
nic, nawet nie kiwn¹³ palcem, by pomóc Angel Day przy budowie dachu nad g³ow¹ — jakby to mog³o j¹ w jakikolwiek
sposób powstrzymaæ.
£apa³ ryby brama australis, jeœli mia³ na to ochotê, a poza tym pozostawa³ bierny. Jeœli brakowa³o ryb, oczekiwa³, ¿e
to ona zapewni wy¿ywienie rodzinie, co te¿ robi³a. Ca³e miasteczko popiera³o tê biedn¹ Aborygenkê, która ¿y³a z dzieæmi pod drzewem, stawiaj¹c czo³o przeciwnoœciom losu,
i potêpia³o Normala Phantoma. Jeœli myœla³, ¿e to siê skoñczy, by³ w b³êdzie. Angel Day by³a sprytniejsza od wê¿a i wykorzysta³a litoœæ bia³ych, by móc wtopiæ siê swoj¹ czyst¹,
podstawow¹ esencj¹ w tê ziemiê, a w dodatku u¿y³a magii,
by stworzyæ dom z odpadków.
Zawsze utrzymywa³a, ¿e miejsce, gdzie zmusi³a Normala
do dalszej budowy, jest najlepsze z mo¿liwych, poniewa¿ wystarczy³o tylko przejœæ przez drogê na wysypisko, a mo¿na
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by³o mieæ wszystko, czego dusza zapragnie — i t o z a d a rm o. Jak ka¿dy prawdziwy biedak uwa¿a³a wysypisko za coœ
wspania³ego. Z tego, co mówi³a, mo¿na by wnosiæ, ¿e jest bardzo bogata i ¿e nie ma nic przeciwko temu, by chodziæ na wysypisko po kilkanaœcie razy dziennie i znosiæ stamt¹d blachy,
kanistry, kawa³ki karoserii, jakieœ sznury, belki, porozrzucane
plastikowe zas³ony oraz stare ubrania. To dziêki niej rodzina
w czasie pory deszczowej by³a sucha jak pieprz. Podjê³a siê
skrupulatnego sprawdzania przecieków, wprowadzania zmian,
wybierania odpowiednich rzeczy ze swego stosu œmieci, które
k³ad³a lub wi¹za³a do tych pierwszych koców, a¿ w koñcu rodzina znalaz³a siê w czymœ w rodzaju igloo z odpadków. Normal martwi³ siê, mówi¹c: „Ble!Ble! To czy tamto”. Mówi³, ¿e
ma wra¿enie, i¿ jego dzieci zniknê³y na zawsze miêdzy szmatami w ciemnym, nieprzyjemnym wnêtrzu. Wci¹¿ te¿ wo³a³, by
stamt¹d wysz³y — by móc je zobaczyæ i ¿eby nie da³y siê oszukaæ przyczajonemu wê¿owi. Ona nigdy tego nie s³ysza³a. By³a
zajêta krwi¹, któr¹ mia³a na rêkach po tym, jak wyjmowa³a
gwoŸdzie z przegni³ego drewna. Szóstka dzieci pomaga³a jej,
oceniaj¹c gwoŸdzie, œruby i sworznie. Tak mija³y miesi¹ce.
Norm wci¹¿ by³ m³ody i chcia³ albo ³apaæ ryby na morzu,
albo jeŸdziæ na dzikich koniach po pokrytym spinifeksem —
traw¹ o twardych krawêdziach — p³askowy¿u i zajmowaæ
siê byd³em. Chodzi³o mu o prace daleko od domu, w obozowiskach. Och! By³y to zaprawdê ciê¿kie, ale te¿ piêkne dni.
Kiedy siê pracowa³o przy bydle, jedni doroœli ok³adali batami
innych doros³ych, ale kto by siê tym przejmowa³? Patrzy³ na
te wszystkie nowomodne zajêcia, gdzie z czystego uporu wykuwa³y siê zrêby samowystarczalnoœci, i powiedzia³ do ¿ony
swoje ostateczne s³owa:
— Wracajmy nad rzekê.
Uwielbia³ odg³osy czystych wód, tocz¹cych siê przez skamienia³e lasy ukryte od milionów lat pod szeleszcz¹cymi
³agodnie liœæmi palm, a tak¿e owocuj¹cymi daktylowcami,
które ros³y nad rzek¹. Ale Angel Day nie widzia³a ju¿ drogi
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powrotu. Nie chcia³a st¹d odchodziæ. Niech siê rozejrzy! Czy
nie widzi tego stosu bogactwa, który zgromadzi³a? Czy¿by to
wszystko by³o na pró¿no?
— Jak mam to wszystko tam przewieŸæ? — spyta³a.
Do licha! Czasy siê zmieni³y, a Angel Day by³a teraz bardzo
bogata i nie mia³a zamiaru wracaæ do okresu, kiedy mieszka³a, jad³a i spa³a… Gdzie? Z tobo³kiem na go³ej ziemi? Och!
To by³y te dawne dobre czasy, o których marzy³ Normal. Bogactwa Angel Day wymyka³y siê z r¹k. Mia³a teraz kilkadziesi¹t puszek po pieczonej fasoli Heinza, a tak¿e wiele s³oików
z gwoŸdziami, œrubami i sworzniami. Sta³a siê mistrzyni¹
tego, co nazywano postêpem wœród czarnych. Ludzie z urzêdu do spraw Aborygenów powiedzieli, ¿e ma zielone œwiat³o.
Sta³a siê chlub¹ polityki rz¹du, a by to udowodniæ, zrobiono
jej zdjêcia aparatem Pentax, które zosta³y do³¹czone do raportu na jej temat.
Starzy mieszkañcy Pricklebush mówili, ¿e Angel Day ma
w sobie coœ magicznego, co by³o zgodne z prawd¹, ale niestety, nie mog³o siê nikomu do niczego przydaæ. Zaczêli wiêc po
cichu mówiæ, ¿e z³apa³a jak¹œ chorobê, grzebi¹c w cudzych
œmieciach. Kto móg³ wiedzieæ, jakie zarazy czaj¹ siê w odpadach bia³ych? Œmietnisko by³o pe³ne chorób. A ludzie
z Pricklebush mówili: „Jeœli ma trochê oleju w g³owie, powinna siê trzymaæ od niego z daleka”. Nikt nie móg³ skorzystaæ
z jej czarodziejskich mocy, które powodowa³y, ¿e bardziej
przypomina³a bia³ych.
Jednoczeœnie nie by³o sensu zaprzeczaæ temu, co widzieli
na w³asne oczy — wielkodusznoœci, jak¹ Angel Day dosta³a
od duchów, rezyduj¹cych w tych cuchn¹cych okolicach, w ponurych, szlamowatych jaskiniach wysypiska. Wynioœli, bardziej myœl¹cy mieszkañcy Pricklebush stawali w jej obronie.
„Kim by³ Normal, by mówiæ, ¿e chce mieszkaæ gdzie indziej,
pod jak¹œ belk¹ z jedn¹ szmat¹ nad g³ow¹, gorzej ni¿ pies?”.
Angel oskar¿y³a go o to, ¿e rzuca jej œmieciami w twarz.
I doda³a, ¿e ma nie po kolei w g³owie. Kiedy powiedzia³a mu,
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¿e robi jej siê niedobrze, bo on uwa¿a, ¿e powinni odejœæ
i mieszkaæ jak psy w buszu, odpowiedzia³:
— Jesteœ pewna, ¿e to nie w¹¿ grzeje to miejsce? To nie
mo¿e byæ nic innego.
Nie s³ucha³a go, by³a d¿innem licz¹cym swoje gwoŸdzie
niczym milioner, a niczym królowa mówi³a œwiatu, by by³ na
jej rozkazy.
Biedny stary Normal z³apa³ okazjê i sam pojecha³ nad rzekê, a kiedy wróci³ wiele tygodni póŸniej, Angel Day wybudowa³a jeden du¿y pokój.
— Nie mo¿esz wróciæ — powiedzia³a.
Chyba ¿e jej pomo¿e.
Zaintrygowani starzy ludzie zamknêli usta i szeptali:
— Ma tupet, jak na kobietê.
Ten impas trwa³ minutê.
— Dobrze — odpar³ Norm. — Nie zobaczysz mnie
przez piêæ lat.
Starzy ludzie mówili, ¿e nie nale¿a³a do zgodnych osób.
Tego by³o dla niej zbyt wiele, tak przynajmniej utrzymywa³a.
Tak wiêc sprawa by³a skoñczona. Normal wyszed³ na drogê,
wszystkie dzieci p³aka³y. Ona jednak nie zwróci³a na to uwagi
i zajmowa³a siê gwoŸdziami, jakby w ogóle nie istnia³.
Normal Phantom dotrzyma³ obietnicy. Pojecha³ nad morze i pozosta³ tam przez piêæ lat. Kiedy wróci³ po okresie
burz, mia³ w³asn¹ ma³¹ ³ódkê ryback¹. Odziedziczy³ po ojcu
pamiêæ morza i podszed³ wprost do Angel Day, i powiedzia³
jej prosto w oczy, ¿e gotów jest zostaæ. Powiedzia³ te¿, ¿e wiele maj¹ za sob¹ i nie ma sensu ze sob¹ walczyæ. Po co siê mêczyæ? Poza tym miejsce, które wybra³a, znajdowa³o siê teraz
niedaleko wyrzuconych przez morze bali. Ona zarzuci³a mu,
¿e wraca do domu, œmierdz¹c rybami, co jednak nie powstrzyma³o ich przed poczêciem siódmego dziecka — Kevina.
Angel sz³a w³aœnie na wysypisko, gdzie na martwych liœciach, kartonowych pude³kach, zardzewia³ym ¿elastwie, pociêtych oponach, ró¿owych torebkach z plastiku i innych
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tanich rzeczach siedzia³y tysi¹ce jej stra¿niczek — mew, które pilnowa³y za darmo niezmierzonych skarbów.
By³o to jej miejsce, a w ka¿dym razie tak jej siê wydawa³o.
Inne kobiety z Pricklebush mówi³y, ¿e uwa¿a wysypisko za
w³asne, chocia¿ tak naprawdê nale¿y ono do wszystkich.
Och! Rzeczywiœcie. Trzeba powiedzieæ, ¿e czasami lekka bryza robi siê kwaœna niczym cytryna, tak jak w³aœnie tego dnia.
Spokój i ca³kowita nieœwiadomoœæ sytuacji panowa³y jedynie
w zatoce, gdzie Normal Phantom zajmowa³ siê ³owieniem
ryb. Ci, którzy mimochodem, dla zabicia czasu obserwowaliby go przy pracy, myj¹cego choæby bok ³odzi, byliby zauroczeni czystoœci¹ spokoju i dobrej woli, w³aœciwymi temu prostemu cz³owiekowi, który porusza³ siê w coraz cieplejszym
s³oñcu w podwiniêtych do kolan i ub³oconych wod¹ przyp³ywu spodniach. By³a to niespieszna praca, polegaj¹ca na
oczyszczeniu pokrytych ³uszcz¹c¹ siê farb¹ boków ³odzi z wysuszonych rybich odpadków. Normal zastanawia³ siê, czy nie
warto by te¿ pomalowaæ ³ódki na jakieœ wymyœlne kolory:
krwistoczerwony, niebieski jak u zimorodka czy s³onecznikowo¿ó³ty. Och! Stare dobre czasy. Co za wspomnienie.
Przypomnienie tych dni, kiedy mo¿na siê by³o popisywaæ,
kiedy mê¿czyŸni byli mê¿czyznami, w wodzie nie brakowa³o
ryb, a nikomu nie przychodzi³o do g³owy, by kamuflowaæ
³odzie odcieniami szaroœci.
Angel sz³a do wysypiska, oddalaj¹c siê od œpi¹cych w ³ó¿kach dzieci. Chcia³a byæ sama z mewami, które czeka³y na
stra¿y, podczas gdy inne podlatywa³y za ni¹, uderzaj¹c cicho
skrzyd³ami. Co pewien czas któraœ przelatywa³a nad jej g³ow¹,
wydaj¹c okrzyki i zdradzaj¹c swoje sekrety, wspominaj¹c, odmawiaj¹c modlitwy znane z poprzednich wcieleñ, a nastêpnie nagle wraca³y do szeregu na rendez-vous ze swymi towarzyszkami. Te liczne ptaki, które spêdzi³y noc w gniazdach
po³o¿onych na niskich, nadmorskich terenach i przyp³ywowych trzêsawiskach, do³¹cza³y teraz do innych, które dzieli³y
siê swoimi zaœmieconymi dzia³kami.
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Poranny rozgwar narasta³ wraz z tym, jak pojawia³o siê
tam coraz wiêcej rozkrzyczanych mew, ko³uj¹cych groŸnie
nad wysypiskiem z rozwartymi szeroko dziobami. Angel
przechodzi³a tamtêdy, jakby nic siê nie dzia³o. Mg³a wci¹¿
by³a gêsta, a ona zajê³a siê swoimi sprawami, sortuj¹c œmieci
z ha³d, które pojawi³y siê w tym miejscu w czasie weekendu.
Ich rozgrzana zawartoœæ wydziela³a silny fetor. Jej towarzyszki z ochot¹ rozdziera³y resztki obiadów ludzi z miasteczka: „Och! Pycha! Ryba z frytkami, steki z frytkami, kie³baski
z frytkami”. Angel zatrzyma³a siê, by zebraæ wytarte ksi¹¿eczki dla dzieci, i usiad³a, by u³o¿yæ w stos te wszystkie historyjki
z obrazkami, otwarte tu lub tam i mówi¹ce o przygodach
Myszki Miki, Kaczora Donalda, Piotrusia Pana, Kopciuszka,
Alicji w Krainie Czarów. Przewraca³a strony swymi cienkimi,
dziecinnymi palcami. Niebieskookie mewy wisia³y nad ni¹
w powietrzu i zagl¹da³y jej przez ramiê z pe³nym lekcewa¿enia zainteresowaniem. By³y tak poch³oniête innymi rzeczami, jak ona wymyœlonymi odleg³ymi œwiatami mroŸnych zim,
ch³odnych lasów i rajem bogaczy. W koñcu ostro¿nie u³o¿y³a
ksi¹¿ki na spodzie worka, by siê nie zniszczy³y. Mia³a tu jeszcze coœ do zrobienia. Przed ni¹ znajdowa³y siê inne tajemnice, ukryte w pêkatych, zielonych workach.
Jako ¿e mg³a powoli siê unosi³a, wiedzia³a, ¿e wkrótce bêdzie zbyt gor¹co, by pracowaæ. Ju¿ teraz czu³a k³uj¹ce promienie s³oñca. W powietrzu wyczuwa³o siê wilgoæ. Zmarszczy³a lekko brwi. Wg³êbienie u nasady nosa powiêkszy³o siê
jeszcze, gdy pomyœla³a o chaosie, który panuje w jej ¿yciu.
Porusza³a siê z gracj¹, wspinaj¹c siê na stos ga³êzi, które
widzia³a wczeœniej w mieœcie. To pracownicy urzêdu miasta
œcinali pi³ami ³añcuchowymi rozroœniête oleandry, które
ukrywa³y to, co dzia³o siê w biurach i domach, nale¿¹cych do
tamtejszych wa¿nych urzêdników. Wywo¿ono je potem ciê¿arówkami, kiedy ci urzêdnicy zastanawiali siê w ch³odzie
elektrycznych wiatraczków, czy wznieœæ w Desperance taki
lub inny gigantyczny pomnik. Czy ma to byæ najwiêksza na
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œwiecie butelka piwa, czy najwiêkszy na œwiecie miejscowy
pijak? Zarzucono w koñcu oba pomys³y, decyduj¹c siê na
symbole morza. Pojawi³y siê bardziej ponêtne idee: „Wybierzmy najwiêksz¹ na œwiecie rybê barramundi z w³ókna
szklanego albo najwiêkszego mo¿liwego strzêpiela z betonu”. Niektórzy woleli naje¿onego stalowymi kolcami dzika
na czeœæ Abilene lub najwiêkszego byka z o³owiu — br¹zowego brahmana lub fantastycznego byka Santa Gertrudis
z p³on¹c¹ gwiazd¹ na czole, która oœwietla³aby niczym latarnia g³ówn¹ drogê w miasteczku. Ka¿dy z tych pomys³ów wyró¿nia³by miasteczko. „A co z górnikiem z kilofem?”. Wybór
by³ trudny. Angel Day nie mia³a pojêcia o tocz¹cej siê debacie, bo nikt jej nie mówi³ o sprawach miasteczka. Piê³a siê
wiêc na tê miejsk¹ górê zieleni, wci¹¿ pewna siebie, gdy¿ nie
pozna³a tych sekretów. Radni powinni byli jednak zapytaæ
o zdanie ludzi takich jak Angel Day, która czêsto mówi³a, ¿e
w Desperance brakuje œladów obecnoœci Boga i o tym, i¿ powinien On swym œwiat³em opromieniæ drogê przeklêtym.
Czu³a ch³ód oliwkowych ga³êzi i przywiêd³ych liœci na skórze, wiêc pracowa³a, by dobraæ siê do zielonych worków, które znajdowa³y siê pod spodem. Kiedy znalaz³a miejsce, które
pozwala³o na to, by zanurkowaæ pod ga³êzie, przysiad³a tam
w cieniu, ukryta przed œwiatem. Otwiera³a po kolei worki,
sprawdzaj¹c, co warto wzi¹æ. By³y tam jedynie bia³e kartki,
które, jak przypuszcza³a, pochodzi³y z urzêdu miasta. Nie
czyta³a ich, bo ¿al jej by³o traciæ czas na przygl¹danie siê
temu, co winni s¹ mieszkañcy w³adzom miasta.
Zaskoczy³oby j¹ to, gdyby nie poczu³a siê onieœmielona
tymi „urzêdowymi pismami”. Serce jej bi³o i palce dr¿a³y, kiedy znajdowa³a te papiery, przeszukuj¹c kolejne sterty œmieci.
Gdyby wykaza³a choæ trochê zainteresowania i przejrza³a
urzêdowe papiery, byæ mo¿e natrafi³aby na korespondencjê
dotycz¹c¹ jej rodziny i tego, ¿e ich krucha egzystencja znalaz³a
siê w krêgu zainteresowañ urzêdników. Zw³aszcza „dom”,
który wybudowa³a. Ludzie z obrze¿y uwa¿ali, ¿e jest on bar26

dzo dobry, wrêcz œwietny, i budowali sobie podobne. „Dlaczego nie mogli poczekaæ na dotacjê od rz¹du?”. Nie ma siê
co sugerowaæ tym, ¿e chwalono Angel Day za gospodarcz¹
niezale¿noœæ. Ludzie z miasteczka uznali wymarzony dom
pani Day za wrzód na ciele Desperance. Wszystkie baraki wybudowane w buszu bêd¹ musia³y znikn¹æ. Te wrzody nie
mog¹ staæ tam, gdzie ma siê pojawiæ sen wielkiej œwiêtej Gertrudy. Radni byli zajêci g³ównie pomnikami z w³ókna szklanego, stalowych kolców i ¿elaza, a zu¿yli mnóstwo atramentu
i papieru, by uwieczniæ to wszystko, o czym gadali.
Przecie¿ ¿ycie jest po to, by sobie z nim radziæ, wiêc po co
to jeszcze pogarszaæ, czytaj¹c bia³e strony? Wiedzia³a, co biali
maj¹ do powiedzenia, wystarczy³o tylko na nich popatrzeæ,
a zw³aszcza na tych, którzy pisali dokumenty. Mówi³a, ¿e to
g³upki.
Im czêœciej dotyka³a tych stosów wyrzuconych papierów,
zagubiona miêdzy nimi, tym wiêksza ogarnia³a j¹ melancholia. Traci³a nadziejê, ¿e nape³ni swoj¹ torbê na skarby. Przynajmniej mog³a siedzieæ w cienistym zak¹tku pod œciêtymi
ga³êziami oleandrów. Nagle miêdzy szeleszcz¹cymi kartkami
odkry³a du¿y, stoj¹cy zegar z pêkniêtym szk³em. Odepchnê³a
ostro¿nie papiery. Zegar pochodzi³ z biura burmistrza. Nie
mog³a uwierzyæ w³asnemu szczêœciu: nie tylko odnalaz³a wyrzucony zegar, ale jeszcze okaza³o siê, ¿e z ty³u zosta³ w nim
kluczyk do nakrêcania. Nakrêci³a wiêc zegar i uœmiechnê³a
siê do siebie. Dzia³a³.
Przekonana, ¿e urzêdnicy wyrzucili go, bo nie pasowa³ do
nowoczesnego wnêtrza, zaczê³a siê zastanawiaæ, co mog³aby
usun¹æ ze swojego worka na ziemniaki. Trzeba podj¹æ decyzjê, decyzjê, mamrota³a do siebie, przebieraj¹c puszki i butelki, by umieœciæ go w œrodku. Nastêpnie dosz³a trochê do
siebie po tym nag³ym odkryciu i zrozumia³a, ¿e tak cenne
znalezisko niesie te¿ ze sob¹ zagro¿enie. Wyjrza³a ze swego
schronu, by sprawdziæ, czy kogoœ nie ma w pobli¿u. Myœla³a,
co by zrobi³a, gdyby spotka³a tu robotników, którzy wywozili
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œmieci. Oskar¿yliby j¹ o to, ¿e ukrad³a zegar, i zawieŸli prosto
do posterunkowego Truthfula. Zaczê³a siê zastanawiaæ, czy
warto ryzykowaæ, ¿e j¹ zapuszkuj¹.
W swoim ma³ym schronieniu z oleandrów zobaczy³a
przed sob¹ wizjê twarzy sêdziego pokoju. PrzyjdŸ tu w nocy,
powiedzia³. PrzyjdŸ w nocy, by go zabraæ. Rozejrza³a siê dooko³a, zastanawiaj¹c siê, gdzie ukryæ zegar, bo wiedzia³a, ¿e
w nocy buszuj¹ tu dzikie œwinie. Myœla³a, czy nie poprosiæ
Norma, by zabra³ j¹ ze sob¹, gdy bêdzie na nie polowa³, ale
nie czu³aby siê pewnie, chodz¹c z nim po ciemku. Opró¿ni³a
ju¿ worek do po³owy, by umieœciæ w nim zegar. Gdyby odesz³a st¹d bez niego, wypar³aby siê swoich marzeñ o przysz³oœci, w której ich dzieci mog³yby nie spóŸniaæ siê do szko³y.
Nikt z rodziny Phantomów nie musia³by ju¿ odgadywaæ czasu
z pozycji s³oñca. W tym nowym, wspania³ym ¿yciu jej rodzina
chodzi³aby spaæ w odpowiednim czasie, zgodnie z zaleceniami szko³y, a potem udawa³aby siê we w³aœciwym czasie do
szkolnych obowi¹zków.
Umieœci³a wiêc zegar w worku i zaczê³a siê zbieraæ do
opuszczenia swego ma³ego œwiata z gnij¹cych ga³êzi i papierów, kiedy coœ jeszcze zwróci³o jej uwagê. Najpierw zobaczy³a podstawê rzeŸby z wypisan¹ dat¹: 1947. Pewnie siê
st³uk³a, pomyœla³a, odgarniaj¹c liœcie. Okaza³o siê jednak, ¿e
jest ca³a i przedstawia Matkê Bosk¹. Figurka by³a stara i gdzieniegdzie odesz³a z niej farba. Angel pomyœla³a, ¿e Norm powinien mieæ jak¹œ farbê, z której mog³aby skorzystaæ i odmalowaæ zw³aszcza te miejsca na szatach Matki Boskiej, gdzie
brakowa³o srebrnych i z³otych linii. Matka Boska mia³a na sobie bia³¹ sukniê i niebieski p³aszcz. Unosi³a praw¹ d³oñ w wiecznie trwaj¹cym b³ogos³awieñstwie, a w lewej trzyma³a z³ote
paciorki ró¿añca. Angel Day poczu³a, ¿e brakuje jej tchu.
— To moje — szepnê³a, nie mog¹c nadziwiæ siê swemu
szczêœciu.
— To moje — powtórzy³a, zwracaj¹c siê w stronê zgromadzonych na oleandrach mew. Teraz musia³a zanieœæ po28

s¹¿ek do domu, gdy¿ wiedzia³a, ¿e jeœli ustawi go na poczesnym miejscu, nikt nie zdo³a odwróciæ b³ogos³awieñstwa,
które sp³ynie na jej siedzibê. — Odt¹d z pewnoœci¹ zawsze
bêdziemy mieæ szczêœcie — powiedzia³a do mew, czuj¹c,
¿e ma teraz to, co dawa³o szczêœcie bia³ym.
Nie tylko bêd¹ teraz mogli okreœlaæ czas i dzieliæ siê tym
z innymi cz³onkami swojej spo³ecznoœci, ale te¿ stan¹ siê bogaci. Stan¹ siê tacy, jak biali, którzy siê modlili i mówili, ¿e s¹
chrzeœcijanami. Na tym polega³a ró¿nica miêdzy ludŸmi
z Pricklebush a mieszkañcami miasteczka. Tak w³aœnie biali
stawali siê bogaci: oszczêdzali pieni¹dze, by móc patrzeæ na
innych z góry, trzymaj¹c pos¹¿ki swoich œwiêtych w domach.
Ich duchowi przodkowie dokonywali cudów, gdy widzieli,
jak ¿arliwie niektórzy z nich siê modl¹, i za to oddanie nagradzali ich bogactwem. Byli oni obdarzeni proroctwem bogactwa i dlatego nale¿a³y im siê pieni¹dze. Z tego te¿ powodu
byli w³aœcicielami wszystkich firm w miasteczku.
Mewy, które unosi³y siê z potwornym krzykiem nad wysypiskiem, wydawa³y siê œpiewaæ hymn: „Gloria! Gloria, magnificat!”. Powietrze przesyca³a para unosz¹ca siê z ziemi,
a wszêdzie by³o pe³no ptaków, które kr¹¿y³y w powietrzu
albo wy³ania³y siê spomiêdzy ga³êzi. Rozejrza³a siê ze strachem dooko³a swoimi magicznymi, br¹zowymi oczami, wypatruj¹c ewentualnych z³odziei. Wypatrywa³a ka¿dego, nawet najmniejszego drgnienia wœród zwa³ów œmieci. A potem
oddali³a siê spiesznie, chc¹c umkn¹æ przed robotnikami i ich
ciê¿arówk¹. Nie spodziewa³a siê, by o tak wczesnej porze pojawi³ siê tu ktoœ z Pricklebush.
Jej szybki krok poruszy³ ogólnie spokojne otoczenie, gdzie
ludzie z Pricklebush spoczywali pod kartonowymi pud³ami,
kawa³kami blachy falistej, w czterdziestoczterogalonowych
beczkach po smole albo poniszczonych cysternach na wodê.
Nagle zaczêli wychodziæ zewsz¹d, dŸgaj¹c i ci¹gn¹c wszystko,
i rozrzucaj¹c to po ziemi. Dzieci bawi³y siê w ka³u¿ach, ich rodzice plotkowali, inni chodzili z pe³nymi torbami.
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Angel Day zmierzy³a ich wzrokiem niczym królowa i pierwsza zaczê³a po³ajanki.
— Co tak na mnie patrzycie?
Ten g³os obraca³ ¿ycie innych w œmieci, nic nieznacz¹ce
œmieci. Angel nie poddawa³a siê. Zaczê³a wyrzucaæ z siebie,
co tylko przysz³o jej do g³owy — wykrzycza³a to wszystko,
co zwykle mówi³a ko³o swego domu.
— Hej, co wy tu robicie?! — wrzeszcza³a. — Co to ma
znaczyæ? To nie wasze miejsce. Nie macie prawa tu byæ. To
moja ziemiaaa! Nie mo¿ecie braæ st¹d tego, co wam siê ¿ywnie podoba. A co z tradycyjn¹ w³aœcicielk¹? — Jej g³os rozchodzi³ siê wielkimi falami po wysypisku.
Có¿! Wiêkszoœæ ludzi s³ysza³a to ju¿ wczeœniej. Angel Day
mówi³a o tym, ¿e znowu ma siê za nic biednych tradycyjnych
w³aœcicieli ziemi. Okaza³o siê jednak, ¿e nie by³ to jej szczêœliwy dzieñ, bo ludzie mieli tego dosyæ. By³o s³ychaæ, jak bior¹
g³êboki oddech. Angel po prostu nie mia³a wstydu. By³a
prawdziw¹ jêdz¹. Starzy ludzie s³yszeli, jak inni to powtarzaj¹, kiedy Angel wci¹¿ przeklina³a ich bez najmniejszego
powodu, jakby by³a w³aœcicielk¹ ich ¿ycia.
Tyle siê wówczas tam wydarzy³o. Para oczu nie mog³a
tego ogarn¹æ. Ci biedni ludzie byli rozz³oszczeni, a Angel
w ogóle tego nie wyczuwa³a, zreszt¹ tak jak zwykle. Widzia³a
zaciête twarze, z³e spojrzenia, ale nic sobie z tego nie robi³a.
Po paru chwilach w powietrzu nast¹pi³a eksplozja. Ludzie
wykrzyknêli: „Nic na to nie poradzimy, Pani-Bardzo-Wa¿na!”.
Powiedzia³ to ktoœ, kto zajmowa³ siê tym samym, co ona,
chocia¿ „nie mia³ do tego prawa”. Spyta³a wszystkich, jak
im siê wydaje, kim jest. Zanosi³o siê na porz¹dn¹ wojnê.
Zachrypniête z rana g³osy odpowiedzia³y tak, jakby ktoœ
skaka³ po p³ucach ich w³aœcicieli: „Jesteœ po prostu nikim
i tyle”.
Wszyscy zaczêli miotaæ pytania, kto w ogóle potrzebuje
tego œmietniska. Panowa³ tam straszny ba³agan. Ludzie zaczêli siê k³óciæ. Ruszyli do przodu, krzycz¹c na siebie. A po30

tem zaczêli rzucaæ patykami i kamieniami oraz naigrawaæ siê
z tych, którzy usi³owali utrzymaæ porz¹dek. Nie s³uchali siebie nawzajem, bo byli wœciekli i nie dbali o ³ad. Wszyscy mieli
ju¿ tego dosyæ. Dosyæ Angel Day.
Pewna gruba kobieta w bia³ej sukience… Có¿! Wygl¹da³a
jak bia³e klify w Dover, i to w³aœnie ona przede wszystkim
krzycza³a, wyrzuca³a z siebie niespójne zdania, jakby w ogóle
nie zamierza³a przestaæ. Wy³a i plu³a, pytaj¹c, kim jest Angel
Day. „Nikim, nikim i tyle”. Kiedy Angel powiedzia³a, ¿e wygl¹da jak t³usta bia³a œwinia, która ¿eruje na ziemiach tradycyjnych w³aœcicieli, tamta odpar³a, ¿e za³atwi zarozumialsk¹
na dobre. I znowu zaczê³a siê wojna. WyobraŸmy to sobie.
Niepewna wspó³czesnoœæ zgnieciona przez drzemi¹c¹ przez
czterysta lat wrogoœæ. Zaczê³a to Angel Day z powodu starego
zegara i figurki Matki Boskiej. Zapewne wszystkie wojny
rozpoczynaj¹ siê w ten sposób.
Wszyscy zaczêli siê zbroiæ jak w dawnych czasach, wybieraj¹c sobie broñ z porozrzucanych dooko³a œmieci. Doroœli
i dzieci biegali doko³a, podnosz¹c kawa³ki drewna, ¿elazne
sztaby czy br¹zowe butelki po piwie, które rozbijali, trzymaj¹c je za szyjki. Wszêdzie s³ychaæ by³o brzêk t³uczonego
szk³a. Nawet kiedy ju¿ wyblak³y wspomnienia tamtych zdarzeñ, ten dŸwiêk wci¹¿ przeœladowa³ uczestników walki.
Có¿, trzeba by³o od razu na miejscu zastanowiæ siê nad
ewentualnymi sprzymierzeñcami. Ludzie, którzy przez dziesiêciolecia ¿yli zgodnie, zaczêli sobie przypominaæ dawne
plemienne walki. Trudno w to uwierzyæ, ale Angel Day sta³a
tam, nie wiedz¹c, co siê dzieje. Trzyma³a swój pos¹¿ek i mówi³a wszystkim, ¿eby wynosili siê z jej ziemi. Wokó³ jej twarzy
gromadzi³y siê czarne muszki, ale nie zwraca³a na nie najmniejszej uwagi. Nikt nie zwraca³ uwagi na szwadrony much,
które pojawi³y siê na niebie, jakby coœ je nagle porazi³o. Kiedy siê zebra³y, zacz¹³ je przyci¹gaæ jak magnes mocny zapach
ludzkiej skóry i tysi¹ce tych stworzeñ bzycza³o teraz wokó³
twarzy walcz¹cych.
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Starzy ludzie wierzyli w równie potê¿ne zjawiska i powiedzieli, ¿e muchy przyby³y poprzez wieki, by przy³¹czyæ siê do
bitwy. Utrzymywali, ¿e duchy nigdy nie daj¹ zapomnieæ
o przesz³oœci. Rysowali linie na ziemi, nawo³uj¹c ludzi, by wyszli z cienia samozadowolenia: „IdŸcie tam, gdzie wasze miejsce”. Ludzie musieli czuæ ch³odn¹ zachêtê, która kaza³a im
siê zbroiæ, by dodaæ nowy rozdzia³ do historii dawnej wojny.
Inaczej nigdy nie wiedzieliby, jak walczyli ich przodkowie. To
rz¹dy najeŸdŸców spowodowa³y, ¿e ¿yli w harmonii na obrze¿ach miast. Dzia³o siê tak wszêdzie tam, gdzie pojawia³y siê
baraki takie jak ten Angel Day, tworz¹c coœ, co nazwano
spo³ecznoœciami. Dawni ludzie spisywali historie tych wojen
na ska³ach.
Teraz, wiele wieków póŸniej biedacy nie mieli niczego wymyœlnego, ¿aden z nich nie pozna³ w Pricklebush ciê¿aru
wojny, a jednak dŸwigali na swoich barkach olbrzymi ciê¿ar.
Serce Angel Day by³o wówczas wielkie i pe³ne niewiedzy, ale
wierzy³a, ¿e zastêpuje dziadka Normala, który by³ w³aœcicielem tych ziem. Nikt nie móg³ tu przyjœæ, nie zdradzaj¹c powodu wizyty, a z tym, w jej mniemaniu, trzeba siê by³o zwracaæ
do niej samej. Wita³a chêtnie tych, którzy przychodzili ciê¿kim krokiem, nios¹c dziedzictwo przesz³oœci skumulowane
w swoich koœciach. Narasta³a w niej duma, gdy widzia³a ludzi
z krajobrazami wrytymi w rysy twarzy i œwiadectwem staro¿ytnego stworzenia, które wype³nia³o ich zmys³y. Strzeg³a
tych wszystkich, których zniszczony duch nosi³ œlady gwa³tów,
morderstw i z³odziejstwa dokonanego na ich ziemiach. Wraz
z up³ywem czasu wszyscy oni zamieszkali na obrze¿ach miasta, ¿yj¹c obok bogatej bia³ej spo³ecznoœci. Wszyscy przycupnêli przy jeziorku Angel Day na tak zwanych jej ziemiach,
którymi rz¹dzi³a niczym królowa. A ci oswojeni? Có¿! Po prostu j¹ ignorowali.
Trudno powiedzieæ, jak powsta³y walcz¹ce strony, ale kiedy rozpoczê³a siê bitwa, z ¿y³ pop³ynê³a rodzinna krew i sp³ynê³a na ziemiê tak jak zupe³nie normalna, kiedy przecina siê
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twarze i cz³onki szk³em, jakby to by³y wst¹¿ki, albo kiedy siê
przebije cia³o ¿elaznym prêtem lub uderzy siê kogoœ w g³owê
kawa³kiem drewna. Angel Day nie bi³a siê, bo wci¹¿ trzyma³a
pos¹¿ek, ale zachêca³a ludzi do walki. By³o to jak zarzucanie
kotwicy. „A co z tradycyjn¹ w³aœcicielk¹?”. Wci¹¿ krzycza³a
o swoich prawach. Mo¿e nie zauwa¿y³a rzezi. Kobieta, która
wygl¹da³a jak bia³e klify Dover i która odsunê³a siê od niej
w czasie walki, us³ysza³a krzyki Angel Day i popatrzy³a na ni¹
ze zdziwieniem, a potem opuœci³a pole walki. Przesz³a tam,
gdzie sta³a na pocz¹tku, i zaczê³a jej wyrywaæ pos¹¿ek.
Dzieci, które pl¹ta³y siê miêdzy walcz¹cymi doros³ymi, zastanawia³y siê, co bêdzie dalej. Biega³y jak oszala³e motyle do
tych, którzy krwawili albo le¿eli bez ruchu na ziemi. Ma³y Will
Phantom pobieg³ z braæmi i siostrami do matki, by chroniæ j¹
przed grub¹ kobiet¹, której oczy wychodzi³y na wierzch, kiedy walczy³a o ochlapan¹ krwi¹ figurkê. Zachowywa³a siê tak,
jakby opêta³ j¹ jakiœ demon, który mia³ tylko jeden cel —
u¿yæ pos¹¿ka tak, by zmieœæ Angel Day z powierzchni ziemi.
Ma³y William Phantom myœla³ szybko. Pobieg³ do domu
tak prêdko, jak na to pozwala³y jego dziesiêcioletnie nogi,
wpad³ do kuchni i chwyci³ zapalniczkê ze sto³u, a potem biegiem wróci³. Zapala³ wszystkie papiery, jakie uda³o mu siê
znaleŸæ. Zapali³ te¿ suche trawy na obrze¿ach wysypiska, tak
¿e ogieñ zacz¹³ siê rozprzestrzeniaæ znad niecek z glin¹ we
wszystkich kierunkach. Nad wysypiskiem pojawi³y siê nabrzmia³e czarne chmury. Ludzi otoczy³ dusz¹cy smród palonej trawy i œmieci, wszyscy zaczêli kaszleæ. Potem przedzierali siê przez gêsty dym, pomagaj¹c sobie przy przechodzeniu
przez spalon¹ trawê, i ruszyli drog¹, maj¹c po obu stronach
gryz¹cy dym. Poruszali siê w milczeniu tak szybko, jak tylko
mogli. Mijali siê, pomagali przetransportowaæ rannych do
ich domów. A potem rozproszyli siê, gdy w miasteczku zadzwoniono na alarm.
Kiedy czarny dym wzbi³ siê nad wysypisko, wszyscy zaczêli mówiæ o wielkiej bitwie. Ludzie ¿a³owali tego, ¿e nie zdo³ali
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zabiæ Angel Day, która przesz³a z pos¹¿kiem w otoczeniu
swoich dzieci do domu. Stra¿acy, którzy poruszali siê jak muchy w smole, utknêli z wozem na b³otnistej drodze prowadz¹cej do wysypiska, jakieœ dwie minuty drogi za miastem.
Okolice Pricklebush wokó³ domu Phantomów by³y ciche
i spokojne, kiedy przyjecha³a policja, by zbadaæ ca³¹ sprawê.
Za ni¹ pojawi³a siê na piechotê, po pokonaniu zalanej wod¹
drogi, niemal po³owa radnych, którzy twierdzili, ¿e ta sprawa
nale¿y do nich. By³a to niepotrzebna wyprawa na koszt podatników, poniewa¿ nikt z mieszkañców okolicy niczego nie
widzia³. „Byæ mo¿e po¿ar spowodowa³o jakieœ stare polano,
które nie wytli³o siê w czasie weekendu czy coœ w tym rodzaju”. Wydawa³o siê to dziwne. Jednak m³ody policjant
Truthful zauwa¿y³, ¿e wokó³ krêci siê bardzo wielu rannych.
Zacz¹³ wiêc pytaæ:
— Co siê wam sta³o?
Jego asysta oczekiwa³a innej odpowiedzi ni¿ ta:
— To tylko wypadek, panie w³adzo. Nic wielkiego.
— Nic?
— Tak jest. Nic siê tutaj nie dzieje.
— Ale co siê sta³o? — zapyta³, by pokazaæ radnym, jak
œwietnie sobie radzi.
— A upad³em.
— Jak upad³eœ?
— Upad³em.
— Gdzie?
— Upad³em?
— Co?
Niezale¿nie od tego, o co pyta³, odpowiedziom zawsze towarzyszy³y gesty.
— Hmm! Och! Có¿. Nie czujê siê dziœ dobrze. Prawdê
mówi¹c, fatalnie. Jakbyœ by³ porz¹dnym facetem, zawióz³byœ
nas do szpitala.
Ko³o Truthfula sta³a kobieta w tym, co pozosta³o z jej
bia³ej sukni. Angel Day podesz³a prosto do niej z szeroko
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rozpostartymi ramionami i j¹ uœciska³a, ale pe³no w tym by³o
nienawiœci.
Radni i radne szli za Truthfulem, zagl¹daj¹c do kolejnych
domów, patrz¹c szyderczo w milczeniu i daj¹c sobie nawzajem znaki: ja wiem, a pani rozumie. „Proszê ja kogo! O co mu
chodzi³o, kiedy skaka³ przez ogrodzenie w nocy?”. Uwaga na
familiarnoœæ. Do czego to dochodzi, ¿eby policja nie mog³a
zapanowaæ nad tymi ludŸmi? Truthful, który by³ bardzo za¿enowany brakiem postêpów i s³ysza³ szepty za swoimi plecami, zakoñczy³ ca³e widowisko, stwierdziwszy z energi¹ gliniarza z Fortitude Valley z Brisbane, ¿e aresztuje pierwsz¹
osobê, która wyda mu siê podejrzana. Zdezorientowani,
t³ocz¹cy siê wokó³ radni, którzy starali siê unikaæ jakichkolwiek bli¿szych kontaktów z ludŸmi z Pricklebush, by siê
czymœ przypadkiem nie zaraziæ, napatrzyli siê ju¿ na biedê,
wiêc zaczêli podjudzaæ Truthfula: „Zabraæ ich, zabraæ ich
wszystkich. Cholerne kundle i tak tylko przeszkadzaj¹. Wys³aæ
tych dwóch ma³ych ³obuzów do poprawczaka czy w podobne
miejsce. Zobacz¹ wtedy, kto tu rz¹dzi”.
To prawda, ¿e cisza ma p³aszcz, gdy¿ okrywa³a nim wszystkie te blaszane chaty przez resztê dnia po tym, jak urzêdnicy
odjechali do swojej pracy. Normal Phantom siedzia³ przy kuchennym stole i spojrza³ na Angel z³ym wzrokiem, kiedy
wesz³a do kuchni. Oboje milczeli. Wiedzia³ ju¿, co siê sta³o.
A ona nawet w najmniejszym stopniu nie czu³a siê z tego powodu winna. Wci¹¿ zajmowa³a siê swoim pos¹¿kiem: czyœci³a
go, ogl¹da³a, sprawdza³a pêkniêcia i niepomalowane miejsca
i bra³a do swego pokoju rybackie farby Normala. Dzieñ zmieni³ siê w jeszcze cichszy wieczór, kiedy to nie palono ¿adnych
latarni. Pricklebush narzuci³o na siebie ca³kowit¹ ciemnoœæ
pochmurnego nieba.
Normal Phantom wyszed³ ze swego domu o œwicie i ruszy³
w stronê ³ódki. W³aœnie wtedy poczu³ niepokoj¹c¹ ciszê, bezruch, który trudno by³o mu umiejscowiæ, jako ¿e nawet ptaki
nie œpiewa³y. ¯adnego œladu jego ptaka.
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Spodziewa³ siê odwetu, wiêc rozejrza³ siê po ga³êziach drzew,
chc¹c odnaleŸæ swojego ptaka. Kiedy tak siê rozgl¹da³ po okolicy, stwierdzi³, ¿e coœ jest nie w porz¹dku: nierzeczywista cisza
zast¹pi³a p³acz dzieci i odg³osy k³óc¹cych siê doros³ych. Phantomowie zostali sami. Inne rodziny przeprowadzi³y siê w ci¹gu
nocy. W zupe³nej ciszy wziê³y wszystko, co mia³y, i przenios³y siê
na drugi kraniec miasteczka. To w³aœnie wtedy wojna o wysypisko
wprowadzi³a podzia³y i ludzie musieli opowiedzieæ siê po którejœ
ze stron. Ci ze wschodu i ci z zachodu. Phantomowie stracili
wszystkich bliskich i drogich sobie ludzi — poza paroma starcami, którzy odmówili przeprowadzki. Nikt inny nie chcia³ przebywaæ ani chwili d³u¿ej z pani¹ Angel Day, jak na ni¹ mówili.
Wojna o wysypisko podzieli³a ma³y œwiatek Phantomów
i ich rodzin. Wszyscy w Pricklebush, od starca do dziecka, ci ze
wschodu i z zachodu, poranieni i nie, zaczêli sobie przypominaæ wyblak³e opowieœci o pradawnych wojnach, które nagle
nabra³y ¿ycia i sta³y siê bardziej rzeczywiste. Wszyscy teraz
wspominali kogoœ z rodziny, kto musia³ odbyæ d³ug¹ pielgrzymkê rozklekotanym samochodem przez olbrzymie tereny, zajmowane przez wiele farm, po to, by dotrzeæ do swoich
plemiennych ziem i spotkaæ siê ze starymi ludŸmi Prawa swego plemienia. Zawsze trudno by³o ich znaleŸæ, nigdy nie by³o
ich tam, gdzie powinni byæ, gdy pojawiali siê krewni.
— I có¿, gdzie jest stary White Whiskers?
— A poszed³, o chyba tamtêdy.
Wyzwanie polega³o na tym, by ci¹gle byæ w ruchu, pod¹¿aæ za starcami, którzy przemierzali kraj, odwiedzaj¹c przynajmniej tysi¹c miejsc, które pamiêtali. By³ to sprawdzian
tego, jak dobrze znaj¹ kraj, a dopiero wtedy udawa³o im siê
odszukaæ White’a Whiskersa czekaj¹cego gdzieœ na nich.
Ka¿da rodzina musia³a znaæ historiê z przesz³oœci. Musia³a
o niej wiedzieæ, by trzymaæ siê swoich zwyczajów i odzyskaæ
utracone niegdyœ w walce ziemie.
*
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Z drugiej strony mieszkañcy Desperance nie mieli teraz
pojêcia, dlaczego znaleŸli siê pomiêdzy dwoma obozowiskami Aborygenów, którzy nie tylko przenieœli siê na drugi
koniec miasteczka, ale w dodatku nie powiedzieli nikomu
o swoich planach. Wszystkie te rodziny, które nie chcia³y
znaæ Phantomów, przechodzi³y w nocy z ha³asem przez œrodek miasta. Id¹cy na wschód byli bardzo podnieceni i spierali
siê g³oœno. „Powinniœmy, nie powinniœmy” — a wszystko to
przy wtórze skrobania grubymi kijami o ogrodzenia ³añcuchowe, co zwykli robiæ niektórzy m³odzi ludzie. Id¹cy narzekali na ciê¿ar swoich tobo³ków, natomiast dzieci kr¹¿y³y zygzakiem po ulicach, œmiej¹c siê i krzycz¹c. Jaki sens mia³o ich
uciszanie, skoro biegn¹ce za nimi psy, pobudzone skrobaniem
o ogrodzenia, krêci³y siê przy domach bia³ych z g³oœnym ujadaniem, a czasami rzuca³y siê na blachê, próbuj¹c przeskoczyæ na drug¹ stronê, podczas gdy psy bia³ych próbowa³y
zrobiæ to samo, tyle ¿e od drugiej strony. Te ha³asy nie obchodzi³y id¹cych. Mieli te¿ oni w nosie spokój mieszkañców
miasta. Co tam! Wszystko jedno! Wisia³o im, czy obudzeni
ha³asami mieszkañcy zapal¹ w œrodku nocy wszystkie œwiat³a
i stan¹ w milczeniu w ogródkach, zaszokowani, przekonani,
¿e maj¹ przed sob¹ jakieœ uliczne zamieszki.
Normal dowiedzia³ siê wkrótce, co mówi¹ w radzie miejskiej. Ludzie pobudzili siê ju¿ tego ³adnego ranka i wyjrzeli
ponownie przed domy, jakby w poszukiwaniu porz¹dku, staraj¹c siê odzyskaæ poczucie normalnoœci, a g³ówna ulica by³a
normalna, jakby nic tam siê w nocy nie sta³o. Wszyscy, którzy
mieli bia³¹ skórê, wskoczyli pod prysznice i zaczêli siê porz¹dnie myæ, bo to w³aœnie robi¹ ci potê¿ni ludzie, kiedy
czuj¹ siê nieczyœci, a potem wszyscy ruszyli do urzêdu miasta, by porozmawiaæ o wydarzeniach minionej nocy.
Wszyscy byli gotowi do walki, jeszcze zanim zaczê³a siê
narada. To by³ normalny sposób omawiania takich spraw.
Nie, nie, ¿adnemu kolorowemu nie powinno ujœæ na sucho
to niezgodne z prawem zachowanie, kiedy to czarni sprawiali
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takie wra¿enie, jakby byli w³aœcicielami Desperance. Natychmiast pojawi³y siê plotki, kogo nale¿y winiæ za tê sytuacjê.
„To ten cholerny Normal Phantom, wiecie. I co dalej? Ten
cz³owiek nie jest zdolny do tego, by poradziæ sobie z w³asn¹
¿on¹. Co dalej? Trzeba mu daæ porz¹dn¹ lekcjê”. Tego roku
Normal Phantom nie móg³by ju¿ zostaæ obywatelem roku
i chyba na zawsze utraci³ tê szansê.
Dzwon dzwoni³ nieustaj¹co chyba przez pó³ godziny, ale
Normal Phantom nigdy nie odpowiada³ na jego wezwanie.
Kiedy inni z Pricklebush widzieli, ¿e Phantomowie nie przejmuj¹ siê sprawami miasteczka, równie¿ ignorowali dzwonienie. Phantomowie chodzili do miasteczka tylko wtedy, kiedy
dzwonienie mia³o zwi¹zek z morzem. Normal mówi³, ¿e jest to
jedyny sensowny powód, by dzwoniæ, gdy¿ to, co dzia³o siê na
morzu, mia³o wp³yw na wszystkich mieszkañców. „Jesteœmy
kwintesencj¹ morza, tym, co przynosi ono na l¹d”. Jednak tym
razem dzwony nie mia³y zwi¹zku z morzem, wiêc nikt doros³y
z Pricklebush nie pobieg³, by sprawdziæ, o co chodzi.
Tak, by³o mnóstwo problemów. Problemów zwi¹zanych
z miasteczkiem. Rada miasta odbywa³a wiele wieczornych
spotkañ, tak by wszyscy mogli przyjœæ i powiedzieæ, co im
le¿y na sercu. Tak w³aœnie ¿y³o siê w demokracji. S³owem,
które najlepiej oddawa³o to, co dzia³o siê w ciasnych pomieszczeniach urzêdu miasta, by³a paranoja. Wszyscy mieli
do opowiedzenia jak¹œ historiê na temat Aborygenów, których zauwa¿yli, jak siedz¹c pod drzewem, myœleli o tym, co
by tu podpaliæ. Niektórzy widzieli Aborygenów, którzy œci¹gali
do miasteczka karoserie samochodów, by w nich zamieszkaæ. Mo¿na ich by³o znaleŸæ nawet w niektórych ogrodach.
Aborygeni chcieli za³o¿yæ nowy obóz. Sieæ nie zadzia³a³a. Co
siê z ni¹ sta³o? Czy¿ nie mia³a zabezpieczaæ przed tego rodzaju naruszaniem integralnoœci ich w³asnego terytorium?
— Przez czarnuchów? — spyta³ g³osem pe³nym optymizmu miejscowy burmistrz. By³ to wielki, licz¹cy prawie metr
dziewiêædziesi¹t facet, z którym nie nale¿a³o ¿artowaæ i który
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lubi³ wszystko nazywaæ po imieniu. Takie mia³ motto. Jego
w³adza k³ad³a siê cieniem na ca³ym miasteczku.
— Przepraszam, panie Bruiser, panie burmistrzu, nie musi
pan tego mówiæ. Chodzi o to, ¿e s¹ oni wrzodem na ciele
Desperance, i pytamy teraz, co zamierza pan z tym zrobiæ?
Stan Bruiser mówi³, co myœli, prosto z mostu i by³ tak popularny, ¿e przez dziesiêæ kolejnych lat wybierano go na obywatela roku Desperance. „Jest zablokowana”, mówili niektórzy o skrzynce do g³osowania, ale niezale¿nie od tego drobne
oszustwo nie by³o chyba wielkim grzechem, zwa¿ywszy na
to, ¿e zwolennicy teorii spiskowych rozpowszechniaj¹ je bez
¿adnych dowodów. Bruiser, który mia³ piêædziesi¹t szeœæ lat,
by³ bogatym hodowc¹ byd³a i nosi³ fryzurê oraz baki „na Elvisa”, które farbowa³ na kolor byd³a rasy Santa Gertrudis*. Najpierw by³ handlarzem ulicznym, a¿ w koñcu odmieni³ swój
los dziêki gie³dzie australijskiej. Us³ysza³ w nocy w radiu
informacjê o boomie wydobywczym w latach siedemdziesi¹tych i nastêpnego ranka za ostatnie pieni¹dze kupi³ akcje
kompanii wydobywaj¹cej cynê, której uda³o siê rozwin¹æ
w zachodniej Australii. Tak wiêc bardzo szybko sta³ siê bogaty.
Mia³ szczêœcie, gdy¿ dziêki akcjom i dywidendom oraz innym funduszom przesta³ byæ kimœ, kto jeŸdzi po aborygeñskich obozowiskach umieraj¹cych miasteczek interioru w dni
wyp³at, by sprzedawaæ tamtejszym mieszkañcom najniezbêdniejsze do ¿ycia przedmioty z zyskiem siêgaj¹cym od trzystu
do czterystu procent. Mo¿na w ten sposób trochê zarobiæ.
Ale jak ktoœ bez wykszta³cenia, ktoœ taki jak oni, zdo³a³ zbiæ
taki maj¹tek? To by³o nienaturalne. Ka¿dy móg³by tyle zarobiæ, ¿artowa³ sobie, wystarczy³o, ¿e wiedzia³ coœ o cenach
i móg³ bez wiêkszego trudu wykupiæ po okresach suszy farmy z niesp³aconymi d³ugami.
Bruiser zawsze podkreœla³, ¿e sukces zawdziêcza wy³¹cznie
sobie i ciê¿kiej pracy dwadzieœcia cztery godziny na dobê
* Na czerwono.
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przez siedem dni w tygodniu. To zdanie pojawia³o siê zawsze
w jego przemówieniach podczas obchodów z okazji Dnia
Australii, Pierwszego Maja, Dnia Pikniku* czy Dnia Pioniera,
kiedy to mia³ prawo zabraæ g³os, mia³ prawo wysuwaæ ¿¹dania wobec polityków, których koledzy s³yszeli przez telefon
jego grzmi¹cy g³os w przybranych odœwiêtnie parlamentach
z Po³udnia.
Starzy ludzie z Pricklebush powiadali, ¿e pieni¹dze z piek³a
s¹ inne, gdy¿ Bruiser mia³ nienaturalne blizny, które wygl¹da³y tak, jakby ktoœ doczepi³ mu do skóry jeszcze drug¹. Zauwa¿yli, ¿e jej pas biegnie mu lewym policzkiem od czo³a
i dalej przez ca³e cia³o a¿ do stopy, a potem z powrotem po
plecach a¿ do czaszki. Czy by³o to niezwyk³e? Oczywiœcie!
Wszyscy w Pricklebush tak uwa¿ali. Niektóre stare kobiety
by³y bardziej ciekawe od innych i krzycza³y, gdy tylko pojawia³ siê w obozowisku Pricklebush:
— Hej! Jak to siê sta³o, ¿e diabe³ naznaczy³ ciê jak str¹czek?
Bruiser mia³ uraz na punkcie swoich blizn i nie odpowiada³ na te pytania. Opowiada³y wiêc, ¿e nie jest cz³owiekiem,
chocia¿ nikt, jak¿e s³usznie, nie odwa¿y³ siê powiedzieæ mu
tego prosto w twarz. Tylko œwir móg³by coœ takiego zrobiæ.
Bruiser twierdzi³, ¿e widzia³ ju¿ w ¿yciu wszystko, co jest
do zobaczenia, i ¿e ma tylko jedno motto:
— Jeœli nie mo¿na z czegoœ skorzystaæ, trzeba to zjeœæ
albo wyjebaæ, a wtedy na pewno ju¿ nam siê nie przyda.
Jak zwykle wywo³a³o to wielki aplauz publicznoœci. Bruiser wyjaœni³, ¿e tak w³aœnie ma zamiar rozwi¹zaæ problem
przycupniêtych za domami Aborygenów, a potem zacz¹³ klaskaæ, zachêcaj¹c innych, by zrobili to samo. Powiedzia³, ¿e
rz¹d powinien zaprz¹c czarnych do pracy i ¿e napisze w tej
sprawie do wszystkich polityków. Wyt³umaczy³, jak ma wygl¹daæ zatrudnienie. Aborygeni mieli robiæ to, co on, kiedy
musia³ zarabiaæ na swoje utrzymanie.
* Œwiêto obchodzone w Australii w pierwszy poniedzia³ek sierpnia.
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— ¯eby zaczêli pracowaæ, trzeba im daæ klucze, by mogli
zamkn¹æ gdzieœ swoje jedzenie i nie dzieliæ siê wszystkim
z rodzinami.
Wyjaœni³, ¿e kiedy by³ handlarzem, ludzie kupowali u niego przede wszystkim klucze.
— Na nich siê g³ównie zarabia³o. — Po drugie wyjaœni³: — Trzeba ich zmusiæ do zrobienia sobie wanien, takich jak dawne, blaszane, tak by siê mogli regularnie k¹paæ.
— I po trzecie: — Trzeba ich odes³aæ na farmy z byd³em,
gdzie bêd¹ pracowaæ za darmo, tylko za wy¿ywienie i spanie, to im wystarczy, skoro nie chc¹ zarabiaæ i bogaciæ siê
jak inni.
Bruiser dosta³ gor¹ce brawa za swoje przemówienie i po
dalszych narzekaniach na rz¹d, który zdaniem zebranych, nic
nie robi³, wszyscy zgodzili siê, ¿e powinni podj¹æ bezpoœrednie dzia³ania. Po tym, jak uda³o mu siê podgrzaæ atmosferê,
Bruiser wraz ze swymi kumplami hodowcami wyszed³ na
zewn¹trz, by odetchn¹æ œwie¿ym powietrzem, coœ przek¹siæ
i wypiæ, by móc póŸniej zakoñczyæ zebranie. Jednak skoñczy³o siê na tym, ¿e tak siê zalali, ¿e nic ju¿ nie mia³o dla nich
znaczenia. Czy na tym polega³a jego strategia? Pozwoli³o
to nowemu urzêdnikowi, Libby’emu Valance’owi, którego
oskar¿ano o to, ¿e jest tu obcy i nie rozumie tego regionu
wraz z jego wartoœciami, zaj¹æ to miejsce.
Jednak Valance zna³ siê na samorz¹dzie i dosta³ tê pracê
przede wszystkim dlatego, ¿e uwa¿ano go za rozs¹dnego cz³owieka. Zwróci³ siê wiêc do zebranych g³osem cz³owieka wykszta³conego, który dociera³ zaledwie do po³owy sali, i powiedzia³, ¿e jako chrzeœcijanie maj¹ obowi¹zek zadbaæ o to, by
obywatelom miasteczka nie dzia³o siê nic z³ego. Nic z tego,
rozleg³y siê g³osy. „A czemu nie zrównaæ tego ca³ego gówna
buldo¿erami?”. Czemu nie zmia¿d¿yæ obozowiska?
— Có¿, po tym, jak urz¹d miasta zrobi³ to ostatnio —
wyjaœni³ Valance — Aborygeni znowu zaczêli odbudowywaæ domy, bo nie mieli dok¹d pójœæ.
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Wiêc! Obrady trwa³y. „Niech gdzieœ pójd¹, przecie¿ musi
byæ takie miejsce, dlaczego w ogóle chc¹ tu byæ?”. Ci ludzie
z Pricklebush, którzy przybyli na wezwanie, s³uchali zadziwieni tym, jak stali siê niewidzialni, a Valance ci¹gn¹³:
— Dlatego, ¿e maj¹ prawo tu byæ, tak jak wszyscy inni.
Bruiser, który wszed³ do œrodka, odpowiedzia³ w nastêpuj¹cy sposób w imieniu wszystkich zniewa¿onych:
— Ha! Tak myœlisz? Wiêc niech ¿yj¹ jak wszyscy inni. Dobra! ChodŸmy im to powiedzieæ.
Któregoœ popo³udnia przysz³a do Norma Phantoma na
rozmowê niewielka delegacja, z³o¿ona z przedstawicieli miasteczka i paru czarnych plotkarzy. Norm ju¿ dawno zauwa¿y³,
¿e biali obdarzyli go zaszczytnym tytu³em przywódcy Aborygenów. Teraz powiedzieli mu, ¿eby przekaza³ ludziom, którzy przeprowadzili siê z zachodu i zasiedlili stare samochodowe karoserie, ¿e jeœli chc¹ dalej mieszkaæ w Desperance,
to musz¹ zacz¹æ ¿yæ jak biali.
— Oni mnie nic nie obchodz¹ — burkn¹³ Normal, wci¹¿
zajêty wypychaniem olbrzymiej krewetki.
W urzêdzie miasta pracowa³ Cilla Mooch, Aborygen, który
stara³ siê ¿yæ jak biali i korzysta³ z jednego z tych trwaj¹cych
ci¹gle programów typu „praca za zasi³ek”, które tak bardzo
rozprzestrzeni³y siê na terenie Australii pod has³ami rozwoju
ekonomicznego. Sta³ teraz obok Valance’a i, jak ustali³a rada,
mia³ zabraæ g³os w tej sprawie. Norm mo¿e siê spieraæ z kimœ
ze swoich. Moochie mówi³ ³aman¹ angielszczyzn¹.
— Wiesz no, co oni mówiæ o tobie i wogle? Mówiæ, ¿e to
ty zacz¹æ te wszystkie nasze obozy. Mówiæ, ¿e trzeba przestaæ. ¯eby miasto byæ spokojne. ¯e ono nale¿eæ do rady hrabstwa Desperance. Powiedz, ¿eby tamci siê przeprowadziæ,
¿eby wszêdzie ich nie byæ pe³no.
— Mówisz jak czarnuch, Mooch. Ale nie masz ze mn¹ nic
wspólnego, wiêc mów normalnie po angielsku — mrukn¹³
zirytowany Norm, wci¹¿ pochylaj¹c siê z lup¹ i wyka³aczk¹
nad krewetk¹. Nie próbowa³ przeprowadzaæ takich delikat42

nych operacji na innych, ale ta krewetka by³a wyj¹tkowa. Bardzo rzadka, gdy¿ mo¿na j¹ by³o znaleŸæ jedynie w kryszta³owo czystych wodach w¹wozów kraju ojców jego ojca.
By³a te¿ wyj¹tkowa ze wzglêdu na swoj¹ wielkoœæ.
Norm mia³ nadziejê, ¿e jeœli bêdzie ma³o mówi³, te uprzykrzone bia³e mrówki w koñcu sobie pójd¹ i dadz¹ mu pracowaæ. Ale na to by³o ju¿ za póŸno. Nie móg³ siê ju¿ tym wykpiæ.
— Co ty tu robisz, Moochie? — Do pracowni rybackiej
wesz³a pe³na gracji Angel Day. Powiedzia³a, ¿e krêci³a siê
w pobli¿u, by sprawdziæ, o czym rozmawiaj¹. Oderwa³a siê
od figurki Matki Boskiej, któr¹ pomalowa³a na takie kolory,
jakie jej siê podoba³y. Sprawdzi³a obrazki w modlitewnikach
dzieci i po d³u¿szym namyœle stwierdzi³a, ¿e wie ju¿, jak odnowiæ pos¹¿ek. Poœwiêca³a tej rekonstrukcji ca³y swój czas
i uwagê, wiêc teraz figurka straci³a swój dawny charakter i sta³a siê t¹, która pilnuje i troszczy siê o ludzi z zatoki. Eksperymenty z farbami i materia³ami Normala doprowadzi³y do
tego, ¿e mia³a teraz kolorow¹ Aborygenkê, która mieszka³a
nad morzem. Praca zajê³a jej parê dni. Nie zauwa¿y³a nawet
odejœcia innych rodzin i nie uwierzy³a, ¿e to mo¿liwe, kiedy
m¹¿ oskar¿y³ j¹, i¿ to ona spowodowa³a ten exodus.
— Jak poszli, to wróc¹ — stwierdzi³a kategorycznie, a potem powtórzy³a to delegacji z miasteczka, która przysz³a do
Norma. Jej zdaniem nie bêd¹ mieli œrodków na to, by za³o¿yæ
obóz po drugiej stronie miasta. — A mo¿e ktoœ mi powie,
sk¹d wezm¹ wodê? Nie ma tam kranów? Nie ma! Wiêc sk¹d
wezm¹ wodê? — Spojrza³a lodowatym wzrokiem na delegacjê, czekaj¹c na odpowiedŸ, a kiedy nikt nie odwa¿y³ siê nawet
na ni¹ zerkn¹æ, westchnê³a ciê¿ko i przyst¹pi³a do ataku. —
Czym wy siê w ogóle przejmujecie? Czemu jesteœcie tacy
g³upi? Jak ma siê trochê rozs¹dku, to trzeba myœleæ. Szybko siê
zmêcz¹ i pochoruj¹, jak bêd¹ musieli woziæ wodê z drugiego
koñca miasta.
Delegacja przesta³a zwracaæ uwagê na Norma i zwróci³a
siê w stronê Angel Day, która zaczê³a wci¹gaæ j¹ coraz g³êbiej
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w dyskusjê na temat wody dla wycieczkowiczów, jak ich nazywa³a. Normal by³ pod wra¿eniem jej umiejêtnoœci zwodzenia ludzi. Delegacja patrzy³a na Angel Day ze zdumieniem
wypisanym na twarzach jej cz³onków. Sk¹d ona zna to s³owo,
zastanawia³ siê. S³owo „wycieczkowicz” nie nale¿a³o do jêzyka Pricklebush.
Niektórzy cz³onkowie delegacji zaczêli mówiæ o tym, ¿e
nieœli krzy¿, by Jezus mia³ ich w swojej opiece.
— Modliliœmy siê, by Bóg nam dzisiaj pomóg³, i nieœliœmy
du¿y krzy¿, by by³ nam tarcz¹.
Ci, którzy nosili krzy¿yki na szyjach, na potwierdzenie
swoich s³ów wyjêli je teraz, jakby ten gest mia³ daæ im ciep³o
i zabezpieczyæ przed Bo¿ym gniewem, który, jak przypuszczali, unosi³ siê nad domem Normala Phantoma. Do licha!
Zrobi³o siê gor¹co. Angel nigdy nie bawi³y te religijne gesty,
które s³u¿y³y ludziom z miasta do osi¹gniêcia swoich celów.
Normal patrzy³, jak wróci³a biegiem w g³¹b domu, i s³ucha³
wraz z innymi kroków na blaszanej pod³odze korytarza. Potem nagle znowu wpad³a do pracowni, œciskaj¹c w d³oniach
pos¹¿ek, który nastêpnie wznios³a w górê, obtañcowuj¹c delegacjê jak go³¹b w czasie godów. Widok by³ pora¿aj¹cy. Delegacja by³a zaszokowana takim brakiem szacunku dla swojej
religii. Wszyscy wodzili oczami za aborygeñsk¹ Matk¹ Bosk¹,
która przep³ywa³a obok, co jakiœ czas podskakuj¹c. Normal
siê tym nie przejmowa³. Stara³ siê skupiæ na pracy, gdy jeszcze pozwala³o na to œwiat³o. Wiedzia³, do czego zdolna jest
Angel, a przynajmniej tak mu siê wydawa³o.
To, co mia³a do powiedzenia, by³o d³ugie i trudne:
— Moja rodzina jest przyzwoita. Nikomu nie sprawiamy
k³opotu. Wiêc czemu wy ci¹gle k³opoczecie n a s swoimi
problemami? Mówiê wam, ¿e nie bêdê tego przyjmowaæ spokojnie. Nie chcê was tu widzieæ, wy mordercy. Nie chcê, ¿ebyœcie nachodzili moj¹ rodzinê, s³yszycie? ¯ebyœcie ukrywali
osobê, która kiedyœ próbowa³a nawet mnie zabiæ, i inne
zbrodnie. Jeœli tu znowu przyjdziecie — urwa³a, ¿eby siê
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zastanowiæ — powiem wam, co zrobiê. Tak. Oskar¿ê was
przed s¹dem o próbê morderstwa. Odwo³am siê do rady do
spraw Aborygenów. Powiem w s¹dzie, ¿e urzêdnicy z miasta
byli zaanga¿owani w spisek przeciwko mnie, ¿e chcieli zabiæ
moje nienarodzone dzieci i ¿e szkodzili tym, które siê urodzi³y. Bóg jeden wie, ¿e nie œpimy w nocy z powodu zmartwieñ. Nie wiem, ile macie pieniêdzy w banku, ale bêdziecie
musieli za wszystko zap³aciæ. Byæ mo¿e wydacie wszystkie
pieni¹dze miasta. Odby³am ju¿ zamiejscow¹ rozmowê telefoniczn¹ z moim prawnikiem, który powiedzia³, ¿e to mo¿e byæ
niez³y pokazowy proces, by zobaczyæ, jak pójd¹ inne. Mam
dowody nie do podwa¿enia, i co wy na to?
Cz³onkowie delegacji popatrzyli na siebie w blasku b³yskawic, pochodz¹cych z chmury, która przynios³a przedwczesny zmierzch. Byli zaszokowani niczym srebrne ryby, które
wy³owiono z wody.
Normal pamiêta³, ¿e Angel Day zachowywa³a siê obsesyjnie od momentu, kiedy wziê³a w swoje d³onie figurkê. Ustawi³a j¹ nawet w sypialni, tak by patrzy³a na ich ³ó¿ko i chroni³a przed z³ymi snami, wiêc nie chcia³ tam spaæ. Zmusi³a go
do tego, by zamieszka³ w pracowni rybackiej, któr¹ teraz
zajê³a wraz z cz³onkami delegacji, wykrzykuj¹c swoje argumenty. Papuga kakadu zaczê³a krzyczeæ, kr¹¿¹c wœród burzy nad domem. Potem w dodatku odezwa³y siê œwierszcze,
które pobudzi³a burza. Uszy a¿ bola³y od tych obcych, wysokich dŸwiêków, które przypomina³y oratorium Haendla
w pe³nej orkiestracji. Delegacja s³ucha³a tego przez jakiœ
czas i ta dziwna, ostro brzmi¹ca improwizacja odnios³a swój
skutek, bo jej cz³onkowie zaczêli w poœpiechu i bez³adzie
opuszczaæ dom, przechodz¹c przez poznaczony ka³u¿ami
korytarzyk z blachy.
Normal, który sta³ siê czêœci¹ tej sceny we w³asnym domu,
pomaga³ zdezorientowanym ludziom wyjœæ na zewn¹trz, sk¹d
ruszyli b³otnist¹ drog¹ do miasteczka w nadziei, ¿e nie pogubi¹ siê w ciemnoœci. Dzia³o siê to do chwili, gdy nagle pojawi³
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siê pijany w sztok burmistrz Bruiser, który wpad³ w z³oœæ
i zacz¹³ krzyczeæ przed drzwiami do kuchni, ¿e nie pozwoli,
by czarnuchy mówi³y mu, co ma robiæ w swoim w³asnym
miasteczku.
Bruiser zauwa¿y³ Angel Day, która w œrodku wci¹¿ wykrzykiwa³a coœ na temat prawników, i zaœmia³ siê po pijacku.
— Ta kobieta lubi, jak j¹ przyprzeæ do muru. Lubisz to, co
Angel? — Zacz¹³ siê dra¿niæ z nastawionym po chrzeœcijañsku Valance’em: — IdŸ, spytaj, czy mo¿esz j¹ przelecieæ?
— Kiedy ten go zignorowa³, burmistrz zacz¹³ siê przechwalaæ, jak œciga³ j¹ na koniu wzd³u¿ strumienia, a¿ w koñcu jej
chude nogi odmówi³y pos³uszeñstwa. — Och, nie b¹dŸ nieœmia³a! Na pewno mnie pamiêtasz.
Wszyscy w miasteczku pamiêtali jego opowieœci o tym, jak
wielokrotnie œciga³ wszystkie okoliczne Aborygenki, a¿ w koñcu udawa³o mu siê je zgwa³ciæ. Che³pi³ siê, ¿e oznakowa³ je
wszystkie niczym byd³o.
Angel Day wysz³a z domu z kocio³kiem pe³nym wrz¹tku
i chlusnê³a nim w stronê, sk¹d dobiega³ g³os, ale chybi³a.
Wróci³a do domu i cz³onkowie delegacji s³yszeli, jak miota
siê po kuchni i krzyczy, ¿e szuka no¿a, by móc poder¿n¹æ
Bruiserowi gard³o. Ci cz³onkowie delegacji, którzy pozostali,
tkwili za¿enowani w deszczu. Nastêpnie z domu wybieg³
Norm z no¿em do ryb i zacz¹³ groziæ burmistrzowi.
— Mam to, ¿eby ciê uciszyæ, ty psie! — krzycza³.
Wymachiwa³ no¿em, a¿ Bruiser zacz¹³ siê cofaæ przez
b³oto. Wci¹¿ jednak wrzeszcza³:
— Wrócê tu jeszcze, ¿eby ciê za³atwiæ, Norm!
Po tych s³owach podwórko zala³y og³uszaj¹ce krzyki mew,
a potem rozleg³ siê grom, wiêc wszyscy spojrzeli w górê. Kiedy b³yskawica przeciê³a ciemne niebo, zobaczyli tysi¹ce mew,
które unosi³y siê nad domem Phantomów i dalej, nad drog¹
do Desperance.
W tych czasach, gdy ludzie pragnêli zgody, tego dnia nie
by³o na ni¹ najmniejszych szans. Nieliczni cz³onkowie dele46

gacji ruszyli w stronê miasteczka, z g³owami pospuszczanymi
jak mewy w czasie ulewnego deszczu, byle tylko dalej od problemów Pricklebush. Co jakiœ czas ktoœ mówi³ Bruiserowi,
¿eby siê opamiêta³, bo nikt nie chcia³ ryzykowaæ ¿ycia w tym
potwornym domu, który przypomina³ ruinê. A on szed³ wraz
z innymi po kolana w b³ocie, nie mog¹c siê uwolniæ od ich
upokorzenia.
Angel Day nie zamierza³a siê ugi¹æ, chocia¿ Normal zaci¹gn¹³ j¹ do domu, ale ona ci¹gle mówi³a o spisku, a jej usta
by³y niczym wyrzutnie przyl¹dka Canaveral i wci¹¿ wychodzi³y z nich oszczercze prawdy i pó³prawdy, które lêg³y siê
w ka¿dym zakamarku i szczelinie jej umys³u. Wszystkie by³y
wymierzone w Bruisera, który oddala³ siê od domu. Normal
móg³ uderzyæ j¹ mocno w twarz. Wszyscy go do tego podbechtywali: „No dalej, dalej, powiedz jej, kurwa, ¿eby siê
zamknê³a”, ale on siê uspokoi³ i tylko trzyma³ mocno w d³oni
nó¿ do ryb. Co za gospodyni. Angel Day to by³o zbyt wiele
dla spokojnego mê¿czyzny, który chcia³ tylko zajmowaæ siê
krewetk¹.

