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Życie jak podbój

O

scar Micheaux jest praktycznie nieznany w Polsce. Podobnie
jak jego twórczość filmowa, która utorowała drogę obrazom
zrealizowanym przez następne pokolenia Afroamerykanów. Był
pionierem pod każdym względem, a całe jego życie można rozumieć jako podbój. Znamiennym jest też fakt, że pierwsza jego
powieść została zatytułowana właśnie w ten sposób – Podbój.

Kim był?
Jest uznawany za pioniera afroamerykańskiego filmu. Był
samoukiem, który postanowił wpisać w reżyserowane przez siebie obrazy swój własny życiorys. To on, Oscar Micheaux (1884–
–1951), wprowadził na dużą skalę Afroamerykanów do kina.
Micheaux, pierwszy afroamerykański filmowiec, całym
swoim życiem potwierdzał tezę, że jeśli czegoś bardzo się chce,
można to osiągnąć. Był w pewnym sensie uosobieniem amerykańskiego snu o karierze od pucybuta do majętnego obywatela.
Najpierw należało jednak postawić sobie konkretny cel.
Micheaux chciał się rozwijać i zarabiać pieniądze. Zaczynał od
prostych prac, za które otrzymywał grosze. Potrafił oszczędzać
– odkładał część swojego niewielkiego zarobku i wspinał się na
kolejne szczeble zawodowego i społecznego awansu. Pucybut,
potem steward, wreszcie posiadacz ziemski w Południowej
Dakocie. Czytając biografię Micheaux, można wręcz odnieść
wrażenie, że każde jego postanowienie owocowało czynem: jeśli
postanowił zostać farmerem, stawał się nim; chciał pisać książki,
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został ich autorem i wydawcą. Potem było marzenie o filmach
– również zrealizowane. Micheaux osiągnął to wszystko dzięki
swojej przedsiębiorczości, umiejętności oszczędzania i wielkim
wyrzeczeniom.
Aby zrozumieć twórczość Micheaux, należy uwzględniać
kontekst, w którym żył i funkcjonował. Była to Ameryka przełomu XIX i XX stulecia. Kraj, w którym chociaż zniesiono już niewolnictwo, osoba o afrykańskim pochodzeniu znajdowała się
wciąż na uboczu głównego toru życia politycznego i społecznego.
Czarny Amerykanin był nadal tym gorszym przedstawicielem
rasy, która właściwie wszystko zawdzięczała białym współobywatelom.
Życie Micheaux jest tyleż fascynujące, co owiane tajemnicą.
Jak pisze jego biograf, Patrick McGilligan, „nie wiemy tak naprawdę, gdzie się dokładnie urodził, co było przyczyną jego
śmierci, ile razy był żonaty, a nawet czy miał dzieci”. Do naszych
czasów nie przetrwały nawet wszystkie jego filmy. Chociaż był
pionierem w większości sfer kultury, współczesny mu mainstream należał do białych. Hollywood nie szukało czarnych reżyserów i producentów. Podobna zasada rządziła światem literatury.
Boczny tor, na którym znajdował się Micheaux uniemożliwiał
mu przebicie się do szerokiej publiczności, wykraczanie poza
obręb rasy, do której został przypisany.
Micheaux można nazwać kolekcjonerem wyjątkowych zdarzeń i zakazanych ścieżek. Tam, gdzie wyraźnie było napisane:
„Tylko dla białych”, on – nie zrażając się – realizował zalecenia
jednego z największych afroamerykańskich liderów tamtych
czasów, Bookera T. Washingtona (1856–1915). Zdaniem Washingtona czarni powinni dbać o swój rozwój zawodowy, ciężką pracą
i osiągnięciami pokazywać, że potrafią być równi białym sąsiadom. Bez wątpienia pogląd ten na stałe zagościł w sposobie pojmowania rzeczywistości przez Micheaux. Nie zważał na to,
czy ma szanse, nie rościł pretensji do białej Ameryki, że wciąż
dyskryminuje jej czarną część. Przeszedł do czynu, stanął za
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pługiem, napisał pierwszą książkę i został ojcem afroamerykańskiego kina.
Micheaux miał wszelkie powody ku temu, by uwierzyć
w swoją wyjątkowość. Urodzony w ubogiej rodzinie w stanie
Illinois, jako piąte z trzynaściorga dzieci w rodzinie, pokonał
wszelkie trudności, które napotkał. Wiara w sukces wynikała
z jego doświadczeń, a ich zdobycie wcale nie było łatwe.
Micheaux walczył o swoje marzenia i walce tej poświęcił swoją
pierwszą powieść Podbój. Możemy ją bez żadnych wątpliwości
nazwać autobiografią. Porównanie losu głównego bohatera powieści z losem jej autora dowodzi autobiograficznego charakteru opowiedzianej historii. Nie wiemy, dlaczego Micheaux postanowił zabrać się za pisanie. Być może było to rezultatem jego
trudnego doświadczenia samotnego trwania na roli, we wciąż
pionierskich warunkach. W ten sposób Micheaux dzielił się
swoimi przeżyciami z szeroką publicznością, do której miał zamiar dotrzeć. Co znamienne, aby osiągnąć ten cel, został wydawcą własnej książki. Przedsiębiorczy Afroamerykanin sam
zajął się drukiem i dystrybucją pierwszego tysiąca egzemplarzy
powieści. Było to w roku 1913. Od tego czasu schemat wciąż się
powtarzał. W 1918 roku zainteresowanie filmową adaptacją
powieści wyraziła jedna z firm z branży filmowej. Ostatecznie
Micheaux zdecydował się wyprodukować film, ale samodzielnie, i właśnie w tym celu założył własne przedsiębiorstwo. W ten
sposób rozpoczął kolejny etap w swoim życiu, związany z realizacją i reżyserią ponad 40 filmów.

Nauka pisania powieści
Biografia Micheaux bez wątpienia nadaje się na filmowy
scenariusz. Wychowany na farmie syn byłych niewolników, który
postanowił opuścić rodzinny dom i szukać szczęścia w mieście.
Nie był wyjątkiem wśród współczesnych mu Afroamerykanów
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migrujących do dużych ośrodków miejskich na północy kraju,
gdzie łatwiej było o pracę. Zarabiał jako pucybut, pracownik fizyczny i wreszcie bagażowy w wagonach Pullmana. Nie myślał
jeszcze wtedy o pisaniu książek i reżyserowaniu filmów. Jego
celem stał się zakup własnej ziemi i budowa farmy. Kiedy
oszczędności urosły, postanowił zainwestować je na zachodzie
kraju, gdzie rząd Stanów Zjednoczonych sprzedawał właśnie
ziemię, należącą wcześniej do Indian. W ten sposób Micheaux
znalazł się w Południowej Dakocie.
Początki Micheaux w nowej roli – jako jednego z nielicznych czarnych osadników w Dakocie – były trudne. Z chwilą
zakupu własnej ziemi musiał nauczyć się ją uprawiać. Stał się
wdzięcznym tematem do plotek białych sąsiadów, którzy obserwowali, z jak wielkim uporem Micheaux pokonywał wszelkie
problemy związane z życiem na farmie. Przez kolejne lata zdobywał coraz większe doświadczenie, zaś zyski z produkcji rolnej
przeznaczał na zakup kolejnych akrów. Swój sukces postanowił
przedstawić na łamach afroamerykańskiej prasy, apelując do
czarnych Amerykanów, aby jechali na zachód, kupowali ziemię
i zakładali własne farmy. W ten sposób już po 10 latach mogliby
stać się dobrze prosperującymi farmerami – przekonywał za pośrednictwem Chicago Defender.
Micheaux był przesiąknięty poglądami Bookera T. Washingtona, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli afroamerykańskiej społeczności, założyciela słynnej szkoły w Tuskegee,
przygotowującej czarnych nauczycieli. Washington, który twierdził, że czarni Amerykanie muszą sami zadbać o swój ekonomiczny status i dopiero wraz z jego poprawą będą mogli liczyć
na akceptację i szacunek swoich białych sąsiadów, bardzo inspirował Micheaux, a w przekonaniach utwierdzały Oscara doświadczenia związane z pracą na roli. Dzięki swojej postawie
zyskał aprobatę białych Amerykanów, którzy uważnie przyglądali się czarnemu osadnikowi. Micheaux już wtedy był przeświadczony o tym, że jest kimś wyjątkowym. Mimo to nie przekroczył granic narzucanych przez ówczesny podział na białych
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i czarnych Amerykanów. Biała sąsiadka, w której się zakochał,
nie została jego żoną, ponieważ Micheaux bał się reakcji białych
sąsiadów żyjących w okolicy. Rozpoczął więc poszukiwania
czarnej żony.
Swoją wybrankę znalazł w Chicago. Pochodziła ze średniozamożnej rodziny, a jej ojcem był pastor. To właśnie konflikt
z ojcem Orlean, wielebnym Newtonem J. McCrackenem, sprawił, że później Micheaux będzie przedstawiał duchownych
w swoich powieściach i filmach jako przesiąkniętych złem i prymitywnych ludzi. Ostatecznie małżeństwo nie przetrwało.
Micheaux odnalazł jednak inną pasję – pisarstwo. Nie posiadał
wykształcenia, które mogłoby przygotować go do poprawnego
pisania. Znów, tak jak w przypadku pracy na roli, samodzielnie
zaczął uczyć się zasad charakteryzujących dobrą powieść.
Po lekturze książek kilku pisarzy postanowił znaleźć się w gronie twórców literatury. Jako wiodący temat swoich pierwszych
powieści wybrał własną biografię. Dzięki tym właśnie próbom,
w których Micheaux tworzył uosabiających go bohaterów, biografowie autora byli w stanie odtworzyć jego życiorys.
Micheaux zaczął od opisywania swoich dziejów jako czarnego pioniera w Południowej Dakocie. Największym wyzwaniem
okazało się znalezienie wydawcy, który wydrukowałby pierwszą
powieść. Obdarowany talentem przedsiębiorczości Micheaux
postanowił znaleźć nabywców gwarantujących sprzedaż pierwszego wydania. Wędrował od drzwi do drzwi, przekonując sąsiadów i wszystkich napotkanych ludzi do subskrypcji jego
książki. Ci, którzy go znali, byli zainteresowani powieścią.
Metoda czynnego poszukiwania czytelników i kupców książek
sprawdziła się. Odtąd Micheaux będzie ją konsekwentnie rozwijał, a zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzysta w promocji i dystrybucji swoich filmów.
Był rok 1913. Ukazała się pierwsza książka Micheaux,
Conquest: The Story of Negro Pioneer, dedykowana Bookerowi
T. Washingtonowi. Sześć lat później powstanie pierwszy obraz
filmowy. Do filmów Micheaux również przeniesie swoje poglądy
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i doświadczenia. Znajdzie się w nich miejsce na romans między
rasami, wiatr, który towarzyszył życiu na farmie w Południowej
Dakocie czy wreszcie pastora – złego teścia.

Micheaux w świecie ﬁlmu niemego
O filmie wiedział niewiele. Produkcję i realizację rozpoczął
stosunkowo późno. Zaczęło się od ekranizacji jego własnej
książki. Twierdził, że tylko on może zrobić dobry film na podstawie swojej powieści. W ten sposób Oscar Micheaux, wcześniej pucybut i bagażowy, później pionier i farmer na zachodzie
kraju, wreszcie pisarz, został reżyserem.
Nieme kino w pierwszych dwóch dekadach XX wieku przeżywało w USA swój najlepszy okres. Filmy realizowane z myślą
o masowym odbiorcy zyskiwały coraz większą widownię.
Amerykańscy filmowcy nie produkowali ich jednak z myślą
o czarnych Amerykanach. Odbiorcą mieli być przede wszystkim biali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, powielano więc
szereg stereotypów na temat Afroamerykanów. Występowali
oni w rolach osób o niższym statusie społecznym, w charakterze
służących bądź „dobrego wuja Toma”. Na amerykańskim rynku
brakowało filmów, które trafiałyby do serc czarnej publiczności.
Tę lukę wypełnił Micheaux.
Główną barierę w produkcji filmów przez czarnych Amerykanów stanowił brak odpowiednich funduszy. Koszty związane
z realizacją były zbyt duże i dlatego Afroamerykanie dosyć późno wkroczyli na filmowy rynek. Pierwsze afroamerykańskie
produkcje powstały nie wcześniej niż w 1909 roku. Były niskobudżetowe, z udziałem wyłącznie czarnych aktorów, występujących najczęściej za darmo. Jedną z pierwszych afroamerykańskich wytwórni filmowych był Lincoln Motion Picture Company,
założona przez braci George’a i Noble’a Johnsonów. Noble miał
całkiem spore doświadczenie jako aktor, występował bowiem
w filmach hollywoodzkich. Nie były to jednak role pierwszo-
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planowe, lecz kreacje podrzędnych postaci, szczególnie kowbojów i Indian. Noble uważał się jednak za gwiazdora. George,
w przeciwieństwie do swojego brata, nie grywał w filmach.
Pracował w Omaha i był pierwszym czarnym urzędnikiem na
tamtejszej poczcie. Po pracy zajmował się filmowym przedsięwzięciem i po kilku latach wiedział wystarczająco wiele, aby
zostać nauczycielem Micheaux. Uwagę George’a zwróciła książka
Micheaux Podbój. W ten sposób doszło do spotkania Micheaux
z Johnsonami, którzy zaoferowali ekranizację jego opowieści.
Porozumienie w sprawie realizacji filmu nie zostało zrealizowane, ponieważ Micheaux zaczął stawiać warunki, dążąc do samodzielnego wyreżyserowania ekranizacji własnej książki.
Biografowie Micheaux przypuszczają, że mógł on po raz pierwszy obejrzeć film około 1902 roku, po przyjeździe do Chicago.
Obejrzane filmy były jedynym kontaktem Micheaux z kinem.
Nie miał pojęcia, na czym polega realizacja i produkcja, a co
najważniejsze nie wiedział nic na temat systemu dystrybucji,
który zapewniłby zyski producentowi. Własną niewiedzę potrafił jednak uzupełnić w bardzo szybkim tempie, wyciągając wiele
informacji od bardziej doświadczonego Johnsona. W końcu
czuł się na tyle pewnie, że przystąpił do realizacji swojego pierwszego filmu, zatytułowanego The Homesteader.
Decyzja o rezygnacji ze współpracy z Johnsonami wymagała pozyskania środków potrzebnych do wyprodukowania filmu.
Micheaux postanowił wykorzystać swoje kilkuletnie doświadczenie związane z dystrybucją książek i zaczął sprzedawać udziały
w potencjalnych zyskach z filmu, dzięki czemu zebrał sumę
15 tysięcy dolarów. Wystarczyło to na realizację filmu oraz jego
promocję i pokrycie kosztów dystrybucji. Nie był to budżet, który można byłoby porównać z produkcjami filmowymi powstającymi w wytwórniach białych producentów. Dla porównania:
reżyser Narodzin narodu, zrealizowanych cztery lata wcześniej,
dysponował kwotą rzędu 100 tysięcy dolarów.
Micheaux od początku obsadzał w swoich produkcjach
wyłącznie czarnych aktorów. Nawet role białych, z kilkoma
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wyjątkami, odgrywali Afroamerykanie o jaśniejszej karnacji.
Aktorzy pochodzili albo z teatralnych i wodewilowych scen,
albo nie mieli za sobą żadnej aktorskiej kariery. Z kolei do zdjęć
i przygotowania kopii filmowych wybierał białych specjalistów,
którzy posiadali niezbędny warsztat i doświadczenie. Micheaux
stosował się też do kilku innych zasad. Swoje filmy starał się
uczynić jak najbardziej kontrowersyjnymi, w granicach obowiązującej wówczas w USA surowej cenzury. Dlatego w The Homesteader pojawił się wątek miłości czarnego pioniera do białej
sąsiadki. Kolejną receptą na sukces było zatrudnianie do filmów,
oprócz mało znanych aktorów, również tych, którzy byli rozpoznawani. Początkowo jednak były to raczej postaci nieznane.
Micheaux lubił też wprowadzać do swoich filmów sceny nasycone erotyzmem, prawie nagie aktorki, hazard i świat przestępczy.
Nie stronił też od dialektu Afroamerykanów i stosowania wulgarnego z punktu widzenia amerykańskiej cenzury słownictwa.
Micheaux chciał bowiem pokazać rzeczywistość. Jednak nawet
jeśli miałaby ona być okrutna i tragiczna, to Micheaux nie zapominał o jednym: starał się, aby każdy z jego filmów kończył się
szczęśliwie. Do wciąż powracających w obrazach Micheaux motywów filmowych należał wiatr, który był reminiscencją życia
w Południowej Dakocie. Wracał również do negatywnego
przedstawiania duchownych, co było wynikiem bolesnych
doświadczeń małżeńskich. Micheaux za swoje niepowodzenie
winił ojca swojej żony, Orlean, wielebnego McCrackena.
The Homesteader miał swoją premierę w 1919 roku,
w Chicago, mieście, gdzie mieszkała jedna z najliczniejszych
afroamerykańskich społeczności. Według materiałów promocyjnych był to pierwszy pełnometrażowy film, zrealizowany
przez czarnego reżysera. Zaraz po premierze do działania wkroczyła cenzura. Pierwszą bitwę z cenzorami Micheaux stoczył
w Chicago, gdzie film zaskarżyli duchowni, sprzeciwiając się
demonizowaniu postaci kapłanów i przedstawianiu ich w negatywnym świetle. To był dopiero początek kłopotów. Komisjom
cenzurującym The Homesteader nie podobała się scena,
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w której bohaterka filmu jest zachęcana do spożycia ziół na poronienie. Drażniła ich również miłość czarnego bohatera do
białej kobiety. Micheaux najczęściej musiał przyjmować do wiadomości opinie cenzorów i wycinać zalecone fragmenty.
The Homesteader stanowił początek filmowej kariery –
Micheaux zrealizował około 40 filmów, chociaż pełna filmografia wciąż jest nieznana. Dobrze przyjęty przez afroamerykańską
prasę, film Micheaux wysoko ustawił poprzeczkę w „czarnym”
kinie USA. Niestety, do dziś nie zachowała się ani jedna kopia
tego pierwszego filmu. Nie mogło stać się inaczej, skoro Micheaux
dysponował zaledwie kilkoma kopiami, z którymi jeździł od
kina do kina po całej Ameryce.
Oscar Micheaux tak bardzo zasmakował w produkcji filmów, że wkrótce przystąpił do realizacji następnych obrazów.
Nie było to jednak dochodowe zajęcie. Poza kilkoma dużymi
salami w dużych miastach na północy, filmy Micheaux trafiały
do mniejszych kin, rozrzuconych po całych Stanach Zjednoczonych. W tej sytuacji nie było mowy o zyskach, lecz o tym, jak
przetrwać do następnego filmu. Niedobór środków Micheaux
rekompensował przenoszeniem zdjęć do mniejszych miejscowości, filmowaniem we wnętrzach istniejących domów czy też
wykorzystywaniem tych samych fragmentów – np. przejazd
samochodem – w kilku filmach.
Micheaux wytyczył nową ścieżkę, którą jeszcze nikt z Afroamerykanów nie szedł. W ciągu kilku następnych lat pojawią się
jego naśladowcy, lecz on sam pozostanie niepokonany. Poważnym
wyzwaniem okaże się dopiero udźwiękowienie filmu.

Podbój
Czym jest Podbój Micheaux? To niezwykle ciekawa kronika,
w której opisane zostały czasy pierwszej dekady XX stulecia
w USA z perspektywy przedstawiciela afroamerykańskiej społeczności. Micheaux był o tyle wyjątkowym obserwatorem,
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że nie posiadał wyższego wykształcenia, a jego uniwersytet stanowiła ulica, pole, wagon sypialny w pociągu, wreszcie własna
farma. Odnajdziemy na stronach tej opowieści ciekawy opis relacji między białą a czarną społecznością w tym rejonie Ameryki,
gdzie czarni osadnicy byli rzadkością, nie tworzyli skupisk, żyjąc
na ogół pojedynczo. Po pewnym czasie zyskiwali akceptację
białych sąsiadów. Dochodziło też do romansów, jak ten między
głównym bohaterem Podboju a Szkotką.
Micheaux pisał również o tym, co nie podobało mu się
w afroamerykańskiej społeczności. Dzielił ją na dwie grupy.
Pierwszą byli postępowcy, którzy nie oglądali się na to, jak źle
żyje im się w państwie, które nadal w części swoich stanów oficjalnie dyskryminowało czarnych obywateli, i podejmowali
ogromne wyzwania, udowadniając światu, że mogą osiągnąć
wszystko. Drugą grupę Micheaux portretuje jako nieporadnych
malkontentów zrzucających całą winę na białych i w ten sposób
usprawiedliwiających swoje życiowe niepowodzenia. Zaliczał
do niej między innymi ojca swojej żony, który w Podboju został
ukazany jako pastor afroamerykańskiej wspólnoty religijnej, ale
przede wszystkim jako „hamulcowy” rozwoju własnej rasy.
W tym przypadku warto podkreślić, że Micheaux ukazywał duchownych w złym świetle nie tyle z racji ich podejścia do kwestii
rasowych, ile przede wszystkim ze względu na osobisty uraz.
Zarówno wartość literacka powieści, jak i artystyczna filmów, nie była powszechnie doceniana. Micheaux nie spotkał się
z przychylnością wydawców, do których pisał, kiedy chciał
wydać swoją pierwszą książkę. Jego filmy, te nieme, a także te
udźwiękowione, były realizowane w określonej konwencji,
nazywanej „kinem dla czarnych”. Były też krytykowane przez
współczesnych Micheaux przedstawicieli afroamerykańskich
elit świata kultury. Jednak on nie zrażał się kolejnymi barierami,
tylko adaptował się do nowych trendów. Z kina niemego przeszedł w świat dźwięku. Mimo nieustających kłopotów finansowych starał się realizować kolejne projekty.
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Micheaux został doceniony i ponownie odkryty dopiero po
śmierci. Dziś jest o nim za oceanem coraz głośniej. Powstają
jego biografie, wznawiane są powieści. Podbój jest pierwszym
polskim tłumaczeniem książki Oscara Micheaux. Mam nadzieję, że stanowi początek odkrywania czarnej Ameryki w literaturze i w filmie. Tak naprawdę wciąż niewiele o niej w Polsce
wiemy.
Paweł Średziński
Fundacja „Afryka Inaczej”
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rozdział I

Frustracja, czyli duch pioniera

W

ielkie nieba, czy naprawdę minęło aż tyle czasu? Kto by
pomyślał, że dokładnie tego dnia dziewięć lat temu pewien człowiek wręczył mi ten drobny podarek. Autorem tekstu zatytułowanego Szansa był Ingallasa. W pierwszym odruchu chciałem
spalić ten prezent, ale nie zrobiłem tego – nie tym razem. Pokażę
go wam, a wy myślcie, co chcecie.
Rządzę ludzkim przeznaczeniem.
Daję sławę, miłość i pieniądze.
Odwiedzam miasta, idę przez pola. Bywam
Na pustyniach i dalekich morzach, goszczę
Na targach, w chałupach i pałacach
Do każdych drzwi zastukam niespodzianie.
Śpiący, obudźcie się – wstańcie od stołów świętujący,
Zanim odejdę. Jestem uśmiechem losu,
A ten, kto mnie dostrzeże, zdobędzie wszystko,
O czym śmiertelnik może śnić, każdego wroga zniszczy,
Prócz śmierci; lecz ten, kto zwątpi lub się zawaha,
Skazany jest na klęskę, ubóstwo i niedolę.
Będzie mnie szukać na próżno, błagać bezskutecznie,
Nie znajdzie mnie, nie wrócę więcej.

Tak, ten krótki wiersz przywiódł mnie w miejsce, w którym
teraz jestem, i czasem myślę, że w tym tekście zawiera się wszyst-
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ko. Może myślałbym inaczej, gdyby nie ten wiatr. Wieje i wieje,
a ja czuję się coraz bardziej samotny i coraz bardziej oddalony
od tamtego małego miasteczka i jego okolic w południowym
Illinois.
Urodziłem się dwadzieścia dziewięć lat temu nad rzeką
Ohio, około sześćdziesięciu pięciu kilometrów na północ od
miasta Cairo jako czwarty syn i piąte dziecko w trzynastoosobowej rodzinie, i otrzymałem imię Devereaux – którego dziś nie
używam, ale będę się nim posługiwał w tej historii. To osobliwe
imię ma końcówkę „-eaux”, a wszyscy uważają, że to dziwne
imię dla czarnego, chyba że pochodziłby z Luizjany, gdzie
Francuzi mieszali się z Indianami i niewolnikami, przez co wielu czarnych nosiło francuskie imiona i mówiło po francusku.
Ale mój ojciec pochodził z Kentucky i otrzymał to imię po ojcu,
którego w okresie niewolnictwa sprzedano do Teksasu, gdzie
podobno żyje do dziś.
Ojciec był farmerem i posiadaczem osiemdziesięciu akrów
ziemi1 przez co cieszył się opinią stosunkowo „dobrze sytuowanego”, oczywiście jak na czarnego Amerykanina. Granica naszego hrabstwa na odcinku o długości około trzydziestu kilometrów
przebiegała wzdłuż rzeki, a jego nazwa pochodzi od nazwy starego fortu, który w czasie wojny secesyjnej zasłynął kanonadą na
rzecz sił Północy.
Uprawa ziemi na tym odcinku była utrudniona z powodu
panujących tu warunków, a w najlepszym wypadku wymagała
ciężkiej i dłuższej niż gdzie indziej pracy. Ziemię w dolinach
licznych potoków i strumieni zasilających rzekę Ohio pokrywały bogate osady rzeczne. Wczesną wiosną wody Ohio zalewały
tysiące akrów ziemi i obszarów leśnych i pozostawiały po sobie
warstwę rzecznego piasku wymieszanego z gliną, która znacznie
poprawiała żyzność gleby. Ci, którzy posiadali ziemię w dolinach, uważani byli za szczęściarzy. Tamtejsze łodygi kukurydzy
1

Akr – jednostka miary powierzchni gruntów używana w krajach anglosaskich, równa około 0,4 hektara.
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wyglądały jak młode drzewa z jedną lub dwiema zwisającymi
kolbami. Tworzyły potężne i zwarte zielone ściany.
Ulewne deszcze zmywały gliniasty piasek ze wzgórz i przenosiły go w doliny. Przed laty, kiedy pagórkowate pola nie były
jeszcze wyjałowione, i zanim deszcze nie zmyły wierzchniej
warstwy gruntu, uważano, że ziemia na wzgórzach jest najlepsza
pod uprawy i ceniono ją tak, jak obecnie ceni się ziemię w dolinach. Im dalej od rzeki, tym teren staje się bardziej pagórkowaty, aż na wysokości około dwudziestu pięciu kilometrów wyrastają prawdziwe wzgórza. Kiedyś, długo przed moimi narodzinami, tamtejszą ziemię uważano za bardzo wartościową.
Na obszarze porośniętym orzechem włoskim, robiniami
i okazałymi starymi dębami, pośród których mieszkały zające
i dzięcioły, a czasem w mroźne, ponure zimowe dni znajdowały
schronienie szopy i oposy, stały wielkie stajnie i piękne wille –
teraz w ruinie i opuszczone. Sady, niegdyś duma właścicieli,
pogubiły owoce, które dziś gniją pośród leżących na ziemi liści.
Pola, kiedyś wydające urodzajne plony pszenicy, kukurydzy,
owsa, tymotki i koniczyny, teraz porastała gęstwina chwastów
wymieszanych z popielicą; gałęzie i dawne ogrodzenia oplątała
jeżyna, której kolczaste łodygi wiły się, tworząc istny żywopłot.
Kiedyś, błagając mamę, żeby pozwoliła mi iść ze starszymi
chłopcami na polowanie w roli ich pomocnika, obiecywałem,
że będę omijał to miejsce.
W sąsiedztwie, podobnie zresztą jak w całej okolicy, było
wielu czarnych farmerów, również byłych niewolników, którzy
osiedlili się tutaj po wojnie. Zbudowali ładne domy i oczyścili
doliny z trudnej do wykorzenienia hikory, akacji, orzesznika
oraz Quercus nigry, a wzgórza z Quercus velutiny, białych i czerwonych dębów, sasafrasów i dereni. Później usunięto pniaki
i zwieziono kamienie, żeby zbudować tu drogi i powstrzymać
przeklęte strumyki, które bez przerwy wychodziły z koryta i ryły
ziemię, tworząc coraz to nowe rowy. Wraz z upływem czasu, kiedy starsze pokolenie wymarło, młodych zaczęło przyciągać miasto, oferując im pracę pozwalającą na spełnienie rosnących
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oczekiwań i marzeń o lepszym życiu. Gospodarstwa zostawiano
na pastwę losu, aż nieuchronnie pojawili się emigranci z Niemiec
i wykupili ziemię za podyktowaną przez siebie cenę, zaorali
grunt, udoskonalili gospodarstwa i drogi, uregulowali strumienie, budując kanały i zaczęli się bogacić.
Co do mnie, w rodzinie miałem opinię leniwego. Uważano
mnie za wałkonia, który narzeka, że zimą na pracę jest za zimno,
a latem za gorąco. Jedyne, za co można mnie było pochwalić, to
chęć do nauki. W szkole zawsze miałem dobre stopnie, ale ciągle
mnie krytykowano, że za dużo mówię i jestem za bardzo dociekliwy. Któregoś dnia przeprowadziliśmy się do innego miasteczka w okolicy, M-pls2 . Zmiana nie była podyktowana niechęcią
rodziców do prowadzenia gospodarstwa czy dążeniem do znalezienia się w większej społeczności czarnych (bo przecież większość młodych farmerów było czarnymi Amerykanami), ale
pragnieniem, by dzieci otrzymały lepszą edukację.
Miejscowa szkoła dla czarnych mieściła się w starym budynku zbitym ze zwykłych desek z listwami przykrywającymi
szczeliny. Pod wieloma względami nie była do dobra szkoła: nauczyciele często nie mieli odpowiedniego wykształcenia, a poza
tym mieliśmy daleko do domu. Moja najstarsza siostra po skończeniu szkoły wyjechała i została nauczycielką. Wkrótce także
mój najstarszy brat ukończył szkołę i ku wielkiemu niezadowoleni mamy, która zawsze z emfazą powtarzała, że nie chce, by jej
synowie komuś służyli, został kelnerem w sąsiednim miasteczku.
Kiedy wybuchła wojna amerykańsko-hiszpańska, moi dwaj
starsi bracia, razem ze zorganizowaną grupą kolegów, młodych
patriotów, zgłosili się jako ochotnicy do armii i zostali przewiezieni do Springfield, gdzie znajdował się obóz wojskowy.
Rozwiązano tę nieformalną grupę zapaleńców, a tych, którzy
postanowili zostać, przydzielono do różnych kompanii. Ci, którzy woleli zrezygnować, mogli wrócić do domu. Młodszy z braci
wrócił wojskowym transportem do domu; drugi – został przy2

Chodzi o Metropolis.
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dzielony do kompanii Chicago i wysłany do Santiago, a później
do San Luis na Kubie, gdzie zmarł na dur brzuszny.
M-pls było starym miasteczkiem z kilkoma fabrykami, czterema młynami, dwoma czy trzema tartakami, zakładami produkującymi pudełka oraz zakładami tnącymi drewniane belki na
okleinę za pomocą pary. Drewno transportowano nurtem rzeki
Tennessee, która wpadała do Ohio parę kilometrów stąd.
W mieście znajdował się również dom targowy taki, jakie się
widzi w miastach w południowych stanach, a także gdzieniegdzie na północy. Była to zadaszona konstrukcja o wymiarach
dwanaście na trzydzieści metrów, otwarta, za wyjątkiem jednego końca, gdzie mieścił się targ mięsny, z ławami wzdłuż każdego z boków i jedną ławą biegnącą przez środek dla wygody osób
przynoszących swoje towary w ręcznie wyplatanych koszykach.
Farmerzy posiadający wozy zajmowali miejsca wzdłuż linii
strzeżonej przez policję miejską, tworząc alejkę o szerokości targu na długości jakichś czterdziestu metrów, w zależności od
tego, ilu ich przyjechało. Rano zawsze odbywał się wyścig
o miejsce najbliżej domu targowego, a zwycięzcy byli ucieleśnieniem przysłowiowej prawdy, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg
daje. Mieszkańcy, najczęściej kobiety z koszykami, przechadzali
się niespiesznie gęsiego między rzędami furmanek, koni i różnego rodzaju wozów, oglądając wystawione warzywa.
Po jakimś czasie wróciliśmy na wieś, ale ponieważ ojciec był
niezadowolony z mojej pracy w polu, odesłano mnie do pracy
na pogardzanym w rodzinie stanowisku sprzedawcy. Bardzo
mnie to ucieszyło! Zajęcie było nie tylko łatwe, ale dawało również szansę poznawania ludzi i rozmawiania z nimi. Zawsze
udawało mi się sprzedać towar, z entuzjazmem angażowałem się
także w popołudniowe dostawy. To było moje pierwsze zetknięcie z prawdziwym biznesem i od tamtej chwili zawsze wolałem
pracować dla siebie niż dla kogoś. Niestety, moich zdolności
nikt nie doceniał, do momentu, kiedy mój brat, który uskarżał
się, że mam lżejsze zajęcie niż on, pracujący w gospodarstwie,
również nie został odesłany do handlu. Okazało się, że żaden
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z niego sprzedawca, że brakuje mu odwagi, by zaczepić ludzi,
podchodząc do nich ze swoim koszykiem. Brat zawsze był
małomówny i nieśmiały, co ujawniało się przy okazji najzwyklejszych kontaktów z ludźmi. Ja, w przeciwieństwie do niego,
z łatwością i chętnie nawiązywałem znajomości. Zauważyłem,
że ludzie lubią, kiedy się im nadskakuje. Nawet żonom bogaczy
było miło, kiedy zwracałem się do nich z ukłonem:
— Dzień dobry, Pani Quante, piękny mamy dzień. Zechce
pani spojrzeć, jakie mam świeże kolby kukurydzy – po dziesięć
centów za tuzin – i piękne, dojrzałe truskawki, dwa pojemniki
za piętnaście centów!
Albo:
— Tak, szanowna pani, dziękuję! Och, pani Quante, byłaby
pani zainteresowana świeżą rzodkiewką, ogórkami albo sałatą
na jutro? Mógłbym pani dostarczyć dziś późniejszym popołudniem, bo może nie ma pani czasu codziennie przychodzić na
rynek.
Szybko się zorientowałem, że każdemu potencjalnemu
klientowi należy się indywidualne podejście i uwaga, które zwykle owocują uśmiechem, skinieniem głowy z uznaniem, jak
również zakupami.
Sprzedaż warzyw, utrzymanie niewielkiej trzody krów i paru
kurczaków opłacało się, podobnie jak uprawa roli. Mniej więcej
w tym czasie ojciec odziedziczył część majątku po bracie, co
było znaczną ulgą w naszej trudnej sytuacji finansowej. Kiedy
zdawało się, że w domu wszystko zmierza ku dobremu, zacząłem intensywnie myśleć o tym, jak się wyrwać z M-pls. Nie lubiłem miasta ani okolicy. Miasteczko było położone nad rzeką, ale
wraz z pojawieniem się kolei, której tory biegły wzdłuż jej brzegu, systematycznie traciło swoją atrakcyjność. Poza tym, przeważająca większość czarnych mieszkańców była przeraźliwie
biedna, zacofana i zawistna. Byli ograniczeni swoją zaściankowością, niemożliwe więc były jakiekolwiek dyskusje na temat
poprawy ich losu. Życie społeczne koncentrowało się wokół
dwóch kościołów, w których w niedziele modlono się, śpiewano
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i wznoszono radosne okrzyki. W tygodniu obgadywano sąsiadów, kradło, wdawało w bójki i upijało. Mieszkańcy byli szanowanymi członkami Kościoła, ale tylko dopóki płacili składki,
brali udział w licznych zbiórkach pieniędzy bądź też pomagali
przy organizowaniu spotkań modlitewnych i uroczystości
kościelnych. Resztę członków regularnie wykluczano, głównie
za niepłacenie składek, po to, by przy najbliższej okazji, kiedy
odsiedzą swoje na ławce pokutników, przyjąć ich z powrotem na
łono Kościoła, by przynajmniej przez chwilę mogli żyć niemal
prawym życiem. Do Kościoła należało sporo naprawdę dobrych
chrześcijan, jednak nie wszyscy mieli dość cierpliwości, by zgadzać się z taką polityką. Byli tacy, którzy nie aprobowali panujących porządków i zasad działania Kościoła pozwalającego na
podobną grę pozorów i hipokryzję. Często więc odchodzili od
Kościoła, czym zyskiwali miano niewiernych lub wręcz diabłów
w ludzkiej skórze, którzy porzucili dom Boży i są skazani na
wieczne potępienie.
Moja mama była wznoszącą natchnione okrzyki metodystką, a my jako dzieci wiele razy wymykaliśmy się po cichutku
z kościoła, kiedy wpadała w euforyczny nastrój. Starsi i mniej
religijni mężczyźni hodowali po kilka świń, rąbali drewno opałowe po pięćdziesiąt centów za sąg i wykonywali inne prace dorywcze lub – kiedy im się udało – zatrudniali się gdzieś na stałe.
Kobiety pracowały jako praczki i kucharki u białych oraz karmiły pastorów. Kiedy mieszkaliśmy na wsi, karmiliśmy tylu odzianych w długie, szyte na miarę togi duchownych o autorytarnych
i pełnych arogancji manierach, że sam widok czarnego mężczyzny w surducie i pastorskiej kamizelce budził we mnie niesmak.
Już jako szesnastolatek byłem tym tak zdegustowany, że nawet
nie próbowałem kryć się z moimi uczuciami. Nie przysporzyło
mi to przyjaciół w M-pls. Wśród koleżanek i kolegów wiodących prym w lokalnej czarnej społeczności miałem opinię powolnego i ociężałego, zaś pastorzy uważali, że jestem za mało
religijny, niesubordynowany i stanowię niebezpieczne towarzystwo dla młodych chrześcijan. Kolejną rzeczą, która przyczyniła
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się do mojego braku popularności, były moje bezustannie
wygłaszane twierdzenia, że czarni za rzadko korzystają z szansy,
jaką daje im los. Powtarzałem, że skoro biali mogą posiadać
ładne domy, pieniądze i luksusy, czarny Amerykanin również
może je z czasem zdobyć.
— Jesteś głupi – słyszałem, po czym następował wykład
o minionych czasach okrutnego niewolnictwa, po których przyszedł okres uprzedzeń rasowych i nienawiści ze strony białych,
których głównym celem było niedopuszczenie do rozwoju
i polepszenia sytuacji kolorowych.
Wciąż słyszałem tę samą wymówkę usprawiedliwiającą brak
ambicji czarnych, od stojącego na rogu Kagle próżniaka do
duchownego na ambonie. Tak mnie to znużyło, że zadeklarowałem, że jeśli kiedyś wyjadę z M-pls, to nigdy tu nie wrócę. Nie
zgadzałem się z moimi rozmówcami, a w kolejnych rozdziałach
tej książki mam nadzieję udowodnić, że to, w co wierzyłem
czternaście lat temu, jest prawdą.
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rozdział II

Wyjazd z rodzinnego domu. Dziewczyna

M

iałem siedemnaście lat, kiedy w końcu wyjechałem z M-pls.
Zatrudniłem się do ciężkiej pracy z wynagrodzeniem dolar
i dwadzieścia pięć centów dziennie w fabryce samochodów
w miasteczku liczącym osiem tysięcy mieszkańców, w tym około ośmiuset kolorowych. Niewiele udało mi się zaoszczędzić,
bo pracy tego lata było mało i pracowałem średnio cztery dni
w tygodniu. Poza tym w przeciągu dwóch miesięcy miałem kilka ataków malarii. Kiedy czułem się lepiej, chodziłem do pracy
na piątą rano, dwie godziny wcześniej, i w te dni dostawałem
dolara pięćdziesiąt centów. Koncern zatrudniał około tysiąca
dwustu osób i płacił pracownikom co dwa tygodnie z tygodniowym opóźnieniem. Pracę podjąłem w czerwcu, a we wrześniu
otrzymałem swoją największą wypłatę, szesnaście dolarów
i pięćdziesiąt centów.
Mniej więcej w tym czasie w mieście pojawił się słynący
z cudów czarny kaznodzieja, który podobno posiadał niesamowitą zdolność nawracania i wyróżniał się niepospolitą elokwencją. Dziwnym trafem, pod koniec pobytu w każdym mieście
jego talenty zwykle przestawały kogokolwiek interesować.
Na rok przed moim wyjazdem z M-pls kaznodzieja przybył do
naszego miasteczka, ale jego popularność zdążyła znacznie
spaść, jeszcze zanim wyjechałem. W miasteczku, w którym
przebywałem obecnie, większość czarnych mieszkańców nale-
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żała do typu emocjonalnego, więc duchowny zrobił na nich tak
samo wielkie wrażenie, jak na początku w M-pls.
Kiedy Wielebny McIntyre wygłaszał swoje poruszające
kazania, mimo że mały kościółek co wieczór był wypełniony po
brzegi, nawy prowadzące do ołtarza musiały być puste, by ci,
którym grozi „pochłonięcie przez ogień piekielny” (jak kaznodzieja określał wszystkich, którzy nie byli członkami Kościoła),
mieli wolne przejście, żeby dołączyć do sprawiedliwych; chodziło również o to, by dać skruszonym wystarczająco dużo miejsca,
żeby mogli wyrzucić z siebie wielkie emocje, kiedy zostaną porażeni przez Ducha. Bywało, że dosłownie cały kościół zamieniał się w salę gimnastyczną. Wcześniej zdarzało mi się widzieć
ludzi w ekstazie wznoszących okrzyki, ale tutaj, po kilku poruszających kazaniach, wierni pod wpływem doznawanych halucynacji zaczęli wybiegać na ulicę. Już po kilku pierwszych kazaniach kaznodziei pierwsi nawróceni zaczęli „przechodzić”
na stronę wiary. Sytuacja rozwinęła się do tego stopnia, że modlitwy i okrzyki rozpoczynały się nie, jak zwykle, wieczorem,
tylko po południu. Wrzaski przebijające się ponad ogłuszającym
hałasem maszyn w wielkiej fabryce samochodów docierały do
mężczyzn pracujących sto metrów dalej w odlewni. Kościół
znajdował się na rogu dwóch przecinających się ulic czy raczej
alejek, na których panował fanatyczny chaos, a w nim nurzali się
świeżo nawróceni. Biegali w tę i z powrotem jak dzikie zwierzęta, rwąc sobie włosy z głów i nieskładnie wypowiadając słowa
błagalnych modlitw.
W czasie wieczornych nabożeństw kobiety stawały wokół
skruszonego, który wykazywał oznaki słabości i śpiewały nad
nim, i bełkotały, aż na osobnika padało takie zamroczenie, że
zaczynał podskakiwać, wymachiwać rękami jak szalony, kopać,
rzucać się, po czym wrzeszcząc jakby go ze skóry obdzierano,
padał bez sił na wyciągnięte, gotowe go złapać ramiona. Takie
zachowanie poczytywano za objaw skruszenia serca pokutnika.
Takie przedstawienia trwały do późnej nocy, a kiedy ławka pokutnika pustoszała, zaczynało się poszukiwanie grzeszników
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wśród wierzących. Przeczekiwałem ten moment, starając się nie
dać się ponieść emocjom, a kiedy co wieczór słyszałem pytanie:
„A ty, jesteś gotowy?”, po prostu pozostawiałem je bez odpowiedzi. Zauważyłem, że chłopcy, którzy nie mieli akceptacji rodziców swoich wybranek, wykorzystywali ławkę pokutnika jako
doskonałą drogę prowadzącą do domów dziewcząt, z których
wszystkie należały do Kościoła. Dziewczęta powyżej osiemnastego roku życia, które nie należały do Kościoła, były obiektem
wielu plotek i obelg.
Wkrótce, w zupełnie niepojęty dla mnie sposób, rozeszła się
plotka, że Oscar Devereaux powiedział, że po śmierci chce iść
do piekła. To dopiero afera! Nagle wszędzie, gdzie się pojawiłem, zaczepiali mnie ludzie. Wszyscy, kobiety, mężczyźni,
w każdym wieku, w dzień i w nocy, młodzi chłopcy, którzy
szczycili się swoim nawróceniem, próbowali mnie namówić, żebym „wrócił na ścieżkę dobra” i do wiary w Jezusa, zanim będzie
za późno. Nie pamiętam, jak długo to trwało, ale nagle się urwało, kiedy rada miasteczka wysłała do zarządcy kościoła niezbyt
uprzejme zawiadomienie, że liczne przypadki wieczornych
i nocnych nawróceń przeszkadzają białym mieszkańcom okolicy w odpoczynku i ich denerwują. Wydano nakaz zamykania
okiem i drzwi kościoła podczas nabożeństw, a ponieważ kościół
był zbyt mały, by pomieścić wszystkich wiernych wraz z nawracającymi się, nawrócenia skończyły się, lokalna społeczność
wróciła do stanu normalności i znów zapanował spokój. Tak było
we wrześniu.
Pewnego październikowego popołudnia przechodziłem
obok wagonu towarowego i niechcący podsłuchałem rozmowę
dochodzącą spod cysterny z wodą, gdzie powierzchnia blisko
metra kwadratowego zamknięta czterema wielkimi drewnianymi belkami tworzyła niewielką kryjówkę. Zatrzymałem się i zacząłem nasłuchiwać. Rozpoznałem głos Douglasa Brocka, jego
brata Melvina i dwóch innych czarnych chłopców. Douglas zakładał się z jednym z kolegów o dwadzieścia pięć centów,
że tamten nie przejdzie (jeśli orientujecie się w zasadach gry
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w kości, wiecie, o co chodzi). Usłyszałem głos Melvina mówiącego coś o rzucaniu kości, żeby zdobyć trochę punktów. Chyba
cztery. Po czym powiedział głośniej:
— Nie potrafisz, Mały Joe?
Poszedłem w swoją stronę. Nie grałem w kości, nie piłem,
ale nie należałem też do Kościoła, więc byłem uważany za strasznego grzesznika. Tymczasem trzech z chłopców pod cysterną
nie dalej jak sześć tygodni temu dołączyło do Kościoła i było
teraz jego nowymi, płacącymi składki członkami. Oczywiście,
wiedziałem, że nie wszyscy członkowie Kościoła są prawdziwymi, dobrymi chrześcijanami, ale przekonałem się, że wielu
z nich chrześcijanami po prostu nie było.
W styczniu jeden z krewnych załatwił mi pracę w kopalni
przy czerpaniu wody w małym miasteczku zamieszkałym wyłącznie przez czarnych Amerykanów. Pracowałem od szóstej po
południu do szóstej rano i dostawałem dwa dolary dwadzieścia
pięć centów dziennie. Praca była ciężka i męcząca, w dodatku
w kopalni panował mrok. Całą noc w przypominającym tunel
wnętrzu wisiała chmura dymu, ponieważ na noc wyłączano
wszystkie wentylatory i do środka wpompowywano tylko tyle
powietrza, żeby nie dopuścić do zbierania się dwutlenku węgla.
Dym wywoływał ból głowy i otumaniał, a z powodu wilgoci
wkrótce zachorowałem, jednak dwa dolary dwadzieścia pięć
centów dziennie wydawały się tego warte. Po sześciu tygodniach
musiałem zrezygnować i z sześćdziesięcioma pięcioma dolarami w kieszeni – sumą większą, niż kiedykolwiek posiadałem –
pojechałem odwiedzić starszą siostrę, która pracowała jako nauczycielka w sąsiednim miasteczku. Wyrosłem na silnego,
krzepkiego osiemnastolatka, a siostra nie mogła się nadziwić,
że pracuję i tak dobrze sobie radzę. Do tej pory uważała, podobnie jak większość moich znajomych, że jestem zbyt leniwy, by
opuścić rodzinny dom i zarabiać, zwłaszcza zimą. W trakcie
rozmowy spojrzała na mnie i powiedziała, jakby obawiając się,
że mogłaby zapomnieć:
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— Och, Oscar! Mam dla ciebie dziewczynę. Jesteś zainteresowany?
Uśmiechała się przy tym tak słodko, że w pierwszej chwili
pomyślałem, że stroi sobie żarty. Rzecz w tym, że nigdy nie miałem specjalnego powodzenia, więc kiedy wspomniała o dziewczynie dla mnie, zrobiło mi się gorąco. Ale potem jakby się
zawahała, więc postanowiłem wyjaśnić sprawę.
— Och, przestań sobie ze mnie żartować. Przyznaj, że nie
mówisz poważnie.
Ale ona zaczęła mówić z namysłem:
— Nie. Mieszka po sąsiedzku. To miła i ładna dziewczyna.
Najładniejsza czarna dziewczyna w miasteczku.
W tym momencie straciłem całe zainteresowanie, bo wiedziałem, że moja siostra przecenia wartość urody. Nie chciałem
spotkać się z tą panną. Byłem uprzedzony do ładnych dziewcząt,
bo zauważyłem, że najładniejsze dziewczęta w miasteczku były
rozpieszczone, rozkapryszone i dziecinne.
— Ale dlaczego? – siostra sprawiała wrażenie dotkniętej,
więc powiedziałem jej o swoich podejrzeniach.
— Jesteś niemądry – wykrzyknęła z czułością, najwyraźniej
uspokojona. – Jessie nie jest rozpieszczona. Sam zobaczysz, kiedy ją poznasz – dodała z uśmiechem
I mimo moich protestów poprosiła córkę właścicieli, żeby
pobiegła po pannę Rooks. Dziewczyna pojawiła się godzinę
później i okazało się, że jest skromna, myśląca, a do tego rzeczywiście ładna. Była drobnej postury, miała ciemne oczy, piękne,
czarne, układające się w fale włosy i oliwkową skórę. Nie pozwoliła patrzeć sobie w oczy, wciąż spuszczając powieki. Siedziała ze
złożonymi rękami i odpowiadała na moje pytania delikatnym
głosem, pasującym do jej filigranowej postury.
Tego wieczora w rozmowie wspomniałem, że wybieram się
do Chicago.
— Oscar, po co chcesz jechać do Chicago? – spytała moja
siostra dość autorytatywnym tonem. – Jesteś za młody, a poza
tym – dodała – skąd wiesz, że W.O. zechce cię tam przyjąć?
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W.O. był naszym najstarszym bratem i mieszkał wtedy
w Chicago.
— Phi! – prychnąłem. – Sam sobie poradzę. – Prostując się
na wysokość swojego metr osiemdziesiąt trzy, starałem się wyglądać jak bohater, co chyba zrobiło oczekiwane wrażenie na
mojej siostrze.
— Cóż – powiedziała zrezygnowana – musisz uważać, żeby
nie wpaść w złe towarzystwo. Dobrze się prowadź i staraj się
wyrosnąć na mężczyznę.
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rozdział III

Chicago. W pogoni za szczęściem

W

niedzielę rano znajdowałem się pięćset kilometrów na
południe od Chicago, zaś o dziewiątej czterdzieści wieczorem
wysiadłem z pospiesznego pociągu pocztowego, jadącego
z Nowego Orleanu do Chicago, i znalazłem się w zupełnie innym świecie. To była chyba najzimniejsza noc w moim życiu.
Nie znałem miasta i wydawało mi się obce. Błądziłem po ulicach
kilka godzin, zanim w końcu znalazłem dom brata przy Armour
Avenue. Ale fakt, że zabłądziłem i czułem się nieswojo nie miał
znaczenia, bo oto znajdowałem się w wielkim mieście z zamiarem rozpoczęcia kariery. Czułem, że czekają na mnie wielkie
rzeczy.
Następnego dnia pojawiła się gospodyni, u której mój brat
wynajmował pokój. Chciała mi się przyjrzeć, ale też wesprzeć na
duchu, więc opowiedziałem jej o swoich ambicjach i planach, by
ciężko pracować, a za zaoszczędzone pieniądze kupić dom.
Poczułem się rozgoryczony, kiedy okazało się, że powtórzyła
wszystko mojemu bratu, a ten porządnie mnie zbeształ i poradził, żebym lepiej tyle nie gadał, żeby ludzie się nie zorientowali,
jaki jestem zielony. Brat pracował wcześniej jako kelner w wagonie restauracyjnym należącym do wschodniej linii kolejowej, ale
w przypływie poczucia niezależności – która zawsze była jego
cechą charakteru – rzucił pracę i teraz, w środku zimy, był bezrobotny. Mój przyjazd nie zachwycił go, tak samo jak to,
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że zastałem go bez środków do życia, za to z szafą pełną eleganckich ubrań i diamentem czy nawet dwoma. Większość ludzi ze
wsi nie ceni tak bardzo ubrań czy biżuterii, jak to mają w zwyczaju „miastowi”, więc jego kosztowności nie zrobiły na mnie
większego wrażenia.
Byłem bardzo rozczarowany, bo spodziewałem się, że starszy brat dorobił się czegoś albo przynajmniej został właścicielem konta bankowego w czasie tych pięciu czy sześciu lat od
chwili, gdy wyjechał z domu. Brat chyba wyczuł moje rozczarowanie, a to irytowało go jeszcze bardziej. W końcu napisał do
rodziców list, w którym nazywał mnie dużym, niezręcznym
i głupawym dzieckiem, pozbawionym zrozumienia dla światowych spraw, zwłaszcza w mieście, i że wszystko wskazuje na to,
że moja „kariera” tutaj skończy się pod kołami tramwaju albo
w inny równie straszny sposób, bo miasto niechybnie doprowadzi mnie do zguby. W efekcie dostałem list od mamy, w którym
wyrażała ogromną troskę o mój los i błagała, żebym wrócił do
domu. Wiedziałem, że rodzina podziela opinię brata na mój temat i że wierzy we wszystko, co im o mnie napisał, więc nieźle
się uśmiałem, mimo iż w głębi duszy bardzo mnie to przygnębiło. Kiedy emocje opadły, poczułem ogromne zniechęcenie.
Wtedy po raz pierwszy przyszedł ten smutny „blues”, który później dopadł mnie na dłużej.
Sądziłem, że w niedzielę brat zabierze mnie do kościoła, ale
nie zrobił tego. Poszedł sam, ubrany w swoje szyte na miarę buty
za piętnaście dolarów, surdut i kamizelkę za czterdzieści dolarów, spodnie za jedenaście dolarów, płaszcz za pięćdziesiąt dolarów, w kapeluszu za pięć dolarów, miał też swoje diamenty. Sam
trafiłem do kościoła, a kiedy zobaczyłem, że brat, siedzący
w ławce po drugiej stronie, zachowuje się, jakby mnie nie znał,
poczułem się zlekceważony i bardzo mnie to zabolało. Uczucie
to trwało tylko przez chwilę, bo zaraz obudziła się we mnie nadzieja. Uzmysłowiłem sobie, że bratem kieruje snobizm i ekstrawagancja, postanowiłem, że któregoś dnia wzniosę się ponad
takie głupstwa i odniosę prawdziwy finansowy sukces.
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W końcu znalazłem stałą pracę w składzie Union Stock
Yards. Zarobki nie były najlepsze, dolar pięćdziesiąt dziennie,
a godziny były nieregularne. Czasem wzywano mnie na dyżur
na piątą rano i wypuszczano o trzeciej po południu albo wzywano ponownie na godzinę na ósmą wieczorem. Wkrótce zauważyłem, że samo znalezienie pracy to nic trudnego. Ale znalezienie dobrej pracy, to był prawdziwy problem. Muszę przyznać,
że kiedy pierwszego dnia przyszedłem do składu i spostrzegłem
ludzi tłoczących się przed biurem w nadziei na zatrudnienie,
poczułem się zniechęcony. Jednak moje nowe otoczenie i jakaś
trudna do sprecyzowania różnorodność narodowości i ambicji
pozwoliła mi zapomnieć o tym drobnym rozczarowaniu.
Większość nowo przybyłych do miasta, bardziej lub mniej wykwalifikowanych, szukających zatrudnienia, trafiała do składu.
Były tu tysiące niewykwalifikowanych pracowników i miałem
wrażenie, że to mekka dla rozbitków życiowych wszelkiej maści,
którzy ostatkiem sił szukają jakiejkolwiek przystani.
Ludzie, u których wynająłem pokój, należeli do klasy służących i mieszkali w schludnym mieszkaniu przy Armour Avenue.
W wielkim mieście ludzi dzieli się na klasy raczej według wykonywanego zawodu niż według jakichś innych kryteriów.
Pracownicy fizyczni zwykle mieszkają w dzielnicy pracowników
fizycznych. Sprzedawcy wolą mieszkać wśród kolegów tej samej
profesji, tak samo jak służący oraz osoby innych zawodów.
Okazało się, że trudno jest mieszkać u moich gospodarzy, wykonując robotę, która brudzi ubrania, twarz i ręce, więc po próbie
podjęcia fizycznej pracy w jednym miejscu, potem w kolejnym,
przeniosłem się w końcu do Joliet w stanie Illinois, gotów spróbować szczęścia w miejscowej hucie stali. Słyszałem, że miejsce
to dawało doskonałą szansę wyuczenia się fachu, ale okazało się,
że zajęciem, jakie mi przydzielono, była najcięższa praca fizyczna, jaką można sobie wyobrazić, mianowicie niszczenie i przenoszenie wszelkiego rodzaju odpadów żelaznych oraz kopanie
kanału w towarzystwie szwargoczących cudzoziemców, których
znajomość języka angielskiego ograniczała się do jednego słowa
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– ich numeru pracowniczego. Nie widziałem tam szansy nauczenia się czegokolwiek, bez względu na to, jak długo bym tam
został.
Dzień wypłaty wypadał raz na dwa tygodnie, z dwutygodniowym opóźnieniem. Zgłosiłem chęć odejścia trzy tygodnie
przed otrzymaniem ostatniej przewidywanej wypłaty. Miałem
co prawda prawo do tych pieniędzy, ale szczegóły musiałem
omówić z mającym opinię imbecyla brygadzistą. Chociaż poinformowałem go o planie wyjazdu do Kalifornii, był nieugięty.
— Wypłata wypada co dwa tygodnie, więc musisz wrócić
po swoją należność – stwierdził uprzejmie, jak to zwykle brygadziści.
Miałem dostać tylko cztery dolary, więc odszedłem mimo
wszystko.
Wieczorem tego dnia usłyszałem od kogoś, że powinienem
zgłosić się do pracy w zsypniach węgla, bo praca jest tam lżejsza,
a pieniądze lepsze. Znalazłem człowieka, który zawiadywał
wszystkim. Był to dobrze zbudowany czarny mężczyzna, ważący
jakieś sto kilo, który zaproponował mi dolara pięćdziesiąt
za rozbicie i wrzucanie na zsuwnię dwudziestu pięciu ton węgla.
— O rety! – zaprotestowałem. – Człowiek nie da rady przerzucić takiej ilości w ciągu całego dnia!
-Też coś – lekceważąco zamachał wielkimi łapami. – Ja przerzucam czterdzieści ton bez żadnego problemu.
Postanowiłem spróbować, choć miałem wiele obaw. Pierwszego dnia, dzięki pracy w pocie czoła, udało mi się przerzucić
z wagonu osiemnaście ton, za co otrzymałem hojną zapłatę,
wynoszącą jednego dolara. Następnego dnia przerzuciłem szesnaście ton i zapłatę w kwocie osiemdziesięciu dziewięciu centów. Dostawca nadzorujący transport zaprosił mnie na drinka
w pobliskim pubie, a kiedy wypiłem całą zawartość szklanki
jednym haustem, klepnął mnie plecach, mówiąc:
— Na trzeci dzień, synu, będziesz lepszy, a w końcu z łatwością dasz radę przerzucać trzydzieści ton dziennie, bez problemu.
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Myślałem, że zaraz powie, że będę przerzucał czterdzieści
ton, jak Duży Jim, który mnie zatrudniał, ale zamknąłem mu
usta, mówiąc, że prędzej rzucę tę robotę, niż stanę się tak wydajny.
Potrzebowałem więcej pieniędzy na opłacenie kwaterunku.
Mój pracujący w banku brat przysłał wyciąg z mojego konta,
z którego wynikało, że posiadam dwadzieścia dolarów. Między
wierszami wyczytałem chłodną sugestię, że wkrótce zostanę
bezrobotnym bankrutem, i co wtedy? Potraktowałem to bardzo
poważnie i po powrocie do Chicago straciłem pewność co do
mojej wspaniałej przyszłości. Pani Wilson, moja gospodyni,
chwaliła się, że jej mąż zarabia dwadzieścia dolarów tygodniowo; pokazała mi też swoje diamenty i rozpływała się w pochwałach, mówiąc o moim bracie, więc zacząłem podejrzewać, że się
w nim zadurzyła i nie grozi mu, że nagle straci u niej kwaterę,
mimo że nie ma pracy i możliwości opłacenia kwaterunku.
Moim następnym wyczynem było pozwolenie agencji pracy
na okantowanie mnie na dwa dolary. Jej system działania był
dość niezwykły, ale – jak przypuszczam – całkiem legalny.
Wymagano od klienta wpłacenia trzech dolarów depozytu jako
gwarancji dobrej woli, w zamian za co podejmowano się znaleźć
mu pracę. Prócz tego, przez jakiś czas pobierano też pewien procent od wynagrodzenia. Niektóre z tych agencji były uczciwe,
ale mój stary znajomy, który zawsze przynosił mi pecha, zaprowadził mnie do takiej, która otwarcie naciągała ludzi. Poszukujący pracy człowiek zostaje wysłany do kilku pracodawców oferujących fikcyjne miejsca pracy, o czym przekonuje się dopiero
na miejscu. Wtedy pracownik agencji proponuje zwrot jednego
dolara zadatku, a zawiedziony klient zwykle z radością korzysta
z propozycji. Sam stałem się jednym z tych nieszczęśników.
Kolejną rzeczą, jakiej spróbowałem, były ogłoszenia w gazecie. Zwykle każde większe miasto ma gazetę specjalizującą się
w ogłoszeniach z ofertami pracy. Dowiedziałem się, że należy
czekać w drzwiach drukarni w chwili, gdy gazeta schodzi z prasy, złapać egzemplarz, wybrać jakieś obiecujące ogłoszenie i biec
na złamanie karku pod podany adres. Nie byłem fachowcem,
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więc wybrałem kolumnę „Różne”, a ponieważ nie miałem referencji, szukałem miejsca, gdzie ich nie wymagano. Jeśli siedziba
firmy mieściła się niedaleko, biegłem, ile sił w nogach i na ile
pozwalały zatłoczone ulice oraz przepisy ruchu drogowego, ale
zawsze na miejscu okazywało się, że ktoś już tam trafił i został
przyjęty przede mną, a nawet pracował tam od tygodnia. Ogłoszenie było nieaktualne, a w gazecie ukazało się, bo tak wcześniej zaplanowano. Jedyna różnica między ogłoszeniami z gazet
a agencjami pracy polegała na tym, że w przypadku tych pierwszych nie trzeba było płacić trzech dolarów.
Boleśnie zdałem sobie sprawę z tego, jaką przeszkodą jest
brak konkretnego fachu. Byłem też zmęczony uganianiem się za
szczęśliwym losem. Pewnego dnia, podczas rozmowy z niewielkiego wzrostu czarnym mężczyzną o indiańskich rysach, pomyślałem, że chciałbym pracować jako czyściciel butów w zakładzie fryzjerskim albo robić cokolwiek innego, byle wyrwać się
z Chicago, miasta, które oferuje jedynie niepewną pracę dorywczą.
— Wiem, gdzie możesz dostać taka pracę – powiedział mój
rozmówca po zastanowieniu.
— Gdzie? – spytałem z entuzjazmem.
— W Eaton – wyjaśnił znajomy. – Na przedmieściach, czterdzieści kilometrów na zachód. Kolega mnie na to namawiał, ale
nie chciałem się wyprowadzać z Chicago.
Większość czarnych, jakich poznałem w Chicago, myślało
podobnie i nie chciało opuszczać miasta, ale mnie było wszystko
jedno. Mój nowy znajomy dał mi adres fryzjera w Eaton, obiecał
mi również bilet na przejazd. Byłem tak uradowany i wdzięczny
za informację, że dałem małemu mulatowi pół dolara, wszystkie
pieniądze, jakie miałem przy sobie, i musiałem wracać na kwaterę kilka kilometrów na piechotę. Tutaj odsapnąłem i następnego ranka „uderzyłem” do Eaton. Znalazłem się tam pierwszego
maja, w zimny i ponury wiosenny poranek. Fryzjera znalazłem
bez problemu. Był to obskurny, mały zakład z dwoma krzesłami.
Wychudzony właściciel, sprawiający wrażenie nieszczęśliwca,
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wraz z przypominającym jastrzębia pomocnikiem, Niemcem,
przyjęli mnie bardzo serdecznie. Odniosłem wrażenie, że brakowało im towarzystwa. Właściciel zaprowadził mnie na górę
do pokoju wyposażonego w piecyk na ropę oraz stół, z którego
mogłem korzystać za darmo, a nawet coś ugotować – rozgościłem się więc „po kawalersku”.
Nie dostawałem wynagrodzenia, ale wszystko, co zarobiłem
„pucowaniem”, należało do mnie. Zdobyłem pewne doświadczenie jako czyścibut na ulicach M-pls – z własnoręcznie zrobionym pudłem na przybory – gdzie przyklękałem zawsze, kiedy udało mi się znaleźć klienta. Czyszczenie butów nie należy
do zajęć wymagających specjalnych umiejętności czy techniki.
Jednak, jeśli robi się to dobrze, może się to okazać początkiem
kariery sprzedawcy. Eaton leżało na przedmieściach, ale zamieszkiwali je głównie ludzie ze wsi, więc zakład fryzjerski,
moje nowe miejsce pracy, nigdy nie był odwiedzany przez
członków klasy wielkomiejskiej, którzy mieli tam swoje domy.
Klientela składała się z klasy wieśniaków, którzy nie widzieli potrzeby inwestowania w połysk swoich butów. Szybko zrozumiałem, że mieszkańcy miast rzadko pozwalali sobie na chodzenie
w brudnych butach. Widząc dobrze ubranego mężczyznę
w brudnych butach, potrafiłem sprytnie go zaczepić. Jeśli się zatrzymał, choćby na moment, prawie zawsze odnosiłem sukces
i klient lądował na moim krześle.
Ale interes nie szedł najlepiej i zacząłem dodatkowo przyjmować zlecenia od miejscowych farmerów na pracę w ciągu
dnia, a wieczorem wracałem do zakładu fryzjerskiego. Jednak
taka sytuacja nie mogła trwać długo, ponieważ nie pracowałem
na farmie od chwili, gdy opuściłem dom, i okazało się, że sprawia mi to ogromną trudność. Pierwsza praca na wsi polegała na
ładowaniu widłami siana tymotki. Pracowałem razem z szesnastoletnią dziewczyną, która wiedziała, jak należy to robić. Zanim
zaczęliśmy, myślałem, że takie zajęcie może być nawet romantyczne, ale przed końcem dnia zmieniłem zdanie. Mężczyzna na
wozie jeździł dookoła wielkiej kopy słodko pachnącego siana,

39

a dziewczyna wbijała widły na część długości z jednej strony
mojej kopy, żeby mi pokazać, jak mam wbić swoje widły z drugiej strony. Jestem leworęczny, a ona była praworęczna, więc
odwróceni plecami do wozu mogliśmy unieść duży ciężar, a kiedy siano znajdowało się tuż nad naszymi głowami, odwracaliśmy się do siebie twarzami i w ten sposób ładunek trafiał na
furę. Wraz z upływającymi godzinami ciężar, jaki podnosiliśmy,
wydawał się coraz większy, aż w końcu miałem wrażenie, że jak
Atlas dźwigam całą Ziemię. Moja twarz z pewnością zdradzała
wysiłek i zmęczenie. Świadczyło o tym porozumiewawcze spojrzenie i uśmiech mojej towarzyszki. Wieczorem poprosiłem
o pieniądze za ten dzień pracy, tłumacząc, że muszę kupić ubranie robocze i solennie obiecując, że zjawię się następnego dnia
o szóstej czterdzieści pięć rano.
Później nająłem się do wiązania snopów owsa, w czym pomagali mi dwunastoletni chłopiec, czternastoletnia dziewczynka i żona farmera. Jak te dzieci pracowały! Niesamowite! Tak się
ucieszyłem, kiedy zaczęło padać, że z trudem powstrzymałem
się od okrzyków radości. Poprosiłem o zapłatę, tym razem pod
pretekstem konieczności kupienia rękawic i obiecałem, że wrócę
do pracy, jak tylko wszystko przeschnie. Następnego dnia,
po tych dwóch dniach wysiłku, byłem tak obolały i zesztywniały, że zapomniałem o swojej obietnicy powrotu i zdecydowałem
się zostać w Eaton.
To za czasów pobytu w Eaton otworzyłem swój pierwszy rachunek w banku. Wyciąg z konta na niewielką, wynoszącą dwadzieścia dolarów kwotę, sprawił, że moje myślenie o pewnych
sprawach całkowicie się zmieniło. Patrzyłem na dokument i oddawałem się marzeniu na jawie. W czasie trzech miesięcy spędzonych w Eaton stworzyłem fundament swojej przyszłości.
W prosty sposób pozwoliło mi to wejść na ścieżkę, dzięki której
odskoczyłem daleko od mojej rasy w ekscytujące, pełne emocji
życie; życie, które dało mi doświadczenia i rzeczy, o jakich nawet
nie śniłem. Kiedy miałem konto w banku, a na nim kwotę
dwudziestu dolarów, poczułem, że chcę mieć trzydzieści.
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Ku mojemu zaskoczeniu, w miarę osiągania kolejnych celów,
pragnienie wzbogacania się rosło. Sprawiło, że w mojej głowie
powstał plan, żeby zostać stewardem w luksusowym wagonie
kolejowym pierwszej klasy w firmie P—n. Było to bardzo pożądane zajęcie, a ja zgłosiłem się, by je dostać, między wykonywaniem takich dziwnych zleceń, jak strzyżenie trawników, mycie
okien, szorowanie podłóg i szereg innych, dzięki którym jako
tako funkcjonowałem. Kiedy tylko mogłem, podejmowałem się
prac zleconych, pozwalających na wykorzystanie czasu według
własnego uznania i wymagających ciężkiej pracy, żeby dotrzymać terminu. Zauważyłem, że dzięki temu zarabiam więcej,
szybciej i łatwiej, niż wtedy, gdy pracowałem na wsi.
Moje wysiłki w końcu zostały nagrodzone i dostałem pracę
w pociągowej salonce na trasie wielu miejscowości letniskowych
w południowym Wisconsin. Pracę rozpoczynałem w pociągu
wyruszającym w trasę w każdy piątek i sobotę, a wracałem
w poniedziałek rano. Miesięczna pensja wynosiła czterdzieści
dolarów, ale ponieważ nigdy nie pracowałem więcej niż na pół
etatu, dostawałem ledwie dwadzieścia dolarów. Co prawda dzięki napiwkom dorabiałem „na boku”, musiałem jednak naruszyć
oszczędności z Eaton.
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rozdział IV

Firma P—n

S

iedziba P—n, firmy obsługującej wagony sypialne i restauracyjne, którą dobrze zna większość Amerykanów, mieści się
w wielkim pałacu. Od dawna marzyłem o pracy w jednym z tych
wspaniałych pociągów sypialnych kursujących między Chicago
a miastami całej Ameryki Północnej, bo miałbym okazję poznawać kraj, a równocześnie zarabiać pieniądze. Aby się do tej pracy dostać, od poniedziałku do piątku trzeba było się zgłaszać do
jednego z trzech biur P—n. Jedno z biur, do którego dobijałem
się wyjątkowo usilnie, obsługiwało wagony na czterech liniach.
Meldowałem się więc u nich dwa razy w tygodniu, ale wysoki
i chudy urzędnik pilnujący wejścia do biura kierownika zawsze
odsyłał mnie z kwitkiem, flegmatycznie przeciągając samogłoski:
— Dziś nikogo nie potrzebujemy.
Przed wyjazdem z Eaton byłem w tym biurze tak często i tak
często słyszałem jego głos, że zaczynałem się robić nerwowy,
kiedy tylko na mnie spojrzał. W filii pracowało ponad tysiąc stewardów i było jasne, że codziennie musiano kogoś zatrudniać.
Któregoś dnia opowiedziałem o swoim kłopocie zaprzyjaźnionemu stewardowi, George’owi Cole’owi, którego nazwisko poznałem później (dowiedziałem się też, że był byłym mężem
obecnej żony komika Berta Williamsa). Poradził mi zgłosić się
do kierownika o nazwisku Miltzow.
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— Ale nie mam jak się od niego dostać – stwierdziłem z rozpaczą. – Przez tego wysokiego imbecyla, urzędnika.
— Złap Miltzowa, kiedy wyjdzie na lunch. Wytłumacz
zwięźle, że całe lato próbujesz się do niego dostać – poradził. –
Ceni wysokich, dobrze zbudowanych chłopaków, jak ty, więc
masz szansę.
Następnego dnia stałem na ulicy i gdy tylko zobaczyłem,
że kierownik schodzi na dół schodami prowadzącymi do gabinetu, zebrałem się na odwagę i podszedłem do niego.
Opowiedziałem mu o swoich staraniach dostania się do jego
biura i o tym, jak za każdym razem byłem odprawiany w ten
sam sposób; powiedziałem, że bardzo zależy mi na tej pracy
i że chciałbym zacząć, gdy tylko będą potrzebować ludzi.
Kierownik wszedł do gabinetu, zostawiając mnie przy poręczy
schodów, a ja zostałem pod drzwiami i czekałem wytrwale na
przekór pogardliwemu spojrzeniu znajomego urzędnika.
Po chwili kierownik wyjrzał z gabinetu i powiedział:
— Zapraszam.
Kiedy stanąłem przed nim, przyjrzał mi się uważnie i spytał,
czy mam referencje.
— Nie, proszę pana – odpowiedziałem natychmiast. – Ale
mogę mieć.
Wręcz wychodziłem ze skóry z powodu napięcia i podekscytowania. Wpatrywałem się w niego żarliwie z obawą, że w tej
decydującej chwili może mnie odrzucić i przekreślić moje wielkie marzenie.
— Dobrze – powiedział zdecydowanym tonem. – Zdobądź
porządne referencje z ostatnich pięciu lat, przynieś je i wtedy
porozmawiamy.
— Dziękuję, proszę pana – wykrztusiłem i pełen nadziei wyszedłem z gabinetu. Jak na skrzydłach zbiegłem na dół po schodach. Gdy tylko znalazłem się w swoim pokoju, napisałem listy
z prośbą o referencje do ludzi w M-pls, którzy mnie znali od
dziecka. Oczywiście, dostałem od nich najlepsze możliwe
opinie, z którymi natychmiast udałem się do pana Miltzowa.
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Kierownik obejrzał je pobieżnie i wręczył sekretarce, a mnie
spytał, czy stać mnie na zapłacenie za liberię. Kiedy odpowiedziałem, że tak, dał mi listy skierowane do firmowego krawca
oraz do instruktora prowadzącego szkolenia. Nazajutrz odebrałem pierwsze lekcje, które odbywały się w wagonie nazwanym
„szkółką”, stojącym w pobliskiej lokomotywowni. W ciągu jednego dnia przyswoiłem całą wymaganą wiedzę, w przeciwieństwie do tych, którzy przyszli na kurs pięć dni temu, a kończyli
go wraz ze mną. Teraz byłem prawdziwym stewardem, dostałem
przydział na wyposażenie, grzebienie, szczotki i tym podobne
oraz list polecający od instruktora do urzędnika przydzielającego pracę, w którym informował, że ten bardzo zdolny młody
człowiek, obdarzony doskonałą pamięcią do imion i twarzy, następnego dnia zgłosi się do pracy. Myśl o pierwszej podróży być
może do jakiegoś dalekiego miasta, w którym nigdy w życiu nie
byłem, nie pozwoliła mi spać przez większość nocy.
Kiedy nazajutrz wkroczyłem do pokoju stewardów, zwanego „norą”, jako że znajdował się w piwnicy, i rozejrzałem się wokół, okazało się, że pomieszczenie jest pełne mężczyzn, głównie
w starszym wieku. W tej samej chwili poczułem, że nieprędko
dostanę przydział na jakąkolwiek trasę. Jednak wkrótce się zorientowałem, że większość tych mężczyzn, to „pracownicy rezerwowi”, których zwolniono, ale pojawiali się regularnie w nadziei, że dostaną przydział, kiedy z jakiegoś powodu zabraknie
zatrudnianych zazwyczaj.
Był wśród nich pewien człowiek, nazywany „Księciem”, nieszczęsna i godna pożałowania postać, w której sercu nadzieja
nigdy nie umarła. Codziennie meldował się w „norze”, choć
w ciągu całego roku udało mu się dostać jeden kurs. Żył z „sępienia”, żebrząc o dziesięciocentówkę, dwudziestopięciocentówkę czy półdolarówkę, raz od jednego, innym razem od drugiego
kolegi z pracy, czasem pomógł któremuś stewardowi w zmianie
pościeli w nocnych pociągach. Podobno zwolniono go pod zarzutem nadgorliwości. Każdy członek ekipy pracującej w pociągu,
od stewarda, przez hamulcowego, po konduktora ma obowiązek
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nosić ze sobą regulamin; to formalność; ale nie po to, żeby go
pokazywać pasażerom, jak to robił Książę. Pracownik kolei
powinien bardziej polegać na własnym osądzie sytuacji niż na
jakimś zbiorze zasad, czasami zaś, gdy sytuacja tego wymaga,
musi być elastyczny. „Książę” regulamin traktował z nabożeństwem i kiedy pasażer prosił o coś, czego regulamin zabraniał,
na przykład o dodatkową poduszkę do kuszetki, odmawiał spełnienia prośby, zaś kiedy pasażer się upierał lub okazywał niezadowolenie, Książę otwierał regulamin, znajdował odpowiedni
punkt i czytał na głos mocno już zdenerwowanemu pasażerowi,
uprzykrzając przy tym podróż wszystkim świadkom sceny.
Ja jednak wciąż czekałem na przydział. W pokoju pojawił się
Fred, urzędnik przydziałowy i liczne dyskusje prowadzone podniesionym głosem, typowym dla stewardów po skończonej pracy, umilkły i zapadła pełna szacunku cisza. Urzędnik obrzucił
łaskawym spojrzeniem regularnych pracowników, zaś rezerwowych zdawał się ignorować. Biedacy nawet nie mieli specjalnej
nadziei na przydział, ale z zafascynowaniem patrzyli, jak Fred
z animuszem rozdziela wśród swoich sprawdzonych pracowników pracę na trasach do dalekich miast. Mówił na przykład:
— Cześć! Brooks, gdzie ty mieszkasz? W San Antonio?
Dobrze, weźmiesz „Litchfield” do Oakland. Odjeżdża z peronu
trzeciego o jedenastej dziś wieczorem, linia B. & R. N. Przygotuj
wagon, osiem kuszetek na dole jest pościelonych.
Przechodził od jednego do następnego, przydzielając pociągi, a to na wschód, a to na zachód. Podążały za nim pełne nabożeństwa spojrzenia milczących ochotników, a on podchodził do
następnej osoby czekającej na decyzję, dokąd zostanie wysłana.
Wreszcie doszedł do mnie. Miał doskonałą pamięć i mam
wrażenie, że pamiętał nazwiska wszystkich pracowników.
— I jak, Devereaux? – powiedział. – Myślisz, że poradzisz
sobie z pierwszym kursem?
— Tak, proszę pana! – odpowiedziałem szybko.
Zamyślony bawił się ołówkiem, a ja czekałem w napięciu.
Po chwili odezwał się.
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— Mówisz, że dasz radę zrobić kurs, tak?
— Tak, proszę pana – odpowiedziałem z przekonaniem. –
Wszystkiego się wczoraj nauczyłem.
— Dobrze – powiedział, jakby wciąż nie był pewien, ale
chciał zaryzykować. Wziął notatnik i ołówek w rękę i zaczął
pisać, mówiąc równocześnie. – Pojedziesz do lokomotywowni
Ft. Wayne i weźmiesz „Altatę”. Pociąg wyjątkowo jedzie o trzeciej do Waszyngtonu; przygotuj pościel, grzebienie i szczotki
i czekaj w przygotowanym wagonie na podstawienie pociągu.
— Tak, proszę pana. – Wybiegłem z pokoju, zbiegłem po
schodach i znalazłem się na ulicy, gdzie mogłem dać upust swojej radości. Pierwsza trasa i od razu do Waszyngtonu. Co za
szczęście! Omal nie wyfrunąłem na Szesnastą ulicę, gdzie mieściła się pasażerska lokomotywownia firmy P. F. & W. Tutaj codziennie przed każdą trasą odbywa się sprzątanie i przygotowywanie do odjazdu co najmniej siedmiuset wagonów pasażerskich firmy P—n. Pośród nich stał nowiutki wagon prosto
z fabryki. Nie chciałem wierzyć własnym oczom i uznałem, że to
musi być jakaś pomyłka; z pewnością nikt by mnie nie wysłał na
pierwszą trasę w takim pięknym, nowym wagonie. A trzeba
było w to uwierzyć! Wśród tysięcy należących do firmy P—n
wagonów o wymyślnych nazwach, nie mogło być drugiej
„Altaty”. Rozejrzałem się po lokomotywowni i w końcu dla
pewności postanowiłem zapytać jednego ze sprzątających, gdzie
stoi „Altata”.
— Tam – powiedział, wskazując wagon, który widziałem
wcześniej.
Podekscytowany wszedłem do środka. Znalazłem pościel
i szafki, ale poczułem się kompletnie zagubiony, bo nie wiedziałem, od czego mam zacząć porządki. Byłem zupełnie zdezorientowany, a wszystko, czego nauczyłem się poprzedniego dnia,
nagle wyparowało mi z głowy. Przestraszyłem się, że jeśli nie
przygotuję wagonu na czas, trafię na „ławkę rezerwowych”.
Ta myśl była tak przerażająca, że wróciła mi pamięć i zająłem się
zmianą pościeli, a kiedy przyjechał pociąg i zatrzymał się w za-
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jezdni, zarówno ja, jak i wagon prezentowaliśmy się doskonale
i byliśmy gotowi na przyjęcie pasażerów.
Wkrótce zaczęli napływać podróżni ze swoimi specjalnymi
prośbami i domaganiem się mojej uwagi.
— Steward, zanieś to pod trzynastkę.
Albo:
— Steward, mógłbyś otworzyć to okno i włączyć nawiew?
Jasna cholewka! Biegałem w tę i z powrotem jak zagubiona
owieczka, próbując sobie przypomnieć, gdzie jest nawiew i jaka
jest różnica między trzynastką a trójką. Jak by tego było mało,
jakaś drobna blondynka zawołała za mną:
— Och, steward, powiedz mi, kiedy będziemy dojeżdżać do
Valparaiso? Bo wiesz, mój syn studiuje tam na uniwersytecie.
Steward, tylko proszę, nie zapomnij mi powiedzieć – zwróciła
się do mnie ujmującym tonem.
— Oczywiście, proszę pani – zapewniłem i dodałem, że nigdy niczego nie zapominam.
Tymczasem czułem się tak zagubiony, że gdybym wysiadł
z pociągu, pewnie nie wiedziałbym, jak z powrotem wejść do
środka.
Pracujący ze mną kolejarz chyba zauważył panikę w moich
oczach, bo pomógł mi porozsadzać pasażerów na zarezerwowanych miejscach, odpowiedział również na dziesiątki pytań, którymi mnie zarzucono. W Waszyngtonie obozowała Wielka
Armia Republikańska i z tego powodu ruch pasażerski był większy niż zwykle. Kiedy pociąg dojeżdżał do Valparaiso, zdążyłem
się nieco pozbierać i przypomniałem sobie prośbę blondynki,
którą poszedłem spełnić. Kobieta spała. Za oknem padał deszcz.
Kobieta westchnęła i spojrzała w okno, po czym odwróciła się
i wróciła do spania. W Pittsburgu, ku mojemu wielkiemu smutkowi, zostałem zawrócony i pociągiem P. H. & D odesłany z powrotem do Chicago.
W Columbus w stanie Ohio do pociągu wsiadł czarny
pastor, który miał rezerwację na kuszetkę na górze, nad mężczyzną z południa kraju. Południowiec podszedł do konduktora
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i przymilnym tonem zażyczył sobie, żeby gdzieś przenieść czarnego „klechę”, jak nazwał pastora. Słyszałem, jak konduktor
uprzejmie, ale zdecydowanie powiedział, że nie może spełnić
jego prośby. Południowiec w arogancki sposób wyraził swoje
niezadowolenie i poszedł do wagonu z siedzeniami, gdzie spędził całą noc. Kiedy wyczyściłem buty i przygotowałem łazienkę
na poranny ruch, wśliznąłem się do kuszetki Południowca i pozwoliłem sobie na drzemkę. Trochę przeholowałem, bo rano,
kiedy pociąg dojeżdżał do Chicago, śpiącego zastał mnie tam
konduktor. Zagroził, że zgłosi to kierownictwu, ale kiedy mu
powiedziałem, że to moja pierwsza trasa i z tego powodu z nerwów nie spałem całą ubiegłą noc, dał spokój i pomógł mi pościelić łóżka.
Ledwie zdążyłem dotrzeć do swojego pokoju, kiedy zostałem wezwany w następną trasę. Tym razem do Waszyngtonu.
Tory kolejowe firmy P. F. & W. wiodły prosto przez waszyngtońską „czarną dzielnicę”. Co ciekawe, w Waszyngtonie mieszkało
więcej kolorowych niż w jakimkolwiek innym amerykańskim
mieście. Nigdy w życiu nie widziałem tylu czarnych! Zdawało
się, że cała ludność to czarni. W moim wagonie siedziała starsza
pani z Południowej Dakoty, która przez dłuższy czas patrzyła
z uwagą przez okno, po czym dotknęła mojego rękawa, szepcząc:
— Steward, czy tu w ogóle są inni ludzi poza czarnymi?
Odpowiedziałem, że wygląda na to, że chyba nie.
Na stacji banda kolorowych chłopców zebrała się przed
schodami. Widząc, jak stłoczyli się wokół wychodzących z pociągu pasażerów, pomyślałem, że zmiotą ich z nóg. Okazało się
jednak, że są nieszkodliwi i chcą tylko zarobić dziesięć centów
za pomoc w niesieniu bagaży. Dwóch z nich zdecydowanym ruchem chwyciło walizki starszej pani z Południowej Dakoty.
Kobieta była przerażona. Ale w tej chwili pojawiła się policja
i w mgnieniu oka chłopcy rozproszyli się i zniknęli z pola widzenia, a starsza pani z ulgą odetchnęła. Zastanawiałem się nieraz,
kiedy jakiś czas później sam osiadłem w Południowej Dakocie
zamieszkiwanej tylko przez kilku czarnych, jak ta starsza pani
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musiała się czuć w czasie tej pamiętnej, zarówno dla niej, jak
i dla mnie, podróży.
Po przepracowaniu kilku miesięcy na różnych trasach, dzięki czemu odwiedziłem wszystkie najważniejsze miasta Stanów
Zjednoczonych na wschód od Missisipi, zostałem przydzielony
na linię do Portland w stanie Oregon. Był luty i mniej więcej
w tym samym czasie na moim koncie w banku pojawiło się
pierwsze sto dolarów. Jeśli mój pierwszy wyciąg z konta w banku
rozbudził moje ambicje i stał się zachętą do oszczędzania
i skromnego życia, to drugi, większy, spowodował, że wszystkie
głupoty i rzeczy niepraktyczne całkowicie wyparowały z mojej
głowy, zaś oszczędne, skromne i pozbawione ekstrawagancji życie stało się moim nawykiem.
W pewnym momencie, kiedy przejeżdżaliśmy przez stan
Wyoming na trasie do Portland, mój pociąg zjechał z głównej
trasy i pojechał inną drogą, przez Idaho i Oregon. Od tego miejsca w kasach nie sprzedawano miejsc leżących, a konduktorzy
sami pobierali opłaty od podróżnych, w wyniku czego przez
wiele lat mieli okazję mieszać prywatne pieniądze z firmowymi.
Wkrótce i ja wziąłem przykład z konduktorów. „Wkręcić się”
było łatwo, napiwki były dobre, bo nawet do stu dolarów miesięcznie, a bywało, że więcej. Dzięki „dobrym konduktorom”, jak
nazywano „chytrych na pieniądze” spryciarzy, miałem na boku
siedemdziesiąt pięć dolarów, a dodatkowo dwadzieścia pięć dolarów legalnego wynagrodzenia. Przez osiemnaście miesięcy
wyciągałem średnio dwieście dolarów miesięcznie, łącznie z napiwkami.
Kolej ma w sobie coś fascynującego i rzadko się zdarza,
że ktoś ma jej dosyć. Prawdę mówiąc, większość pracowników,
w tym i ja, lubiło swoje zajęcie. Nigdy nie miałem dosyć hałasu
lor i odgłosów towarzyszących jadącemu pociągowi, pędzącemu
przez mosty i przejazdy kolejowe w dzień i w nocy przez cały
kontynent aż po wybrzeże Pacyfiku. Nigdy nie znudził mi się
widok krajobrazu pomiędzy Chicago a North Platte. Latem
wszystko wyglądało jak jeden wielki ogród, usiany licznym
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miastami, zadbanymi wioseczkami i miasteczkami, pięknymi
wiejskimi domami – tak przyjemnymi krajobrazami wspaniałego środkowego zachodu.
Pomiędzy North Platte i Julesburgiem w stanie Kolorado
znajduje się półpustynny region, w którym opady deszczu w ciągu roku są niewystarczające, żeby zbierać tu plony, za to krótka
trawa, zwana żubrówką, potrafi zimą i latem wykarmić należące
do ranczerów stada bydła. W miarę jak pociąg mknie dalej na
zachód, wspinając się na coraz wyżej położone rejony w stronę
Gór Skalistych, powietrze robi się coraz rzadsze. W Cheyenne
powietrze jest tak rzadkie, że wiatr wieje tam z niezmienną
prędkością, a ludzkie oko jest w stanie rozróżnić szczegóły z odległości kilku kilometrów, zaś ucho wyłapuje dźwięki z odległości ponad stu metrów. Wciąż mam w pamięci obrazek oddalonego o jakieś piętnaście czy najwyżej czterdzieści kilometrów
stadka cieląt spokojnie skubiących trawę z południowej strony
wielkiej równiny Laramie, na tle wspaniałych Gór Skalistych
o poszarpanych szczytach, tworzących potężne, posępne formy.
Widok ten przepełniał mnie na przemian pragnieniem miłości
i przygody, w zależności od tego, co wtedy czytałem, opowieść
o czyimś życiu czy artykuł o Dzikim Zachodzie.
Zbliżając się do granicy między kontynentami, pociąg przejeżdża przez Rawlins, chyba najwyżej położone, najbardziej suche i nieprzyjazne miasto na całej trasie. Z tego punktu w kierunkach północnym i południowym wychodzą promieniście
liczące setki kilometrów trasy dyliżansów. Niedaleko stąd znajduje się miasteczko Medicine Bow, w którym Owen Wister
umiejscowił początkowe sceny swojego Wirgińczyka; kawałek
dalej leży Rock Springs, skąd pochodzi słynny węgiel, noszący tę
samą nazwę, najdroższy ze wszystkich gatunków węgla kamiennego. Jego pokłady leżą w szerokich żyłach, a szyby biegną poziomo, nie w głąb, jak na polach węglowych w Illinois i innych
środkowych stanach.
Stąd pociąg delikatnie zjeżdża w dół do Green River, do
punktu, w którym na granicy stanów Wyoming i Utah linie
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kolejowe zmieniają właściciela z U.P. South na D.&R.G.
Dojeżdżając do Granger, miałem wrażenie, że znajduję się
w miejscu, gdzie zaczęło się stworzenie świata. Podobnie jak
większość stacji położonych na pustyni, nie ma tu nic interesującego i spędzony tu czas szybko zaczyna się dłużyć. Tutaj tory
się rozdzielają i linie O. S. L. prowadzą do Portland, zaś linie
Butte do Idaho, gdzie krajobraz nagle zaczyna się robić ciekawszy. Okolica zmienia się niespodziewanie w sielską i czarującą,
a w miejsce pustkowia, krzaków szałwii i chowających się w nich
kojotów pojawiają się piękne, zadbane gospodarstwa. A to wszystko dzięki rowom melioracyjnym.
Dalej, gdy tylko pociąg minie malowniczy wodospad American Falls na rzece Snake River, wjeżdżamy na teren hrabstwa
Minidoka. Rząd Stanów Zjednoczonych wziął aktywny udział
w realizowanym tu projekcie o nazwie Minidoka i zbudował tu
kanał na długości ponad stu kilometrów. Kanał tak bardzo odmienił ćwierć miliona akrów wulkanicznej, zawierającej dużą
ilość popiołu ziemi, że stała się urodzajną glebą, która wkrótce
rozkwitła jak róża. Ta urodzajna dolina Snake River wraz z nie
do opisania piękną okolicą i licznym małymi miasteczkami
przykuły moją uwagę, jakby stanowiły obietnicę mojej pięknej
przyszłości. Rozważałem zainwestowanie w tę ziemię, na wypadek gdybym został zmuszony przez okoliczności do zmiany
miejsca pracy, co jak się okazało, wkrótce miało nastąpić.
Koniec przyszedł nieoczekiwanie po kursie na trasie między
Granger i Portland w towarzystwie cwanego irlandzkiego konduktora o nazwisku Wright, który nie tylko „przytulał” firmowe
pieniądze, ale pił więcej whiskey, niż mu to służyło. W czasie
mojego ostatniego kursu, Wright przejął obowiązki w Granger
i zaczął mi opowiadać o swojej świeżo poślubionej „kochanej
żonce”. Wyznał mi również, że rzucił picie i zamierzał zrezygnować z „przytulania” firmowych pieniędzy. Och, tak! Wright zawsze był gotów zarzucić wszelkie nieuczciwe i niehonorowe
zachowania – pod warunkiem, że stanie się to w przyszłości.
Kolejną brzydką cechą Wrighta był fakt, że okradał nie tylko
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firmę, ale również stewardów. Robił to, wykorzystując zasadę,
że steward miał obowiązek pobierania od konduktora kopii
rachunku za każdego pasażera jadącego w jego wagonie, niezależnie od tego, czy pasażer ma bilet czy zapłacił gotówką.
Pod koniec każdej trasy wszystkie kopie rachunków trafiały do
audytora firmy.
Wright opracował własną metodę okradania stewardów, polegającą na tym, że w ciągu całej trasy nie dawał im żadnych
kopii czy rachunków, robił to dopiero po przyjeździe na stację
końcową. Tam wybierał moment, w którym steward był bardzo
zajęty czyszczeniem ubrań pasażerów i zbieraniem napiwków
i nie miał czasu liczyć czy rozmawiać na temat tego, ile osób jechało w jego wagonie. O tym systemie Wrighta dowiedziałem
się od kolegów i postanowiłem zachować ostrożność. Na pierwszej trasie z Wrightem po cichu sprawdziłem wszystkich pasażerów, kiedy wsiadali i wysiadali z pociągu, wiedziałem, czy zajmowali miejsce leżące czy siedzące. Kiedy kierując się na
wschód, dojeżdżaliśmy do Granger, Wright puścił do mnie
oczko i poprosił do palarni, żeby mi przekazać kopie rachunków
i podzielić się łupem. Wręczył mi sześć dolarów, twierdząc, że to
pieniądze, które wziął od takiego to a takiego pasażera za bilet
i że to moja część. Podliczyłem, ile powinienem od niego dostać
i okazało się, że „przytulił” trzydzieści jeden dolarów. Pokazałem
mu swoje obliczenia i powiedziałem, że ma mi oddać jeszcze
ponad dziewięć dolarów pięćdziesiąt centów. Wściekł się i zaczął krzyczeć o odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa,
o tym, że to on odwala całą „brudną robotę” polegającą na zbieraniu pieniędzy od klientów i firma powinna zwolnić takiego
stewarda jak ja. Zanim zgodził się oddać pieniądze, zagroził,
że doniesie kierownictwu o mojej bezczelności. Siedziałem spokojnie, do końca wysłuchując jego złorzeczeń, po czym powiedziałem spokojnym głosem:
— Dziewięć pięćdziesiąt, poproszę.
Nie obawiałem się, że zrobi to, o czym mówił, bo nie pierwszy raz miałem do czynienia z kombinującym konduktorem
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i umiałem rozpoznać, kiedy są zdeterminowani zatrzymać zebrane pieniądze, pomijając stewarda. Wright nie był wyjątkiem.
Ale wróćmy do mojej ostatniej trasy. Pewna starsza pani podarowała mi ćwiartkę oryginalnej Whiskey Old Crow. Z butelki
było upite jakieś dwieście pięćdziesiąt mililitrów. Podziękowałem
jej serdecznie i wstawiłem butelkę do swojej szafki. Wright się
zorientował, że ze mną nie uda mu się jego zwykła sztuczka i że
nie „przytuli” mojej części pieniędzy, ale nasze stosunki były
dość przyjacielskie, na tyle, że powiedziałem mu o butelce oraz
gdzie ją schowałem, żeby mógł sobie łyknąć „na poprawienie
humoru”. Nasze szafki znajdowały się na końcu wagonu P—n,
gdzie główna część wagonu przechodzi w salon, na początku
okrągłej wysepki, dokładnie naprzeciw salonu. Kiedy drzwi są
otwarte, zamykają one wysepkę całkowicie, tak że człowiek stojący za nimi jest niewidoczny. Wkrótce zobaczyłem, jak Wright
otwiera szafkę i usłyszałem, że odstawia butelkę, wcześniej z niej
upiwszy.
Kiedy dotarliśmy do Portland, Wright był już wstawiony,
a butelka pusta. Kiedy podzielił się ze mną pieniędzmi, zawołał:
„Niech jej ziemia lekką będzie!”. Był to ostatni raz, kiedy miał
okazję dzielić firmowe pieniądze ze stewardem. Kiedy po skończonej trasie Wright zajrzał do biura, usłyszał, że przyszło dotyczące go „zarządzenie od Agera”, zastępcy głównego kierownika.
Wszyscy w firmie wiedzieli, że „zarządzenie od Agera” oznacza
zwolnienie. Nigdy więcej nie zobaczyłem Wrighta, bo moja
„kariera” w firmie również zakończyła się na tym kursie. Mały
irlandzki konduktor, uważany za największego cwaniaka, długo
„przytulał” firmowe pieniądze i sporo udało mi się zostawić
u siebie w kieszeni, ale system „wykrywania przekrętów” w końcu zadziałał i tak się złożyło, że trafił na najlepszego.
W banku miałem odłożone dwa tysiące trzysta czterdzieści
dolarów. Podjąłem czterdzieści, a pozostałe zostawiłem na koncie, spakowałem swoje rzeczy w kufer i pożegnałem się z Armour
Avenue oraz chicagowską „czarną dzielnicę”, z jej puszkami
piwa i pijanymi mieszkańcami obydwu płci. Natchniony posta-
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nowiłem wyruszyć na zachód, a w moich uszach dźwięczały
słowa Horace’a Greeley’a: „Jedź na zachód, młody człowieku,
i szukaj sławy, fortuny i przygody”. Wyruszyłem więc, by odkryć
ziemię bogatą w surowce, która w moich marzeniach malowała
się jako ziemia prawdziwego początku. Już wkrótce miałem się
nauczyć o życiu więcej, niż mieszkając w którymś z wielkich
miast.
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rozdział V

„Jedź na zachód, młody człowieku,
i szukaj sławy, fortuny i przygody”

Z

eby oddać sprawiedliwość tysiącom stewardów i tyluż konduktorom P—n mającym w zwyczaju „przytulanie” firmowych
pieniędzy, trzeba powiedzieć, że nie byli oni zwykłymi złodziejami czy łobuzami, jak można by o nich myśleć. Byli raczej ofiarami wadliwego systemu stworzonego przez samą firmę.
Zanim powołano Międzystanową Komisję Handlową oraz
uchwalono zapobiegające korupcji prawo, zanim ujednolicono
opłaty za przejazd, opierając je na zasadzie „dwa centy za milę”,
zaś pasażerowie płacili na miejscu gotówką, do tradycji należało, że konduktorzy część pieniędzy defraudują. Wszyscy przymykali na to oko, mimo że konduktorzy dobrze zarabiali – nadal
tak zarabiają – a firma miała wkalkulowaną w koszty stratę
części pieniędzy z biletów.
W przypadku stewardów sytuacja była mniej skomplikowana. Za moich czasów w firmie pracowało około ośmiu tysięcy
stewardów w wagonach turystycznych i sypialnych. Miesięczne
wynagrodzenie, jakie otrzymywali, wahało się od minimum
dwudziestu pięciu dolarów do czterdziestu dolarów, w zależności od czasu pracy. Z tych pieniędzy steward musiał przez dziesięć pierwszych lat kupować sobie liberię i czapkę, różne na lato
i na zimę, wydając na to odpowiednio dwadzieścia i dwadzieścia
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dwa dolary. Po dziesięciu latach nieprzerwanej pracy ubranie
dla stewarda zapewniała firma. Do tego trzeba doliczyć koszt
wyżywienia, mieszkania i pralni. Obsługa pociągu ma prawo do
zwrotu od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu procent pieniędzy
wydanych na wyżywienie w wagonie restauracyjnym, a w tej
cenie, od czterdziestu do pięćdziesięciu centów mieści się większość dań à la carte, ale kelnerzy oczekują napiwków zarówno
od pasażerów, jak i od obsługi pociągu, a jeśli ich nie dostaną,
potrafią uprzykrzyć życie.
Miałem dokładnie obliczone swoje miesięczne wydatki na
życie, łącznie z sześcioma dolarami za pokój w Chicago. I mimo
oszczędnego życia oraz faktu, że liberia i czapka starczały mi na
cały rok, nie udało mi się zejść poniżej czterdziestu dolarów
miesięcznie, co wynosiło piętnaście dolarów więcej niż moje
miesięczne wynagrodzenie. Firma z pewnością musiała o tym
wiedzieć, i zakładała, że „przytulam” jakąś rozsądną sumę na
boku, żeby wynagrodzić sobie zbyt niskie wynagrodzenie.
Zarobek na boku stewarda zwykle wiązał się z uprzejmością
i niepisanym prawem dotyczącym „przytulania” – konduktor
dzieli się ze stewardem swoim łupem po równo. Proceder ten
obecnie zaczyna należeć do przeszłości, dzięki wprowadzonym
ostatnio regulacjom prawnym, kontroli oraz ścisłym zasadom,
narzuconym przez Kongres, a dotyczącym wszystkich przewoźników oraz szeregowi innych praw stanowych oraz dodatkowo
w wyniku podwyżek pensji konduktorów. Niewielu konduktorów jest dziś na tyle nierozsądnych, by ryzykować utratę pracy,
przez co położenie stewardów stało się naprawdę godne pożałowania.
Tak czy inaczej, system, mimo iż jawnie niemoralny i nieuczciwy, był złem przez jakiś czas tolerowanym i najwyraźniej
usankcjonowanym przez firmę. Stał się prawdziwą plagą pośród
kolorowych pracowników, którzy bez wyjątku i bez wyrzutów
sumienia przywłaszczali sobie w ten sposób firmowe pieniądze.
Musieli bowiem zarobić choć trochę więcej, niż wynosiły podstawowe wydatki na życie.
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Mimo iż wielu stewardów nie miało żadnego wykształcenia,
większość wiedziała, że firma przynosi ogromne zyski i mogłaby, czy wręcz powinna, płacić im za pracę więcej. Jestem pewien,
że gdyby dostali lepsze pieniądze, wywarłoby to wielki umoralniający efekt i pozytywnie wpłynęłoby na jakość wykonywanej
przez nich pracy, a w konsekwencji przyczyniłoby się do podniesienia jakości transportu publicznego. Tymczasem chciwość
i nieludzkie traktowanie czarnych pracowników przez firmę,
która zmonopolizowała usługę, miało efekt wręcz odwrotny
i faktycznie działało demoralizująco. Tysiące czarnych stewardów nadal oferuje swoje usługi w zamian za głodową pensję.
Aby przeżyć, muszą uciekać się do nieuczciwych praktyk.
Zanim skończyła się moja współpraca z P—n, kapitał firmy
wynosił dziewięćdziesiąt pięć milionów dolarów. Rocznie wypłacano osiem procent dywidendy, a mniej więcej dwa lata
po tym, kiedy zostałem zmuszony do odejścia, wypłacono akcjonariuszom trzydzieści pięć milionów nadwyżki, która powstała w ciągu pięciu lat. Niedawno „tort” znów „został podzielony” i kwota nadwyżki była podobna, a ponad osiem tysięcy
czarnych stewardów, którzy przyczynili się do rozwoju firmy,
dostawało dwadzieścia pięć do czterdziestu dolarów miesięcznie. Dziwi mnie fakt, że społeczeństwo nie zwraca uwagi na tę
sytuację, rodzącą konieczność nieuczciwości i oszustw, a sektor
transportu publicznego nie odwdzięcza się za rzetelne usługi
oddawane firmie w niemal niewolniczych warunkach. Jeśli chodzi o mnie, nie mam nic do ukrycia i przyznaję, że tylko w taki
sposób praca mogła mi się „opłacić”. Nikogo nie będę za to przepraszać i niczego nie żałuję. Jestem pewien, że na sądzie ostatecznym anioł podliczający grzechy przepuści wszystkim
stewardom mającym na sumieniu podobne przewinienie.
Moi koledzy z pracy uważali, że mam szczęście, ale ten nieuczciwy proceder budził we mnie niesmak. Cały czas prześladował mnie lęk, że stracę pracę i naprawdę poczułem ulgę, kiedy
to się skończyło i mogłem się rozejrzeć za bardziej etycznym
zajęciem.
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Kiedy szedłem do gabinetu kierownika na pożegnalną rozmowę, w wyobraźni widziałem przed sobą kilka możliwości,
które dostrzegłem dzięki doświadczeniu zdobytemu w P—n.
Warunki w dolinie Snake River, kreatywność ludzi, którzy zmienili pustynię w żyzne farmy warte od pięćdziesięciu do pięciuset
dolarów za akr, tak bardzo podsycały moją wyobraźnię, że nie
obawiałem się przyszłości. Ale Przeznaczenie chciało inaczej
i w efekcie nie wylądowałem w tej rajskiej krainie, którą tak sobie upodobałem, i przyszło mi osiąść gdzie indziej.
Dzięki dociekliwości, którą wytykano mi w dzieciństwie,
w dorosłym życiu mogłem zdobyć niezwykle ważne informacje.
W połączeniu ze spostrzeżeniami poczynionymi w czasie mojej
pracy w pociągach dawało to całkiem rozległą i praktyczną wiedzę o świecie. Podróżujący w obsługiwanym przeze mnie wagonie hodowcy owiec z Zachodu, którzy udawali się do Chicago
po towar, zwykle chętnie gawędzili. Dzięki nim dowiedziałem
się nieco o rolnictwie i hodowli owiec. Pamiętam, że uważałem
wtedy, że stan Iowa jest świetnym miejscem na prowadzenie farmy, ale wkrótce zrezygnowałem z tego pomysłu. A stało się to
dzięki informacji uzyskanej od pewnego farmera z Tamy, miasteczka w tym stanie. On sam stanowił niecodzienną dekorację
eleganckiej kuszetki, w której czekało na niego posłane łóżko
z trzema prześcieradłami. Nie wiem, co mu przyszło do głowy,
żeby brać kuszetkę, bo jestem pewien, że i tak nie spał tej nocy.
Następnego dnia koło piątej rano, kiedy zabrałem się za czyszczenie obuwia pasażerów, nie mogłem znaleźć jego butów.
Z ciekawości delikatnie zajrzałem pod kołdrę na łóżku farmera.
Z trudem powstrzymałem się od śmiechu. Zobaczyłem leżącego
w łóżku mężczyznę ubranego w futro i obutego, tak jak wszedł
do pociągu poprzedniego dnia. Nie spał i miał tak nieszczęśliwą
minę, że zasugerowałem, że może wstać, jeśli nie chce mu się
więcej spać.
— Że co? – zapytał, ostrożnie wystawiając tylko głowę, jakby
się obawiał, że to zabronione.
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Wiedziałem, że ten typ człowieka jest zawsze chętny do rozmowy, więc kiedy tylko wygramolił się z łóżka, zaprowadziłem
go do palarni. Nie chciałem dopuścić to tego, by irytował innych
pasażerów. Opłukał twarz, wciąż nie zdejmując futra.
— Proszę zdjąć futro – zasugerowałem. – Będzie panu wygodniej.
— No, jasne – powiedział i zdjąwszy futro usiadł na nim.
Zapalił fajkę, a ja bez specjalnych wstępów spytałem go,
ile ziemi posiada.
Odpowiedział, że cały kwadrat geodezyjny3.
— Ojej! To bardzo dużo – wykrzyknąłem z niekłamanym
zainteresowaniem. – A ile kosztuje jeden akr?
— Kiedy ostatnio kupowałem działkę4, płaciłem osiemdziesiąt dolarów za akr – odpowiedział.
Musiał więc zapłacić prawie trzynaście tysięcy dolarów.
Zrozumiałem, że z moim skromnym kontem, na którym miałem dwa tysiące dolarów, w Iowa nie mam szans na kupienie
ziemi. Było to dziewięć lat temu. Za taką działkę dzisiaj musiałbym zapłacić około stu pięćdziesięciu dolarów za akr, i nie byłaby to wygórowana cena. Doszedłem do wniosku, że aby kupić
dobre gospodarstwo w stanach środkowo-zachodnich, posiadając kapitał mniejszy niż osiem czy dziesięć tysięcy dolarów, trzeba szukać ziemi nowej, surowej, jeszcze niezagospodarowanej.
Trzeba wszystko zacząć od początku i rozwijać się wraz z rozwojem okolicy. Stosując odpowiednie metody wykorzystania bogactw naturalnych i wkładając ciężką pracę, szanse na sukces są
spore. Kiedy doszedłem do tego wniosku, zacząłem się rozglądać za odpowiednim miejscem, w którym mógłbym spróbować
szczęścia w uprawie ziemi.

3

Mila kwadratowa, tj. dwieście czterdzieści akrów, czyli ok. dwustu sześćdziesięciu hektarów.
4
Typowa działka rolnicza stanowiła jedną czwartą kwadratu geodezyjnego,
czyli miała powierzchnię stu sześćdziesięciu akrów, tj. około sześćdziesięciu
pięciu hektarów.
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rozdział VI

„Gdzie leży Oristown?
Nad rzeką Missouri”

P

ytanie o Oristown zadałem kilka dni później, siedząc
w restauracji Council Bluffs w stanie Iowa, podsłuchawszy rozmowę kelnera białego z czarnym.
— Jadę do Oristown.
— Gdzie leży Oristown? – spytałem, podsuwając bliżej stołek i równocześnie rzucając okiem na rachunek.
— Oristown – biały kelner zaczął mówić głośniej, zaciągając
się przy tym fajką, co nadało mu wygląd korsarza, a przynajmniej marynarza – leży jakieś czterysta kilometrów stąd na północny zachód, w południowej części Dakoty Południowej,
na granicy rezerwatu, który mają otworzyć latem.
Na użytek tej książki nazwałem ten rezerwat „Little Crow”
od imienia indiańskiego wodza mieszkającego w okolicy miejsca, w którym piszę te słowa5.
— W Oristown znajduje się obecnie ostatnia stacja linii kolejowej C. & R.W. Ry.
Kelner zaczął mi opowiadać o tamtejszej ziemi, która miejscami jest urodzajna, ale są miejsca, gdzie nie odbiega jakością
od ziemi w zachodniej Nebrasce. Część rezerwatu miała być
otwarta do zasiedlenia latem w drodze loterii, a rejestracja miała
się rozpocząć w lipcu. Był kwiecień.

5

Little Crow – Mały Kruk – jeden ze słynnych wodzów Dakotów.
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— Ta rejestracja ma się odbyć w Oristown? – zadałem kolejne pytanie.
— Tak – potwierdził.
Nazajutrz w Omaha miałem przyjemność poznać dwóch
geodetów przysłanych z Waszyngtonu, by przeprowadzić pomiary terenu. Poradzili, bym napisał do Departamentu Zasobów
Wewnętrznych z prośbą o informację na temat otwarcia rezerwatu, położenia działek, jakości gleby, opadów itp. Zrobiłem
tak, a w odpowiedzi otrzymałem broszurę informującą, z której
wynikało, że gleba na terenie rezerwatu to czarne iły o gliniastym podglebiu, a średnia opadów deszczu na tym obszarze
z ostatnich pięciu lat to siedemdziesiąt jeden centymetrów.
Wiedziałem, że w Iowa opady wynoszą około siedemdziesięciu
sześciu centymetrów i przez większą część roku było zbyt wilgotno, wywnioskowałem więc, że pod tym względem tutaj panują korzystniejsze warunki. Wszystko podobało mi się bardziej, niż w miejscach, jakie rozważałem przedtem. Poza tym
wiedziałem więcej o uprawie ziemi na tym obszarze, bo warunki
były zbliżone do warunków panujących w południowej części
stanu Illinois.
Rankiem piątego lipca w U.P. Transfer w Iowa wsiadłem do
pociągu linii C.P. & St. L., który zawiózł mnie do pewnego miasta nad rzeką Missouri w Południowej Dakocie. Chciałem złożyć wniosek o przyznanie ziemi, ale nie pojechałem do Oristown,
jak zamierzałem wcześniej, lecz do innego miasta, w którym
również znajdował się punkt rejestracyjny. Dowiedziałem się
bowiem od ludzi „uderzających” w tym samym kierunku
i w tym samym celu, że do Oristown zjechały tłumy i w mieście
brakuje miejsc do spania, a poza tym pełno tam hazardzistów
i panuje chaos i bezprawie. Rozsądniej było udać się do większego miasta leżącego nad Missouri, gdzie można by znaleźć lepsze
miejsce w hotelu i inne wygody. Kupiłem więc bilet do
Johnstown. Znalazłem się tam tego samego dnia późnym popołudniem. Ujrzałem tłum ludzi idących na główną ulicę miasta,
gdzie ustawiono liczne budki, stanowiące prowizoryczne stoiska
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biurowe, a w każdej urzędował notariusz przyjmujący zgłoszenia do udziału w losowaniu ziemi. Zgłoszenie polegało na złożeniu przysięgi, że jest się obywatelem Stanów Zjednoczonych i ma
się co najmniej dwadzieścia jeden lat. Przyjmowano też zgłoszenia od kobiet będących głową rodziny, wdów oraz kobiet będących jedynym żywicielem rodziny. Nie przyjmowano natomiast
wniosków od osób posiadających ponad sto sześćdziesiąt akrów
ziemi ani od tych, które w przeszłości były właścicielami gospodarstwa rolnego. Zgłoszenie wkładano do koperty i kierowano
do komisarza nadzorującego otwarcie rezerwatu.
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń mieszano razem
wszystkie koperty zebrane we wszystkich punktach rejestracyjnych. Następnie dziecko z zawiązanymi oczami losowało koperty ze stosu. Szczęściarz wylosowany jako pierwszy dostawał
prawo wyboru działki ze wszystkich oddanych pod zasiedlenie.
Następna wylosowana osoba miała prawo wyboru z tego, co zostało, i tak dalej, do momentu, aż cała ziemia zostanie rozdana.
Ten system był zwyczajną loterią, wszystkim zakwalifikowanym osobom dawał równe szanse, niczego przy tym nie gwarantując. Przed laty otwarcia terenu pod zasiedlenie przeprowadzano zupełnie inaczej. Kandydaci czekali za linią do chwili, gdy
dano sygnał, by zaczął się wyścig do stanowisk urzędniczych,
gdzie przydzielano działki i prawa zasiedlenia wybranej ziemi.
System ten na początku działał całkiem dobrze, ale kiedy chętnych zaczęło przybywać, a ziemi było coraz mniej, zdarzało się,
że kilka osób wybierało tę samą działkę, co prowadziło do kosztownych sporów sądowych i burzliwych kłótni o przydział,
a bywało, że i morderstw. W końcu zaniechano stosowania tego
typu rozdziału gruntów na rzecz loterii, która była bezpieczniejsza i bardziej dochodowa dla firm kolejowych, jeśli złożyło się
tak, że tory przebiegały przez jeden czy więcej punktów rejestracyjnych.
Do Johnstown zjechały tłumy, przedstawiciele wszystkich
pokoleń i różnych profesji, ze wszystkich stanów, a najwięcej
osób pochodziło z Illinois, Iowy, Missouri, Minnesoty, Dakoty
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Północnej, Kansas i Nebraski. Kiedy stałem w kolejce do rejestracji, przypuszczałem, że wniosek złoży najwyżej jakieś cztery
czy pięć tysięcy ludzi. Ponieważ było dwa tysiące czterysta gospodarstw rolnych do wylosowania, byłem pewien, że zostanę
wylosowany, a później złożę dokumenty o przyznanie prawa
własności do działki rolniczej. Można sobie wyobrazić moją
konsternację, kiedy już pod koniec pierwszego dnia okazało się,
że przyjęto dziesięć tysięcy wniosków. Pewien czarny farmer
z Kansas prosił mnie, żebym go informował, jak przebiega rejestracja. Myślał bowiem o przyjechaniu i złożeniu wniosku, jak
skończy żniwa. Kiedy do Johnstown zaczęły napływać tłumy
ludzi trzema prowadzącymi tu liniami kolejowymi (a poza
Johnstown były jeszcze dwa inne punkty składania wniosków),
powoli zacząłem zdawać sobie sprawę, że moje szanse na szczęśliwy los błyskawicznie topnieją. Z początku była to jedna szansa na dwa, potem jedna na dziesięć, a potem jedna na piętnaście,
dwadzieścia, a może więcej. Po trzech dniach spędzonych
w Johnstown napisałem do znajomego, że według moich
szacunków zgłosiło się trzydzieści tysięcy osób na dwa tysiące
czterysta działek. Piątego dnia napisałem kolejny list, w którym
informowałem go, że do losowania przystąpi siedemdziesiąt
pięć tysięcy osób i nie ma sensu tracić tu więcej czasu, więc postanowiłem odwiedzić rodziców w Kansas. Po skończonym
losowaniu przeczytałem w gazecie wydawanej w Kansas City,
że do losowania przystąpiło sto siedemdziesiąt tysięcy osób,
czyli szansa na wylosowanie gospodarstwa rolnego wynosiła
jeden do czterdziestu czterech.
Wkrótce potem otrzymałem zawiadomienie od komisarza
nadzorującego otwarcie rezerwatu, że miałem numer 6504 na
liście, a ponieważ działek było około dwa tysiące czterysta, miałem zbyt wysoki numer, by dostać przydział zanim wszystkie
działki się rozeszły. Zdaje się, że tego samego dnia zgubiłem
pięćdziesiąt pięć dolarów. Ten fakt w połączeniu z moim rozczarowaniem z powodu niewylosowania parceli spowodował,
że poczułem się zniechęcony i pojechałem do St. Louis, gdzie
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właśnie odbywały się targi Louisiana Purchase Exposition, z zamiarem ponownego zaciągnięcia się do pracy w firmie P—n.
Nierzadko bywało, że stewardzi, których zwolniono, przenosili się do innego miasta, zmieniali nazwisko, zdobywali nowe
referencje i w ten sposób udawało im się wrócić do pracy w tej
samej firmie. Jeśli później zdarzyło się, że taki steward, pracując
na trasie prowadzącej do miasta, gdzie wcześniej był zatrudniony, spotykał dawnego przełożonego, który go rozpoznawał
i zgłaszał przewinienie, delikwenta ponownie zwalniano. Przemyślałem swoją sytuację i doszedłem do wniosku, że nie będę
zmieniać tożsamości, tylko po prostu postaram się unikać trasy
do Zachodniej Dzielnicy Chicago. Byłem w tej niekorzystnej
sytuacji, że nosiłem rzadkie francuskie nazwisko, które musiałem przeliterować każdemu nowo poznanemu konduktorowi
i innym osobom przy byle okazji. Z ciekawości zajrzałem do
książki telefonicznej Chicago. Pośród dwóch milionów ludzi
tylko dwóch posiadało takie samo, jak moje nazwisko. Ale
z drugiej strony, o wiele łatwiej było po prostu omijać zachodnią
dzielnicę Chicago, a przynajmniej gabinet pana Miltzowa, zachowując własne nazwisko i udając, że nigdy nie byłem zwolniony, niż z nowym nazwiskiem unikać jazdy do kilkunastu innych rewirów i nie dopuścić do tego, żeby ktoś mnie rozpoznał.
Doszedłszy do tego wniosku, zgłosiłem się do biura firmy
w St. Louis, pokazałem referencje, które wystawili mi inni niż za
pierwszym razem przedsiębiorcy z M-pls, i zostałem przyjęty.
Po szkoleniu przeprowadzonym przez stewarda z trzymiesięcznym stażem od razu dostałem przydział pracy. Według raportu
przekazanego przez mojego instruktora kierownictwu firmy,
potrzebne do pracy umiejętności przyswoiłem w ciągu dwóch
pierwszych tras. Szczęśliwym trafem jedną z nich była najlepsza
trasa, okolicznościowe kursy do Nowego Jorku podczas odbywających się tam targów. Niewiele można było „przytulić” na
boku, ale za to napiwki były bardzo dobre, co łącznie z pensją
dawało trzysta dolarów miesięcznie. Na tej linii jeździłem od
pierwszego września do czwartego października i zaoszczędziłem
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trzysta dolarów. Równocześnie próbowałem szczęścia w loterii
gruntowej w Dakocie. Gościłem tam chwilę latem i dowiedziałem się, że jeśli nie zostanę wylosowany, mam prawo do odkupienia praw do użytkowania od osoby, która chce się ich zrzec.
Odkupienie praw do użytkowania ziemi odbywało się na
następujących zasadach prawnych:
Osoba, która otrzymała prawo do użytkowania gospodarstwa rolnego od państwa, może w każdej chwili zrzec się swojego prawa, tytułu do ziemi oraz udziału w ziemi na rzecz Stanów
Zjednoczonych. Takie gospodarstwo staje się przedmiotem procesu ustalenia następnego użytkownika.
Osoba posiadająca prawo do użytkowania działki rolnej
o powierzchni stu sześćdziesięciu akrów ma możliwość zbycia
swojego prawa w zamian za opłatę od drugiej strony, która chce
odkupić prawo użytkowania gruntu. Określa się to mianem zbywania oraz nabywania praw do użytkowania. Wysokość opłaty
zależy od jakości ziemi oraz ustaleń pomiędzy zbywającym
a nabywającym, to znaczy uzależniona jest od okoliczności.
W „nowych” stanach zrzeczenia się własności stanowią największą część transakcji na rynku pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Poza tym każdy, od prezesa banku przez
skromnego pomywacza naczyń czy chłopca hotelowego do pastora miał prawo przekazać każdemu swoje prawa do użytkowania ziemi za bardzo niską cenę w porównaniu z rzeczywistą
wartością tej ziemi.
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rozdział VII

Oristown. Rezerwat „Little Crow”

W

nocy czwartego października wyruszyłem z St. Louis do
Oristown z zamiarem odkupienia od kogoś praw do użytkowania ziemi. Miałem ze sobą dwa tysiące pięćset dolarów. Z Omahy
do Oristown wyjeżdżał tylko jeden pociąg dziennie, był więc
bardzo zatłoczony, a wszyscy pasażerowie rozmawiali o rezerwacie „Little Crow” oraz o kupowaniu praw użytkowania ziemi.
Byłem jedynym czarnym w całym pociągu i wciąż ktoś mnie
pytał, dokąd i po co jadę. Kilka razy odpowiadałem, że jadę odkupić prawo użytkowania ziemi, ale spojrzenia współpasażerów,
które między sobą wymieniali, świadczyły o tym, że traktują
to jak niezły żart.
Kiedy przyjechałem do Oristown, zdarzyła się pewna historia, którą można uznać za dowcip zrobiony pośrednikowi
w handlu nieruchomościami, prowadzącemu tam swoją działalność. Pośrednik nosił nazwisko Keeler i był równocześnie
Pełnomocnikiem Rządu Stanów Zjednoczonych. Mógł nie tylko
umożliwić mi nabycie praw do użytkowania działki, ale również
przyjąć moje zgłoszenie o przyznanie mi prawa użytkowania
ziemi. Spotkałem się z nim, ale ponieważ nie zachęcał mnie do
realizacji mojego planu, zgłosiłem się do firmy prowadzonej
przez młodego prawnika, Watkinsa, oraz człowieka o nazwisku
Slater, który był właścicielem stajni gościnnej za rogiem. Watkins
zaimponował mi tym, że posiadł większe ambicje niż faktyczne
umiejętności. Slater podjął się pracy dla mnie i zaproponował,

66

że zawiezie mnie do rezerwatu i pokaże mi kilka interesujących
działek. Jeśli zdecyduję się na zakup, nie będę musiał płacić za
transport, w innym razie będę mu płacić cztery dolary dziennie.
Zgodziłem się na ten układ. Kiedy przejechaliśmy kilka kilometrów, wyznał mi, że Keeler nazwał go głupkiem, bo marnuje
swój czas na wożenie się po rezerwacie z przekl… czarnuchem,
bo na pewno nie mam pieniędzy i tylko „blefuję”. Słysząc to,
aż się zagotowałem.
— Niech mi pan pokaże ziemię, jakiej szukam, a dostanie
pan pieniądze – powiedziałem. – Zależy mi na działce położonej przy zachodniej granicy hrabstwa. Podobno można tam taniej nabyć prawa, a gleba jest żyźniejsza. Nie chcę ziemi na
wzgórzach ani na skałach, której nie będę mógł uprawiać, tylko
ładnie położonej działki na równinie, ewentualnie łagodnie pofałdowanej prerii o powierzchni stu sześćdziesięciu akrów
w niedalekiej okolicy jakiegoś dobrze rozwijającego się miasteczka, które ma szansę na to, że w niedalekiej przyszłości będzie przez nie przejeżdżała kolej, kiedy tory zostaną pociągnięte
dalej, na zachód od Oristown.
Przejechaliśmy pięć kilometrów na trasie między Oristown
a granicą rezerwatu i znaleźliśmy się w jego niedawno otwartej
części rozciągającej się na długości pięćdziesięciu kilometrów
w kierunku zachodnim. Mój wzrok przykuła wysoka trawa, teraz zwiędła, o brązowej barwie, która na przestrzeni kilometrów
rozciągała się, tworząc wspaniały dywan. W wyobraźni widziałem, jak ta ziemia może się wkrótce rozwinąć, jaki przemysł
może się tu kiedyś pojawić w miejsce dzikiej natury. Od strony
północno-wschodniej toczy tędy swoje wody rzeka Missouri.
Wpada do niej potok Whetstone Creek, którego przełomy wyglądają jak miniaturowe góry, gwałtownie opadające, po czym
wznoszące się, a ciemne łupki ilaste błyszczą w słońcu. Była to
moja najdłuższa do tej pory podróż powozem. Jechaliśmy kilka
kilometrów gładkim jak stół płaskowyżem, po czym nagle wpadaliśmy w wąską przypominającą kanion dolinę, by po chwili,
pokonawszy stromiznę, znaleźć się po drugiej stronie wzniesie-
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nia. Po przejechaniu jakichś dwudziestu pięciu kilometrów dojechaliśmy do miasteczka, tak je nazywano, choć ja powiedziałbym raczej, że dotarliśmy do wioski o nazwie Hedrick – miejscowości, w której stało kilka drewnianych chałup, jeden czy dwa
solidniejsze domy oraz wiele naprędce postawionych ziemianek
z darni, z których ścian, spomiędzy kawałków ziemi, wystawała
brązowa trawa, nadając im dziwnie poczochrany wygląd. Tutaj
wysłuchaliśmy kilku zachwalających lokalizację cwaniaków,
których wiejska elokwencja bez wątpienia miała w nas wywołać
nieodparte wrażenie, że znajdujemy się w miejscu będącym
przyszłą metropolią Dzikiego Zachodu. W przyszłym miesiącu
w okolicy miała się odbyć walka o przeniesienie z Fairview stolicy hrabstwa właśnie w to miejsce. Kilku obywateli, którzy od
ponad sześćdziesięciu dni byli tutejszymi mieszkańcami, zadeklarowało, że będą o to walczyć, choćby miało ich to kosztować
milion dolarów lub połowę majątku. Wychwalali pespektywy,
jakie ma przed sobą Hedrick. Szerokimi gestami rąk próbowali
nas przekonać do tego miejsca, które w ich wizjach urastało do
rangi imperium.
Piętnaście kilometrów od Hedrick, jadąc na północny zachód piaszczystą i pełną dołów drogą, w które co chwila wpadały
koła naszego wozu, zgrzytając przy tym niemiłosiernie, w miejscu, gdzie z ziemi wyziera magnezjowa skała, przed naszymi
oczami wyrosło kolejne nowo powstałe miasteczko o nazwie
Kirk. Kilku przyszłych mieszkańców miasteczka nie było tak
entuzjastycznych, jak ci w Hedrick i kiedy spytałem któregoś,
dlaczego założyli miasto na tak piaszczystym terenie, prychając
powiedział o jakimś idiocie, inżynierze pracującym dla „rządowych”, który nie potrafił wyznaczyć lepszego miejsca na miasto
i „zlokalizował je w tym suchym i piaszczystym miejscu”; ale do
plusów miasteczka należał fakt, że już na głębokości od pięciu
do piętnastu metrów można było znaleźć dobrą wodę.
Piaski ciągnęły się jeszcze przez jakieś pięć kilometrów dalej
na zachód, a po drodze wielokrotnie natykaliśmy się na źródełka
i strumienie. Kiedy zjechaliśmy z jednego z niezwykle stromych
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wzgórz, znaleźliśmy się na płaskowyżu, gdzie trawa, ziemia
i ukształtowanie terenu były zupełnie inne od tego, co wiedzieliśmy do tej pory. Uderzyło mnie piękno krajobrazu, który mnie
oczarował i wyrwał z uczucia przygnębienia, jakie wywołały we
mnie połacie piasku. Kilometry rozpościerającej się na północny zachód oraz na południe ziemi wznosiły się, tworząc łagodny
grzbiet górski, po czym ten ogromny pagórek łagodnie opadał
aż do miejsca, w którym przemieniał się w niewielki staw wysychający od południa. Niewielkie strumyki wpadały tu do większego strumienia, wijąc się po drodze niczym węże pomiędzy
gęsto rosnącymi niewysokimi drzewami. Widok był urokliwy.
Z każdej strony ziemia wznosiła się niczym wielkie skrzydła
rozpościerające się daleko, hen, jak okiem sięgnąć. Przejechaliśmy
kolejne półtora kilometra, gdy nagle powożący wyrwał mnie
z pełnego zachwytu oniemienia i wskazując na północ, powiedział:
— Tu leży jedna z działek.
Okolica urzekła mnie od pierwszego wejrzenia. W którymś
miejscu płaski jak stół teren zaczął opadać i od północy ujrzeliśmy kolejny płytki zbiornik z wodą. Jechaliśmy wzdłuż południowej granicy działki, gdy w pewnym momencie teren zaczął
się delikatnie wznosić. Mój towarzysz poinformował mnie,
że jest to najwyżej położone miejsce na tej działce. Znaleźliśmy
tam kwadratowy biały kamień leżący w równych odległościach
od czterech niewielkich dziur w ziemi, oddalonych od siebie
o jakieś półtora metra. Z jednej strony na kamieniu widniał ciąg
liter i cyfr, a dokładnie brzmiało to tak: SWC, SWQ, Sec. 29-97-92
W. 5 P.M.; z drugiej strony był podobny napis.
— Co to znaczy? – spytałem.
Mój przewodnik poinformował mnie, że początkowe litery
to skrót opisu położenia działki i rozwinął go tak: „Południowozachodni róg południowo-zachodniej ćwiartki dwudziestego
dziewiątego kwadratu geodezyjnego w dziewięćdziesiątym
siódmym okręgu miejskim siedemdziesiątego drugiego obszaru, położony na zachód od piątego południka”.
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Kiedy wróciłem do Oristown, wiedziałem, że chcę kupić tę
działkę, a w nocy zacząłem snuć na jej temat marzenia. Działkę
wylosowała dziewczyna mieszkająca z rodzicami na drugim
brzegu Missouri. Żeby się z nią spotkać, musieliśmy jechać do
ich domu. W tej sytuacji zrodził się problem, który zagroził mojej współpracy ze Slaterem. O działce wyrażałem się z takim
entuzjazmem, że mój agent zażyczył sobie sporą sumkę jako
prowizję. Ja tymczasem wywiedziałem się wcześniej o ceny
działek w Oristown i byłem świadom, że mogę odkupić prawa
do użytkowania znacznie taniej, niż wstępnie zakładałem.
Wcześniej sądziłem, że cena będzie wynosiła około tysiąca czy
ośmiuset dolarów i przyjechałem tu z myślą, że gotów jestem
tyle zapłacić. Poradzono mi jednak nie dawać więcej niż pięćset
dolarów za działkę położoną tak daleko na zachód. Miasteczko
Megory znajdujące się sześć i pół kilometra od działki, którą
umyśliłem wykupić. Uzgodniliśmy, że dam dziewczynie trzysta
siedemdziesiąt pięć dolarów i wstępnie zgodziłem się zapłacić
Slaterowi dwieście dolarów prowizji. Ale przemyślałem to i doszedłem do wniosku, że to za dużo i powiedziałem mu, że jestem
gotów mu zapłacić nie więcej niż siedemdziesiąt pięć dolarów.
Stwierdził, że w takim razie wraca do Oristown, żeby odwołać
transakcję. Ale kiedy policzył, że dwa dni jazdy kosztowały go
tylko dziesięć dolarów, postanowił się potargować i zaproponował, żebym dał mu sto dolarów. Ja jednak byłem uparty i obstawałem przy swoich siedemdziesięciu pięciu dolarach. Skończyło
się na tym, że dałem mu osiemdziesiąt dolarów i wkrótce zostałem dumnym posiadaczem działki w rezerwacie „Little Crow”.
Utrzymywałem wtedy korespondencyjny kontakt z Jessie.
Pierwszy raz napisałem do niej, kiedy mieszkałem w Eaton.
Odpisała mi w taki sam ascetyczny sposób, w jaki przyjęła mnie,
kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy. I w ten sam sposób odpowiadała na wszystkie moje listy, które słałem do niej z wszystkich części kontynentu. Po jakimś czasie przestałem do niej pisać, bo odniosłem wrażenie, że chyba jest za młoda i nie traktuje mnie wystarczająco poważnie, ale po miesiącu otrzymałem
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list od mojej siostry, w którym pytała, dlaczego nic nie piszę do
Jessie, która – jak się okazało – codziennie o mnie pytała.
Odnalazłem w sobie nową energię i wróciłem do korespondencji.
W entuzjastycznych słowach opisałem jej całą moją przygodę w Dakocie, a ponieważ zawsze w dość oględny sposób wyrażała swoje zdanie, spytałem ją wprost, czy sądzi, że moje posunięcie było rozsądne. Chciałem usłyszeć od niej coś więcej niż
tylko: „Wczoraj byłam na koncercie muzyki poważnej canata.
To był miły wieczór”. Poza tym, sam wciąż pozostawałem sceptyczny co do swojego pomysłu kupna ziemi. Wiedziałem,
że bardzo wielu czarnych uważa rolnictwo za przeciwieństwo
wszystkiego, co ma coś wspólnego z zabawą. A zabawa to najważniejsza i jedyna rzecz, o jaką warto zabiegać. Wszystko inne
to sprawy drugorzędne. Ale Jessie okazała się inna. W odpowiedzi napisała mi list, który mnie zaskoczył. Dowiedziałem się
z niego, że ma siedemnaście lat i w tym roku kończy szkołę średnią. Napisała, że uważa mnie za wspaniałego i szlachetnego
człowieka, a przy tym bardzo praktycznego i jest jej przykro,
że nie potrafi znaleźć odpowiednich słów, żeby powiedzieć mi,
co czuje, ale wszystko, co przynosi radość mnie, cieszy również
ją. Ta odpowiedź sprawiła mi ogromną radość, odpisałem więc,
że z niecierpliwością czekam na Boże Narodzenie, kiedy to
przyjadę, żeby się z nią zobaczyć.
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rozdział VIII

Daleko, nad Oceanem Spokojnym.
Oświadczyny

P

o zakończonych wyborach prezydenckich, które miały miejsce tego roku, pojechałem do Ameryki Południowej w szczególnym towarzystwie, składającym się głównie z nowojorskich kapitalistów oraz milionerów. Trasa podróży najpierw przebiegała
przez tereny południowego zachodu, gdzie przekroczyliśmy
rzekę Rio Grande w miasteczku Eagle Pass, później przemieszczając się przez obszary południowe, przez Toreon, Zacatecas,
Aguas Calientes, Guadalajarę, Puebla, Tehauntepec, dotarliśmy
do południowo-zachodniego wybrzeża, skąd z Salina Cruz pożeglowaliśmy przez wody Pacyfiku w stronę Valparaiso w Chile.
Stamtąd wyruszyliśmy w głąb kontynentu do Santiago, gdzie
przesiedliśmy się do pociągu i wyruszyliśmy w podróż koleją
transandyjską przez Andy i dalej, w stronę zachodniego płaskowyżu Argentyny.
Dojechaliśmy do nowego miasta o nazwie Mendoza, gdzie
zwiedziliśmy ruiny starożytnego miasta o tej samej nazwie.
Tutaj, na początku piętnastego wieku, pewnego niedzielnego
poranka, kiedy duża część mieszkańców modliła się w kościele,
miasto dotknęło straszliwe trzęsienie ziemi, które pozostawiło
za sobą przeraźliwe ruiny. Nietknięta pozostała tylko jedna ściana kościoła. Z trzynastu tysięcy mieszkańców przy życiu pozostało tylko tysiąc sześćset osób. Miasto później odbudowano
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i teraz mieszkało tu około dwudziestu pięciu tysięcy ludzi. Tutaj
zastała nas wiadomość o epidemii dżumy dymieniczej, która
wybuchła w Brazylii. Moi towarzysze przestraszyli się i postanowili pospieszenie wracać do Valparaiso, skąd popłynęliśmy do
Salina Cruz i czas zaplanowany na zwiedzanie Argentyny spędziliśmy na snuciu się po Montezumie6. Jest to katolicka stolica
kontynentu amerykańskiego; siedlisko krzykliwych latynoskich
kobiet i żebrzących mężczyzn bez wykształcenia; miejsce, gdzie
ludzie, prawo i obyczaje pozostają dwieście lat w tyle za Stanami
Zjednoczonymi. Mimo to jest to piękny kraj, w którym odnaleźć
można ślady wspaniałej historii.
Któregoś dnia wybraliśmy się na wycieczkę w góry, gdzie
leży starożytne meksykańskie miasto Cuernavaca, miejsce letnich
wakacji cesarza Maksymiliana. Stąd pojechaliśmy do Puebla,
gdzie zwiedziliśmy zabytkową katedrę, której budowę rozpoczęto w 1518 roku, wtedy była podobno drugą największą na świecie. Zwiedziliśmy też San Louis Potosi oraz Monterrey i wróciliśmy przez Loredo w Teksasie. W czasie podróży miałem okazję
dobrze poznać obyczaje liberalnych milionerów i tak świetnie
sprawdziłem się jako ich służący, że dzięki tej wycieczce zarobiłem pięćset siedemdziesiąt pięć dolarów, a oprócz tego przywiozłem do domu tyle prezentów i różnego rodzaju pamiątek,
że wystarczyło, żeby obdzielić sporo przyjaciół.
Uszczęśliwiony zdobytym majątkiem oraz sukcesami odniesionymi od chwili, gdy niecałe trzy lata temu opuściłem południe Illinois, udałem się do M-boro, by odwiedzić siostrę
i sprawdzić, czy panna Rooks zdążyła wydorośleć. Miejscowi
czarni, przypominający mieszkańców M-pls, nie za bardzo postępowych, chyba że chodziło o wścibstwo i plotki, przyjęli
mnie, jakbym był ważną osobistością. Przyjechałem wieczorem
i było za późno na złożenie wizyty w domu panny Rooks.
Niecierpliwiłem się, bo chciałem ją jak najszybciej znów ujrzeć,
przez co noc strasznie mi się dłużyła i zdawało mi się, że popołudnie następnego dnia nigdy nie nadejdzie. Jej ojciec, cieszący
6

Miasto w centralnym Meksyku.
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się poważaniem wśród czarnej społeczności, był listonoszem
i rano przyniósł mi pocztę do domu, w którym się zatrzymałem.
Przyglądał mi się badawczo, a ja starałem się udawać, że nic sobie z tego nie robię.
W końcu nadeszła godzina druga i w towarzystwie mojej
siostry udałem się na moją pierwszą od trzech lat wizytę u panny Rooks. Trochę mnie wyciągnęło w górę, zmężniałem i spoważniałem. Byłem bardzo ciekaw, jak dziewczyna teraz wygląda. Przyjęła nas jej mama, która powiedziała:
— Jessie widziała, że idziecie. Zaraz przyjdzie.
Po chwili pojawiła się odmieniona Jessie. Ona również sporo urosła i zaczęła się trochę garbić. Była schludnie ubrana,
a włosy miała upięte w węzeł, zgodnie z ówczesną modą.
Podeszła prosto do mnie, wyciągnęła rękę, sprawiała wrażenie
uradowanej, że widzi mnie po latach rozłąki.
Po chwili jej mama z moją siostrą znalazły jakąś wymówkę,
żeby wyjść do miasta i kilka minut później siedzieliśmy z Jessie
obok siebie na kanapie, a ja opowiadałem jej o swoich wielkich
planach i rysowałem przed nią wizje swoich zamków na piasku
wielkich równin zachodu. Wreszcie wziąłem ją za rękę, a kiedy
okazało się, że nie stawia oporu, przyciągnąłem ją do siebie
i wyznałem, że ją kocham. Po czym złapałem się na tym, że nie
mam odwagi powiedzieć na ten temat nic więcej, przed oczami
stanęła mi bowiem niezagospodarowana, surowa i samotna
ziemia na równinach, którą wybrałem na nasz dom. W końcu
poprosiłem Jessie, żeby zechciała zaczekać aż działka w „Little
Crow” rozwinie się w coś więcej, co będzie bardziej przypominało jej dom w Illinois.
— Och, nie wiemy, co się może do tego czasu wydarzyć –
odezwała się po raz pierwszy poczerwieniwszy, kiedy uścisnąłem jej dłoń.
— Ale nic się nie może wydarzyć – nie zrażony broniłem
swojego planu – prawda?
— Cóż, chyba nie – odpowiedziała z wahaniem, odsuwając
się ode mnie.
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— Zatem zaczekamy, dobrze? – nalegałem na odpowiedź.
— No cóż, dobrze – odpowiedziała, spuściwszy oczy z nieco
niepewną miną.
Za tę obietnicę zacząłem uwielbiać Jessie jeszcze bardziej.
O miłości marzyłem bardziej niż o czymkolwiek innym, ale
moje ambicje, by pokonać przeciwności losu związane z przynależnością rasową pochłonęły mnie tak bardzo, że nie miałem
czasu na szukanie życiowej partnerki.
Na krótki czas wróciłem do swojego dawnego zajęcia na kolei i większość zimy spędziłem na trasie na Florydę, gdzie napiwki były tak dobre, jak na linii z St. Louis do Nowego Jorku.
Na miesiąc przed moim odejściem z firmy przydzielono mnie
na linię do Bostonu. Do tej pory widziałem prawie wszystkie
ważne miasta Stanów Zjednoczonych, ale żadne z nich nie
wzbudziło w mnie tak dużego zainteresowania, jak Boston.
Nieco zdziwił mnie fakt, że lokomotywownia pociągów pasażerskich znajdowała się tuż przy modnej dzielnicy Back Bay
przy Huntington Avenue, w pobliżu Hotelu Nottingham, trzy
przecznice od miejsca, gdzie krzyżujące się Huntington Avenue
i Boylton Street tworzą trójkąt o kącie ostrym, w którym stoi
budynek Biblioteki Publicznej, a po przeciwnej stronie znajduje
się Kościół Świętej Trójcy, przepełniony przedstawicielami arystokracji i pamiętający czasy Philipa Brooksa, wspaniałego amerykańskiego kaznodziei, o którym tak wiele czytałem. Kilka
kroków dalej znajduje się Massachusetts Institute of Technology.
Poranki spędzałem spacerując po mieście, zwiedzałem
Faneuil Hall, dawną siedzibę władz stanowych, park Boston
Common, Bunker Hill i dziesiątki innych miejsc, pamiętających
dawne czasy bohaterstwa, niezwykłej odwagi i dalekowzroczności mieszkańców Bostonu. Po południu zwykle udawałem się na
ulicę Tremont albo Washington Street, gdzie dawano przedstawienia albo koncerty muzyczne. Któregoś dnia usłyszałem tam
Caruso, Melbę i kilka innych wielkich gwiazd operowych w znanym „Rigoletto Quartet”, a innym razem widziałem „Siberia”
i wspaniałe, acz mrożące krew w żyłach, przedstawienie na temat
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Masakry Kishneffa, z dwustoma osobami na scenie. W czasie
mojej ostatniej podróży do Bostonu widziałem Chauncy Olcott
w Terrence the Coach Boy, staroirlandzkim romansie ze sceną
w Valley Bay, która chyba miała nawiązywać do Back Bay, znajdującej się kilka przecznic stąd.
— Dobry, stary Bostonie, kiedy znowu będę mógł cię zobaczyć? – myślałem, kiedy pociąg ruszał z miejsca przez najmodniejszą część Ameryki, wspaniałą i okazałą. Do dziś wspominam
tę ostatnią podróż z rozrzewnieniem. Jeśli rezerwat „Little
Crow” z miasteczkiem Oristown jako prowadzącą do niego bramą miał być moją ziemią obiecaną, to ziemia w Massachusetts,
z Worcester i wyrastającym na jej tyłach budynkiem Politechniki,
Springfield i szkołą im. Smitha dla dziewcząt, Pittsfield, Brookfield, aż do leżącego nad rzeką Hudson Albany, były ziemią
moich cudownych wspomnień, pielęgnowanych w pamięci
przez wiele lat, kiedy już mieszkałem we własnym domu, na
swojej ziemi.
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rozdział IX

Powrót. Ernest Nicholson

S

t. Louis opuściłem pierwszego kwietnia. Na koncie miałem
około trzech tysięcy dolarów i wyruszyłem do Oristown, tym
razem z zamiarem osiedlenia się. Niedawno odwiedziłem Jessie
i teraz czułem się trochę samotny. W otaczającej mnie ponurej
rzeczywistości zbierałem siły na nowe wydarzenia, które miały
mnie wkrótce zaskoczyć.
W Oristown spotkałem się ze Slaterem, który już na wstępie
stwierdził, że jestem farciarzem. Rozpoczął się proces przyłączania mojej ziemi do miasteczka, do którego ojców należeli brat
Slatera oraz synowie byłego gubernatora stanu Iowa. Rozwój
miasta malował się bardzo obiecująco i, gdybym myślał o sprzedaży swojej działki, Slater miał już na nią klienta gotowego dać
za nią więcej, niż zapłaciłem. Nie miałem zamiaru sprzedawać
ziemi, ale wiadomość bardzo mnie ucieszyła. Następnego dnia
rano znalazłem się wśród pasażerów dyliżansu „Papcia” Durpee,
jadących przez Hedrick i Kirk do Calias, nowego miasta, które
dołączało moją ziemię. Kiedy przejeżdżaliśmy przez Hedrick,
zauważyłem, że przybyło tu kilka drewnianych chat oraz rozpoczęła się budowa kilku solidniejszych domów. Przez pięć miesięcy ziemia była zamarznięta, więc domy z darni chwilowo
pozostawały niezamieszkałe.
Podróż się dłużyła, ale ja byłem pełen entuzjazmu. Wreszcie
kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu, dojrzałem wyraźnie zabudo-
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wania miasteczka Calias, które widać było na długo, zanim nasz
dyliżans tam dotarł. Okazało się, że tętni tu życie. Mieszkańcy
dowiedzieli się, że jakiś kolorowy ma na północy działkę, która
zostanie przyłączona do miasta, więc kiedy wysiadłem z dyliżansu przed pocztą, napotkały mnie spojrzenia mieszkańców,
domyślających się, kim jestem. Jeden z sąsiadów, który miał
działkę w pobliżu, przedstawił mnie naczelnikowi poczty o nazwisku Billinger, mężczyźnie o cienkiej, suchej skórze i rzadkich
włosach. Później poznałem jeszcze prezesa firmy Townsite, drugiego z trzech synów byłego gubernatora Iowy.
Dzięki mojemu sporemu doświadczeniu z ludźmi różnego
pokroju wiele wiedziałem o ludzkiej naturze i od razu zauważyłem, że był to człowiek wyjątkowo przebojowy, o wielkiej energii
i chęci działania. Kiedy na mnie spojrzał, miałem wrażenie, że
przewierca mnie wzrokiem i widzi na wylot. Kiedy zadawał komuś pytanie, jego wzrok sprawiał, że chciałeś czy nie, musiałeś
odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Nazywał się Ernest Nicholson
i – jak się okazało – przez wiele lat zrobił bardzo dużo dla rozwoju „Little Crow”.
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rozdział X

Oszust z Oklahomy

E

rnest Nicholson jeszcze tego samego wieczora spytał mnie,
czy chcę zarobić, sprzedając swoją działkę za podwójną cenę,
jaką za nią zapłaciłem.
— Nie – odpowiedziałem. – Ale powiem panu, jaki mam
plan – dodałem pewnym siebie głosem. – Nie przyjechałem tu,
żeby sprzedawać; przyjechałem, żeby odnieść sukces albo polec;
przyjechałem rozwijać się razem z tą okolicą i, jeśli to możliwe,
razem z nią się wzbogacić. Mam jeszcze skromną sumkę w „Chi”
– pieniądze wciąż trzymałem w banku w Chicago – i kiedy ludzie
zaczną sprzedawać, sam jestem gotów kupić kolejną działkę.
Podziwiałem tego człowieka. Przypominał mi postać „najbogatszego człowieka na świecie” ze sztuki The Lion and the
Mouse i pułkownika Phillippi Bridau, oficera napoleońskiej armii z The Honor of the Family, w którą wcielał się znakomity
Otis Skinner oraz kilku innych moich ulubionych bohaterów
sztuk teatralnych, odznaczających się wielką odwagą, silnym
charakterem i determinacją, którymi się zachwycałem. Nicholson posiadał charyzmę właściwą przywódcy, sprawiającą,
że człowiek mający z nim kontakt czuł się zaszczycony i gotów
był się podporządkować.
Ale wróćmy do mojej działki. Ogarnąłem ją wzrokiem
i stwierdziłem, że od mojego wyjazdu nic się tu nie zmieniło,
prócz tego, że zimą preriowy pożar spalił trawę. Następnego
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ranka wróciłem do Oristown, gdzie zacząłem się rozpytywać
o zaprzęg koni do kupienia. Tego samego dnia wyciągnąłem
z banku pięćset dolarów, żeby mieć pieniądze na rozpoczęcie
działalności.
Teraz wiem, że jeśli ktoś niedoświadczony zabiera się za prowadzenie gospodarstwa, jest wielka szansa, że popełni błąd już
na początku, przy zakupie koni. Większość przyszłych farmerów popełnia ten sam błąd, którego i ja nie uniknąłem.
Niedoświadczony człowiek rozumuje w ten sposób: „Na początek zacznę od tanich koni”, i zazwyczaj dostaje to, chciał, czyli
„tanie konie”.
Gdybym zamiast krążyć po mieście w poszukiwaniu czegoś
tańszego, pojechał na wieś i kupił parę młodych klaczy za, powiedzmy, trzysta dolarów, cenę bardzo wysoką jak na tamte czasy, miałbym te konie do dzisiaj, a dzięki przychówkowi na bieżąco miałbym także młode konie. Tymczasem obejrzałem tak
wiele zwierząt w Oristown i okolicy, że po jakimś czasie zacząłem odnosić wrażenie, że właściwie niczym się nie różnią.
Jestem przekonany, że widziałem co najmniej pięćset koni.
Chyba bardziej po to, żeby sprawiać wrażenie rozważnego
kupca, niż żeby kupić najlepszy zaprzęg. W końcu trafiłem na
pewnego handlarza z Oklahomy o nazwisku Numemaker. Był
oszustem i pozbawionym skrupułów draniem, niemniej jednak
posiadał spory urok osobisty, bardzo ułatwiający mu prowadzenie interesów. Rozmawiało się z nim w tonie przyjacielskim.
Twierdził, że wie o koniach wszystko i pewnie wiedział, tyle że
wiedzę tę wykorzystał przeciwko mnie. W końcu namówił mnie
na kupno dwóch dużych szkap, z których jedna była tak niezdarna, że sprawiała wrażenie, że się przewróci, gdybym tylko
spróbował kłusować. Drugi koń był silnym czteroletnim wałachem, który nigdy nie zostałby wystawiony na sprzedaż, gdyby
nie fakt, że miał dwie nogi fatalnie pokaleczone drutem. Był tak
ogromny, że musiało mu być trudno je podnieść, wysunąć
do przodu i postawić na ziemi. Teraz to wiem, ale nie przyszło
mi to do głowy.
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Kiedy płaciłem właścicielowi za konie, zastanawiałem się,
dlaczego zaprowadził mnie w banku do prywatnego pokoju.
Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. Gdy tylko przeszedłem na drugą stronę ulicy, zaczepił mnie człowiek, który chciał
mi sprzedać swój zaprzęg:
— No i co, wpadłeś? – w jego głosie słyszałem szyderstwo
i sarkazm.
— Jak to wpadłem? – odpowiedziałem pytaniem na pytanie.
— Trzeba ci wszystko wyłożyć, żebyś zrozumiał? – kontynuował głosem pełnym rozczarowania i złości. – Nie wiedziałeś, że
Numemaker jest największym oszustem w Oristown? Sprzedałbym ci swój zaprzęg za dwadzieścia pięć dolarów mniej, niż za
niego chciałem. Ten cholerny oszust podszedł do mnie i mówi:
„Daj mi dwadzieścia pięć dolarów, a gwarantuję, że ten czarnuch kupi ode mnie ten zaprzęg”. Zdzieliłbym go kijem, gdybym
miał kij pod ręką. Cwaniaczek – prychnął i poszedł.
— Dałem się nabrać – co więcej mogłem powiedzieć?
W ponurym nastroju udałem się do stajni, gdzie stały moje
konie i pogłaskałem je z nadzieją, że jakoś to będzie.
Następnie kupiłem drewno na budowę niewielkiego domu
i stajni, starą furmankę za dwadzieścia dolarów, w której kowal
zapomniał naoliwić jedno koło, i przez resztę dnia ładowałem
drewno na furę. Zmęczony i zniechęcony, o godzinie piątej po
południu wyruszyłem do oddalonego o pięćdziesiąt kilometrów
Calias. Po przejechaniu 3 kilometrów, potężny i stary już koń
zaczął się chwiać na nogach, jak krowa ze złamanym kopytem,
potykał się, kuśtykał. On męczył się bardzo, a mnie ogarnęła
rozpacz. Pamiętam, że z nienaoliwionego koła dymiło się, jak ze
skrzynki grzejnej w pociągu Twentieth Century Limited7.
Słońce już zachodziło, a zimny wiatr zacinał od wschodu
z prędkością 100 kilometrów na godzinę. Przemarzłem do kości. Fakt, że byłem obcy na tej nieznanej mi ziemi, zamieszkanej
przez ludzi innej rasy, nie poprawiał mi humoru. Pomyślałem,
że może dałbym radę w lipcu, ale nie w kwietniu. Zjechałem na
7

Zwany „najsłynniejszym pociągiem świata”.
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pobocze, zszedłem z wozu, wyprzągłem konie i wskoczyłem na
młodszego. Koń się zirytował i z pewnością by mnie zrzucił,
gdyby nie jego wielkie kopyta, które były tak ciężkie, że nie dał
rady podnieść ich dość szybko, żeby się wybić do skoku.
Najwyraźniej nikt go nigdy nie dosiadał. Dojechałem do
Oristown, zostawiłem konie w stajni, rozgrzałem się nieco i postanowiłem jeszcze tego wieczora zrobić pewną rzecz. Chciałem
sprzedać starego konia, co mi się udało. Dostałem za niego dwadzieścia dwa dolary i pięćdziesiąt centów. Doszedłem do wniosku, że jednak mam szczęście. Poprzedniego dnia zapłaciłem sto
dziewięćdziesiąt dolarów za dwa konie do zaprzęgu.
Usiadłem i napisałem długi list do Jessie, w którym opowiedziałem jej o swoich kłopotach i o tym, jak strasznie czuję się
samotny. W miasteczku, oprócz mnie, mieszkał tylko jeden czarny Amerykanin, fryzjer męski, który miał białą żonę, a w dodatku go nie lubiłem.
Nazajutrz wynająłem konia i wyjechałem wcześnie, tak że
do Calias wróciłem o przyzwoitej porze. W Hedrick wynająłem
specjalistę od budowy domów z darni, który był również stolarzem. Płaciłem mu trzy dolary dniówki i wkrótce wspólnym
wysiłkiem postawiliśmy stajnię na trzy konie oraz ziemiankę
pięć na cztery metry ze spadzistym dachem z krokwi ułożonych
dwie na cztery, krytą zwykłymi deskami i papierem smołowanym, ze ścianami z darni odwróconej trawą na zewnątrz, poutykanej kawałek obok kawałka, szczeliny zostały wypełnione piaskiem. Dom miał dwa małe okna i drzwi. To trochę za mało, ale
byłem już bardzo zmęczony budową i nie miałem siły na więcej.
Kazałem swojemu „podwykonawcy” kłaść dach, jak tylko dom
miał wystarczającą wysokość, żebym czuł się w środku swobodnie.
Piątego dnia wprowadziłem się. W środku nie było podłogi,
ale gęsta krótka trawa tworzyła ładny dywan. W jednym kącie
postawiłem łóżko, w drugim stół, w rogu przy drzwiach piec
i dwupalnikową kuchenkę na benzynę, zaś w przeciwległym
rogu wstawiłem skrzynię z ziarnem dla koni.
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rozdział XI

Przeprawy z mułami

B

udowę domu skończyłem około dwudziestego kwietnia.
Zacząłem „kawalerskie życie” i przygotowałem się do zaorania
swojej ziemi. Miałem tylko jednego konia, musiałem więc dokupić drugiego do zaprzęgu. Ale tym razem postanowiłem kupić
dwa muły. Pamiętałem, że na naszej farmie w południowym
Illinois uważano, że muły mogą wykonywać cięższe prace,
a przy tym jedzą mniej ziarna. Kiedy więc mieszkający na zachód od miasteczka młodzi chłopcy powiedzieli mi w niedzielne popołudnie, że mogą mi sprzedać parę mułów, postanowiłem, że następnego dnia obejrzę zwierzęta. Postanowiłem,
że drugi raz nie dam się nabrać. Dlatego poszedłem obejrzeć
muły przy pracy w polu. Chodziłem za nimi i obserwowałem.
Nie wyglądały najlepiej, ale odniosłem wrażenie, że w pracy
sprawują się bardzo dobrze. Poza tym wielkim plusem była
cena, tylko sto trzydzieści pięć dolarów za parę i czternastocalowy pług. Uznałem, że to okazja. Wypisałem chłopakom czek,
a muły zabrałem ze sobą. Parka miała imiona Jack i Jenny. Jacka
zdążyłem znienawidzić po dwóch dniach. Był leniwy, a kiedy
miał iść pod górkę, zamiast trzymać głowę wysoko i wyżej podnosić przednie kopyta, pochylał głowę i zaczynał iść, jakby
wykonywał coś w rodzaju naskoków. Doprowadzał mnie tym
rozpaczy i chłostałem go za to wściekły, ale nic sobie z tego nie
robił.
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Nigdy nie zapomnę, kiedy po praz pierwszy spróbowałem
orać prerię. Jest kilka sposobów orania porośniętej trawą ziemi.
Pewne metody są dobre na jednej glebie, ale nie sprawdzają się
na innej. Na lepkiej ziemi Dakoty najlepsza jest orka głęboka
skośna. Prawdę mówiąc, to jedyna metoda dająca tu dobry efekt.
Natomiast na bardziej piaszczystej glebie Kansas i Nebraski stosuje się metodę zwaną orką prostopadłą. Lemiesz znajduje się
prawie pod kątem prostym do dyszla. W przypadku piaszczystej
gleby jest o tyle łatwiej, że nie ma w niej korzeni, trawy czy
innych elementów mogących się zaczepić na lemieszu. Gdyby
jednak ktoś chciał spróbować tej metody na wilgotnej, kleistej
glebie, jaką miałem na swojej działce, okazałoby się, że ziemia
przywiera do lemiesza, spowalniając pracę, zbierając przy tym
korzenie i trawę do chwili, aż utrzymanie pługu w ziemi staje się
niemożliwe. Kiedy jest sucho, można z powodzeniem stosować
tę metodę nawet na lepkiej ziemi; ale pierwszego dnia maja, kiedy po raz pierwszy zaatakowałem swoją ziemię z pomocą swego
wielkiego konia oraz Jacka i Jenny, nie było sucho. Prawdę
mówiąc, było bardzo wilgotno.
Co gorsza, Doc, mój wielki człapak, lubił „pogonić”. Jenny
dawała radę, ale Jack był leniwy i uważał, że co nagle, to po diable. Próbowałem go zmotywować coraz głośniejszymi okrzykami, podskakiwałem przy tym na prerii, dzięki czemu lemiesz
zaczął co jakiś czas trafiać w linię orki, ale nie udawało się to za
często. Zatapiałem pług głęboko w ziemię aż po dyszel, wtedy
człapak z potężną siłą ciągnął. Tymczasem stary Jack powracał,
jak ciężki koniec kija od baseballu, kiedy gracz zamierza się do
uderzenia, i lemiesz wypadał z ziemi w małych podskokach,
hop, hop, hop; wielki człapak omal nie kłusował, ciągnąc za sobą
dwa małe muły, które wyglądały przy nim jak kózki przy słoniu.
Cóż, usiadłem i opanowały mnie czarne myśli; wyglądało
to niedobrze, bardzo niedobrze.
Z St. Louis wyjechałem z dwustoma dolarami gotówką,
potem wyciągnąłem jeszcze pięćset dolarów z mojego chicagowskiego banku, w którym trzymałem pieniądze I co z tego
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miałem? Wielkiego, wysokiego jak żyrafa konia, dwa małe muły,
z których jeden doprowadzał mnie do rozpaczy, ziemiankę i starą furmankę. Po przeanalizowaniu sytuacji doszedłem do wniosku, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko próbować dalej,
bez entuzjazmu podjąłem więc kolejny wysiłek, tym razem zakończony większym powodzeniem. Zanim zacząłem orać, dochodziły do mnie słowa krytyki. Teraz krytykowano mnie
ze wszystkich stron. Byłem jedynym czarnym farmerem w tym
rezerwacie i za wszelką cenę nie chciałem popsuć opinii o kolorowych rolnikach w „Little Crow”.
W końcu, dzięki suchej aurze, tak się wprawiłem, że udawało mi się przeorywać dwie czy trzy bruzdy bez przerwy, wyrzucając wszystko z ziemi, po czym czyściłem lemiesz z korzeni
i trawy. Czasami udawało mi się zrobić więcej, ale nigdy więcej
niż czterdzieści bruzd przez całe lato.
Podjąłem jeszcze jedną próbę kupienia konia lub muła do
zaprzęgu, co omal nie doprowadziło mnie do zguby. Postanowiłem pozbyć się Jacka. Stwierdziłem, że nie mam zamiaru dłużej się męczyć z powodu jego lenistwa i jego dziwnego sposobu
wchodzenia pod górkę. W niedzielę, jakieś dwa tygodnie po
tym, jak kupiłem swoje muły, do Calias przyjechał handlarz
koni, na wozie pionierów Dzikiego Zachodu, z końmi, w większości starymi szkapami przeróżnej maści. Handlarz przygotował się na to, by zatrzymać się na jakiś czas w naszym mieście.
Na moje niewprawne oko miał tylko jedno zwierzę nadające się
do czegokolwiek. Był to muł, którego handlarz okrywał kocem.
Obozowisko handlarza było tak usytuowane, że mogłem obserwować muła z mojego okna od wschodniej strony i im dłużej na
niego patrzyłem, tym bardziej mi się podobał. Tydzień później,
w środowe popołudnie, Jack stał się nie do zniesienia, a ja nadal
tylko obserwowałem pracowitego muła, wciąż cierpiąc i próbując zachować cierpliwość do leniwego bydlaka, ale moja irytacja
oraz chęć kupienia nowego zwierzęcia z każdym dniem rosły.
W południe wszedłem do stajni i powiedziałem Jackowi, że
mam zamiar się go pozbyć. Chciałem go zamienić u handlarza
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końmi na dobrego muła, jak tylko go napoję. Jack sprawiał wrażenie wychudzonego i sądziłem, że korzystniej dla mnie będzie
czymś go napełnić.
W ciągu trzech dni, od kiedy handlarz końmi rozbił swoje
obozowisko w pobliżu mojego domu, ani razu nie zwrócił się do
mnie z propozycją sprzedaży czy kupna. Mimo złego przeczucia, pierwszy zacząłem rozmowę, wykrzyknąwszy do niego wesołym głosem Davida Harum:
— Dzień dobry, szefie! Na jakich zasadach handluje pan
mułami?
— Na jakich zasadach handluję mułami? Ha, pewnie chce
się pan pozbyć swojego starego muła? – przekrzywił twarz
z wielkim czerwonym nosem na jedną stronę, aż zaczął przypominać niemieckiego klowna.
— Mój muł jest w porządku – broniłem się mało przekonująco.
— Przecież to stary, skapcaniały muł – wykrzyknął handlarz, chwycił starego Jacka za ogon i szarpnął. Jack ani drgnął.
– Patrz pan na niego, patrz pan – wykrzyknął niczym prowadzący aukcję – Panie Murzyn, nie mamy o czym rozmawiać.
Chodził wokół starego Jacka, kilkakrotnie zamierzając się,
żeby uderzyć go w głowę. Jack może był powolny w polu, ale
okazał się szybki w unikach, przy czym nie bardzo uważny.
Stałem z boku przy Jacku, trzymając lejce, kiedy handlarz wykonał kolejną próbę trafienia muła. Jack omal nie strącił mojej
głowy, wykonując gwałtowny unik.
— Dobrze, szanowny panie. Gdybym brał pod uwagę
zamianę, to znaczy, gdybym w ogóle miał to rozważyć, musiałby
mi pan sporo dopłacić – powiedział lekceważąco.
— Konkretnie ile? – szybko spytałem.
— Cóż, szanowny panie – odpowiedział powoli z zastanowieniem. – Musiałbym dostać dwadzieścia pięć dolarów.
— Co!? – wykrzyknąłem, co chyba go trochę ostudziło.
Nie wiedział jednak, że mój okrzyk wynikał z zaskoczenia, że
chciał ode mnie tylko dwadzieścia pięć dolarów, podczas gdy ja
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byłem przygotowany dać mu siedemdziesiąt pięć. Ale natychmiast podchwyciłem ton i pochylając się do przodu powiedziałem, ściszając głos niemal do szeptu, a serce omal mi nie wyskoczyło z gardła. – Mogę dać panu dwadzieścia – stwierdziłem,
wyciągając zwinięty w rulon plik i wyciągając dwudziestodolarowy banknot.
Wziął pieniądze, jakby się obawiał, że jestem gotów zmienić
zdanie. Mruknął pod nosem, że to za mało i że powinien wziąć
dwadzieścia pięć, ale zabrał starego Jacka i dwadzieścia dolarów,
i razem ze swoim stadkiem pospieszenie zwinął się z miasteczka. Czułem się dumy z mojego nowego nabytku, ale zanim zdążyłem popołudniu sprawdzić go w polu, nabrałem pewnych
podejrzeń. Przyglądałem się bacznie pracy swojego nowego
muła w polu i nie mogłem się niczego dopatrzyć. Mimo to miałem przykre przeczucie, wynikające bez wątpienia z moich poprzednich doświadczeń, że wkrótce coś wyjdzie na jaw. Kilka
dni później tak właśnie się stało. Po jakimś czasie dowiedziałem
się, że handlarz specjalnie przeszedł pięćdziesiąt pięć kilometrów tylko po to, żeby sprzedać mi tego muła.
Mój poprzedni muł był tylko leniwy, ale mulica, na którą go
zamieniłem, poza tym, że była leniwa, była również „wredna”
i miała w zanadrzu mnóstwo sztuczek, które z niezwykłym
upodobaniem na mnie stosowała. Jednym z jej ulubionych trików było zerkanie na mnie lewym okiem i uchylanie się od pracy, z jednoczesnym pakowaniem się w bruzdę, w wyniku czego
pług wyskakiwał z ziemi. Próbowałem ją nakłonić i zachęcić do
wykonania niewielkiej przecież pracy, ale efekt był marny.
Mężnie, z cierpliwością i wytrwałością znosiłem to nieoczekiwane pogorszenie swojej sytuacji, doszedłem przy tym do wniosku, że albo mulica podporządkuje sobie mnie, albo ja podporządkuję ją sobie. Zamierzałem się na nią batem, a ona uciekała,
zmuszając konia i drugiego muła do przesunięcia się z miejsc
i wywołując ogólne zamieszanie. Jak tylko doprowadzałem
wszystko do porządku, ona zaczynała zabawę od nowa i jestem
niemal pewien, że kiedy nie patrzyłem, mrugała na mnie
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bezczelnie. Jak by tego było nie dość, farba, jaką handlarz pomalował jej głowę, zaczęła schodzić i po dwóch tygodniach okazało
się, że mulica jest siwa, więc nie wiedziałem nawet, ile ma lat.
Na pewno nie siedem, jak próbował wmówić mi handlarz.
Wkrótce zaczęto mnie postrzegać jako osobę nieustannie
zainteresowaną kupnem konia. Za każdym razem, kiedy w miasteczku pojawiał się jakiś handlarz, pokazywano mu, że na północy miasteczka stoi dom z darni, w którym mieszka pewien
czarny Amerykanin, który z pewnością będzie zainteresowany
ubiciem interesu. Niemniej jednak, przy całej mojej beznadziejnej ignorancji w kwestii koni, dzień po dniu, systematycznie
rozorywałem prerię i co tydzień obrabiałem od dziesięciu do
dwunastu akrów.
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rozdział XII

Osadnicy

S

ąsiadów miałem wielu. Między innymi należała do nich
panna Carter ze starego stanu Missouri. Jej pole sąsiadowało
z moim od zachodniej strony. Kolejna osoba z Missouri miała
ziemię na północ od panny Carter. Zaś jeszcze dalej na północ
osiedlił się bardzo hałaśliwy Niemiec. Na wschód od Niemca
ulokował się angielski kaznodzieja. Na północ od mojego pola
zamieszkała rodzina podróżnika; od wschodu sąsiadowałem
z wielkim, opasłym i leniwym fryzjerem męskim, który chyba
się tu „wczasował”. Nazywał się Starks i wylosował numer 252.
Przypadło mu w udziale ładne pole o równej powierzchni, jedynie z kilkoma nieckami, które obniżały jego wartość. Miał zasłużoną opinię najbardziej leniwego człowieka w „Little Crow”.
Fakt ten w połączeniu z fatalnym zwyczajem narzekania na
wszystko i na wszystkich sprawił, że trudno było znieść jego
towarzystwo i przylgnęło do niego przezwisko „Maruda”.
Pochodził z małego miasteczka w Iowa, w którym mieszkali podobni do niego ludzie. Kiedyś prowadził tam niewielki zakład
fryzjerstwa męskiego i posiadał pół akra ogrodu i sadu za miastem. Ogromną przyjemność czerpał z powtarzania w kółko, że
jego znajomi w Iowa mają własne truskawki, zielony groszek,
fasolkę szparagową, szczypiorek i zajadają się wszystkimi owocami tropikalnymi, podczas gdy on tkwi w „Little Crow”, na tej
„piekielnej, nie nienadającą się do niczego ziemi” i musi jeść
wszystko z puszki.
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Na południe od Starksa działkę miał pewien kupiec, zaś dalej na południe osiedlił się bankier. Tak więc pierwszego lata
w „Little Crow” przekrój mieszkańców okolicy Calias i Megory
był różnorodny. Tylko jedna osoba na osiem, a może i dziesięć,
rzeczywiście była farmerem. Znaleźli się ludzie wszystkich zawodów i wszystkich narodowości, z wyjątkiem czarnych, więc
czułem, że spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność. Było to
chyba jedyne miejsce, w którym bycie czarnym stanowiło honorowe wyróżnienie. Pamiętam, jak kiedyś poprosiłem woźnicę
dyliżansu o przywiezienie mi mięsa z Megory, bo w Calias nie
mogłem niczego kupić. Umówiliśmy się, że towar zostawi na
poczcie. Zapomniałem jednak podać woźnicy moje nazwisko,
bo kiedy na poczcie spytałem o przesyłkę, wręczono mi schludnie zapakowaną paczuszkę zaadresowaną następująco: „Czarny
mężczyzna z Calias”. Jednak moi sąsiedzi wkrótce się nauczyli,
że mam na imię „Oscar”. Jakiś czas później przyswoili sobie również moje trudne do wymówienia i przeliterowania nazwisko.
W czerwcu przez dwadzieścia trzy dni padało. Ja jednak byłem tak zdeterminowany, żeby zaorać sto dwadzieścia akrów
ziemi, że po kilku dniach deszczowej pogody wyszedłem w pole.
Codziennie około czwartej po południu pan Starks, okryty długim, żółtym płaszczem przeciwdeszczowym, miał zwyczaj iść
do miasteczka, by sprawdzić pocztę. Kiedy zobaczył mnie
w polu, głośno powiedział do ludzi stojących obok:
— Patrzcie no, ten idiota czarnuch pracuje w deszczu.
Ponieważ był to pierwszy rok osadnictwa na tej ziemi, nigdzie nie można było kupić siana, więc mieszkańcy wypuszczali
zwierzęta na prerię i w ten sposób stracili wiele cennych koni, bo
te po prostu się gubiły. W czasie ulewnych deszczy i równocześnie ciepłej pogody masy komarów unosiły się w powietrzu,
pokrywały ziemię, atakowały wszystko, co napotkały na drodze.
Kiedy po całym dniu pracy wyprzęgałem konie, zwierzęta same
znajdowały drogę do miasteczka i zajmowały bezpieczne miejsce między jakimiś budynkami, cały czas opędzając się od owadów. Ich ulubionym miejscem na spędzenie czasu była poczta,
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gdzie Billinger zbudował daszek nad promenadą. Konstrukcja
opierała się na listwach trzydzieści osiem na osiemdziesiąt dziewięć milimetrów i była luźno przybita do budynku. Na górze
Billinger położył surowe deski. Pod tym prostym dachem schronienie przed palącym popołudniowym słońcem znajdowali
osadnicy, którzy wymieniali się ostatnimi informacjami na temat aktualnych cen ziemi. Komary nie dokuczały tu tak bardzo,
mimo że miejsce nie było zamknięte, więc co wieczór mulica
Jenny wędrowała na promenadę, nastawiała uszu i zaglądała
w okno poczty. Po chwili dołączał do niej mój wielki człapak,
który pewnego razu zaczął ocierać się o jedną z listew stanowiących konstrukcję podtrzymującą daszek. Nagle daszek Billingera
runął, robiąc przy tym mnóstwo hałasu, tym większego, że mulica Jenny próbowała się wydostać spod połamanych desek.
Dźwięk odbijał się echem i niósł po pogrążonej we śnie okolicy.
Tymczasem mój wielki człapak wybiegł na środek ulicy z przeciągłym parsknięciem, przerażony tym, co się wydarzyło.
W każdym razie, taką wersję usłyszałem z ust Billingera, kiedy
nazajutrz rano przyjechałem zabrać zwierzęta do domu. Takie
przedstawienie powtarzało się co noc i wyciągało biednego
Billingera z łóżka. Przysięgał na wszystkich bogów, Buddę i lud
Dakoty, że będzie łapał zwierzęta i brał ode mnie dolara za
wydanie ich z powrotem.
Któregoś ranka przyszedłem do miasteczka i okazało się, że
Billinger postanowił spełnić swoją obietnicę. Mój człapak i mulica stały przywiązane do wozu należącego do sklepikarza.
Na skale w pobliżu siedział Billinger z pochyloną głową, pogrążony w głębokim śnie. Bezszelestnie rozwiązałem sznur od
wozu i cichutko puściłem zwierzęta do domu. Kiedy Billinger
się obudził, nie posiadał się ze złości. Podobno wykrzykiwał,
bełkocząc swoim cienkim, drżącym i skrzeczącym głosem:
— Nieprawdopodobne! W życiu nie zdarzyło mi się nic podobnego! Całą noc chodziłem i szukałem tych przeklętych koni,
udało mi się je złapać i uwiązać, a tymczasem, kiedy na chwilę
się zdrzemnąłem, zakradł się tu ten Devereaux, zabrał konie
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i sznur, i wszystko. Tłum wybuchnął śmiechem, a Billinger zrozumiał, że zrobił z siebie pośmiewisko.
Panna Carter, moja sąsiadka od zachodniej strony, również
miała swoje problemy. Przyszła do mnie któregoś dnia załamana, z trudem powstrzymując się od łez. Zaczęła lamentować:
— Och, och, och! Co ja mam teraz zrobić?!
Nigdy w życiu nie widziałem kogoś w takiej rozpaczy i zrobiło mi się bardzo szkoda biednej kobiety. Kiedy się trochę
uspokoiła, zaczęła mi opowiadać, co się stało.
— Bankier mi powiedział, że człowiek, który orze na moim
polu, niszczy mi ziemię.
Po chwili wybuchła kolejnym spazmem. Rzeczywiście, sam
zwróciłem uwagę, że pracującemu u niej człowiekowi oranie nie
idzie gładko. Miał szesnastocalowy pług, a ustawił go tak,
że przecinał jedynie jakieś dwadzieścia centymetrów calizny,
co sprawiało, że ziemia tylko się odsuwała, tworząc grubą warstwę na brzegu, zamiast odwrócić się i upaść w bruzdę.
Poszedłem z kobietą na pole i wytłumaczyłem pracownikowi,
na czym polega jego błąd. Następnego dnia praca szła mu znacznie lepiej.
Ludzie mieszkający w dawniej zasiedlonych częściach kraju
mieli czasem skrzywione wyobrażenie na temat życia na farmie
na nowej ziemi. O tym, skąd się ono brało, może świadczyć następująca historia. Obydwa miasteczka, Calias i Megory, wydawały swoje gazety, a kiedy nie dopiekały sobie nawzajem, głosząc, że są jedynym aktualnym i postępowym medium w okolicy, zajmowały się „budowaniem” kolei żelaznej oraz publikowaniem romantycznych historii o dzielnych młodych kobietach-osadniczkach. W okolicy Calias właścicielką ziemi była pewna
drobna, ruda dziewczyna nazywana „Jack”. Któregoś dnia prasa
doniosła, że dziewczyna zabiła w swoim domu grzechotnika.
Wiadomość o tym niezwykłym wydarzeniu obiegła dzienniki
na całym wschodzie, została też opublikowana w formie głównego tematu niedzielnego wydania jednej z największych gazet
w Omaha. Artykuł został opatrzony pięknymi zdjęciami dziew-
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czyny ubranej w skórzaną spódnicę, buty do jazdy konnej i kowbojski kapelusz. Stała w progu swojej ziemianki, a przed nią leżał ogromny, zwinięty w kłębek grzechotnik, gotowy do ataku.
Pisano, że na widok węża, dziewczyna chcąc w popłochu uciec,
wykonała gwałtowny ruch cuglami i machnęła nimi z tak wielką
siłą, że pan Grzechotnik nie miał szans i poległ pod swoim
Waterloo. Z gazet można się było dowiedzieć, że był to osiemdziesiąty zabity przez dziewczynę grzechotnik. Bohaterka uzyskała przydomek „Grzechotnikowa Jack” i od tej pory wszyscy
zaczęli ją tak nazywać. Pisano o niej również, że ubiegłą zimę
spędziła sama na swoim gospodarstwie, że nie przeszkadzają jej
wietrzne noce i zaspy śnieżne. W rzeczywistości dziewczyna
większą część zimy spędziła, ciesząc się wygodami pokoju hotelowego w Calias, a na działkę zaglądała od czasu do czasu, kiedy
była ładna pogoda. Poza tym nie mogła machnąć cuglami, bo
nie miała konia, a z osiemdziesięciu zabitych grzechotników,
siedemdziesiąt dziewięć było mitem istniejącym tylko w płodnej głowie redaktora niedzielnego wydania bardzo poczytnej
gazety. Prawda była taka, że dziewczyna utłukła jednego małego, młodego grzechotnika za pomocą metalowej plakietki.
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rozdział XIII

Szaleństwa chorej wyobraźni

P

ostanowiłem wykorzystać swój wolny czas i przywieźć
z Oristown do Calias trochę potrzebnych mi rzeczy. Któregoś
pogodnego ranka wyruszyłem więc do Oristown. Wieczorem
tego dnia zaczął padać deszcz, który w nocy zamienił się w gęsty
śnieg, a następnego dnia rano rozszalała się prawdziwa, typowa
dla Dakoty Południowej zamieć śnieżna. Co za wiatr świstał
wtedy nad prerią! Na wóz zaprzężony w wielkiego człapaka oraz
mulicę Jenny załadowałem dwie tony węgla. Zwierzęta nie były
podkute, a zbocza pagórków stały się śliskie i niebezpieczne, bowiem pokryła je warstwa lodu. U podnóża góry mulica Jenny
położyła uszy po sobie, przybrała pozę rozsierdzonej ropuchy
i spojrzała w górę, pojękując, zaś wielki człapak podreptał pod
górę, ciągnąc ciężar za nią i za siebie.
Kiedy dotarłem do Calias, wiatr w końcu zelżał, a słupek
rtęci spadł 25˚ poniżej zera. Dłonie, twarz, stopy i uszy miałem
całkowicie przemarznięte. Jak zwykle przy tak srogiej pogodzie,
hotel był pełen ludzi, śmiechów i opowieści. Panowała wesoła
atmosfera. Bracia Nicholsonowie spytali mnie, jak udało mi się
dojechać. Zdegustowany odpowiedziałem, że dojechałbym do
domu, gdyby mulica Jenny nie okazała się damą tak trwożnego
serca. Moja odpowiedź wywołała salwę śmiechu i cała moja
złość spowodowana tą podróżą poszła w niepamięć. Później
okazało się, że moje słowa przyczyniły się do zbudowania legendy
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o mulicy Jenny. Stała się przedmiotem rozmów i żartów w hotelu i w na poczcie. Do dnia dzisiejszego Nicholsonowie opowiadają historię „o mulicy o trwożnym sercu”, wywołując śmiech
na spotkaniach i bankietach w „Little Crow”.
Od ciągłej pracy w deszczu miałem tak bardzo poocieraną
skórę, że z bólu niewiele mogłem zrobić. Na domiar złego, mulica Jenny czasami cierpiała na pewną przykrą przypadłość, którą bym określił jako „narowistość”, zwłaszcza gdy była zajęta
pochłanianiem ziarna. Któregoś dnia po zmroku, kiedy wszedłem zamyślony do stajni, tak mi przywaliła w prawą goleń,
że przez dłuższy czas nie mogłem zrobić kroku bez podpory.
Przeoranie stu dwudziestu akrów wymagało chodzenie za pługiem, w sumie przejścia dwóch tysięcy dwustu kilometrów, pod
koniec orki byłem więc całkowicie wykończony.
Żeby się nieco zregenerować, postanowiłem pojechać do
Chicago. Kiedy jednak dotarłem do miasta, nieoczekiwanie
obudził się we mnie „zew drogi”. Wróciłem więc do pracy na
kolei i przez kilka miesięcy pracowałem na trasie łączącej
Chicago z wybrzeżem. Okazało się, że cztery miesiące niezależnego życia na równinach zmieniły mnie. Po którejś wycieczce
wróciłem i zastałem list od Jessie, z którego wynikało, że jest
chora i chociaż nie napisała nic w stylu „przyjedź, chcę się z Tobą
zobaczyć”, uznałem, że to dobry pretekst, żeby odejść z firmy
P—n na dobre. Pojechałem do M-boro, gdzie spędziłem najszczęśliwszy tydzień w życiu.
Jednak po powrocie do Dakoty nie mogłem przestać myśleć
o pewnym nowym mieszkańcu M-boro, z którym wybranka
mojego serca zdawała się być w niezwykle przyjaznych stosunkach. Ni mniej, ni więcej byłem zazdrosny, chociaż wszystko
opierało się tylko na podejrzeniach. Nie miałem żadnego dowodu, a po latach zacząłem myśleć, że był to raczej przypadek nadpobudliwej wyobraźni, nad którą straciłem kontrolę. Wykoncypowałem sobie i napisałem o tym Jessie, że „osobnik, o którym mowa” nawet przez chwilę nie zajmowałby moich myśli,
gdyby nie fakt, że miał przed sobą trochę bardziej obiecującą
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przyszłość, ponieważ zarabiał ładną sumkę trzech dolarów
tygodniowo. Tak mnie ta sprawa dręczyła i nie dawała spokoju,
że w końcu rozwiązałem problem, zawieszając wszelką komunikację z Jessie.
Teraz myślę, że wtedy, gdy chorobliwe wyobrażenia tak zawładnęły moim umysłem, powinienem był po prostu wysłać
pannie Rooks trochę pieniędzy i bilet i poprosić, żeby przyjechała do mnie do Dakoty i wyszła za mnie za mąż. I żylibyśmy
„długo i szczęśliwie”. Dziś widzę, że cierpiałem na niemądry
„idealizm”. Oczywiście, wtedy nie byłem tego świadomy. Żaden
młody człowiek, dopóki nie zdobędzie gorzkiego doświadczenia, nie nauczy się, że pewnych rzeczy, mimo najszczerszych
chęci i dobrej wiary, robić nie należy. Mówi się przecież, że dobrymi chęciami wybrukowana jest droga do piekła. Poddałem
się jednak nadpobudliwej wyobraźni i twardo trzymałem postanowienia, by przestać pisać do Jessie. Czułem się bardzo nieszczęśliwy, przynajmniej przez jakiś czas.
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rozdział XIV

Geodeci

C

ały rezerwat „Little Crow” zajmował około dwóch milionów akrów ziemi, z czego cztery piąte, leżące na zachód od
hrabstwa Megory, pozostawały nie podzielone. Z całości dwóch
milionów akrów jakiś milion pięćset tysięcy stanowiły dobrej
lub najwyższej jakości iły, pod którymi znajdowała się glina.
Panujące na środkowym zachodzie warunki klimatyczne
pozwalają na prowadzenie upraw każdego rodzaju. Trzysta kilometrów stąd na północ kukurydza by nie dojrzała; trzysta kilometrów na południe nie dojrzałaby pszenica jara; trzysta kilometrów na zachód było za wysoko na zapewnienie wystarczającej ilości opadów, żeby można było zbierać jakiekolwiek plony.
Natomiast ziemie rezerwatu są tak szczęśliwie położone, że dobrze radzi tu sobie zarówno pszenica ozima, jak i jara, owies,
żyto, kukurydza, len oraz jęczmień. Od czasu suszy w roku 1894,
co roku zbiory były świetne, a opady deszczu obfite. Tak też
było, kiedy pojawili się tu osadnicy. Oristown i inne miasteczka
położone na trasie kolei na przedłużenie linii czekały po dwadzieścia lat. Starzy mieszkańcy Oristown twierdzili, że na jej
wydłużenie w głąb rezerwatu trzeba będzie czekać co najmniej
dziesięć lat; osadnicy zaś, których liczba wynosiła jakieś osiem
tysięcy, mieli nadzieję, że dostaną linię kolejową w ciągu najbliższych pięciu lat. Sprawa ta jednak nikomu snu z powiek nie spędzała. Rezerwatowi najbardziej pomogła tego lata aktywność
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dziennika z Megory, którego redaktor naczelny poświęcił mnóstwo czasu tematyce budowania kolei prowadzącej do Megory
– z północy, południa i wschodu. W rzeczywistości linie kolejowe C. & R.W. były właścicielami jedynej trasy kolejowej, którą
można było dojechać do rezerwatu, a stąd do całej reszty głębiej
położonych miasteczek uzależnionych od przedłużenia torów,
bo transport zaprzęgami konnymi był bardzo uciążliwy. Przy
wszystkich zaletach tutejszej ziemi, jej specyficzne położenie
geograficzne wykluczało jakiekolwiek inne możliwości dojazdu
poza liniami kolejowymi C. & R.W. Na południu znajdował się
obszar dziewięciu milionów akrów piaszczystych nieużytków na
wzgórzach, poprowadzenie przez nie drogi pochłonęłoby
ogromne sumy pieniędzy. Jednak nawet gdyby ktoś chciał wyłożyć te pieniądze, kilometry drogi nie przedstawiały praktycznie
żadnej wartości inwestycyjnej. W tamtych czasach nie istniała
trasa kolejowa rozciągająca się na całej szerokości stanu.
Większość linii kolejowych zatrzymywało się na rzece Missouri
lub w jej pobliżu. Od tamtej pory powstały dwie czy trzy linie
kolejowe w zachodniej części stanu; przyczyną były trudności
w przekroczeniu rzeki, której miękkie dno nie pozwalało na
utrzymanie nowoczesnej, stalowej konstrukcji mostu. Wiosną,
przez miesiąc do dwóch, dryfujące kawałki kry stanowią natomiast duży problem i zagrożenie dla mostu pontonowego.
Z lotu ptaka rezerwat „Little Crow” wygląda jak butelka,
której szyjkę stanowi rzeka Missouri, z torami kolejowymi rozchodzącymi się wzdłuż zachodniego jej brzegu. Była to jedyna
droga pozwalająca na dostanie się do rezerwatu i kierownictwo
kolei było w pełni świadome wynikających z tego faktu korzyści.
Opłata za przewóz ładunku z Omahy do Oristown (na trasie
o długości czterystu kilometrów) była równa opłacie za taki sam
transport na trasie z Omahy do Chicago, której długość wynosi
osiemset kilometrów.
Wróćmy jednak do osadników zamieszkujących miasteczka
i okolice „Little Crow”. Zastanawiając się nad tym, którędy należałoby przedłużyć trasę kolejową, trzeba było pamiętać, że taka
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trasa zdeterminuje przyszłość miast, przez które będzie przebiegać. Miejscowości Hedrick, Kirk i Megory, posiadające prawa
miejskie, są położone na trasie w kierunku północno-zachodnim, w odległości od trzynastu do dwudziestu czterech kilometrów jedno od drugiego, a od zachodniej granicy hrabstwa dzieli je co najmniej dziewięć kilometrów w kierunku wschodnim.
Hrabstwo sąsiadujące od zachodniej strony miało być wkrótce
otwarte pod zasiedlenie na zasadach systemu loteryjnego, tak
samo jak hrabstwo Megory. Kiedy sprawa stała się jasna, zaczęto
dyskutować kwestię trasy kolejowej, a temat interesował zwłaszcza mieszkańców miasta Megory leżącego dziewięć kilometrów
od granicy hrabstwa Tipp. Megory miało szansę pełnić tę samą
funkcję w stosunku do Tipp, co wcześniej Oristown w stosunku
do Megory, będąc bramą, przez którą przejeżdżają tłumy zainteresowanych zasiedleniem. Z tą różnicą, że hrabstwo Tipp było
dwukrotnie większe niż Megory. Wiedząc o tym, mieszkańcy
Megory zaczęli reklamować swoje miasto jako miejsce, które
wkrótce czeka boom gospodarczy. Jednak kwestia, którędy powinna przebiegać trasa kolejowa pozostawała nierozstrzygnięta.
Było to kluczowe pytanie. Dla mieszkańców miast i ludzi, którzy
mieli chęć zainwestować, budując większe, lepsze i wygodniejsze domy, kwestia ta stała się powodem nieustającego niepokoju
i spekulacji; mieli chęć inwestowania, ale wciąż pozostawało
pytanie: „A co będzie, jeśli…?”. Jeśli linia kolejowa ominie nasze
miasteczko, właściciel wielkich budynków będzie „utopiony”,
podczas gdy ten, który ma jedynie ziemiankę, może zapakować
cały dobytek na dwa czy choćby cztery wozy zaprzężone w kilka
dobrych koni i postawić nowy budynek w miejscu, przez które
już przebiega linia kolejowa albo jej budowa została rozpoczęta.
Była to, i jest nadal, jedna z głównych przyczyn tak dużej liczby
prowizorycznych chat w miasteczkach i w nowo powstałych
wsiach, które czekają na połączenie kolejowe, a których mieszkańcy nie wiedzą, czy tory w ogóle się tu kiedyś pojawią; zaś
dyrekcja linii kolejowych C. & R.W. nie różni się od dyrekcji
innych firm. W sprawach dotyczących swoich planów, jest
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„niema jak ryba”. Nie zamierza zdradzić, czy nowa linia powstanie czy nie.
Mieszkańcy Oristown twierdzili, że pamiętają, jak przeżywali takie same chwile niepewności, a przyszło im czekać na linię kolejową piętnaście czy dwadzieścia lat. Kiedy w końcu
przez Oristown poprowadzono kolej żelazną, miasto zyskało
status ważnego punktu na mapie prerii. Przejechać muszą tędy
wszystkie towary wywożone z całej okolicy i do całej okolicy
przywożone. Naturalnie, taki stan rzeczy doprowadził do gwałtownego rozwoju miasteczka. Na początku nie było jeszcze co
wywozić, ale z czasem populacja rezerwatu rosła i co miesiąc
tysiące przesyłek zaczęło przychodzić do nowych osadników
przez Oristown. Miasteczko wypełniło się pracownikami kolei
i przewoźnikami. Plony okazały się dobre i interesy mieszkańców oraz właścicieli ziemskich w Oristown szły pomyślnie.
Żadnej chmurki na czystym niebie pomyślnej koniunktury.
Jak to się mówi, „pięknie jak w bajce”. Taki był pierwszy rok
osadnictwa w „Little Crow”.
Miasteczko Calias leżało dwa i pół kilometra na wschód
i pięć kilometrów na południe od Megory, zaś osiem kilometrów w prostej linii na zachód od Kirk. Gdyby linie koleje
C. & R.W. zdecydowały się przedłużyć swoją trasę w kierunku
zachodnim, powinna ona przechodzić przez wszystkie nowo
powstałe miasteczka osadnicze, w tym Calias, a tory prowadziłyby z Kirk do Megory w dość dziwaczny sposób. Przebiegałyby
dokładnie wzdłuż linii dzielących teren na kwadraty geodezyjne, a przecież powszechnie wiadomo, że kolei nie prowadzi się
wzdłuż linii tworzących siatkę kartograficzną, chyba że w którymś miejscu przypadkiem znajdą się one bezpośrednio na ich
drodze. Gdyby linia kolejowa przebiegała przez Kirk i Megory,
oczywiste było, że ominie Calias. Gdyby zaś, jak chcieli Nicholsonowie, obrońcy interesów miasteczka, linia kolejowa miała
przebiegać przez Calias, położonego wysoko, na brzegach potoku Monca, ominęłaby wszystkie inne nowe miasta. W efekcie
wzrósłby prestiż i dobrobyt ludzi, którzy zainwestowali w mia-
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steczko oraz właścicieli lokalnych nieruchomości. Znaczyłoby
to również, że moja farma, a przynajmniej jej część, musiałaby
zostać sprzedana miastu.
Po moich przygnębiających przygodach z kupnem koni,
wśród sąsiadów panowała opinia, że ten samotny czarny chłopak, który tu trafił prosto z pluszowych kanap P—n, wkrótce
zrozumie, że budowanie nowego miasta to nie zabawa, z radością, za bezcen pozbędzie się swojej ziemi, spakuje manatki
i wróci do dawnego łatwego i przyjemnego życia. W zasadzie
jest to powszechna opinia białych na temat czarnych Amerykanów; i rzeczywiście często okazuje się prawdziwa. Byłem świadomy, co o mnie ludzie myślą, ale choć może to dziwne, szanowałem ich opinię. A kiedy zaorałem sto dwadzieścia akrów
ziemi przy pomocy swoich marnych koni i skromnego sprzętu,
w czasie gdy inni miejscowi farmerzy nie zaorali więcej niż
czterdzieści akrów, mając dobre konie i doświadczenie w oraniu
prerii nabyte w stanach, z których pochodzili, zaczęto postrzegać mnie inaczej. Najpierw byłem obiektem wielkiego zainteresowania, później zmieniło się ono w szacunek, a wreszcie
w podziw. Nie nazywano mnie już lekkomyślnym czarnuchem,
ale prawdziwym aktywistą działającym na rzecz Calias i całego
„Little Crow”. Od tego czasu nie zdarzyło mi się spędzić dnia
w samotności.
Tymczasem bracia Nicholsonowie nie dawali spokojnie spać
mieszkańcom, bo ogłosili swoją nową, sensacyjną teorię, że budowa dalszej części linii kolejowej nie rozpocznie się w Oristown,
tylko w miejscu dolnego biegu potoku Monca, dwie stacje przed
Oristown, tam, gdzie kąt nachylenia trasy zwiększał się o cztery
stopnie na odcinku prowadzącym do Fairview, a następnie do
Oristown. Decyzja wiązała się z tym, że koleje C. & R.W. posiadały spory kawałek ziemi. Po co linie kolejowe kupiły tę ziemię,
nikt nie wiedział, ale wszyscy zaczęli się nad tym zastanawiać.
Niektórzy twierdzili, że linia zostanie pociągnięta wzdłuż doliny
Monca, zgodnie z teorią Nicholsonów. Trzeba przyznać że bracia mieli dar przekonywania. Złośliwi konkurenci nazywali ich
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niezłymi kombinatorami. Kiedy dłużej i uważniej się ich posłuchało, bez trudu można było sobie wyobrazić świst wielkiej
lokomotywy nadjeżdżającej doliną Monca. Kilku mieszkańców
rządowych miasteczek głośno wyraziło przekonanie, że koleje
C. & R.W. podpisały umowę z rządem, jeszcze zanim lokalizacje
miast zostały wyznaczone, i zgodnie z dokumentem poprowadzą tory przez wszystkie trzy miasteczka, których lokalizacje
wspólnie z rządem ustalały. Co więcej, linia kolei żelaznej nigdy
nie wyjdzie poza dolinę Monca i po oddaleniu się od brzegu
Missouri, będzie nią przebiegać na odcinku trzydziestu kilometrów. Wszystko to byłoby logiczne, ale większość mieszkańców
w rządowych miasteczkach wiedziała, że rząd nie podpisał żadnej umowy z liniami kolejowymi. Panowały więc niepokój
i zmartwienie.
Minął mniej więcej rok mojego urzędowania na własnej ziemi, kiedy któregoś dnia ojciec „Grzechotnikowej Jack”, Jim, który mieszkał w domu nad rzeką, przyszedł do mnie z propozycją
sprzedania mi działki córki za trzy tysiące dolarów. Moje marzenie w końcu się ziściło i zostałem właścicielem trzystu dwudziestu akrów ziemi. Ale nie zostało mi nic z oszczędności, bo tysiąc
pięćset dolarów za ziemię dałem od razu, a na pozostałe tysiąc
pięćset dolarów wziąłem pożyczkę hipoteczną na siedem procent, co uznałem za rozsądne warunki. Ziemię kupiłem na początku kwietnia, a w czerwcu Departament Zasobów Wewnętrznych zakwestionował ustalenie rezydencji przez „Grzechotnikową Jack”, na które złożyła dokumenty w listopadzie. Urząd
uzasadnił decyzję niewystarczającym okresem zamieszkania
i użytkowania. Dokumenty zostały wcześniej zaakceptowane
przez lokalny urząd ziemski, który wystawił rachunek końcowy
opiewający na czterysta osiemdziesiąt dolarów za pozostałe do
zapłacenia raty za zakup. Rachunek końcowy uważany jest za
odpowiednik licencji, czyli aktu nabycia, ale gdy dokumenty poświadczające ustalenie rezydencji przez „Grzechotnikową Jack”
trafiły do zatwierdzenia przez Główny Urząd Ziemski w Waszyngtonie, komisarz je obejrzał, policzył, ile czasu faktycznie
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mieszkała na swojej ziemi, i odrzucił, opatrzywszy notatką,
że wykazano, iż okres faktycznego zamieszkania wyniósł tylko
sześć miesięcy. W tamtym czasie wymagany był ośmiomiesięczny okres zamieszkania, w tym sześć miesięcy na ustalenie siedliska; dokumenty dowodowe mogły zostać pozytywnie rozpatrzone pod warunkiem, że osoba wysuwająca roszczenie wykazała, że przez osiem miesięcy bez przerwy zamieszkiwała na
działce.
Od momentu, gdy osadnicy zaczęli sprzedawać swoje prawa
i składać dokumenty dowodowe dotyczące ustalenia rezydencji
w „Little Crow”, wszystkie wnioski, które nie wykazywały pełnych ośmiu miesięcy rezydowania, odrzucano. Dokonywał tego
zwykle Rejestrator i Zarządca miejscowego Urzędu Ziemskiego.
Wiele osób odsyłano z powrotem, żeby jeszcze pomieszkali na
swoich działkach. Sporo wniosków składano również u miejscowych komisarzy, sędziów hrabstwa oraz urzędników sądowych,
a ci z kolei rzadko je odrzucali, ponieważ wtedy tracili cztery
dolary i dwadzieścia pięć centów stanowiących opłatę. Około
jedna trzecia wniosków o zatwierdzenie ustalenia rezydencji została wtedy odrzucona przez miejscowy Urząd Ziemski. Dawało
to miejscowym komisarzom, sędziom hrabstwa oraz urzędnikom sądowym okazję zarobienia podwójnie za tę samą pracę.
Co ciekawe, większa cześć odrzuconych wniosków została złożona przez kobiety. Chyba nie wynikało to z faktu, że panie nie
mieszkały na swoich działkach, tylko raczej z ich skrupulatności. Kobiety uznawały bowiem, że nieuczciwie będzie definitywnie stwierdzić, że spędziły tam każdą noc, jak to zrobili mężczyźni i zamiast tego opowiadały się szczegółowo z każdego
dnia spędzonego bądź nie na działce. Knociły swoje oświadczenia i zmuszone były składać je ponownie. Niedługo potem,
z powodu dużej liczby odrzuconych wniosków, Departament
Zasobów Wewnętrznych nałożył na osobę zgłaszającą roszczenie obowiązek czternastomiesięcznego okresu faktycznego
mieszkania na ziemi, co było warunkiem złożenia wniosku.
Przy wymaganym czternastomiesięcznym okresie trzeba było
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przebywać na ziemi dłużej niż dotychczasowe pełne osiem miesięcy. Jak się okazało, system ten świetnie się sprawdził.
Kiedy po sprzedaniu mi swojej działki, „Grzechotnikowa
Jack” otrzymała nakaz powrotu na gospodarstwo, poprosiła
mnie o podpisanie zrzeczenia się praw użytkowania na jej rzecz,
oraz przyjęcie papierów wartościowych w zamian za pieniądze,
które jej zapłaciłem. Być może byłoby to dla mnie satysfakcjonujące, gdyby nie fakt, którego „Grzechotnikowa Jack” nie wzięła pod uwagę, że bacznie obserwowałem sytuację i widziałem
w „Little Crow” dziwne poruszenie. Czułem, że coś się szykuje.
Wkrótce rzeczywiście rozeszła się długo wyczekiwana wiadomość, która zaczęła krążyć jak szalejący pożar prerii, jak pogłoska na giełdzie papierów wartościowych wpływająca na wartość
akcji i obligacji. Informacja zataczała coraz szersze kręgi, burzyła monotonię codziennego życia osadników i gwałtownie kładła
kres nudzie i bezczynności. Wiadomość przyszła któregoś dnia
w pierwszej połowie kwietnia. Padający od tygodnia deszcz nie
pozwalał farmerom wyjść w pole. Padało prawie cały miesiąc
bez przerwy, a dni bez opadów zdarzyło się ledwie kilka. Ten
dzień nie był inny, ziemia wciąż była rozmiękła i błotnista, wielu
farmerów spędzało czas w pubie. Właśnie słuchaliśmy zabawnej
historii opowiadanej przez Ernesta Nicholsona. Doktor Salter,
internista, „zaprawiony na cacy” legł właśnie na kanapie w zaciszu sali na tyłach pubu, gdy nagle w drzwiach wejściowych stanął John M. Keely, hultaj, znany w okolicy komiwojażer, którego
wniosek o ustalenie rezydencji jakiś czas temu odrzucono i teraz
wrócił, żeby pobyć tu jeszcze jakiś czas. Powitano go wesołymi
okrzykami, a ten lekko się przechylił na bok i co chwila okraszając swoje słowa głośnym czknięciem, zaczął mówić:
— Mam dla was – wydukał z trudem – dobrą wiadomość.
W międzyczasie dotarł do barowego kontuaru, na którym
zawisł i zaczął się kołysać. Zanim skończył mówić, zawołał barmana.
– Tom, nalej mi whisky, zanim… – i tu znów się przechylił
i wyśpiewał kolejne słowa – ...przekażę chłopakom dobrą nowinę.
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— Na miłość Boską, Keel – wykrzyknął chór zgromadzonych. – Mów, czego się dowiedziałeś.
Keel jednym haustem osuszył kieliszek i w końcu wykrztusił:
— Do Oristown przyjechali geodeci.
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rozdział XV

„Przez które miasto
linie kolejowe puszczą tory?”

I

nformację przyniesioną przez komiwojażera wkrótce potwierdziły inne źródła i mimo że wydawała się niewiarygodna,
wszyscy bez przerwy o niej trąbili. Podniecenie rosło. Pionierzy,
którzy podjęli trud osadnictwa na tej ziemi, byli zdania, że bez
linii kolejowej pozostaną odcięci od cywilizacji. Według nich
pojawienie się mierniczych mogło znaczyć tylko jedno: ich marzenia o pociągu przejeżdżającym przez miasteczko i o wszystkich korzyściach, jakie sie z tym wiążą, wkrótce się spełnią.
Wymieniali wszystkie korzyści: codzienna dostawa poczty, a nie
jak teraz, tylko dwa razy w tygodniu; w razie potrzeby ułatwienie w dostaniu się do sąsiednich miast; a przed wszystkim –
wzrost wartości ich ziemi. Ta ostatnia kwestia tak ich rozpaliła,
że nie mogli się dłużej powstrzymywać od sprawdzenia prawdziwości doniesień i udali się na miejsce akcji. Furgonetki i wozy
przeróżnego rodzaju zaczęły nadjeżdżać do Oristown ze wszystkich stron. Do swojej starej, rozklekotanej fury zaprzągłem wielkiego człapaka Doca i Bolivera, nowego konia, za którego dałem
sto czterdzieści dolarów, i dołączyłem do tej procesji. Pięć kilometrów na zachód od Oristown natknąłem się na tłum ludzi, co
najmniej jak w dzień targowy, a pośrodku zgromadzenia wypatrzyłem mierniczych.
Dowodził nimi inżynier – szczupły, żylasty, z czarnym wąsikiem, o przenikliwym spojrzeniu, które wyłapywało wszystkie
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szczegóły. Przed grupą mierniczych jechał wóz załadowany
słupkami, a przy nim szło kilku mężczyzn. Szef ustawiał te słupki zgodnie ze wskazówkami inżyniera idącego za transportem.
W pewnej odległości druga podobna grupka z wozem również
stawiała słupki. Oznaczało to, że geodeci nie tylko przeprowadzali pomiar, ale również wyznaczali drogę.
Mimo że obecność mierniczych stała się niezaprzeczalnym
faktem, wciąż nie było pewności, którędy będą przebiegać tory.
Napięcie sięgało zenitu, zupełnie jak w chwili, gdy w sądzie
oskarżony czeka na wyrok. Doliny i działy wodne układały się
w taki sposób, że mierniczy mogli iść wzdłuż potoku Monca
i wtedy musieliby przejść przez Calias. Z drugiej strony, istniało
prawdopodobieństwo, że udadzą się dalej na północny zachód,
przez Kirk i Megory, i wtedy ominęliby Calias. Kiedy mierniczy
osiągnęli punkt znajdujący się osiem kilometrów na zachód od
Hedrick, skierowali się na północy zachód i ruszyli dalej prosto
na Kirk. Dla mieszkańców Calias sprawa zaczęła wyglądać niedobrze.
Kiedy Ernest Nicholson dowiedział się, że do Oristown
przyjechali geodeci, niespodziewanie wyjechał z miasteczka, nie
wiadomo dokąd i do tej pory się nie pojawił. Ernest był jednym
z ojców założycieli Calias i wielu mieszkańców miasteczka uważało go za swego przywódcę, często też zwracali się do niego po
radę. Miał też wielu wrogów, którzy się na niego skarżyli i obrzucali epitetami, nazywając go kłamcą, zarozumialcem i megalomanem, podkreślając przy tym swoją niezależność i samodzielność. Teraz jednak, gdy nadzieje mieszkańców Calias na
udział w prawdziwej preriowej rewolucji miały się rozbić o mieliznę geodezyjnych pomiarów, wszyscy go szukali, by znaleźć
pocieszenie, gotowi lgnąć do niego, niczym ćmy lgnące do światła. Co chwila ktoś wspominał jego imię. Geodeci nieubłagalnie
posuwali się w kierunku Hedrick, Kirk i Megory, zaś konsternacja mieszkańców Calias z każdym dniem rosła. Rozdrażnienie
spowodowane nieobecnością Ernesta groziło nieomal wybuchem lokalnego buntu. Wiara w jego moc sprawczą była tak
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wielka, że któregoś dnia rozeszła się plotka, że gdyby tylko
Ernest się pojawił, linie kolejowe dobrowolnie poprowadziłyby
swoich geodetów prosto do Calias ze strachu, że Ernest chwyciłby ich za kark i osobiście poprowadził wszystkich geodetów razem z wozami wiozącymi słupki prosto do ich niewielkiej osady.
Zdawało się, że wszyscy zapomnieli o jednej rzeczy, która
przyszła mi wtedy do głowy i sprawiła, że byłem sceptyczny co
do sprawy linii kolejowej w Calias. Jeśli tory miałyby pójść doliną Monca, dlaczego mierniczy przyjechali do Oristown, a nie do
Anony, ostatniej stacji w dolinie Monca, skąd jedna linia prowadziła w górę, do Fairview? Wielu obrońców interesów Megory
i Kirk wykorzystało nieobecność Ernesta i w atmosferze entuzjazmu z powodu oczekiwanego pojawienia się geodetów w ich
miastach namówiło kilku biznesmenów z Calias do zainwestowania w ziemię na ich terenach. Ci, którzy nie zainwestowali,
pocieszali się nawzajem, spekulując, co zrobi Ernest, kiedy wróci.
Prześcigali się w wymyślaniu sposobów podtrzymywania nadziei wśród współobywateli. Po kolei przedstawiano, rozważano, po czym odrzucano setki możliwych rozstrzygnięć, a w końcu wszyscy się zgodzili, że najbardziej prawdopodobne jest to,
że linia kolejowa zostanie poprowadzona dolinami i wzdłuż
potoków, bo tak robi się zawsze. Poproszono mnie, żebym potwierdził tę teorię, ponieważ jako jedyny miałem doświadczenie
w pracy na kolei. Niespodziewanie poczułem pustkę w głowie.
Byłem bardzo zażenowany faktem, że oczy wszystkich zwróciły
się na mnie. Ale zgromadzeni wokół ludzie czekali na potwierdzenie swojej teorii:
— Czy to prawda, że tory zawsze idą doliną?
Nagle zdałem sobie sprawę, że mimo tysięcy kilometrów,
jakie przejechałem w życiu pociągami, przemierzając terytoria
wielu stanów, czasem łatwe do pokonania, innym razem niedostępne, nigdy nie zwróciłem uwagi, czy tory biegną doliną czy
nie. Jednak powiedziałem im coś innego.
— Oczywiście, zawsze.
Moje słowa podchwycił cały chór.
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Później rzeczywiście zauważyłem, że tory zawsze biegną doliną, pod warunkiem że jest to duża dolina; niewielkie rzeki
również stanowią dobry wyznacznik linii kolejowej, nigdy jednak nie są to strumienie, takie jak Monca. Jeśli chodzi o takie
potoki, zwłaszcza jeśli wyżej znajduje się płaska równina, tory
trzymają się w pewnej odległości od nich. Tak również stało się
tym razem. Szyny położono jakieś czterdzieści czy pięćdziesiąt
kilometrów w górę Monca, w miejscu, gdzie wody potoku wpadają do Missouri. Na tym odcinku znajduje się czternaście mostów, które zawsze były i są nadal zalewane, w czasie gdy poziom
wody w potoku rośnie.
Tory poprowadzono tędy, bo nie było innej możliwości: od
Anony, żeby ominąć Monca, kąt pochylenia poziomego trasy
zwiększał się do czterech stopni. Na całym odcinku linia kolejowa pozostała w pewnej odległości od strumienia.
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rozdział XVI

Wielki dzień Megory

D

zień pierwszego maja w Megory stanowił lokalne święto,
pierwszą rocznicę zasiedlenia. Padał deszcz. Przez pierwsze lata
w „Little Crow” byliśmy zalewani obfitymi deszczami, ale dziś
nikt nie zwracał uwagi na paskudną pogodę. Był to Dzień
Osadnika, przybyli wszyscy osadnicy zamieszkujący w promieniu wielu kilometrów, aby świętować – nie tylko rocznicę, ale
również rychłe nadejście linii kolejowej. Wczoraj mierniczy rozstawili namioty na obrzeżach miasteczka, a dziś widać było, jak
cichutko wyznaczają sobie drogę przez południową część rozwijającego się miasteczka. Megory stało się sceną niekończących
się głośnych zabaw. Pięć tutejszych barów wypełniło się po brzegi, a dziesiątki barmanów obsługiwało tysiące spragnionych
klientów. Po przeciwnej stronie barowych kontuarów królował
hazard. Profesjonalni hazardziści, pokerzyści i krupierzy z zakasanym rękawami obracali pieniędzmi otoczeni gromadą szturmujących stoły z ruletką, zainteresowanych grą w kości i karcianą grą w faraona. Wszyscy pili i próbowali szczęścia.
— Dziś jest święto Megory – wykrzykiwali między kolejnymi drinkami.
Wtórowały im głosy:
— Wypij jeszcze jednego!
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— Patrzcie, jak Megory się rozwija!
Na ulicach umieszczono tablice z napisami: „Megory, wrota
milionów akrów najżyźniejszej ziemi na świecie”, „Megory,
przyszła metropolia ‹‹Little Crow››. Patrzcie, jak się rozwija!
Patrzcie, jak się rozwija!”. Szeroki na metr dwadzieścia chodnik
nie mógł pomieścić przemieszczających się tłumów. Był to dzień
dzikiej radości – dzień, w którym nikt nie śmiał nawet wspomnieć imienia Ernesta Nicholsona, chyba że chciał usłyszeć,
że jest on kłamcą, megalomanem i bufonem.
Ernest wciąż przebywał gdzieś na wschodzie, nikt nie wiedział dokładnie gdzie ani co tam robił. Geodeci przeszli przez
Megory i rozszerzyli pomiary do granicy hrabstwa, osiem kilometrów na zachód od miasteczka. Podążał za nimi urzędnik
zajmujący się terenami prywatnymi udostępnionymi do użytku
publicznego, który wcześniej był w Hedrick i Kirk. Złożył on
mieszkańcom propozycję nie do odrzucenia.
— Jeżeli – zwrócił się do „ojców miasta” i starał się mówić
tak, żeby go dobrze zrozumiano – linie kolejowe C. & R.W. położą tory w Megory, chcemy, żeby państwo wykupili prawa do
ziemi pięć kilometrów na wschód oraz sześć i pół kilometra na
zachód od miasta.
Następnie zarządca miasta, Reulbach, zwany „Szefem
Zasiadujących”, występując w roli rzecznika mieszkańców, wstał
z krzesła ustawionego na mównicy i zanim przyjął propozycję
– nie trzeba dodawać, że musiała ona zostać przyjęta – poprosił
parę osób o wyrażenie opinii na temat złożonej im propozycji.
Poprosił między innymi Ernesta Nicholsona; ale z miejsca wstał
Frank, młodszy członek firmy, i oznajmił, że Ernest wyjechał
z powodu zaangażowania w kupno linii kolejowych C. & R.W.
i że nie ma w tej sprawie nic więcej do powiedzenia. Tłum momentalnie zamilkł, ale zarządca miasta Reulbach, znany z poczucia humoru, odpowiedział żartując:
— Kiedy słyszę, że pan Nicholson wyjechał kupić linie kolejowe C. & R.W. przypomina mi się historia pewnego Irlandczyka,
który całą noc grał w pokera, a następnego dnia się budzi i ziew-
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nąwszy, przeciągnął się i stwierdził: „Ech, przegrałem wczoraj
dziewięćset dolarów, z czego siedem pięćdziesiąt w gotówce”.
Mieszkańcy Calias zaczęli mieć poważne wątpliwości co do
możliwości przejścia kolei przez ich miasteczko, ale wciąż było
wiele osób, które przekonywały, że nie należy tracić nadziei.
Wielu nabawiło się reumatyzmu spowodowanego spędzaniem
wielu godzin na czatach pod obozowiskiem mierniczych
w próżnej nadziei uzyskania jakiejś informacji na temat lokalizacji ziemi wyznaczonej do wykupienia. Zakup tych terenów
i widok kolejnych rozładowywanych wozów z materiałami na
położenie torów w Oristown nie umocnił wiary w to, że istnieje
choćby cień nadziei dla Calias.
Kilka dni później namioty mierniczych przeniosły się na
wykupioną do użytku publicznego ziemię, porozstawiane w odległości trzech kilometrów jeden od drugiego na całej trasie
z Oristown do Megory. Któregoś dnia z samego rana w Calias
i w promieniu dwóch kilometrów od miasteczka usłyszeliśmy
dźwięk przypominający grzmoty, głuche uderzenia ziemi spadającej z łyżki koparki na wóz; towarzyszyły im swojskie okrzyki
– „wio!” – oraz dźwięk razów zadawanych mułom.
Kiedy wrócił Ernest, zastał mieszkańców zniechęconych
i zmęczonych wyczekiwaniem. Mimo odniesionej klęski, ten
młody człowiek potrafił zachować się ujmująco. Szczerze opowiedział nam o tym, jak zrobił wszystko, co było w ludzkiej
mocy, żeby coś dla nas wywalczyć. Najpierw pojechał do Omahy,
gdzie dołączył do niego jego teść i skąd razem udali się do Des
Moines. Jego ojciec był tam prezesem agencji ubezpieczeniowej,
która kredytowała kupno ziemi w „Little Crow”. W towarzystwie
powiększonym jeszcze o dwóch biznesmenów, przyjaciół ojca,
pojechali do Chicago i doprowadzili do spotkania z prezesem
C. & R.W. Prezes pokazał im plany, z których, jak to ujął, każdy
logicznie myślący człowiek wyciągnąłby wniosek, że biorąc pod
uwagę ich zamiary, jest absolutnie wykluczone, żeby linia kolejowa przebiegała przez Calias. Chcieli poprowadzić linię kolejową przez rządowe miasta. Prezes na zakończenie dodał, że jeśli
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kiedyś będą potrzebować jakiejś przysługi, bez wahania mają się
do niego zwracać, a on z radością pomoże.
Kilka dni później w Calias pojawił się człowiek o nazwisku
John Nodgen. W miastach, które nie zostały ujęte w planach linii kolejowych, patrzono na niego tak, jak ciężko chory patrzy
na przedsiębiorcę pogrzebowego. Był to rudy Irlandczyk ze
szparą między zębami i pełnymi dzikości, błękitnymi oczami.
Mówiono o nim, że przeniósł więcej miast niż ktokolwiek inny.
Przywiózł ze sobą konie, wozy, blok do podnoszenia ciężarów
i wielkie stalowe wózki. Klął jak szewc i zarzekał się, że może na
raz przewieźć dwa budynki z Calias.
Pierwszym opuszczonym budynkiem był pub. Właściciel
zostawił w nim zapasy, więc kiedy pojawili się robotnicy mający
robić przeprowadzkę, poradzili sobie jakoś z zamkiem do magazynu i poczęstowali się „czymś mocniejszym”. Kiedy byli już
w wystarczająco dobrych humorach, zabrali się do podnoszenia
budynku, który był kiedyś dumą pełnych nadziei mieszkańców
miasteczka. W ciągu kilku tygodni większa część tego, co stanowiło Calias, znalazło się w Megory, część zaś trafiła do Kirk.
Przez kilka dni nie padało, ale nagle znów zaczęło, i to w czasie, gdy kilka większych budynków znajdowało się w trakcie
przeprowadzki do Megory. Pod koniec lipca deszcze padały bez
przerwy, w dzień i w nocy. Deszcz znów lunął, gdy parterowy
budynek o długości trzydziestu metrów, podzielony na dwie
części, żeby łatwiej go było przewieźć, znajdował się w połowie
drogi do Megory. Po wielu dniach brnięcia i grzęźnięcia w błocie, za cenę przeszło tysiąca czterystu dolarów za samą przeprowadzkę, nie licząc strat z powodu wszystkiego, co się po drodze
popsuło, dom w końcu stanął na nowym miejscu. Pobudowanie
go w Calias kosztowało dwa tysiące trzysta dolarów, z czego
trzydzieści centów na sto dostawała firma transportowa
z Oristown. Teraz właściciel musiał dodatkowo zapłacić tysiąc
dolarów za nową działkę w Megory, zaś za działkę, którą zostawił w Calias dostał jedynie marne dziesięć.
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Z tego powodu trudno mi było dogadać się z ojcem
„Grzechotnikowej Jack”, kiedy przyszedł pokazać mi odrzucony
wniosek o ustalenie rezydencji córki. Musiałem przyznać,
że sprawa nie przedstawiała się ciekawie. Zgodziłem się na podpisanie zrzeczenia się roszczeń do jej działki oraz na opuszczenia jej terenu, co dawało jej szansę na ukończenie wymaganego
okresu rezydowania. Wszystko szło gładko do momentu, kiedy
trzeba było podpisać nową umowę. Napomknąłem, że warunki
się zmieniły, bo zaorałem osiemdziesiąt akrów prerii oraz że
rozpoczęła się budowa linii kolejowej. To wszystko wpływa na
wzrost wartości ziemi – teraz za sto sześćdziesiąt akrów ziemi
trzeba było zapłacić pięć tysięcy dolarów – więc powinienem
dostać gwarancję, że sprzeda mi ziemię za ustaloną wcześniej
cenę, kiedy sprawa potwierdzenia je praw do ziemi będzie załatwiona.
— Osobiście dopilnuję, żeby pan dostał tę działkę z powrotem – zapewniał – jak tylko córka dopełni wszystkich formalności.
— Dobrze, więc zawrzyjmy taką umowę. Dopłacę jeszcze
tysiąc dolarów ponad to, co zapłaciłem – zasugerowałem.
— Nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobię – wykrzyknął
i zamachał rękami, jakby był gotów stanąć do walki. – Jeśli nie
podpisze pan rezygnacji z roszczenia bez dodatkowej umowy,
gwarantuję panu, że Jack odwoła całą sprawę. Sam tego dopilnuję, słyszy mnie pan? – Wrzeszczał pochylony do przodu, z palcem wskazującym wymierzonym we mnie, jakby mi groził.
— Dobrze. Załatwimy wszystko jeszcze dzisiaj – odpowiedziałem.
Tak też zrobiliśmy. Przyznaję jednak, że trochę się bałem.
Z początku byłem spokojny, bo wziąwszy pierwszy kredyt hipoteczny o wartości tysiąca pięciuset dolarów, czułem, że transakcja jest pewna. Poza tym „Grzechotnikowa Jack” z ojcem musieli mi iść na rękę, żeby zadbać o własny interes. Teraz jednak
sprawy zaczęły przybierać inny obrót. Gdyby ojciec rzeczywiście
namówił Jack do odwołania całej transakcji, co by mi zostało?
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I co się stanie z tysiącem pięciuset dolarami, jakie zdążyłem im
dać?
Byłem tym bardzo zmartwiony i postanowiłem odwiedzić
Ernesta Nicholsona i opowiedzieć mu o całej sprawie. Ernest
wysłuchał mnie uważnie, a kiedy skończyłem, powiedział:
— Dostałeś od nich gwarancję tytułu prawnego, prawda?
— Tak – odpowiedziałem. – Dokument leży w banku w Calias.
— I niech tam zostanie. A staruszkowi powiedz, że ma dopilnować, by córka dopełniła koniecznego okresu rezydowania,
przy czym ma ci zagwarantować cenę, która była aktualna
w dniu podpisania pierwszej umowy; następnie, absolutnie nie
wcześniej, podpisz rezygnację z roszczenia. Jeśli wtedy będą ci
chcieli sprzedać ziemię, bardzo dobrze. Jeśli nie, będziesz miał
pieniądze, żeby kupić ziemię gdzie indziej.
Posłuchałem jego rady.
Ale musiało minąć czternaście miesięcy zanim pół-Szkot
pół-Irlandczyk zrozumiał, że musi się poddać. Nie miał innego
wyjścia, bo córka dała mi tytuł prawny do czegoś, czego sama
nie posiadała i wzięła za to ode mnie tysiąc pięćset dolarów gotówką. Sprawa wyglądała tak, że byłem jedynie niewinną stroną.
Mniej więcej w tym czasie zaczęła mnie przytłaczać ogromna potrzeba posiadania u swego boku przyjaciółki, która by
mnie kochała i dodawała otuchy. Ileż razy marzyłem o towarzyszce życia, która by przerwała tę obmierzłą, jednostajną samotność, jakiej świadomość co jakiś czas mnie dopadała. Wtedy,
podobnie jak teraz, myślałem, że dobrze by było mieć u boku
miłą, drobną, czarną dziewczynę, która dzieliłaby ze mną moje
smutki i zmartwienia. Moje myśli biegły do małego miasteczka
w Illinois i wyobrażałem sobie Jessie, która gospodaruje w naszej niewielkiej ziemiance i rozwesela mnie, kiedy wracam
z pracy w polu. Takie myśli koiły moje serce, ale tylko na chwilę,
bo zaraz przypominałem sobie, że wszystko wskazuje na to, że
Jessie woli służącego, który przynosi trzy dolary tygodniowo.
Wtedy przychodził kolejny atak przygnębienia, a moje marzenia
rozwiewały się jak mgła. Aby temu przeciwdziałać, zacząłem
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korespondować w romantycznym tonie z pewną dziewczyną
z St. Louis, córką trzeciego pokolenia mieszanej pary białej
i czarnej rasy. Pracowała jako pielęgniarka; była bardzo atrakcyjną dziewczyną i pisała tak czarujące i interesujące listy,
że w tamtym czasie dawały mi wielką przyjemność, pewnie
większą, niż dałaby mi jej rzeczywista obecność. Prawdę mówiąc, byłem tak zakochany, że omal nie straciłem rozumu i mało
brakowało, a uległbym jej zachętom, by się oświadczyć. Jednak
chwilowo śmierć trzech moich najlepszych koni odwróciła moją
uwagę od romansu; dziewczyna przestała mnie korespondencyjnie uwodzić, a ja nadal byłem kawalerem.
Doc, mój wielki człapak, utknął w potoku i utonął. Strata
Doca była najtrudniejsza do zniesienia, bo był to młody koń,
pełen życia i bardzo go lubiłem. Mulica Jenny co noc całymi
godzinami cichutko rżała po jego stracie. W listopadzie Bolivar,
towarzysz Doca – koń, za którego zapłaciłem sto czterdzieści
dolarów nie dalej, jak dziewięć miesięcy temu – dorwał się do
pszenicy, dostał ochwatu i padł.
W grudniu, kiedy wiozłem towar z Oristown, jeden z koni
z zaprzęgu moich jabłkowitych upadł i już nie wstał. W ciągu
trzech miesięcy straciłem trzy konie, które kosztowały razem
ponad czterysta dolarów, a ostatniego nawet nie zdążyłem spłacić. Zostały mi tylko trzy zwierzęta pociągowe, drugi jabłkowity,
mulica Jenny i „Stary Siwogłowy”, pozostałość z czasów mojego
handlowania końmi. Ubiegłej wiosny zebrałem spore plony
pszenicy, ale tylko niewielką część udało mi się zmłócić, bo niespodziewanie przyszły mrozy i ciągłe opady śniegu nie pozwoliły skończyć młocki przed kolejną wiosną.
Zima tego roku była naprawdę mroźna, jak to zwykle tu
bywa po wilgotnym lecie. Omal nie zamarzłem w swojej małej
ziemiance, ale w końcu przyszły ciepłe, wiosenne dni. Ziemianki
trzymają ciepło dopóki szczury, myszy i świstaki nie wydrążą
sobie dziur w ich ścianach, a ponieważ w moim domu poradziły
sobie z tym zadaniem świetnie i wydrążyły całe tunele, na własnej skórze odczułem tutejszy wietrzny klimat. Nie sądzę żeby
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czarująca pielęgniarka była szczęśliwa w takich warunkach.
W tej sytuacji, myśl o tym, że nie poprosiłem korespondencyjnej miłości o rękę, była prawdziwym pocieszeniem.
Wiele ciekawych rzeczy zdarzyło się w tym złożonym, wielostronnym systemie zależności pomiędzy Calias, Megory oraz
innymi pozostającymi w sporze i zazdrosnymi o siebie społecznościami, o czym zaraz opowiem. Bracia Nicholsonowie zdążyli
już otworzyć swoje biuro w zwycięskim miasteczku i zaproponowali przeniesienie tam swojego interesu oraz połączenie sił
z Megory w celu stworzenia lokalnej metropolii. Jednak ojcowie
miasta, święcie przekonani, że to im zawdzięcza ono linię kolejową, z poczuciem zwycięstwa i przeświadczeniem, że sami potrafią zbudować imperium, wzgardzili ofertą. Był to największy
błąd, jaki mogło popełnić Megory, a jego konsekwencje wkrótce
urosły do niebotycznych rozmiarów. Miasteczko zdało sobie
sprawę, że zachłyśnięte zwycięstwem straciło głowę i patrzyło
w przeszłość, rozpamiętując chwilowy tryumf czasów młodości;
bo w tej chwili sztandar zwycięstwa został przechwycony przez
tych, którzy wystąpili z propozycją przekucia chwilowego tryumfu w prawdziwy sukces. Wzgardzeni, zmienili plany i mądrze
i z rozwagą gdzie indziej zbudowali własny, niedosiężny azyl.
Ojcowie Megory dosłownie pękali z prostackiej dumy, zaś
zwykli mieszkańcy miasta podejmowali ojców miasta wytwornymi obiadami i traktowali jak królów, choć sami mieli udział
w wykupieniu jedenastu kilometrów drogi użytku publicznego.
Ojcowie miasta byli młodymi, napuszonymi, zadufanymi w sobie kogucikami i dopiero uczyli się piać. Zaś bracia Nicholsonowie
przyjęli do wiadomości, że Megory ich nie potrzebuje.
— To my stworzyliśmy Megory, a wy możecie patrzeć na
nasz sukces. Cha, cha, cha! Patrzcie na nasz sukces – rozległy się
okrzyki, kiedy rozeszła się wiadomość, że ojcowie miasta odrzucili ofertę Nicholsonów.
Megory było wielkie, a ja należałem do „Little Crow”. Ernest
wyruszył wtedy w swoją drugą długą podróż. Kiedy z niej wrócił, panowało tu przeraźliwie zimno i mróz skuwał ziemię.
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rozdział XVII

Powrót Ernesta Nicholsona.
Budynek w zachodniej części miasta.
„O co tu chodzi?”

W

krótce wielki budynek hotelowy z Calias został rozebrany
i przeniesiony do Megory, gdzie uświetnił jedną z granicznych
działek w miasteczku. W Calias zostały jeszcze tylko budynki
należące do braci Nicholsonów, to znaczy jednopiętrowy drewniany hotel, jednopiętrowy bank, pub, apteka, biuro ich firmy
i kilka mniejszych budynków. Były to ciężkie chwile dla mieszkańców Calias, a megorianie nie robili nic, by ułatwić im życie.
Tymczasem Megory rozrastało się, a nowe budynki powstawały,
jak grzyby po deszczu. Wszystko wskazywało na to, że miasteczko stanie się preriową metropolią; cena ziemi rosła, ale wciąż
pojawiło się mnóstwo chętnych do jej kupna. Znaleźli się inwestorzy z dużymi pieniędzmi i nic nie zapowiadało, że mogą się
pojawić jakieś przeszkody w dalszym rozkwicie Megory.
W tym samym czasie pewien rezolutny młody człowiek
przejmował kontrolę nad systemem, w bardzo krótkim czasie
powodując radykalną zmianę w tej społeczności. Tym człowiekiem był Ernest Nicholson. W dniu jego powrotu byłem właśnie
w składzie towarowym w Oristown. Ernest wziął stamtąd swój
samochód i udał się w kierunku zachodnim, do Megory.
Dotarłszy do celu, zlecił Johnowi Nogdenowi, aby ten udał się
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do Calias, rozebrał budynek banku, zabrał wszystkie konie, jakie
mieli i przeholował budynek – ku zaskoczeniu mieszkańców
miasteczka wcale nie do Megory, jak wszyscy sądzili, kiedy zaprzęg składający się z siedemdziesięciu sześciu koni ciągnących
„Bank Calias” zbliżał się do miasteczka. Niecały kilometr od
południowej granicy Megory wóz skręcił drogą na zachód.
Około szóstej wieczorem, kiedy zaszło słońce, „Bank Calias”
stanął na zboczu północnego stoku wzgórza, w pobliżu miejsca,
gdzie geodeci skończyli pomiary.
Co to ma znaczyć? Wszyscy zadawali sobie to pytanie.
O co tu chodzi? Dlaczego Ernest Nicholson przeniósł „Bank
Calias” osiem kilometrów na zachód od Megory i postawił go
w miejscu, gdzie kończą się pomiary. Bawiło mnie to, bo zadawano mnóstwo pytań, a nie było komu na nie odpowiedzieć.
Ktoś zasugerował, że może to ta sama zagrywka, co kiedyś.
Zapadła cisza, a potem ktoś spytał:
— Jak zagrywka?
— Co, buduje nowe Calias? – ktoś zasugerował.
Po chwili:
— Ach, rozumiem – stwierdził jakiś mądrala, jeden z ojców
miasta. – Głupi dowcip.
Odpowiedź, która wszystkich zadowoliła, była tylko pułapką, w którą złapali się krótkowzroczni. Uznali, że wystarczy rozgłosić wśród ludzi, że linia klejowa będzie biec aż do granicy
z hrabstwem Tipp, a potem sprzedać im ziemię, bo o to chodzi
w tym blefie. Położyć rękę na ich pieniądzach, a później można
się pośmiać, kiedy ktoś się zorientuje, że zrobiono go w balona.
Mieszkańców Megory bardzo ubawiła ta teoria, tak samo, jak
bawił ich Nicholson, który opowiadał wszystkim, jak próbował
kupić linie kolejowe.
— Cha, cha, cha! Kolejna przechwałka Nicholsona!
— Hi, hi, hi! Nicholson zrobił z siebie idiotę.
Stacja końcowa kolei żelaznej będzie się znajdowała
w Megory co najmniej przez następnych dziesięć lat. Setki tysięcy ludzi będą przyjeżdżały do Megory, żeby złożyć wniosek
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o udział w losowaniu działek w hrabstwie Tipp i zewsząd będą
dobiegać głosy: „Patrzcie, jak Megory się pięknie rozwija!”.
Ernest czasem pojawiał się w mieście, ucinał przyjazne pogawędki z mieszkańcami, opowiadał zabawne historie i znikał.
Nikt nie był na tyle złośliwy, czy też nie miał tyle odwagi, żeby
powiedzieć mu w oczy to, co się mówiło za jego plecami. Ernest
natomiast nigdy nie wspominał o tym, jakie ma zamiary. Po prostu, systematycznie i planowo, przy pomocy Johna Nogdena,
przenosił kolejne budynki. Wypisywał kolejne czeki na płatności, które można było zrealizować w „Banku Calias”, który
otwarto następnego dnia po przeprowadzce na prerię, osiem
kilometrów od Megory.
Według rejestru sądowego, sześć działek po sto sześćdziesiąt
akrów na zachód od miasteczka w ostatnim czasie zmieniło właściciela; nikt w Megory nie znał nazwiska kupca; znana była jedynie cena, jaką zapłacił – od czterdziestu do pięćdziesięciu
dolarów za akr. Ludzie, którzy sprzedali ziemię, wpłacili pieniądze na konta w bankach w Megory. Można było odnieść wrażenie, że wiedzą tylko, że ktoś przyjechał pod ich dom i spytał, czy
są zainteresowani sprzedażą. Ktoś odpowiedział, że nie, ktoś
inny, że tak, ale zaraz dodawał, że ponieważ działki znajdowały
się tylko osiem kilometrów od Megory, to cena będzie wysoka,
bo Megory jest teraz „stolicą ‹‹Little Crown››” i bramą do terenów z najlepszą na świecie ziemią, która wkrótce znów będzie
rozdzielana.
— Jaka jest cena? – pytał wtedy kupiec i bez żadnych targów
płacił wymienioną sumę.
Minęło chyba z sześćdziesiąt dni, aż w końcu sprawa zaczęła
irytować mieszkańców Megory; nawet ojcowie miasta zaczęli się
trochę niepokoić. Kiedy jednak ktoś próbował pytać o sprawę
Ernesta, ten tylko puszczał oczko, częstował cygarem albo stawiał drinka i milczał jak grób.
Tymczasem, zupełnie niespodziewanie, pewna kobieta
z Des Moines kupiła działkę w Megory. Zleciła budowę hotelu
o podstawie siedem i pół na czterdzieści dwa i pół metra, a prace

120

budowlane natychmiast rozpoczęto. Na coś takiego mieszkańcy
Megory nie byli przygotowani, bo właśnie postawiono tu hotel
siedem i pół na trzydzieści i pół metra, „najlepszy” w zachodniej
części liczącego sześć tysięcy mieszkańców miasteczka i w promieniu dwustu czterdziestu kilometrów. Zawsze, kiedy w zabudowanym chałupami miasteczku na prerii pojawia się budynek
z prawdziwego zdarzenia, mówi się, że to „najlepszy budynek”
w okolicy.
Nigdy nie zapomnę podniecenia, z jakim mieszkańcy obserwowali budowę nowego hotelu w zachodniej części miasteczka
i wciąż nikt nie chciał przyznać, że to może być sprawka braci
Nicholsonów, za to wszyscy próbowali szukać argumentów na
rzecz twierdzenia, że Nicholsonowie to zakłamani manipulatorzy, knujący swoje nikczemne intrygi, żeby nabić w butelkę naiwnych. Dopiero później dowiedziałem się, co tak naprawdę się
tutaj działo. Mówił mi o tym sam Ernest, a jego opowieść
brzmiała tak:
— Cóż, Oscarze, po tym jak Megory odrzuciło moją ofertę,
wiedziałem, że mamy dwa wyjścia: albo rozwiązać problem,
albo wyjechać i zapomnieć. W Megory mało kto słyszał o hrabstwie Keya Paha, a kiedy linia kolejowa pominęła Calias, a przeszła przez Megory, megorianie bardzo się chełpili swoją wszechstronną wiedzą. Wiedziałem, że Calias stanie się pośmiewiskiem
całego rezerwatu, a ponieważ nie zamierzałem pakować się
i wyjeżdżać, zacząłem analizować sytuację. Im dłużej się zastanawiałem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że coś
trzeba zrobić i w końcu podjąłem decyzję. – Wiedziałem,
że Ernest Nicholson nie należał do ludzi, którzy składają puste
deklaracje. – Udałem się do Omahy, gdzie spotkałem się kilkoma przyjaciółmi, którzy byli biznesmenami. Opowiedziałem im
o swoich planach. Z Omahy pojechałem do Des Moines, zabrałem ojca i wybraliśmy się do Chicago, a tam zorganizowaliśmy
spotkanie z panem Hewittem, który wysłuchał z uwagą wszystkiego, co miałem do powiedzenia. Ponieważ Megory leży w odległości ponad ośmiu kilometrów od granicy hrabstwa Tipp,

121

kłopotliwe stało się prowadzenie bydła na wypas na prerię tak
długą drogą przez zasiedlony teren. Zwierzęta nie znoszą
wszystkiego, co przypomina cywilizację, i pędzenie bydła jest
udręką, nie wspominając irytacji, jaką taki przemarsz budziłby
wśród mieszkańców. Ale to nie wszystko. Bydło pędzone
wąskim, dwudziestometrowej szerokości przejściem między
ogrodzeniami z siatki w każdej chwili może wpaść w popłoch
i zacząć pędzić na oślep, powodując mnóstwo szkód. Wyjaśniłem
panu Hewittowi, że większość hodowców wciąż pędzi swoje stada na północ i korzysta z transportu linii kolejowych C.P. & St.L.
Hewitt nie zdawał sobie sprawy, że kierownictwo zarządziło
przedłużenie linii kolejowej po to, aby przejąć biznes przewozu
bydła, więc wysłuchał wszystkiego z poważną miną. W końcu
wstał z krzesła i podszedł do mapy, która zajmowała połowę
ściany, na której zaznaczone były wszystkie linie należące do
C. & R.W. Patrzył na mapę przez kilka minut, analizując sytuację, po czym odwrócił się i powiedział: „Niech pan wraca i kupuje ziemię, o której pan wspomniał”. Nagle wszystko okazało
się bardzo proste.
Do momentu, gdy linia kolejowa prowadząca do Megory
była gotowa, budynek banku, który został przeniesiony osiem
kilometrów na zachód od miasta, miał już spore towarzystwo
w postaci kolejnych, nowych budynków. W tym miejscu powstała całkiem niemała miejscowość, a jej nazwa brzmiała Nowe
Calias. Kiedy Megory wzgardziło propozycją Ernesta, Nicholson
postanowił zbudować nowe miasto w „Little Crow”, ale wcale
nie zamierzał rezygnować z funkcjonującej od lat nazwy Calias.
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rozdział XVIII

Główny Inżynier Stanley

M

egory wciąż przeżywało okres rozkwitu, może nie aż takiego, jak ubiegłego lata, ale intensywniejszego niż rok później, zaś
Nowego Calias wciąż nikt nie traktował poważnie, dopóki pewnego dnia w miasteczku nie pojawił się pan Stanley, żylasty mężczyzna z czarnym wąsikiem, o świdrujących oczkach. Wysiadł
w Megory ze swojego powozu i zaczął tę samą robotę, którą rok
temu wykonywał na zachód od Oristown.
Naprawdę, przykro było patrzeć, jak samolubne marzenia
mieszkańców Megory roztrzaskują się o skały ich własnej krótkowzroczności. Kilka dni po Stanley’u do miasteczka przybył
przedsiębiorca budowlany specjalizujący się w robotach kolejowych, który odwiedził Megory latem ubiegłego roku i stał się
tam postacią powszechnie znaną i cieszącą się opinią osoby nie
żałującej na nic pieniędzy. W zeszłym roku w grudniu podziękowano mu i pożegnano, teraz zaś, chociaż nikt nie mówił o tym
głośno, wszyscy zachodzili w głowę, co tu robi, skoro w Megory
nie potrzeba wykonawcy robót kolejowych – ani teraz, ani za
pięć, ani za dziesięć lat. Zwykle, jeśli linia kolejowa dochodziła
do jakiegoś niewielkiego miasteczka na Zachodzie, wiadomo
było, że to stacja końcowa i że będzie nią przez następne dziesięć
czy dwadzieścia lat. Dlatego też mieszkańcy Megory byli przekonani, że i tym razem nic się nie zmieni. Wcześniej mieszkańcy
Oristown sądzili, że nie ma mowy o przedłużeniu linii kolejowej
do Megory, teraz megorianie nie widzieli możliwości pociągnięcia
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jej do Nowego Calias. Tymczasem spółka Trelway w oszałamiającym tempie położyła tory. Pierwszy pociąg przyjechał do
Megory pewnej czerwcowej niedzieli (rozkłady jazdy zawsze
zaczynały się od niedzieli), zaś we wrześniu ten sam pociąg dojeżdżał już do Calias, bo słowo „nowe” zostało z nazwy usunięte.
Megorianie niechętnie przyznawali, że co prawda pociąg pojedzie dalej, do Calias, ale za to na noc będzie musiał wrócić do
Megory, i stąd następnego dnia o szóstej rano będzie wyjeżdżał
w trasę. W Megory linia kolejowa miała swój trójkąt nawrotny,
który zajmował teren pastwiska wynajęty na okres dwóch lat,
zaś w Calias powstał wyciąg nawęglający, trójkąt nawrotny,
obrotnica, parowozownia i ogromna stacja towarowa. Tak się
rozpoczęła jedna z najbardziej zażartych wojen pomiędzy miastami, jakiej byłem świadkiem.
Na sąsiadującym z Megory wzgórzu, w odległości ośmiu
kilometrów od miasteczka, usadowiło się Calias, które widać
było z daleka, podobnie jak dawniej „stare” Calias. Miasteczko
było teraz stacją końcową, a jego sylwetka z oddali wyraźnie rysowała się na horyzoncie. Sprawa została przesądzona i powszechnie było wiadomo, że kiedy nowy rezerwat na zachodzie
zostanie otwarty, to Calias, a nie Megory, będzie najodpowiedniejszym miejscem do pomieszczenia tłumów, jakie przyjadą,
żeby wziąć udział w loterii działek. Jednak megorianie przekonywali, że Calias usytuowane jest tak wysoko, że w miasteczku
na pewno brakuje dobrej wody, zatem to miejsce nie może rywalizować z Megory mającym takie naturalne plusy, jak dobra,
miękka woda dostępna na terenie całego miasteczka.
Są pewne rzeczy, bez których poważny rozwój miasta na
prerii jest niemożliwy. Pierwszą jest linia kolejowa. Drugą – odpowiednie tereny rolnicze, pozwalające na wyżywienie mieszkańców rozwijającego się miasta (jeśli chodzi o obydwie Dakoty,
liczące się miasteczko ma od tysiąca do trzech tysięcy mieszkańców) Ostatnią rzeczą są ludzie biznesu, nowocześni, postępowi
i dobrze zorientowani. Pod tym względem Calias miało nad
Megory przewagę, o czym wkrótce wszyscy się przekonali.
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Kiedy Calias przeniosło się w nowe miejsce, mój adres pocztowy zmienił się na Megory. Mniej więcej wtedy powstała
pierwsza wiejska trasa pocztowa na terenie rezerwatu.
Mieszkańcy Megory bardzo się tym szczycili. Kolejnym powodem do dumy były świetne tereny rolnicze. Miasteczku podlegała ciągnąca się kilometrami w każdym kierunku idealna do
uprawy ziemia i na początku tej przykrej rywalizacji między
miastami Megory i Calias, do Megory należała duża część rynku
płodów rolnych. Klienci znali tylko Megory, co w znacznym
stopniu pozytywnie wpływało na rozwój miasta.
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rozdział XIX

W dolinie Keya Paha.
Rywalizacja. Gwardia Strażnicza

P

odstawowym warunkiem budowania miasteczka na zachodzie są dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Było to pierwsze
utrudnienie, z którym musiało zmierzyć się Calias. Kiedy miasteczko przeniosło się w nowe miejsce, zaczęły do niego napływać dziesiątki inwestorów płacących za ziemię najwyższe ceny,
jakie spotykano do tej pory w nowych miastach na środkowym
zachodzie.
Czterdzieści kilometrów na południe od dwóch rywalizujących ze sobą miasteczek znajduje się miejsce, gdzie pośród urodzajnej ziemi wije się piaszczysty wąwóz zwany Keya Paha.
Ziemia ta została zasiedlona trzydzieści lat temu przez ludzi
przybyłych ze wschodu, którzy zapakowali swoje wieprze, cielęta i owce na wozy i wyruszyli na południe. Przemierzyli osiemdziesiąt kilometrów, by w końcu dotrzeć do linii kolejowej.
Mimo że trudno było o większe plony kukurydzy, pszenicy,
owsa i lucerny od tych, jakie przynosiła dolina, to po jej drugiej
stronie znajdowały się wielkie piaszczyste góry, na których nie
rosło nic, prócz wysokich czerwonych traw. Kiedy trawy dojrzały, bydło nie chciało ich jeść, a ponieważ rosły w kępach, wiatr
wywiewał wokół nich piasek aż do korzeni, tak że bardzo trudno było poruszać się pośród nich konno czy autem. Im dalej na
południe, tym wzgórza stają się coraz wyższe, aż zaczynają
126

przypominać góry Sierra Nevada, a u ich szczytów na północnozachodnich zboczach znajdują się przypominające jaskinie
wgłębienia w miejscach, gdzie silny wiatr rzeźbił skałę.
Droga prowadząca do linii kolejowej na południu była
piaszczysta, więc trzeba było uważać, żeby nie wpaść w liczne
doły. Trzeba było omijać wydmy, przez co podróż stawała się
mozolna i niebezpieczna. Kiedy linie kolejowe C. & R.W. puściły tory przez hrabstwo Megory, cały okoliczny transport, który
do tej pory odbywał się przez stacje kolejowe na południu, natychmiast zaczął kierować się na północ, gdzie nowa kolej żelazna ogromnie ułatwiała podróżowanie.
Hrabstwo Keya Paha było chyba najbardziej odludnym
miejscem, jakie w życiu widziałem. Po zachodzie słońca kojoty
zamieszkujące okoliczne piaszczyste wzgórza zaczynały serię
płaczliwego wycia, które wypełniało przestrzeń i odbijało się
echem, niczym muzyka organów parowych, a mnie ciarki przechodziły po plecach. Mieszkańcy od trzydziestu lat nie słyszeli
innych dźwięków, prócz tych monotonnych łkań kojotów i nie
oglądali innych ludzi prócz sąsiadów. Mężczyźni co jakiś czas
jechali do Omahy z cielętami, ale kobiety i dzieci nie znały innego świata poza doliną Keya Paha.
Pierwszej zimy na prerii wybrałem się do doliny, by poszukać ziarna pszenicy. Spotkałem tam ludzi. którzy nigdy w życiu
nie widzieli czarnego człowieka. Kilkakrotnie zdarzyło się, że
dzieci uciekały przede mną, krzycząc, że spotkały w lesie lwa lub
inne dzikie zwierzę. W jednym z domów, w którym zatrzymałem się na noc, mniej więcej dziewięcioletnia dziewczynka przyglądała mi się z takim zainteresowaniem, że mnie to rozbawiło
i w końcu udało mi się ją namówić, żeby usiadła mi na kolanach.
Wpatrywała się we mnie uporczywie, po czym delikatnie wyciągnęła rękę, żeby dotknąć mojej brody, popatrzyła mi w oczy
i spytała:
— Dlaczego pan się nie myje?
Kiedy kolacja była na stole, podszedłem do umywalki umyć
twarz i ręce. Dziewczynka nie odrywała ode mnie wzroku,
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a kiedy skończyłem, patrzyła na mnie z zakłopotaną miną, jakby
chciała powiedzieć: „Umył się, ale ciągle jest brudny”.
Od jakichś dwudziestu lat, czyli dziesięć lat po w osiedleniu
się w dolinie, mieszkający tu pionierzy byli systematycznie okradani z przychówku bydła. Złodzieje uporczywie robili obławy
na cielaki i źrebaki, zaganiali je w głąb rezerwatu, gdzie zwierzęta znikały. Tak się działo przez całe lata. Ludzie mówili, że władze hrabstwa w pewien sposób na to pozwalają, ponieważ sprawy w sądzie wiecznie odraczano, a ponieważ samo prawo i procedury były nieudolne, rzadko udawało się ukarać przestępcę.
Kiedy mieszkańcy doliny stracili resztki cierpliwości, zebrali się
i postanowili działać na własną rękę. Tak powstała lokalna
„gwardia strażnicza”. Jej zadaniem było wymierzenie kary coraz
bardziej zuchwałym bandziorom, których w okolicy dobrze
znano. Kiedy kilku przestępców powieszono, a wielu innym
spuszczono chłostę, strażnicy przegonili z hrabstwa złodziei i od
tej pory w dolinie zapanował spokój.
Zanim kolej żelazna dotarła do Megory, mobilność mieszkańców doliny ograniczała się do wyjazdów koniecznych do
przeżycia. Ale gdy czterdzieści kilometrów na północ rozkwitło
Megory, wielu spośród aktywnych i bogatszych mieszkańców
doliny przeniosło się do miasteczka. Chodniki i drewniane budynki wzdłuż drogi tworzyły ulicę Główną; mieszkańcy doliny
zaczęli uważać Megory za ważne i warte odwiedzania miasto.
Wielu z nich nigdy nie widziało pociągu lub nie jeździło koleją,
a w Megory budowano cementowe chodniki i studzienki ściekowe, które były tu konieczne ze względu na wyjątkowo niefortunne usytuowanie miasteczka. Położone było w dole, znajdowało
się tu wiele miejsc z glebą o odczynie zasadowym, nisko położonych niecek z warstwą orsztynu w podglebiu, co powodowało
zatrzymywanie wody na powierzchni do tego stopnia, że przy
deszczowej pogodzie woda stała na ulicach i w piwnicach domów. Ale Megory miało przewagę na starcie. Największe i najlepsze ziemie do tego czasu zdążyły się przeobrazić w pola
uprawne, a osadnicy szybko przeobrazili się w gospodarzy
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rolnych z prawdziwego zdarzenia. W Megory znajdowały się też
największe i najlepsze banki w okolicy. Mimo całej operatywności Calias, bankowość wyglądała tu marnie. Można było pójść
po pożyczkę do banku braci Nicholsonów i dostać największą
możliwą sumę na rozwój gospodarstwa, bo ojciec chłopaków
był prezesem firmy ubezpieczeniowej, która udzielała kredytów,
ale banki w Calias miały ograniczone możliwości pożyczek terminowych na papiery wartościowe. Największy minus Calias
wiązał się z faktem, że na zachodzie hrabstwa Tipp Indianie zajęli działki w odległości jedenastu czy trzynastu kilometrów od
miasteczka, zatem właściwie nie było ziemi, którą można było
zasiedlać.
Nikt nie miał wątpliwości, że z biegiem czasu, gdy tylko rząd
poczuje się skłonny do wydania Indianom licencji, ich działki
zostaną wykupione. Zgodnie z prawem licencja nie mogła zostać
wydana przed upływem dwudziestu pięciu lat. Ludzie prawdopodobnie będą wynajmować ziemię, orać ją i uprawiać – to jednak był plan na przyszłość, tymczasem Calias potrzebowało
ziemi już teraz.
W większości przypadków miasteczka na zachodzie na początku rozwijały się gwałtownie, później jednak, co nieuniknione po początkowym okresie entuzjazmu, powoli butwiały, a dotyczyło to wszelkich sfer życia. Ponowne odrodzenie jest przypadkiem rzadkim. Tak wyglądały sprawy w miasteczkach rezerwatu „Little Crow” na początku trzeciego roku osadnictwa.
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rozdział XX

Ostatni bastion wyjętych spod prawa

K

iedy strażnicy z doliny Keya Paha przegonili ze swojego terenu wyjętych spod prawa, złodziejaszki ukryły się na terenie
rezerwatu, na skrawku ziemi znajdującym się jakieś czterdzieści
kilometrów na północny wschód od Megory. Tutaj od wschodu
rozlewa swoje mroczne wody rzeka Missouri, zaś od północy –
niczym ścieżka wydeptana przez krowy u stóp wzgórz – biegnie
rzeka Biała, wijąc się i meandrując na niezliczonych zakrętach,
a jej białe, wapienne wody opłukują koryto, wprowadzając do
nurtu tony iłu pochodzącego ze wspaniałych, ciemnych brzegów. Od południa otoczona brunatnymi wzgórzami o wyszczerbionej linii toczy swe wody rzeka Whetstone, a na zachodzie
znajdują się progi skalne potoku Landing Creek. W kącie utworzonym pomiędzy tymi potokami i rzekami leży skrawek idealnie płaskiej jak stół najżyźniejszej w całym „Little Crow” ziemi,
zwany Równiną Yully’ego. Swoją nazwę równina wzięła od imienia słynnego rabusia i koniokrada, Jacka Yully’ego, z którym
dogadali się bandyci z doliny Keya Paha i przez lata działali razem, tworząc bandę złodziei bydła, której zła sława obiegła cały
stan. W promieniu 150 kilometrów plądrowali i rabowali gospodarstwa, a bydło i konie zaganiali na równinę, której naturalne granice stworzone przez progi potoków i koryta rzek stanowiły najlepsze ogrodzenie. Pochodzili z mieszanych rodzin,
znali w okolicy każdy zakątek i każdego bandziora. Ich działal-
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ność trwała do czasu, gdy rozpoczęto przyznawanie ziemi w rezerwacie „Little Crow”, który okazał się ostatnim bastionem
Jacka Yully’ego.
Przez wiele lat Yully uchylał się prawu hrabstwa i stanu, zbudował wspaniałą rezydencję w pobliżu strumienia, którego spienione wody wpadają do małego jeziorka, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się sanatorium. Był szefem, dyktatorem i arbitrem
zjednoczonych sił różnej maści kryminalistów i złodziei
w „Little Crow” i hrabstwie Keya Paha. Wszystko się skończyło,
kiedy pewnego pięknego czerwcowego dnia oddział składający
się z ludzi wezwanych przez szeryfa na pomoc, z przedstawicielem policji federalnej na czele, przeprawili się przez Whetstone
i przyczaili w kryjówce między zagrodą a domem Jacka Yully’ego.
Widzieli, jak wchodzi do zagrody i przygotowuje sidła do zastawienia. Część ludzi szeryfa podeszła z drugiej strony, by uniemożliwić rzezimieszkowi ewentualną ucieczkę do domu. Kiedy
rozkazano mu poddać się, Jack w odpowiedzi przeskoczył przez
konia, schował się za nim i zaczął strzelać. W zamieszaniu, jakie
powstało, koń został postrzelony i upadł na Yully’ego. W wyniku
strzelaniny, oprócz Yully’ego, zginęło dwóch ludzi szeryfa.
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rozdział XXI

Boom

T

en niezwykle wartościowy kawałek ziemi o powierzchni
około pięćdziesięciu tysięcy akrów został przeznaczony na
działki i zasiedlony. Dzieliła go mniej więcej taka sama odległość od Kirk, jak od Megory, więc oba miasteczka w równym
stopniu zainteresowane były tutejszym rynkiem zbytu. Ale to
Kirk miało większy udział w rynku do czasu, gdy w Megory nie
zbudowano młyna. Nowy młyn płacił dwa centy więcej za dostarczoną pszenicę, więc farmerzy skorzystali i przenieśli większość płodów rolnych tutaj. Na północ od Megory, na zachód od
Landing Creek leżał następny skrawek niezwykle urodzajnej
ziemi z gęsto zaludnionym okręgiem miejskim, więc dzięki swojemu położeniu Megory również stamtąd ciągnęło zyski.
Wkrótce w miasteczku biznes tak się rozkręcił, że nawet najbardziej wymagający mogli pozazdrościć mieszkańcom, a megorianie mieli świadomość swojej korzystnej sytuacji. Miasteczko
rozwijało się systematycznie i stabilnie.
Bracia Nicholsonowie, z Ernestem na czele, zaczęli robić
wypady swoim wielkim Packardem na północ, południe i na
zachód w celu ożywienia kontaktów biznesowych. Wygłaszali
krótkie przemowy i zapraszali farmerów do Calias, gdzie oferowali darmowy posiłek w najlepszym hotelu. Założyli prężnie
działający i efektywny klub handlowy, która gwarantował kupno
wieprzów, krów i cieląt sprowadzonych na rynek w Omaha bez
kosztów transportu i dodatkowych wydatków. Ernest z pełnym
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zaangażowaniem i serdecznie tłumaczył oczarowanym farmerom z doliny i osadnikom z „Little Crow”, że Calias chce mieć
udział w ich biznesie. Proponował, że sam zrezygnuje z dwóch
pierwszych lat zysku po to, by farmerzy zechcieli przyjechać do
miasteczka i zapoznać się z tym, co mają im do zaproponowania
kupcy, banki i agenci nieruchomości. Dzięki tej propozycji
mieszkańcy Calias mieli przewagę nad megorianami, bo wielu
przejezdnych zaczęło zapełniać tutejsze hotele, restauracje, puby
i pensjonaty. Miasteczko znajdowało się na końcu drogi i było
miejscem, gdzie każdy osadnik przyjeżdżający do hrabstwa
Tipp musiał się zatrzymać, choćby na jedną noc, więc uzasadnione było zachęcanie potencjalnych klientów i przedstawianie
im korzyści płynących z zatrzymania się w Calias. Megorianie
bardzo szybko zorientowali się, że muszą działać. Zorganizowali
więc własny klub handlowy oferujący klientom takie same warunki. W rezultacie nawet niewielcy ranczerzy z doliny uświadomili sobie, że są ważnymi klientami, co doprowadziło do ich
ożywienia.
Ziemie należące do rezerwatów przeżywały okres tak wspaniałego rozkwitu, jakiego nikt się nie spodziewał i o jakim nie
marzył. Wartość ziemi w stanach Iowa, Minnesota, Illinois
i Nebraska podwoiła się w porównaniu z ostatnim dziesięcioleciem, i wciąż rosła. Plony były obfite, a zyski duże; w ciągu kilku
lat nieprzerwanej koniunktury farmerzy zdołali pospłacać kredyty, a w banku zostały im jeszcze pieniądze. Ich synowie i córki
zaczęli szukać dla siebie nowych ziem do zagospodarowania.
Emerytowani farmerzy wynajmowali swoją ziemię i zamiast
zwyczajowej jednej trzeciej żądali i otrzymywali od dwóch piątych do połowy, ewentualnie w gotówce – od trzech do pięciu,
a nawet sześciu dolarów za akr. Cena ziemi w tych stanach wahała się od dziewięćdziesięciu do stu pięćdziesięciu dolarów za
akr, co znaczyło od piętnastu do dwudziestu pięciu tysięcy dolarów za stusześćdziesięcioakrową działkę, więc zdaniem najemców cena wynajęcia do uprawy była znacznie zawyżona. Z tego
powodu zachodnie ziemie stanowiły wielką atrakcję, bo mając
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kilka tysięcy dolarów, inwentarz i parę maszyn, można było pobudować dom i dostatnio żyć. A ponieważ ta część Południowej
Dakoty zaliczała się do tzw. „pasa kukurydzy”8, dla niegdysiejszego inwestora czy człowieka chcącego się osiedlić był tu prawdziwy raj.
W nowych osadach mieszkańcy zwykle martwią się, czy klimat
jest wystarczająco wilgotny. Jedyną rzeczą, która może zakończyć spekulacje na ten temat, są obfite opady deszczu, a w „Little
Crow” trudno było na to narzekać. Czasami padało nawet za
bardzo. Przez pierwsze trzy lata było dość wilgotno, w czwartym
roku padało prawie bez przerwy. Na wschodzie kraju, na niżej
położonych terenach zamokły uprawy kukurydzy, zaś rdza
wpłynęła na znaczne zubożenie zbiorów zbóż. Tymczasem na
pagórkowatej ziemi „Little Crow” pogoda dopisywała i wszystko rosło bujnie i gęsto, wszystko pięknie się zieleniło, tak że okolica – jeszcze niespełna cztery lata temu surowa preria – sprawiała wrażenie zamieszkałej i uprawianej od lat. Podobała się
zainteresowanym kupnem i chętnie ją nabywano. Klienci znajdowali się natychmiast, gdy pojawiało się ogłoszenie o sprzedaży. Cena na początku roku wynosiła od dwudziestu pięciu do
czterdziestu dolarów za akr, w niektórych miejscach nawet więcej, a po pierwszym półroczu zaczęła rosnąć do czterdziestu
pięciu i pięćdziesięciu dolarów za akr. Nagle okazało się, że każdy kto posiada farmę w „Little Crow” jest kimś. Jeśli tylko decydował się sprzedać ziemię, wystarczyło, że o tym powiedział,
a natychmiast znajdywał się kupiec.
Panowała atmosfera radosnego entuzjazmu. Wszyscy czuli
to samo. Nikt się niczego nie obawiał. Ziemia w „Little Crow”
była najlepszą inwestycją – zdaniem mieszkańców lepszą niż
obligacje rządowe, bo jej wartość rosła bardzo szybko. Najlepsze
farmy usytuowane blisko miasta, kupione za pięćdziesiąt dolarów za akr w krótkim czasie sprzedawano z dużym zyskiem.
Stary, dobry kapitał napływał ze wschodnich stanów i „użyź8

Corn Belt – część stanów Midwestu charakteryzujących się wysoko rozwiniętym rolnictwem.
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niał” tutejszą ziemię. Ekscytacja, która rozpierała lokalną społeczność, nie wynikała z chęci posiadania cennej ziemi, lecz raczej z chęci kupienia dobrego gruntu, a następnie sprzedania go.
Po sprzedaży działki w hrabstwie Megory pieniądze natychmiast
reinwestowano w hrabstwie Tipp, gdzie ziemię po zmarłych
Indianach można było kupić za pół ceny.
Mniej więcej w tym samym czasie, wśród najbogatszych
osadników i biznesmenów, zaczęła się „gorączka automobilowa”. Pojawiło się sporo dwucylindrowych samochodów. Były
potwornie głośne, ale poruszały się szybciej od koni. Sunęły
przez okolicę, robiąc przy tym mnóstwo hałasu. Ten ruch, ta
prędkość budziły tyle emocji i zachwytu, że inwestor, chcąc nie
chcąc, nie zaznawał spokoju, póki nie stawał się posiadaczem
maszyny.
Dawniej, kiedy biznesmeni nie byli tak zamożni, a ziemia
miała znacznie niższą wartość i nie sprzedawała się tak dobrze,
agent nieruchomości wiózł potencjalnego kupca z jednego rogu
miasta na drugi, przejeżdżając przez skrzyżowanie i skręcając,
a klient co jakiś czas wysiadał, żeby przy pomocy łopaty przekonać się o jakości gleby. Następnie zastanawiał się nad inwestycją
kilka dni lub tygodni, a bywało, że nawet kilka miesięcy. Potem
któregoś dnia pojawiał się ze „swoją kobietą”, zwłaszcza gdy gospodarstwo wystawione na sprzedaż miało jakąś istotną wadę,
na przykład znacznie utrudniony dostęp do wody. Na wyżynach
„Little Crow” było kilka farm, na których nie można było dokopać się do niej, ale pod każdym innym względem gospodarstwa
te były doskonałe. Atuty w postaci korzystnego położenia i doskonałej jakości gleby równoważył niejako ten poważny feler.
Tymczasem w innych miejscach, na terenach położonych niżej
i na wzgórzach, wodę można było znaleźć bez problemu, jednak
wyżyny okazały się bardziej atrakcyjne i ziemia tu sprzedawała
się szybko i za wyższą cenę, niezależnie od tej niedogodności.
Kiedy potencjalny nabywca ziemi przyjeżdżał razem z „kobietą”, by obejrzeć działkę, jedno z pierwszych pytań, jakie zadawała niewiasta brzmiało:
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— Czy jest tu wystarczająco dużo wody?
Później kobieta mogła dalej psuć agentowi robotę, zmuszając męża do wynajęcia kogoś z tutejszych, którzy będą jeździć
z farmerem i jego żoną i oglądać farmy bez obecności agenta,
żeby uniknąć kupienia ziemi z jakąś ukrytą wadą. Czasem nie
tylko oglądali ziemię, ale jeszcze wypytywali sąsiadów o wady
i zalety poszczególnych działek. Ponieważ ludzie mieszkający na
wsi mieli zgubny zwyczaj plotkowania, utrudniali, a czasem
uniemożliwiali agentom zawarcie kontraktu. Dlatego też wielu
agentów, starych wyjadaczy, uniemożliwiało kontakt kupca z lokalną ludnością.
Jednak w moim przypadku wszystko wyglądało inaczej.
W okolicy miałem opinię „aktywisty”, a ponieważ moja ziemia
leżała pomiędzy Monca a Megory – czyli w okolicy uważanej za
pierwszorzędną, jeśli chodzi o jakość gleby i inne zalety – agenci nieruchomości zamiast obawiać się, że potencjalny klient
skontaktuje się ze mną, przyjeżdżali na moje podwórko lub na
pole. Ponieważ lubiłem rozmawiać z ludźmi, przedstawiali mi
potencjalnych klientów, w wyniku czego czasem wywiązywały
się długie dyskusje. Muszę przyznać, że często opowiadałem
przybyszom swoją historię, o tym, jak jeździłem jako steward,
oszczędzałem pieniądze, przyjechałem do „Little Crow”, kupiłem osiemdziesiąt akrów ziemi i zacząłem się bogacić. Większość
zainteresowanych z Illinois, Iowy, Minnesoty i Nebraski nie
przywykła do widoku czarnych farmerów i moja obecność, jedynego czarnego w byłym rezerwacie, budziła powszechną ciekawość. Dodatkową atrakcją był fakt, że przez lata pracy w firmie P—n miałem okazję obejrzeć prawie wszystkie hrabstwa
w środkowych stanach, i dzięki swoim obserwacjom potrafiłem
rozmawiać z nimi o hrabstwach, z których przyjechali.
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Ceny ziemi nadal rosły. Szybowały wyżej i wyżej, a na ziemię spadały z nieba hektolitry deszczu, zatapiając wszystkie
plotki o zbyt suchym klimacie. Od kwietnia do sierpnia lało tak
bardzo, że na wschodzie pola kukurydzy zostały zalane, a wśród
zbóż łodygi wybujały na taką wysokość, że przy najmniejszym
wietrze kłosy chyliły się ku ziemi. Plony na terenie rezerwatu nie
mogły być obfitsze, a ceny ze ziemię wyższe.
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rozdział XXII

Deklaracja Prezydenta

J

akby na ogólne życzenie, Prezydent wydał deklarację z informacją, że przeznacza do zasiedlenia na zasadach loterii cztery
tysiące działek w hrabstwie Tipp w cenie sześciu dolarów za akr.
Pośród miast wymienionych w deklaracji jako miejsca, w których można znaleźć punktu obsługi loterii, wymieniono Megory
i Calias. W tych miastach spodziewano się największych tłumów. Dlatego też mieszkańcy tych dwóch żywo rozwijających
się miejscowości rozpoczęli intensywne przygotowania do tego,
by goście mogli tu „miło spędzić czas”. Megory bardziej przypominające wieś sposobiło się pod kątem gospodarczym. Pośród
wielu „udogodnień” zaimprowizowano na przykład toaletę dla
pań oraz biuro informacji w wielkiej stodole dawniej służącej
jako miejsce składowania siana. Calias, o którym złośliwcy mówili, że jak tylko kolej przedłuży tory dalej na zachód, zostanie
zapomniane i martwe, tak jak to się stało z Oristown, teraz
w pełni życia i z ogromną energią przygotowywało się to przyjęcia „swoich” gości, którzy zapełnią ulice miasteczka. Zapowiadani
goście rzeczywiście się pojawili.
Zbliżała się chwila otwarcia rezerwatu pod zasiedlenie.
Miałem wrażenie, że do miasteczek zaczynają napływać ludzie
ze wszystkich zakątków wszechświata i przedstawiciele wszystkich możliwych zawodów. Wśród nich byli inwestorzy, którzy
twierdzili, że jeśli nie będą mieli szczęścia w loterii, kupią ziemię

138

z tytułem własności. Następni w kolejności byli różnej maści
hazardziści, jedni udający wielkich panów, inni dający sobie
spokój z utrzymywaniem pozorów oraz „prawdziwi” profesjonaliści. Mimo iż w każdym z miasteczek powzięto środki ostrożności, by przedstawiciele miejskiego półświatka trzymali się
z daleka, w obydwu już się roiło od kieszonkowców, naciągaczy,
kobiet lekkich obyczajów oraz ich towarzyszy.
Wolne działki przy ulicach Głównych w obydwu miasteczkach zdobiła ta sama dekoracja, co wszędzie w chwili otwarcia
rezerwatu. Rozstawiono tam niewielkie namioty, w których notariuszom towarzyszyły ładne dziewczęta pomagające zainteresowanym wypełnić formularze zgłoszeniowe. W wielu hotelach
czekały pokoje z trzema lub nawet czterema łóżkami, a w domach i budynkach, mających więcej niż jedno piętro, mieszkańcy przygotowali „pokoje do wynajęcia”. Rozstawiono wielkie
namioty z pięciuset łóżkami polowymi i – co istotne – zainstalowano masę „wodopojów” z barami na całą długość budynku,
zza których dziesiątki barmanów obsługiwało „spragnionych”.
Z drugiej strony sal barowych, ale również z namiotów, sal na
zapleczu i na drugim piętrze dochodził charakterystyczny
dźwięk – drrrr – wydawany przez niewielką kulkę z kości słoniowej, która wirowała na obracającym się kole ruletki oraz
przez loteryjki wyrzucające kości, którymi znudzeni mężczyźni
bawili się bezmyślnie dla zabicia czasu. Nie zabrakło również
stołu do gry w faraona, jak również kilku różnych kół fortuny.
Gdzieś z kąta dobiegały dźwięki ragtime’u. To tylko niektóre
z wielu atrakcji, jakie czekały pierwszych przyjezdnych wysiadających tu z pociągu piątego października w nocy.
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rozdział XXIII

Tam, gdzie czarny przegrywa

Z

anim przeniosłem się na zachód kontynentu, a także potem,
kiedy żyłem na farmie, moimi najlepszymi towarzyszami były
czasopisma. Od chwili, gdy w jednym z popularnych periodyków zaczęła się ukazywać książka w odcinkach zatytułowana
Frenzied Finance9 Thomasa W. Lawsona, a później The History of
the Standard Oil Company10 Idy M. Tarbell, pochłaniałem
wszystkie artykuły. Lubiłem czytać wszystko, co wzbogacało
moją wiedzę na temat historii tworzenia się tego wspaniałego
kraju, którego obywatele mogą się szczycić tym, że mieszkają w
„najwspanialszym kraju na świecie”.
Wiele myślałem o sprawach dotyczących ponad dziesięciu
milionów czarnych mieszkańców Ameryki. Wraz ze zdobywaniem wiedzy i budowaniem swojej świadomości oddalałem się
od pewnej kategorii ludzi należących do mojej rasy. A przepaść
ta rosła. Wyróżniłbym dwa typy ludzkie pośród czarnych
Amerykanów. Mam wrażenie, że różnica między nimi jest wyraźna, chociaż większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy.
Spotkałem się z czarnymi, którzy są inteligentni, rozsądni,
ostrożni, a równocześnie postępowi, ale również z takimi, którzy są ograniczeni i nie potrafią myśleć przyszłościowo. Prawdę
mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że tych drugich jest
9

Szalone finanse.
Historia Typowej Spółki Naftowej.

10
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dużo więcej, niż większość czarnych chciałaby przyznać. Jednak
najgorsze w tym wszystkim jest to, że wielu należących do drugiej grupy wymieszało się z tymi z pierwszej, łatwo więc ich pomylić. Ci ograniczeni są jak pies ogrodnika i nie chcą podporządkować się logicznym zasadom, koniecznym, by wyeliminować tarcia i niesnaski między rasami. Nie zdają sobie sprawy, ile
kosztuje osiągnięcie sukcesu, bo ich to nie obchodzi. Wolą robić
dużo hałasu, przypisując sobie zasługi innych ludzi, uczciwie
pracujących i starających się uwodnić, że są dobrymi obywatelami. Nic nie dowodzi mojej tezy w sposób bardziej oczywisty,
niż fakt doboru lektur.
Weźmy na przykład serię artykułów pod tytułem Following
the Color Line11 autorstwa znanego dziennikarza specjalizującego się w tematyce społecznej, które ukazały się w pewnym periodyku. Autor opisuje w swoich tekstach sytuację przez niego
zastaną i pod tym względem, moim zdaniem, różni się od wielu
dziennikarzy z Południa, którzy w swoich artykułach wciąż
mają skłonność do traktowania Afrykańczyków jako całości,
jako archaicznej ciotki Jemimy i wuja Toma12, który to stereotyp
czasami podtrzymywali nie szanujący swojej wolności czarni.
Artykuł ten był wart uwagi, jednak w kwestiach zasadniczych
nie różnił się od wielu innych artykułów publikowanych zarówno w tamtym czasie, jak i teraz, zajmujących się wielkimi i złożonymi problemami współczesności. Trzeba jednak przyznać,
że dzięki niemu tysiące czarnych Amerykanów, którzy w życiu
nie kupili książki ani czasopisma, zaczęło subskrybować periodyk. Seria artykułów została później wydana w formie książki
i stoi na półkach w domach tysięcy czarnych rodzin.
Od czasu zamieszkania na farmie, w ramach rekreacji miałem zwyczaj raz czy dwa razy do roku jeździć do Chicago. Przy
różnych okazjach chętnie opowiadałem tam o Południowej
11

Podążając za granicą koloru.
Aunt Jemima i Uncle Tom – w kulturze amerykańskiej archetypy postaci
czarnych kobiety i mężczyzny uosabiające postawę służalczości czarnych wobec
białych.
12
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Dakocie. Któregoś razu w trakcie konwersacji zreferowałem
historię niebywałego sukcesu, której słuchano z niezwykłą uwagą. Słuchacze co chwila komentowali:
— Ojej!
— Nie do wyobrażenia.
— Kto by pomyślał.
— I to czarny.
— Nie – sprostowałem bez wahania. – Biały.
Momentalnie, jak słońce nagle znikające za chmurą, całe
zainteresowanie słuchaczy zniknęło. Co więcej, zdarzało się,
że zamiast wytężonej uwagi pojawiały się słowa krytyki pod
moim adresem, bo po co w ogóle zabierałem im czas opowiadaniem o sukcesie jakiegoś białego. Zrozumiałem, że wśród czarnych Amerykanów należących do tej grupy przeważa pogląd, że
wszyscy biali powinni być bogaci. Niezależnie od tego, jak spektakularny byłby jego sukces, żaden biały nie może stanowić
wzoru do naśladowania. Nie czytając nic innego prócz prasowych dyskusji na temat swojej rasy, odmawiając przyjęcia jako
wzoru sukcesu odniesionego przez białego i ze wszystkich tarć
międzyrasowych wyciągając wniosek, że cała biała rasa ze wszystkich sił stara się poniżyć czarnego, nie można poczuć ekscytacji,
jaką daje świadomość rozwoju i postępu współczesnego świata,
a tym samym pozostaje się ignorantem w sprawach dotyczących
społeczeństwa. Co więcej, trudno jest człowiekowi poradzić sobie, nawet w najkorzystniejszych warunkach, jeśli nosi w sobie
przekonanie, że nie ma szans na sukces i nie ma nic do zaoferowania społeczeństwu. Jednym z najważniejszych zadań, jakie
postawiłem sobie w życiu, jest przekonanie należących do mojej
rasy ludzi, że czarny może osiągnąć wszystko, co zechce.
Tymczasem w całym rezerwacie „Little Crow”, leżącym jakieś tysiąc kilometrów od Chicago, byłem jedynym czarnym
rolnikiem, co więcej, na terenie pomiędzy Megory a Omahą,
czyli na przestrzeni pięciuset kilometrów, mieszkała jeszcze tylko jedna czarna rodzina posiadająca farmę. Miałem przy tym
doświadczenie życia w wielkim mieście, nie byłem więc żółto-
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dziobem, jak chcieliby niektórzy, chwalący się swoją przynależnością do klubów i udziałem w wydarzeniach towarzyskich.
Niektóre spostrzeżenia dotyczące kwestii społecznych poczyniłem jeszcze w czasach pracy na kolei. Pociągi, którymi jeździłem, przewoziły w ciągu miesiąca tysiące ludzi w głąb kraju.
Pośród tej masy migrującej ze „starych” stanów, bardzo rzadko
widziałem czarnych, a ci, których spotkałem, prawie bez wyjątku, nie mając wielkich nadziei, udawali się do miast na wybrzeżu Pacyfiku gotowi podjąć taką samą pracę, jaką wykonywali we
wschodniej części kraju. W czasie tych podróży zrozumiałem,
że ta słabość nie dotyczy tylko kategorii ignorantów i nieuczonych, ale również wykształconych. Mimo że z tymi drugimi
łatwiej się rozmawia, brakuje im wspaniałej cechy charakterystycznej dla Amerykanów, zwanej „inicjatywą”. Po czarnych
można się spodziewać, że będą dobrymi obywatelami, czego
dowiedli i jest to niezaprzeczalny fakt. Odnoszę jednak wrażenie, że brakuje im „nosa”, żeby na przykład udać się na północny
zachód i po prostu „zadziałać”. W siedmiu czy ośmiu rolniczych
stanach nie ma wystarczającej liczby czarnych farmerów, którzy
zajmowaliby jeden okręg geodezyjny13.
Kolejnym przejawem ograniczoności jest „zamiłowanie do
luksusu”. Czarni oczekują, że tam, gdzie przyjadą, ma na nich
czekać komunikacja miejska, cementowe chodniki i światło
elektryczne. Pamiętam, że czekałem dwa lata, żeby zobaczyć
w rezerwacie pierwszego czarnego przybysza. Nastąpiło to dopiero, kiedy przedłużono linię kolejową. Nigdy nie udawali się
na zachód dalej niż do Oristown, za to kiedy nadeszła chwila
nowej loterii, hotelowe kuchnie i jadalnie w Megory i Calias zapełniły się czarnymi kelnerami i kucharzami.
W ramach przygotowań do loterii, klub handlowy w Megory
drukował obszerne ulotki reklamowe ze zdjęciami okolicy, farm
i domów. Prezentowano postęp, jaki dokonał się tu od chwili,
13
Survey Township to kwadrat o wielkości 36 mil kwadratowych, czyli około
9300 hektarów; na takie kwadraty podzielone są poszczególne stany na potrzeby dokładnego określenia własności gruntów oraz spisów powszechnych.
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kiedy teren otwarto pod zasiedlenie, czyli w ciągu czterech
ostatnich lat. Przedstawiano dalsze możliwości rozwoju i związane z nim korzyści. Klub rozsyłał ulotki każdemu, kto podał
swoje nazwisko i adres, oraz ludziom, których adres podał ktoś
inny – z dopiskiem: „na życzenie”. Osobiście podałem nazwiska
co najmniej stu osób i wysłałem im ulotkę. Napisałem też kilka
artykułów i rozesłałem je do gazet wydawanych przez czarnych
na wschodzie kraju, a także w innych miejscach. Udało mi się
namówić jedną czarną osobę, żeby przyjechała i złożyła wniosek
– był to mój najstarszy brat.
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rozdział XXIV

„I przybył wielki tłum”. Pożar prerii

P

rzyjmowanie wniosków rozpoczęło się w poniedziałek
o dwunastej w południe. Poprzedniej nocy siedem pociągów
przywiozło tu mniej więcej siedem tysięcy ludzi. Około dwóch
tysięcy wysiadło w Megory, a pozostali pojechali dalej, do Calias.
Wielkie otwarcie trwało, a walka o klienta jeszcze bardziej zaostrzyła stosunki między dwoma zwaśnionymi miastami.
Jednak po kilku pierwszych dniach tłumy, za wyjątkiem kilkuset
osób, przeniosły się do Calias, nie zważając na głośne, złośliwe
uwagi dobiegające z peronu w Megory. A usłyszeć można było
na przykład:
— Jedźcie do Calias na drinka z wody.
Albo:
— Jedźcie do Calias płacić dziesięć centów za wodę do obmycia twarzy.
W Calias rzeczywiście brakowało wody. To jednak nie odstraszało przyjezdnych.
Linie kolejowe C. & R.W. puszczały tędy piętnaście pociągów dziennie, a pojedynczy tor bez podsypki, a w dodatku na
trasie pełnej zakrętów, nie należał do bezpiecznych, więc zatłoczony pociąg musiał jechać bardzo powoli. Ponieważ nie było
alternatywnego połączenia, podróż z Omahy do Calias i z powrotem trwała dwa pełne dni. Dzień i noc słychać było gwizd
lokomotywy – u-u-uuu – a dźwięk ten wywoływał dziwne
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wrażenie, że okolica ma za sobą długą historię. Megoriańska orkiestra dęta – stworzona na potrzebę chwili – nie zrażając się
niepowodzeniem, grała z zapałem na dworcu, próbując zachęcić
podróżnych do pozostania w miasteczku, ale na próżno, mimo
że wagony były zapakowane po brzegi.
Były to pamiętne chwile dla Calias. Z pociągów wysiadały
tysiące osób dziennie i człowiek miał wrażenie, że to niemożliwe, żeby wszyscy się pomieścili w tym małym miasteczku.
Na chodnikach od rana do nocy było pełno ludzi. Budki, w których można było złożyć formularz zgłoszeniowy, a także puby,
były czynne przez całą dobę. Tylu samochodów, co wtedy, nie
widziałem w żadnym miasteczku po dziś dzień. Warczały, klekotały i przemieszczając się przez teren rezerwatu, zabierały
stąd pasażerów, wioząc ich dalej na zachód.
Niedługo przed końcem otwarcia rezerwatu, pożar prerii
przesuwający się pod wpływem silnego wiatru z zachodu zaczął
w niebezpiecznie szybkim tempie zbliżać się w linii prostej do
Calias. Mimo iż od zachodniej strony wypalono pas prerii o szerokości osiemnastu metrów, aby oczyścić go z roślinności, to
wkrótce stało się jasne, że ogień przeskoczy tę barierę i wtargnie
do miasteczka, jeśli nie powstrzyma go jakaś niezwykła siła.
Było późne popołudnie, a pod wpływem wiatru, jak to się zwykle dzieje, płomienie wędrowały w górę, aż cały horyzont od
zachodniej strony zamienił się w pożogę. Wyglądało to, jakby
w płomieniach stanął cały świat na zachodzie. Nagle dziesięć
tysięcy ludzi do tej chwili pochłoniętych oglądaniem terenu, hazardem albo balowaniem dopadła świadomość zbliżającego się
niebezpieczeństwa. Tłumy rzuciły się do ucieczki na północ,
południe lub na wschód, na pola uprawne, zaorane, zatem bezpieczne od pożaru zagrażającego miasteczku. Wszystkie lokale
zamknięto, rejestrację zawieszono, a olbrzymie kontenery z ponad stoma tysiącami złożonych formularzy zgłoszeniowych załadowano na dwukółki i dla bezpieczeństwa wywieziono na
środek wielkiego świeżo zaoranego pola, gdzie nie groził im
ogień. Hazardziści zgarnęli swoje wygrane w torby i dołączyli do
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płynącego ulicami tłumu. Część ludzi, niosąc podręczne torby
podróżne, które zdążyli zabrać z przechowalni bagażu, jak stado
owiec ruszyła na północny skraj miasteczka, gdzie było ono
chronione przez pole kukurydzy.
Ernest Nicholson na czele grupy miejscowych przedsiębiorców i właścicieli ziemskich podjął odważną próbę zapobieżenia
zbliżającej się katastrofie. Wyciągnięto gaśnicę chemiczną
i szlauch, ale okazało się, że na niewiele się to zdało. Woda
z węża sikała cienką stróżką przez kilka minut, po czym przy
akompaniamencie dźwięku, jaki wydaje pusty kran, nagle się
skończyła, zaś silny wiatr uniósł proszek z gaśnicy wysoko
w górę. Ogień wtargnął do miasta. Wkrótce pierwszy dom,
wspaniała rezydencja, stanął w płomieniach, a potem następny,
następny i następny. Tysiące ludzi tłoczyło się na skrawku gołej
ziemi, w bezpiecznymi miejscu, i patrzyło, jak miniaturowe
miasteczko istniejące ledwie rok, będące bramą prowadzącą do
osad w sąsiednim hrabstwie, znika w płomieniach. Megorianie
widząc niebezpieczeństwo zagrażające oddalonemu o osiem kilometrów znienawidzonemu rywalowi, zwołali ochotników,
którzy natychmiast się zorganizowali w brygady, na wozy załadowali beczki, napełnili je wodą i popędzili na pomoc niechybnie zgubionemu już sąsiadowi.
Z miejsca, w którym zbierałem len piętnaście kilometrów
dalej, widziałem płomienie i chmurę dymu zbliżające się do małego, cichego miasteczka i obraz ten przywiódł mi na myśl
Pompeje przed wybuchem Wezuwiusza. Nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wiatr ucichł, zmienił kierunek
i nie minęło więcej niż dwadzieścia minut, jak rozpętała się idąca ze wschodu wichura, kierując płomienie z powrotem na teren, który wcześniej strawiły. Syknęło, błysnęło, w powietrze
wzbiło się kilka iskier... Gdy pojawił się pan L. A. Bell i jego wycieńczone muły o przekrwionych oczach ciągnące cysternę
wody z Megory, bracia Nicholsonowie – którzy podobno wyglądali jak robotnicy w upalny dzień na parowcu na Missisipi – powiedzieli mu, że Calias jest już bezpieczne i nie potrzebuje wody.
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Następnego dnia spadł deszcz. Pojawiło się jakieś dwieście
aut wiozących do miasteczka ludzi z całego hrabstwa Tipp.
Pamiętam tłumy, ale nie mam pojęcia, ile osób tam było, ale
przypominało to bardziej tłumy na Broadwayu albo ulicy
Stanowej w dniu pracy, niż ulicę Główną w mieścinie na prerii.
Tego popołudnia zaczęło się losowanie i pewna kobieta została
wylosowana jako numer jeden. W tłumie wypełniającym ulicę
na wprost miejsca, gdzie odbywało się losowanie, co chwila rozlegały się okrzyki zaskoczenia i radości szczęśliwców, którzy
usłyszeli swoje nazwisko wylosowane jako kolejny szczęśliwy
numer. Byłem zaskoczony taką ekscytacją i wielkomiejskością,
bo niespełna dwa lata temu przywiozłem na tę ziemię jeden
z pierwszych ładunków drewna i jako jeden z pierwszych rozpocząłem budowę w miasteczku. Nie mogłem powstrzymać poczucia, że świat pędzi do przodu i że żyję na odludziu – jak pisali moi czarni przyjaciele w odpowiedzi na mój list zapraszający
na otwarcie rezerwatu – ale w samym środku rozwijającej się
akcji.
Kiedy loteria się skończyła i tłum opuścił miasteczko, dowiedziałem się, że największym zainteresowaniem cieszyło się
miasteczko na południu, w stanie Nebraska. Zarejestrowało się
tam czterdzieści pięć tysięcy chętnych. Calias było na drugim
miejscu z czterdziestoma trzema tysiącami, a zainteresowanie
Megory wykazało tylko siedem tysięcy chętnych na sto piętnaście tysięcy wszystkich składających wniosek. Hotele w Calias
brały dolara od osoby. Kilka większych zbiło niezłą fortunę, zaś
puby podobno zarabiały średnio ponad tysiąc dolarów dziennie.
Ziemia zaczęła się sprzedawać jak świeże hamburgery w dniu
otwarcia rezerwatu.
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rozdział XXV

Szkotka

M

inęły cztery lata, od kiedy kupiłem drugą działkę i siedem
od kiedy wyprowadziłem się z Illinois. Odniosłem duży sukces
w rolnictwie, mimo kilku błędów na początku. Po sprzedaży
plonów z ostatniego sezonu okazało się, że zarobiłem trzy tysiące pięćset dolarów. Co więcej, od samego początku zależało mi
na tym, żeby znaleźć najlepszą i najlepiej zlokalizowaną ziemię.
Udało mi się. Pod uprawy przeznaczyłem dwieście osiemdziesiąt akrów, mając do pomocy osiem koni – ich zakup poszedł mi
trochę lepiej od poprzednich – oraz maszyny, ziarno i paszę
w wystarczających ilościach. Moja siedmioletnia praca przyniosła
mi ziemię i ruchomości o wartości dwudziestu tysięcy dolarów.
Kredytu do spłacenia zostało mi jedynie dwa tysiące dolarów.
Wszystko to osiągnąłem, mając niespełna dwadzieścia pięć lat.
Przez cały ten czas pędziłem kawalerskie życie, aż do lata
tego roku. Wiosną przeprowadziła się tu rodzina Szkotów, którzy wcześniej mieszkali w stanie Indiana. Rodzina składała się
z owdowiałego ojca, dwóch synów i dwóch córek. Jeden z chłopców pracował u mnie, ja z kolei – ze względu na wygodę – stołowałem się u nich.
Starsza z sióstr była śliczną dwudziestoletnią panną o blond
włosach, która zajmowała się prowadzeniem domu. Pomimo
tego, że miała ograniczony dostęp do edukacji, była dziewczyną
niezwykle inteligentną. Pisała wiersze i teksty piosenek, ale nie
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wiedząc, co można z nimi zrobić, nigdy ich nie wysłała żadnemu wydawnictwu. Znalazłem pewną redakcję, która okazała się
zainteresowana jej twórczością i zapłaciła pięćdziesiąt dolarów
za prawa do publikacji. Panna była niezwykle chłonna wiedzy,
a ponieważ przychodziło do mnie pocztą sporo różnej literatury
w postaci gazet, czasopism i książek, dawałem jej, by mogła czytać. Zainteresowała mnie sobą.
Wkrótce, wbrew swoim zamiarom, spostrzegłem, że dziewczyna pociąga mnie i że jestem bliski poważnego zaangażowania. Wszelka dyskusja na temat mieszania się ras wywoływała
społeczne oburzenie, ale moją jedyną intencją – przynajmniej
na początku – była uprzejmość i wsparcie rozwoju intelektualnego dziewczyny. Tymczasem znalazłem się na granicy zakochania. Sprawę pogarszał fakt, że obiekt mojego sentymentu
uczucie odwzajemniał. Dziewczyna jednak, tak samo jak ja, nie
miała intencji innych ponad bycie uprzejmą i wdzięczną.
Stworzyło to dość niezręczną sytuację, bo zanim zdaliśmy sobie
sprawę z naszych uczuć, nauczyliśmy się rozumieć siebie do
tego stopnia, że przejawiło się to w każdym naszym spojrzeniu
i geście.
Pewnego dnia sytuacja wymknęła się spod kontroli.
Studiowaliśmy dzieła Szekspira. Ona siedziała przy stole, ja stałem obok. Właśnie czytaliśmy Otella, a kiedy doszliśmy do momentu kulminacyjnego akcji, w którym Otello zmanipulowany
przez perfidnego Jagona zabija żonę, dziewczyna instynktownie
podniosła głowę i spojrzała mi w oczy, a kiedy oprzytomniałem,
okazało się, że pocałowałem ją dwa razy w usta, które mi podała.
Po tym zdarzeniu zacząłem czuć się dziwnie niezręczne w jej
towarzystwie. Nie potrafiliśmy spojrzeć na siebie, nie okazując
uczucia, które skrywały nasze serca.
Zawsze stosowałem się do wszystkich zasad i obyczajów panujących między białymi, wśród których żyłem. Byłem więc
traktowany z szacunkiem i niezwykłą uprzejmością; w lokalnych gazetach moje nazwisko wspominano w samych superlatywach i cieszyłem się opinią jednego z najbardziej zasłużonych
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obywateli „Little Crow”. W momencie, kiedy zrozumiałem powagę sytuacji, chyba się przestraszyłem, ponieważ nigdy nie
miałem zamiaru zakochiwać się w białej dziewczynie. Zawsze
miałem negatywny stosunek do małżeństw międzyrasowych,
przede wszystkim dlatego, że dla czarnego mężczyzny była to
ostatnia rzecz, o jakiej mógłby pomyśleć. Jednak nie sposób
było powstrzymać rodzącego się między nami uczucia.
***
Był kiedyś człowiek – znany w historii czarnych Amerykanów
– wybitny przedstawiciel swojej rasy, który przez lata zasłużył
się wieloma dokonaniami na jej rzecz. Ale będąc u szczytu swojej kariery urzędnika federalnego, nagle bardzo zawiódł swoich
czarnych braci i ściągnął na swoją głowę krytykę białych, którzy
darzyli go wielkim szacunkiem, a wszystko przez to, że poślubił
białą kobietę, stenografkę ze swojego urzędu.
Tych dwoje musiało się bardzo kochać i pewnie dlatego udało im się pokonać strach przed społecznym ostracyzmem, jaki
ich spotkał po ślubie. Zakładam, że kobieta go kochała, bo
w moim pojęciu biała, inteligentna, szanowana kobieta, która
zdawała sobie sprawę z sytuacji, musiała kochać tego czarnego
mężczyznę, i to kochać całym sercem, żeby zdobyć się na taki
krok. To musiało być naprawdę silne uczucie, które pokonało
dręczącą świadomość, że obyczaj, tradycja i poczucie godności
obydwu ras są mu przeciwne. Jednak wszystko, co zakazane, budzi wewnętrzny sprzeciw i wywołuje chęć pokonania przeszkody. Wystarczającym argumentem za takim związkiem jest prawo do miłości.
Kiedy myślałem o tym wszystkim, bałem się coraz bardziej,
ale odczuwałem też radość. Mijało piękne lato, a ja nie byłem
samotny, wręcz przeciwnie, cieszyłem się odwzajemnionym
uczuciem. Chodziłem cały w skowronkach, odkrywając swoje
szczęście. Miałem towarzyszkę, z którą mogłem dzielić się swoimi myślami, która uważnie słuchała tego, co mówię. Kiedy czasem ogarniał mnie smutek, jej obecność wystarczała, by mnie
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pocieszyć. Jednym słowem, nasz związek rozwijał się powoli
i niespostrzeżenie, a ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy.
Dwa samotne serca zaczęły ku sobie ciążyć. Taka była rzeczywistość, która nas dopadła, a my nie byliśmy w stanie nic zrobić, by
wyplątać się z tego kłopotliwego położenia. Próbowaliśmy unikać siebie. Próbowaliśmy wszystkiego, by pokonać słabość. Bóg
nas doświadczał, a doświadczenie to było bardzo trudne. Myślę,
że gdyby człowiek miał moc panowania nad swoim umysłem
tak, jak panuje nad swoimi kończynami, życie byłoby dużo łatwiejsze. Nie dające się powstrzymać, nieustępliwe myśli, które
opętują wyobraźnię, sprawiają, że stajemy się ich niewolnikami
i cierpimy wieczne męki w czasie, gdy moglibyśmy być zwyczajnie szczęśliwi.
Kochać znaczy żyć – miłość dąży do odwzajemnienia – ale
we mnie toczyła się walka o to, czy mam prawo zakochiwać się
w tej biednej białej dziewczynie. Przekonywałem siebie, że w mojej rasie również są odpowiednie dziewczęta i podjąłem decyzję,
że wracam do swojego kawalerskiego życia i przestaję stołować
się u jej rodziny w nadziei, że w samotności uda mi się pokonać
słabość. Wciąż podsyłałem jej czasopisma i książki do czytania
– nie umiałem powstrzymywać się od tej uprzejmości. Któregoś
dnia poszedłem do domu dziewczyny, by ustalić z jej ojcem,
który z braci będzie mi mógł pomóc przy pracy i zastałem ją
samą. Zauważyłem, że niedawno płakała i sprawiała wrażenie
nieszczęśliwej. Nie mogłem zrobić nic innego. Wziąłem ją
w ramiona i wbrew obyczajom, poczuciu lojalności i godności
rasowej Afrykańczyka i Europejki, kochałem się z nią jak mężczyzna.
***
Pamiętam, jak któregoś popołudnia jeszcze przed otwarciem loterii w hrabstwie Tipp, w czasie imprezy karnawałowej
w Megory zobaczyłem idącego ulicą czarnego mężczyznę o miłej powierzchowności w towarzystwie trzech czy czterech białych. Rzadkością było spotkać w tej okolicy czarnego, a kiedy już
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się to zdarzało, byli to zwykle przedstawiciele jakiejś trupy teatralnej czy zespołu dającego koncert. Kiedy spotykałem w miasteczku czarnego, witałem się z nim – jeśli było to stosowne,
a zwykle było. Kiedy więc zobaczyłem tego młodego człowieka,
zwróciłem na siebie uwagę jego i jego towarzyszy, mówiąc:
— Widzę przystojnego czarnego mężczyznę.
Miał jakieś metr osiemdziesiąt wzrostu, jasnobrązową skórę
i kasztanowe włosy, elegancko ostrzyżone. Nosił okulary i dobrze skrojony garnitur, którego kolor pasował do jego karnacji.
Sprawiał wrażenie inteligentnego i sympatycznego człowieka.
Już miałem zamiar powiedzieć coś jeszcze, kiedy jeden z jego
towarzyszy trącił mnie łokciem i szepnął do ucha, że to jeden
z braci Woodringów z miasteczka niedaleko granicy z Nebraską.
Wszyscy wiedzą, że jest mieszańcem ras, ale on nigdy się do tego
nie przyznał. Jego ojciec był mulatem, ale poślubił białą kobietę,
z którą miał trzech synów. Mężczyzna, którego spotkałem, był
jednym z młodszych synów. Nie trzeba dodawać, że nic więcej
nie powiedziałem, tylko usunąłem się z drogi.
Między rasami istnieją widoczne różnice w rysach twarzy,
oczach, a nawet, jak się dobrze wsłuchać, w brzmieniu głosu.
Rodzina Woodringów utrzymywała, że w ich żyłach płynie krew
meksykańska, dlatego ich skóra ma ciemny kolor. Ale nawet jeśli
była w tym część prawdy, trudno było nie zauważyć cech czarnej
rasy. Byłem w Meksyku i wiem, że prawie wszyscy tam mają
proste włosy (będąc mieszanką Indian i Hiszpanów). Kiedy patrzyłem na tego młodego człowieka, od razu zauważyłem cechy
charakterystyczne dla Afrykanów: brązowe oczy, kręcone włosy
i sposób osadzenia nosa.
Ojciec mężczyzny przed trzydziestu pięciu laty osiedlił się
na piaszczystych wzgórzach Nebraski, ale skąd przyjechał, tego
nikt nie wiedział. Tam poślubił białą kobietę i z tego związku
urodziło się trzech synów: najstarszy Frank, średni Will i najmłodszy Len. Jakieś dwadzieścia lat temu ojciec chłopców
sprzedał farmę i rodzina przeniosła się do innego hrabstwa,
gdzie w miasteczku Pencer do dziś prowadzi hotel i mieszka.
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W przeciwieństwie do młodszego brata, Frank bez trudu
mógłby uchodzić za białego, jeśli nie wiedziało się, że w jego
krwi jest domieszka krwi afrykańskiej. Mój znajomy, ten sam,
który dzięki udzielonej w czas informacji uchronił mnie przed
popełnieniem niezręczności, a być może obrażeniem młodego
człowieka, kilka minut później wykrzyknął:
— Cześć, Frank! – zwracając się do wysokiego mężczyzny,
którego rysy, jak na moje bystre oko, ewidentnie wskazywały na
domieszkę afrykańskiej krwi. Nie myliłem się. Był to Frank
Woodring.
W swojej książce poruszam temat przynależności rasowej
oraz przekonania niektórych przedstawicieli rasy czarnej, że ze
względu na kolor skóry ich szanse w życiu są ograniczone.
Pozwolę sobie przedstawić historię życia Franka Woodringa.
Mimo tego, iż cała jego rodzina zaprzecza powinowactwu
z czarną rasą, wszyscy w okolicy wiedzą, że w ich żyłach płynie
afrykańska krew. Frank zaraz po przeprowadzce do Pencer zaczął pracować dla człowieka z Iowa, mającego rancho w sąsiedztwie, a później dla zamożnego właściciela banku, który poślubił
Indiankę. Szybko wyuczył się zawodu księgowego i pełnił funkcję „pomocnika”, a wkrótce asystenta kasjera. Właściciel rancza,
na którym Frank pracował wcześniej, odkupił bank od męża
Indianki, awansował Franka na kasjera i sprzedał mu pakiet
udziałów w interesie. Okazało się, że Frank świetnie sobie radzi
w bankowości i dzięki jego zarządzaniu bank stanowy z kapitałem podstawowym wynoszącym dwadzieścia pięć tysięcy dolarów został wcielony do banku narodowego, kapitał podstawowy
firmy wzrósł do pięćdziesięciu tysięcy dolarów, a wkrótce do stu
tysięcy. Prócz tego Frank zajmował się kupowaniem i sprzedażą
ziemi oraz hodowlą cieląt. Wkrótce stał się dobrze sytuowanym
człowiekiem. Był nie tylko bogaty, ale też robił karierę, został
bowiem prezesem nie tylko tego banku – którego kapitał zakładowy wynosił teraz blisko pół miliona dolarów – ale kolejnych
trzech czy czterech lokalnych banków w Nebrasce, jak również
banku hrabstwa Megory w Fairview – pełniącego rolę banku
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depozytowego całego hrabstwa – oraz dużego banku i spółki
powierniczej w Megory z kapitałem wynoszącym sześćdziesiąt
tysięcy dolarów. Dziś Frank Woodring jest jednym z najbogatszych ludzi w północno-zachodniej Nebrasce.
Lokalna drużyna bejsbolowa z miasta braci Woodring grała
tego dnia mecz przeciwko Megory. Oglądałem mecz i zdzierałem gardło kibicując naszej drużynie. W pewnej chwili odwróciłem się i zobaczyłem stojące za mną dwie białe dziewczyny,
a między nimi Lena Woodringa. Patrzył na mnie. Na ułamek
sekundy nasze spojrzenia spotkały się, ale to wystarczyło, żebym
wszystko zrozumiał. Len momentalnie odwrócił wzrok, nigdy
jednak nie zapomnę tej chwili porozumienia i rozpoznania
przynależności do tej samej rasy.
Rozważałem wtedy zagrożenia, jakie się wiążą z moimi
uczuciami do białej dziewczyny. Myślałem o tym długo i poważnie. Wyobraziłem sobie siebie na miejscu Woodringów – zamożnego, szanowanego i obrotnego biznesmena, ale jednak
przedstawiciela poniżanej rasy. Zastanawiałem się, czy potrafiłbym się poświęcić. Może bracia Woodring byli szczęśliwi, może
nawet nie wiedzieli, że w ich żyłach płynie afrykańska krew,
może nie byli tak dociekliwi jak ja, chociaż spojrzenie Lena
zdradzało, że miał w tej sprawie świadomość.
Rozmawiając z ludźmi, dowiedziałem się, że wszyscy czarni
w obydwu Dakotach i Nebrasce, którzy tak samo, jak ja znaleźli
się na zachodzie kraju, a z czasem wzbogacili się dzięki rolnictwu, żenili się z białymi kobietami. Mówiono też o przypadku
udaremnienia ślubu białego mężczyzny z córką jednego z czarnych farmerów, gdy okazało się, że takiego małżeństwa zabrania
prawo stanowe. Przeanalizowałem swoją sytuację. Rozpoczynanie życia na nowo zasiedlonym terenie jest zawsze trudne.
Kiedyś trzeba było dziesięciu czy piętnastu lat, żeby taki teren
rolniczy rozkwitł i zaczął przynosić zyski, choć teraz, jak w przypadku „Little Crow” wystarczyło ledwie cztery lata. W chwili,
gdy otworzono rezerwat pod osadnictwo, po suszach w latach
1893–94 i 1895, sytuacja ustabilizowała się i dzięki pomocy
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sporego kapitału, szybkiego przedłużenia linii kolejowej i innych
korzystnych warunków życie osadników uległo przeobrażeniu.
Takich, jak dziś udogodnień nie mieli osadnicy dwadzieścia czy
trzydzieści lat temu.
Czarni pionierzy bez wątpienia mieli swój honor i chcieli
pozostać lojalni wobec swojej rasy, ale długie lata życia w trudnych warunkach, słabe plony i poczucie wyobcowania zmienia
człowieka. Łatwiej kontrolować myśli niż emocje. Pragnienie
miłości i zrozumienia leży u podstaw człowieczeństwa i jest tak
silne, że umysł staje się niebaczny nawet wobec tak poważnej
kwestii, jak lojalność rasowa. W większości przypadków mijały
lata, nim ludzie ci mieli środki i czas, żeby odwiedzić rodzinny
dom, tymczasem w pobliżu znajdowali się sąsiedzi i przyjaciele
poznani w tych pionierskich latach. Czasem pojawiała się jakaś
dziewczyna – tak jak to się stało w moim przypadku – która ich
rozumiała, była miła i przychylna. Jednak martwił, czy wręcz
przerażał mnie fakt, że po zawarciu takiego małżeństwa urodzą
się dzieci, które z czasem dorosną i wejdą w dorosły świat, i –
podobnie jak w przypadku rodziny Woodringów – będą się bały
własnej rasy; będą zaprzeczać i wypierać się faktu, że w ich żyłach płynie inna krew; będą twierdzić, że mieli przodka z zagranicy, a wszystko po to, żeby ukryć prawdę o swoim pochodzeniu. Te dzieci będą na mnie spoglądały bojaźliwie, czasem z pogardą. Nawet mieszańcy Indian z czarnymi woleli wiązać się
z białymi.
Próbowałem odpowiedzieć sobie na pytanie:
— Czy ja też byłbym taki? Czy wyparłbym się własnej rasy?
Były to dramatyczne pytania. Czułem, że nie zrobiłbym niczego wbrew swojemu pochodzeniu, ale co z następnym pokoleniem, które przyjdzie po mnie? Czy ulegnie pod ciężarem
zniewag, czy będzie wolało wiązać się z białymi i próbowało
wyrzucić z pamięci przynależność do rasy często znienawidzonej tylko dlatego, że w jej skórze znajduje się więcej czarnego
pigmentu? Czy mój ślub ze Szkotką bardzo odmieniłby moje życie, moje codzienne myśli, teraz tak niewinne, czy sprowadziłby
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na nas kłopoty? Było mi trudniej, że w tamtym czasie nie prowadziłem nawet korespondencji z żadną czarną dziewczyną. Kiedy
teraz o tym myślę, widzę, że znajdowałem się w bardzo trudnym
położeniu. Przyznaję, że byłem na krawędzi podjęcia trudnej
decyzji i poświęcenia się. Czułem, że ulegam wpływowi widoków, jakie mój wzrok napotykał w czasie wizyt w Chicago.
Pamiętam, że z takich wypraw do domu wracałem z niesmakiem.
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rozdział XXVI

Pojedynek

J

akiś czas po ostatnim otwarciu rezerwatu doszły nas słuchy
z Waszyngtonu, że siedziba Urzędu Ziemskiego, do tej pory
mieszcząca się w jednym z większych miast stanu około dwustu
pięćdziesięciu kilometrów od „Little Crow”, zostanie przeniesiona do jednego z miast na nowym terenie. Siedziba Urzędu
Ziemskiego niesie ze sobą prestiż podobny do prestiżu siedziby
stolicy hrabstwa, więc hrabstwo Megory natychmiast rozpoczęło starania o to, by placówka przeniosła się do miasteczka
Megory. Jednak wkrótce się okazało, że Departament Zasobów
Wewnętrznych rozważał dwie możliwości przeniesienia urzędu,
do Megory albo do Calias. Tak więc dwoje starych rywali rozpoczęło kolejną bitwę. Jednak tym razem okazało się, że Megory
ma lepsze rozdanie.
Mniej więcej w tym samym czasie trwała walka między
frakcją postępową a konserwatywną partii republikańskiej
o przejęcie kontroli nad polityką stanową. Wybory wstępne
w czerwcu pokazały, że władzę przejmują postępowcy. Calias
popierało kandydata, który przegrał, a właściwie został ogromną przewagą głosów oddanych na przeciwnika zmiażdżony i w
efekcie zarówno senator, jak i przedstawiciel stanu w Kongresie,
byli zagorzałymi przedstawicielami frakcji postępowej. Jednak
bracia Nicholsonowie, pozostając wiernymi rodzinnej tradycji,
nie ugięli się. Ich ojciec, jako mieszkaniec Iowa, gdzie Cummins
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rozpętał całe zamieszanie ze swoimi postępowym przekonaniami, długo przed nimi popierał frakcję konserwatywną. Ernest
wyjechał z żoną na Daleki Wschód i tam spędził zimę. Tuż po
jego wyjeździe nadeszła wiadomość, że siedziba Urzędu
Ziemskiego zostanie przeniesiona. Nawet gdyby Ernest był wtedy w Calias, pewnie niewiele by to zmieniło, ale przynajmniej
mógłby działać.
Z obydwu miast do stolicy przyjeżdżało wielu przedstawicieli i ostateczna bitwa odbywała się na tym terenie. Jak można
się było spodziewać, Megory, mające poparcie obydwu senatorów reklamujących miasto jako mające odpowiedni zasób wody
oraz filię Banku Narodowego z kapitałem pięćdziesięciu tysięcy
dolarów, tę bitwę z Calias, o której wyniku decydował Departament Zasobów Wewnętrznych, wygrało. Kiedy do Ernesta
dotarła wiadomość o porażce, pospiesznie wrócił do kraju, udał
się do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z Sekretarzem Stanu
i próbował wywalczyć zmianę decyzji oraz przeniesienie siedziby Urzędu do Calias. Na próżno. Megorianie wrócili do domu
jako zwycięzcy. Nie było mnie wtedy w miasteczku, ale podobno
większość mieszkańców Megory z radości cały tydzień nie
trzeźwiała. Efekty tej euforii megorian pozostały widoczne aż do
mojego powrotu, na przykład w postaci pewnego hazardzisty,
który w przypływie entuzjazmu trafił na „przeszkodę” i stracił
oko. Najbardziej jednak rozbawił mnie artykuł autorstwa właściciela sklepu z artykułami gospodarstwa domowego, jednego
z ojców–założycieli miasteczka, który ukazał się w jednej
z megoriańskich gazet. Oto on:
„POJEDYNEK W LITTLE CROW POMIĘDZY:

MEGORY, METROPOLIĄ NA SKALĘ LITTLE CROW
ORAZ RZEKOMO UCZCIWĄ CALIAS,
CHWALIPIĘTĄ O NIEPOTWIERDZONEJ REPUTACJI
MIEJSCE AKCJI: Rezerwat Little Crow.
CZAS AKCJI: A. D. 190-; Arbiter: Waszyngton, Dystrykt Kolumbii.
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SEKUNDANCI MEGORY: pan Flacker z Banku Narodowego
w Megory; Fred Crofton, kierownik Urzędu Pocztowego.
SEKUNDANCI CALIAS: Burmistrz Rosie oraz niejaki Pan,

Który Był Kiedyś w Waszyngtonie.
Runda pierwsza. Wrzesień. Przeciwniczki wchodzą na ring
i odmawiają podania sobie ręki. Arbiter Waszyngton oznajmia,
że walka będzie się odbywała według zasad markiza Queensberry;
żadnych uderzeń w czasie klinczowania oraz w czasie przerw;
walka ma trwać do zakończenia pojedynku. Zawodniczki ruszają. Calias wyprowadza lewy prosty w twarz przeciwniczki, zaś
Megory rewanżuje się prawym sierpowym w żebra. Przeciwniczki
przytrzymują się nawzajem w zwarciu. Sędzia je rozdziela, i po
chwili walka zostaje znów podjęta i prowadzona na równym poziomie do chwili, gdy gong oznajmia przerwę.
Runda druga. Październik. Przeciwniczki rzucają się na środek ringu i przytrzymują się w zwarciu. Sędzia nakazuje im rozdzielić się. W chwilę po tym, jak spełniają nakaz sędziego, Calias
wymierza potężny lewy sierpowy w szczękę Megory, a po nim
prawy sierpowy w tors przeciwniczki. Megory pada na deski
i zaczyna się odliczanie, ale kończy się na dziewięciu. Zdezorientowana Megory z ogromnym wysiłkiem podnosi się tylko po to,
by znowu upaść powalona ciosem w prawą skroń. Megory wstaje i próbuje utrzymać się na nogach, kiedy lewa pięść Calias dosięga jej ust, zaś prawa zamierza się, by zadać nokautujący cios
w ucho, ale w tej chwili rozlega się dźwięk gongu, który ratuje
Megory od nokautu. Zawodniczki udają się do swoich narożników. Zwycięstwo Calias obstawiane jest trzy do jednego. W czasie minutowego odpoczynku tłum wiwatuje na cześć Calias,
która ma tysiące zwolenników. Megory z posępną miną siedzi
w narożniku i zastanawia się, jak to możliwe, że upadła mimo
tak dobrego przygotowania do walki.
Runda trzecia. Listopad. Zawodniczki momentalnie dopadają do siebie i się nawzajem klinczują, po czym podejmują
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walkę. Arbiter upomina Calias z powodu uderzenia głową.
Następuje walka sparingowa, ale obydwie zawodniczki zdają się
zachowywać wielką ostrożność i respekt wobec przeciwnika,
i tak do końca trzeciej rundy.
Runda czwarta. Grudzień. Przeciwniczki wbiegają na środek ringu i zaczynają sparing. W pewnej chwili Megory wymierza potężny cios w szczękę Calias, i zaraz następny, prawy prosty
w serce. Calias woła, że została sfaulowana, ale sędzia każe kontynuować akcję. Megory z błyszczącymi oczami i rozdętymi
nozdrzami wykonuje ruch mający na celu zmylenie przeciwniczki, po czym ciosem silnym niczym kopnięcie muła uderza
z lewej strony w usta Calias. Megory atakuje dalej, wykonuje
szybką serię podskoków, ciosów prostych oraz haków. Burmistrz
Rosie chce rzucić gąbkę, ale sędzia nie przerywa walki. Megory
lewą pięścią wymierza cios w twarz, zaś prawą w brzuch,
po czym obydwiema rękami uderza w splot słoneczny przeciwniczki. Calias pada, nie wstaje po odliczeniu do dziesięciu.
Megory okazuje się zdobywczynią głównej nagrody – siedziby
Urzędu Ziemskiego.”
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rozdział XXVII

Wyrzeczenie. Lojalność rasowa

W

racając do tematu romansu ze Szkotką, nie chciałem nawet myśleć o odrzuceniu jej przychylności i przyjaźni. Gotów
byłem oddać pół życia za to, by w jej żyłach płynęła choć odrobina afrykańskiej krwi. Ale ponieważ dziewczyna nie mogła tu
nic zmienić, tak jak ja nie mogłem nic zrobić z tym, że jestem
czarny, zdecydowałem, że muszę o niej zapomnieć i wybrałem
się w podróż na wschód z zamiarem znalezienia żony pośród
przedstawicielek swojej rasy.
Siedząc w porannym pociągu zabierającym mnie z Megory,
marzyłem z całą siłą młodzieńczej nadziei o tym, żeby spotkać
rozsądną dziewczynę, inną, niż te, jakie znałem z Chicago, które
nie potrafiły rozmawiać o niczym innym, jak tylko ubrania, biżuteria i dobra zabawa. Wierzyłem, że jest to możliwe, że znajdę
we wschodnich stanach mądrą czarną dziewczynę, która zrozumie moje życie, ambicje i moralność, która zechce być dobrą
żoną i towarzyszyć mi w budowaniu naszego małego królestwa
na równinach Dakoty – nie tylko dla dobra nas samych, lecz
również dla dobra całej czarnej rasy. Chciałem takiej żony, ale
chciałem również uszanować wolę społeczeństwa, a niewiele
jest społeczeństw, które pozwoliłyby mi na małżeństwo z białą
dziewczyną, czyli na poświęcenie.
Sześć następnych tygodni spędziłem w Chicago i Nowym
Jorku, by wreszcie udać się w kierunku zachodnim, do południowej części Illinois, gdzie złożyłem wizytę pewnej rodzinie
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w miasteczku C-dale niedaleko M-boro. Okazało się, że wybrałem się w odwiedziny do najbogatszej czarnej rodziny w mieście. Posiadali własną farmę za miastem, dziewięć domów
i działki w mieście, byli rozsądnymi ludźmi, rozumiejącymi
biznes i konieczność ciężkiej pracy, by coś osiągnąć. Rodzina ta
miała córkę, którą znałem z dzieciństwa, z czasów, gdy mieszkałem w M-plis. Często odwiedzała kuzynostwo mieszkające
w mojej rodzinnej miejscowości. Przez te wszystkie lata wyrosła
na dwudziestoletnią pannę mającą metr pięćdziesiąt dwa wzrostu. Nazywała się Daisy Hinshaw. Nie była piękna, ale miała za
sobą solidną edukację i pewnie dlatego w niczym nie przypominała przeciętnej czarnej dziewczyny. Była myśląca i nie miała
głowy pełnej tanich i pretensjonalnych ideałów. Z Południowej
Dakoty napisałem do niej kilka listów, a ona odpisała w zapraszającym tonie. Kiedy podczas pobytu w Nowym Jorku napisałem, że zamierzam złożyć jej wizytę, otrzymałem ciepłą odpowiedź i jednoczesną prośbę o wymarzony prezent – dużą torebkę. Nie spodobała mi się ta śmiałość. Wolałbym odrobinę więcej
skromności, ale znalazłem torebkę, jaką chciała, w jednym ze
sklepów przy Piątej Alei. Kosztowała sześć dolarów. Panna
Hinshaw wszystkim ją demonstrowała. W miasteczku mieszkało około tysiąca czarnych i wiele dziewcząt z lokalnej czarnej
społeczności z zazdrością patrzyło na trofeum panny Hinshaw,
ja natomiast zyskałem przydomek „Dobra Partia”. Jedynym porządnym kawalerem w miasteczku, który nie był hazardzistą,
nie upijał się i nie prowadził hulaszczego trybu życia, był nauczyciel w szkole dla czarnych. Mężczyzna miał skończony college i zarabiał sześćdziesiąt dolarów miesięcznie, ale zbyt wielkie
zainteresowanie pań jego osobą zepsuło go i stał się nieznośny.
Panna Hinshaw była bardzo poważna i chciała wyjść za mąż
za kogoś, kto coś osiągnął, brakowało jej jednak skromności
i była samolubna. Wszystkim w kółko opowiadała, że jesteśmy
zaręczeni, że zabiorę ją ze sobą do Południowej Dakoty i złożę
wniosek o kolejną działkę w hrabstwie Tipp z zamiarem jej
wykupienia, a potem się pobierzemy. Jedyną przeszkodą w reali-
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zacji tego planu byłem ja sam. Nie zakochałem się w pannie
Hinshaw i czułem, że nigdy mi się to nie uda. Daisy była miłą
dziewczyną o nieco osobliwej urodzie. Miała jasnobrązową skórę, a policzki wydawały się pozbawione ukrwienia. Była niska
i koścista, a przy tym nosiła takie ilości ubrań, że trudno było
sobie wyobrazić, jakie są jej prawdziwe kształty. Ważyła pewnie
jakieś czterdzieści kilogramów. Miała ładne włosy, ale oczy koloru szarego, co nadawało jej koci wygląd. Zabierała mnie na
spacery i nie pozwalała nikomu do nas podejść. Nie przedstawiała mnie swoim koleżankom i cały czas trzymała mnie blisko
siebie, po czym prowadziła do swojego pokoju, gdzie siedzieliśmy sami.
Któregoś dnia poszedłem do śródmieścia i podjąłem decyzję o odwiedzeniu miasteczka, w którym była kopalnia, gdzie
siedem lat temu krewni załatwili mi pracę. Ale do przejścia było
piętnaście kilometrów, zaś pociąg miał być dopiero jutro rano.
Wtedy usłyszałem, jak jakiś kolorowy mężczyzna rozmawiający
obok przez telefon, napomyka głośno o pociągu do M-boro
i St. Louis. Zdałem sobie sprawę, że omal nie zapomniałem
o pannie Rooks. Dlaczego nie odwiedzić M-boro? Nie planowałem składania wizyty dziewczynie, ale w jednym momencie
podjąłem decyzję, że nic nikomu nie powiem, pojadę i wrócę do
C-dale o piątej po południu. Wskoczyłem do pociągu, a ponieważ do M-boro było tylko trzynaście kilometrów, wkrótce znalazłem się w miasteczku i zacząłem wypytywać, gdzie mieszka
panna Rooks. Znalazłem jej obecny adres – ich rodzina ciągle
się przeprowadzała – i z bijącym sercem zadzwoniłem do drzwi.
Otworzyły się po kilku minutach i zobaczyłem Jessie. Zmieniła
się trochę przez ostatnie trzy lata. Nosiła teraz długie spódnice,
a jej zmęczone oczy wyglądały jak marzenie. Patrzyłem na nią
zafascynowany. Wyjąkała:
— Och, Oscar Dereveaux – i nieśmiało wyciągnęła rękę, patrząc mi w oczy z pewną obawą.
Sprawiała wrażenie samotnej. Myślałem o niej wiele w ciągu
ostatnich lat – może nie wszystko było jeszcze stracone. Chwilę
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później dziewczyna znalazła się w moich ramionach, całowałem
ją. Nie poszedłem na pociąg do C-dale o piątej ani na późniejszy
o ósmej – wróciłem ostatnim nocnym pociągiem, choć wcale
nie chciałem wyjeżdżać. Spędziłem najbardziej beztroskie chwile w życiu. Były to słodkie, błogie godziny. Jessie siedziała bezpiecznie wtulona w moje zgięte ramię i opowiadaliśmy sobie
o tłumionych przez ostatnie lata uczuciach. Postanowiłem jej
złożyć pewną propozycję i nie miałem powodów obawiać się,
że zostanie ona odrzucona.
Rodzina Jessie przeżywała ciężki czas i z trudem wiązała koniec z końcem. Kiedy ojciec stracił pracę jako listonosz, otworzył restaurację, a później pub. Obydwa interesy mu nie szły,
więc pojechał do innego miasteczka i tam otworzył restaurację,
ale któregoś dnia został zaatakowany przez dawnego adoratora
Jessie, który uderzył go ciężkim kijem, powodując uszkodzenie
czaszki, przez co przez kilka tygodni cierpiał na utratę pamięci.
Mimo że teraz czuł się lepiej, nie był w stanie pracować. Matka
nigdy nie była zbyt zaradna, więc utrzymanie rodziny spoczęło
na barkach Jessie i jej młodszego brata, który pracował jako dostarczyciel przesyłek ekspresowych i zarabiał dwadzieścia dolarów miesięcznie. Jessie była nauczycielką w wiejskiej szkole półtora kilometra od miasteczka, dostawała dwadzieścia pięć dolarów miesięcznie. Wszystkie pieniądze przeznaczała na utrzymanie rodziny, zaś na swoje wydatki zarabiała, szyjąc po godzinach.
Była to długa i smutna historia, którą dziewczyna mi relacjonowała, kiedy spacerowaliśmy ciemnymi ulicami. Jessie kurczowo
trzymała się mego ramienia, chwilami na wpół łkając. Współczułem jej z głębi serca i czułem ogromną potrzebę zaradzenia tej
sytuacji.
— Dlaczego do mnie nie napisałaś? Przecież wiesz, że chciałbym ci pomóc – powiedziałem w pewnej chwili.
— Cóż… – odpowiedziała z namysłem. – Kilka razy próbowałam pisać, ale bałam się, że mnie nie zrozumiesz.
Sprawiała wrażenie słabej i osamotnionej w cierpieniu.
Nie znałem jej takiej i czułem, że musiało być jej ciężko, a ja
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postąpiłem wobec niej okrutnie, nawet nie zdając sobie z tego
sprawy. Nadeszła północ i z ociąganiem musiałem iść na ostatni
pociąg. Gdy całowaliśmy się na pożegnanie, obiecałem, że kiedy
za dwa dni będę wyjeżdżał z C-dale, przyjadę do M-boro i przedyskutujemy wszystkie za i przeciw planu. Była sobotnia noc.
Nazajutrz rano złożyłem wizytę Daisy. Byłem w niezwykle
radosnym nastroju i na powitanie ująłem jej twarz w swoje dłonie i ucałowałem. Spojrzała na mnie swoimi szarymi oczami
zaniepokojona i podejrzliwie zapytała:
— Całowałeś się z kimś od czasu, kiedy ostatni raz się widzieliśmy?
Po czym zaprowadziła mnie do swojego pokoju, kazała mi
usiąść i czekać. Musiała niedawno skończyć sprzątanie i odkurzanie swojego salonu, bo panował tu nienaganny porządek.
Miałem wrażenie, że Daisy zachowuje się jeszcze bardziej prowokacyjnie, niż zwykle i że zaraz usłyszę wykład na temat swojego nagannego zachowania. Tymczasem, ku mojemu zaskoczeniu nie zostałem skarcony, ale za to wprowadzony w osłupienie.
Daisy wróciła po godzinie ubrana w czarną suknię z szeleszczącego jedwabiu, z upudrowaną twarzą i elegancko upiętymi
włosami i bezceremonialnie, bez chwili wahania, zajęła miejsce
na kanapie i poprosiła, czy raczej zaordynowała, że mam usiąść
koło niej. Rozmowę zaczęła od pytania o Południową Dakotę,
po czym ujęła moją dłoń i zaczęła udawać, że ogląda moje paznokcie. Na pytania odpowiadałem dość lekceważącym tonem,
ale po chwili dziewczyna zwróciła się do mnie, delikatnie przechylając głowę, a jednocześnie przemawiając zdecydowanie, bez
żadnego skrępowania:
— Jakie przygotowania zamierzasz poczynić w związku
z moim przyjazdem do Południowej Dakoty przyszłej jesieni?
„Na miłość Boską! – pomyślałem z przerażeniem. – Chyba
nie zamierza mi się oświadczyć?!”. Jedną z zalet posiadania
ciemnej skóry jest to, że nie widać na niej zaczerwienienia
spowodowanego silnymi doznaniami, tak jak przy jaśniejszej
karnacji. Nie byłem jednak pewien, czy panna Hinshaw nie za-
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uważyła malującego się na mojej twarzy zmieszania. W końcu
znalazłem słowa, żeby przerwać milczenie, jakie zapadło po jej
śmiałym pytaniu.
— Och! – zacząłem dukać. – Naprawdę, wolałbym nie robić
żadnych szczególnych planów.
— Cóż – odparła bynajmniej nie zniechęcona – człowiek
lubi wiedzieć, na czym stoi.
— Tak, oczywiście – dodałem pospiesznie. – Widzisz… –
zacząłem z zamiarem wygłoszenia dłuższej przemowy i pominięcia najważniejszego tematu, kiedy usłyszeliśmy dzwonek do
drzwi. Okazało się, że w odwiedziny przyszedł mój kuzyn,
Menloe Robinson, który uczęszczał na uniwersytet w tym samym czasie, co panna Hinshaw, ale został wydalony z powodu
uprawiania hazardu i innych występków. Był nudziarzem i gadułą, a rozmawiać umiał tylko o swoich studenckich czasach.
Widząc go, bardzo się ucieszyłem i serdecznie uścisnąłem, bo
właśnie mnie uratował z opresji. Jednak zanim Menloe zdążył
się odezwać, sprytna panna Hinshaw zdążyła jeszcze wtrącić,
że jeśli jej nie chcę, to nie będzie mnie do niczego zmuszać.
Następnego dnia w południe wsiadłem do pociągu jadącego
do St. Louis, nikomu nie wspominając, że zamierzam wysiąść
w M-boro. Panna Hinshaw posmutniała i sprawiała wrażenie
zranionej, więc zrobiło mi się jej żal i pocałowałem ją na pożegnanie, kiedy staliśmy na peronie. Trochę ją to pocieszyło. Rok
później wyszła za mąż za kolegę ze studiów. Nie widziałem jej od
tamtej pory.
Jessie ucieszyła się na mój widok i poszliśmy razem na długi
spacer. Kiedy wróciliśmy do domu, powiedziałem jej, co zamierzam zrobić. Odpowiedziała pytaniem:
— Naprawdę mnie chcesz?
— Oczywiście, Jessie. Dlaczego nie? – Spojrzałem jej w oczy,
w których zaszkliły się łzy, ale dziewczyna szybko spuściła
powieki, wtuliła się we mnie i wyszeptała:
— Chciałam tylko usłyszeć, że mnie chcesz.
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rozdział XXVIII

Ludzkie rasy

W

tym miejscu moja opowieść mogłaby się zakończyć, gdybym po prostu poszedł z Jessie do pastora wziąć ślub. Ale w tym
czasie wszyscy w Dakocie oszaleli na punkcie posiadania ziemi
i zdecydowałem, że ja również chcę powiększyć swój stan posiadania. Postanowiłem odkupić od kogoś prawa użytkowania ziemi, a Jessie miała złożyć wniosek o wpisanie jej do rejestru jako
właścicielki, po czym od razu mieliśmy się pobrać. W dzisiejszych czasach, kiedy młodzi się kochają i świata poza sobą nie
widzą, łatwo jest wszystko zorganizować. Ja z panną Rooks nie
stanowiliśmy tu wyjątku. Gdybyśmy byli wtedy w Południowej
Dakocie, a nie na południu Illinois, gdyby to był październik,
a nie styczeń, przeprowadzilibyśmy nasz plan od razu, ale ponieważ do października było jeszcze dziewięć miesięcy, obydwoje się zgodziliśmy, żeby zaczekać tych dziewięć miesięcy.
Nie mogliśmy jednak przewidzieć nadchodzących wydarzeń...
Cieszyłem się, że w końcu jestem zaręczony. Było to pozytywne i radosne uczucie. Kiedy następnego ranka wyjechałem,
by odwiedzić mieszkających w Kansas rodziców, czułem się
szczęśliwy. W czasie tej wizyty w dzień polowałem na zające,
a potem do północy zachwalałem uroki Południowej Dakoty.
Prawie codziennie pisałem do panny Rooks i na każdy list otrzymywałem odpowiedź. Jej dwie młodsze siostry miały w czerwcu
skończyć szkołę średnią i wyraziły chęć pojechania do Dakoty

168

jesienią i kupienia działek, ale nie miały pieniędzy. Zgodziłem
się wziąć kredyt pod hipotekę swojej ziemi i pożyczyć im pieniądze. Jednak kiedy wszystko było zaplanowane, okazało się,
że jedna z sióstr jest za młoda, więc moja babcia, która zawsze
lubiła podróżować, zgodziła się pojechać do Dakoty i dopilnować pomyślnego załatwienia sprawy.
Po powrocie do domu z ogromną werwą i spokojem ducha
zabrałem się za wiosenne prace i przez chwilę wszystko wyglądało bardzo dobrze. Jednak wkrótce przestałem otrzymywać listy od Jessie i zacząłem czuć się nieswojo. Kiedy minęły trzy tygodnie, a ja wciąż nie dostałem odpowiedzi, napisałem jeszcze
raz, pytając o przyczynę jej milczenia. Po jakimś czasie w końcu
dostałem odpowiedź. Pisała, że bała się, że jej nie kocham.
Dowiedziała się, że jestem zaręczony z Daisy, a ponieważ ta
ostatnia miała odziedziczyć po rodzicach oszczędności i majątek, uznała, że korzystniej dla mnie będzie poślubić pannę
Hinshaw. Ona bowiem posiadała tylko dobre chęci i szczere serce, więc postanowiła wyjść za mąż za kogoś bardziej odpowiedniego dla niej pod względem materialnym i pierwszego kwietnia wzięła ślub. Otóż Jessie, próbując przerwać przedłużające się
zaloty człowieczka, o którego istnieniu wspomniałem wcześniej
(i który wciąż zarabiał trzy dolary tygodniowo), zaczęła się spotykać z kimś innym – pewnym czterdziestodwuletnim kucharzem, w którym, jak stwierdziła, zadurzyła się do szaleństwa.
Przez jakiś czas czułem się przybity, jak każdy nagle porzucony,
i życzyłem Jessie, żeby nie zaznała chwili szczęścia ze swoim
czterdziestodwuletnim żonkosiem. Na szczęście Megory i Calias
zaczęło budzić wtedy ogromne zainteresowanie klientów, a ponieważ zawsze lubiłem związane z biznesem emocje, wkrótce
udało mi się o swoim nieszczęściu zapomnieć.
W związku z decyzją o przeniesieniu Urzędu Ziemskiego ze
wschodu Missouri do Megory, okazało się, że poza bankami tylko jeden budynek w miasteczku ma skarbiec, nieodzowny dla
siedziby Urzędu Ziemskiego. Zatem megoriański klub handlowy podjął wyzwanie i zaczął poszukiwania właściwego budynku

169

z odpowiednią piwnicą nadającą się na skarbiec. Dwie dobrze
prosperujące agencje obrotu nieruchomościami, których biura
zajmowały budynek ze skarbcem, ochoczo oddały swoją powierzchnię do tymczasowego użytkowania, zanim nie zostanie
ukończona budowa siedziby Urzędu Ziemskiego. Po drugiej
stronie ulicy mieścił się budynek o powierzchni siedem i pół na
osiemnaście metrów i ustalono, że będzie służył jako tymczasowe archiwum map.
Szczęściarzy, którzy wylosowali przydział ziemi, poproszono o pojawienie się o konkretnej godzinie w określonym dniu,
by wpisać swoje działki do rejestru w hrabstwie Tipp. W chwili,
gdy rozpoczęto proces wpisywania do rejestru, wszystkie hotele
w obydwu miasteczkach były wypełnione po brzegi, a na wszystkich niezabudowanych działkach rozstawiono setki namiotów.
Świetnie szedł interes wynajmowania aut – dwadzieścia pięć
dolarów za dzień – których było co najmniej sto pięćdziesiąt.
Osadnicy mieli najwyraźniej sporo wolnego kapitału i sumy
zdeponowane w miejscowych bankach wielokrotnie przekraczały dotychczasowe wkłady. Oprócz posiadaczy szczęśliwych
numerów, zjechały setki innych osadników, którzy kupili ziemię
w hrabstwie Megory. Przywozili ze sobą zwierzęta, maszyny,
artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo gotówki. Były to
dobre dni zarówno dla geodetów, jak i handlarzy ziemi.
Kiedy kilka lat temu otwarto pod zasiedlenie hrabstwo
Megory, okazało się, że Indianie zajęli praktycznie wszystkie
działki wzdłuż strumieni, gdzie można się było spodziewać wystarczająco dużej ilości wody i drewna. Większość z tych działek
znajdowała się na dnie doliny Monca, poniżej starego Calias.
Indianie zajęli właściwie całą dolna partię doliny. Okazało się
jednak, że drzewa porastające teren wzdłuż potoku są niewielkie, często niszczone przez pożary i składają się przeważnie
z lipy amerykańskiej, wiązu, klonu jesionolistnego, dębu oraz
jesionu, które łatwo próchnieją i właściwie nie nadają się na materiał budowlany. Nadawały się tylko na opał. Dlatego ziemie
w dolinie miały niższą wartość od tych położonych wyżej.
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Indianie zawsze sprzedawali – nadal to robią – ziemię nadaną
im przez państwo i to za każdą cenę oferowaną przez klienta.
Kiedy mają w ręku pieniądze, wydają je najszybciej, jak się da,
kupując konie, powozy, whiskey i inne głupstwa. Jedyny pomysł,
jaki im przychodzi do głowy, to kupowanie. Siuksowie są według mojej wiedzy najbogatszym plemieniem. Swego czasu posiadali większą część południowej części Południowej Dakoty
oraz Północnej Nebraski i wciąż sporo terenu zostało w ich rękach.
Było to możliwe tylko dzięki decyzji rządu, który zabronił im
sprzedawania ziemi.
Indianom zamieszkującym okolice starego Calias łatwo było
schlebić. Zaproszeni przez białych, zawsze zjawiali się w swoich
najlepszych, odświętnych strojach. Jednak kiedy na ziemi pojawili się osadnicy, przestały się tu zdarzać mieszane małżeństwa,
co kiedyś było normą. Pewna rodzina o nazwisku Cutschwall
posiadała całą ziemię na południe od starego Calias, a właściwie
cały teren, który kiedyś zajmowało stare Calias. Ojciec, na którego
wszyscy mówili stary Tom Cutschall, od lat był stałym punktem
tutejszego krajobrazu.
Bracia Nicholsonowie co jakiś czas zapraszali rodzinę
Cutschalli na organizowane przez siebie spotkania towarzyskie,
co Cutschallowie poczytywali sobie za zaszczyt. Kiedy Ernest
zaproponował im, że mógłby się postarać o akt nadania ziemi,
by potem ją od nich wykupić, byli wniebowzięci. Pasowało to
elegancikom Cutschallom. Ernest zaoferował siedem tysięcy
dolarów za działkę o powierzchni sześciuset czterdziestu akrów,
na co przystali. W tamtych czasach akt nadania ziemi Indianom
przyznawano pod warunkiem, że udowodnili oni, że są godnymi zaufania obywatelami i są w stanie zadbać o siebie, co mieli
udowodnić za pomocą odpowiedniej rekomendacji. Bracia
Nicholsonowie załatwili akt nadania ziemi pani Cutschall, ponieważ Tom, jej mąż, był biały i ziemia mu nie przysługiwała, jej
natomiast przyznano działkę jako głowie rodziny. Podobno
Cutschallowie wydali te siedem tysięcy dolarów w ciągu roku.
Firma, której prezesem był ojciec braci Nicholsonów, wzięła
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pożyczkę pod zastaw ziemi o wartości ośmiu tysięcy dolarów
i wkrótce sprzedała działkę za dwadzieścia trzy tysiące. Działki
w Calias przyniosły im ponad sto tysięcy dolarów i nadal się
sprzedawały. Pozycja „nadętych Nicholsonów”, jak ich nazywali
zawistni megorianie, umacniała się i Nicholsonowie stali się
bardzo wpływową rodziną.
Zanim hrabstwo Megory zostało otwarte pod zasiedlenie
wielu białych sprowadzało się na tereny rezerwatu, żeby zająć się
hodowlą bydła i często brali za żony Indianki. Chyba najczęściej
zdarzało się to Francuzom, sądząc po ilości francuskich nazwisk
wśród Metysów. Należała do nich rodzina Amoureaux, w której
było czterech chłopców i kilka dziewcząt. Wszystkie dziewczęta
wyszły za mąż za białych. Dwóch braci, William i George, często
odwiedzało stare Calias, zaś za dawnych czasów, gdy miasteczko
jeszcze istniało, ze wszystkimi honorami podejmowali ich bracia Nicholsonowie. Rodzina Amoureaux należała do elity „Little
Crow” i przez pierwsze dwa lata wszyscy się im kłaniali i nazywali ich „bogatymi mieszańcami”. Rodzina zajmowała się hodowlą bydła i posiadała ogromne stada w hrabstwie Tipp.
Synowie z rodziny Amoureaux, podobnie jak synowie państwa
Colone, innych bogatych Metysów, wzięli sobie za żony białe
kobiety i jako głowy rodzin otrzymali działki o powierzchni sześciuset czterdziestu akrów, zaś każde z ich dzieci otrzymało
działki o powierzchni stu sześćdziesięciu akrów.
Jak wspomniałem, zanim bracia Nicholsonowie wyprowadzili się ze starego Calias i osiągnęli pozycję, jaką obecnie posiadają, dostarczali rodzinie Amoureaux „rozrywki”. W żyłach
Metysów nie płynęło dużo indiańskiej krwi. Mając za ojca
Francuza, a matkę półkrwi Indiankę, byli kolejnym pokoleniem
mieszańców i wszyscy odznaczali się urodą. George miał siedmioro dzieci i łącznie z nimi posiadał jedenaście działek rolniczych oraz dwa tysiące sztuk bydła, nie było więc powodu, dla
którego nie miałby być uważany za „ważną figurę”, ale środowisko i popularność, za którą zapłacił, zmieniły zarówno jego, jak
i jego brata. William, który miał opinię człowieka interesu, ale
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przy tym rozrzutnego przystojniaka, wystrzelił w górę i zabłysnął jasno jak fajerwerk, po czym zgasł i zniknął.
Bogaty Indianin jest towarzystwem nie do pogardzenia, ale
z biednym nikt się nie liczy. Rodzina Amoureaux tak beztrosko
wydawała pieniądze, że w ciągu kilku lat wszyscy byli zrujnowali – nie pozostało im nic poza ziemią, której rząd nie pozwalał
im sprzedać. Podobny los spotkał rodziną Colone. Obydwie rodziny przeniosły się do hrabstwa Tipp.
W Calias został jeszcze Olivier Amoureaux, najstarszy
z braci, który podobnie jak rodzeństwo „spłukał się do reszty”,
ale tak się złożyło, że miał działkę w malowniczej dolinie Psiego
Ucha w hrabstwie Tipp, w środkowej części hrabstwa, i kiedy
grupka działaczy postanowiła założyć miasto, dogadali się
z Olivierem i wzięli go do spółki – on dawał ziemię, oni intelekt.
Opracowali plan miasta i nazwali je Amoureaux na cześć rodziny, która przyczyniła się do jego powstania. Duma wręcz rozpierała Oliviera.
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rozdział XXIX

W dolinie Psiego Ucha

M

egory i Calias przeżywały tak ogromny boom, że wszyscy
inwestorzy szybko się wzbogacili. Sporo z nich sprzedało ziemię
i osiedliło się w Amoureaux. Piękne miasteczko stało się wkrótce jednym z najpopularniejszych ośrodków handlu na terenie
nowego hrabstwa. Była to jedyna miejscowość, gdzie rosły drzewa, więc inwestorzy nie musieli czekać wielu lat, by się cieszyć
ich cieniem.
Pośród tych, którzy zainwestowali w ziemię w miasteczku,
był stary „Papcio” Durpee, kiedyś pracujący jako woźnica na
trasie z Oristown do Megory. Któregoś dnia, kiedy z nim rozmawiałem, wyznał mi, że kiedy prowadził swój interes przewozowy, zaoszczędził trzy tysiące dolarów, miał poza tym kilka dobrych koni. „Papcio”, jak go po przyjacielsku nazywano, część
swoich oszczędności zainwestował w jedną z działek na obrzeżach Amoureaux, na której postawił jednopiętrowy budynek
i wkrótce został miejscowym przedsiębiorcą. Stary „Papcio”
otworzył linię przewozową między Calias a nowo powstałym
miasteczkiem, ale tym razem na początku interes nie szedł tak
dobrze, jak poprzednio. Wszyscy już mieli własne auta i niewiele osób potrzebowało serwisu przewozowego, chyba że była bardzo zła pogoda. Jednak wkrótce w Amoureaux znalazły się
wszystkie potrzebne sklepy i usługi, a kiedy zaczęli napływać
osadnicy, biznes przewozowy znów zaczął się kręcić.
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Trasa z Calias wiodła przez ogromne wzgórze, z którego
szczytu widać było dolinę, a w niej Amro, jak w skrócie nazywano miasteczko Amoureaux. Obrazek przywodził mi na myśli
stolicę Meksyku oglądaną ze wzgórz niedaleko Cuernavaca.
Pewien człowiek z Hedrick o nazwisku Van Neter zbudował tu
hotel o podstawie piętnastu na trzydzieści metrów z czterdziestoma pokojami i kiedy otworzono rezerwat oraz rozpoczęło się
przydzielanie ziemi, zbił niemałą fortunę. Hotel, mimo wysokich cen, był nieustannie pełen gości. A Amro się bogaciło.
W kwietniu ojcom-założycielom Amro udało się wymusić
na gubernatorze zorganizowanie wyborów, które miały się odbyć w czerwcu. Procesy przyznawania ziemi trwały w kwietniu
i maju, ale zgodnie z obowiązującymi zasadami w głosowaniu
nie mógł brać udziału nikt poza kowbojami, Indianami
i Metysami. Amro zostało wybrane na siedzibę władz hrabstwa
i nowi osadnicy napływający do miasteczka byli przerażeni,
że przez osiemnaście miesięcy mają nimi rządzić wyjęci spod
prawa, którzy pozbawili ich możliwości zaprowadzenia porządku w hrabstwie. Kiedy Amro wygrało walkę o przyznanie siedziby władz hrabstwa, wkrótce stało się miastem centralnym i, podobnie jak Calias, zaczęło błyskawicznie się rozwijać. Wkrótce
znajdowało się tu sześć sklepów wielobranżowych, dwa zakłady
samochodowe, cztery hotele, cztery banki i wszystkie usługi potrzebne w miasteczku. Cztery gościnne stajnie miały codziennie
tylu klientów, że ledwie dawały radę wszystkich obsłużyć, a właściciele pubów i hazardziści napełniali kieszenie łatwymi pieniędzmi zostawianymi tu przez przyjezdnych ze wschodu.
W lipcu odbywała się sprzedaż działek w rządowych miasteczkach, ale w okolicy było tylko jedno takie miasteczko. Było to
Ritten, wysunięte najdalej na zachód, położone daleko od
wschodniej granicy hrabstwa. Podlegało ono Departamentowi
Zasobów Wewnętrznych i na sześćdziesiąt dni przed otwarciem
trzeba było wpłacić depozyt wynoszący dwadzieścia pięć dolarów, po czym wymagana była połowa ceny kupowanej działki.
Należy wspomnieć, że prawie każdy dolar zainwestowany
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w „Little Crow” zostawał w krótkim czasie podwojony, a w wielu przypadkach sto dolarów urastało do tysiąca i więcej.
W okolicy Ritten praktycznie wszyscy posiadacze pierwszych numerów złożyli wnioski o nadanie ziemi, łącznie z właścicielami numerów jeden i dwa. Od chwili otwarcia pierwszego
rezerwatu w 1901 roku, kiedy osoba z numerem jeden otrzymała działkę sąsiadującą z miasteczkiem Lawton, a potem sprzedała ją podobno za trzydzieści tysięcy dolarów, posiadacz numeru
jeden przy każdym otwarciu rezerwatu na zachodzie kraju był
bardzo ważną figurą. To samo dotyczyło osoby, która dostała
numer jeden w hrabstwie Tipp. Była nią pewna rozwódka.
Kobieta otrzymała działkę sąsiadującą z miasteczkiem Ritten,
czym zwróciła na siebie powszechną uwagę. Działki w obrębie
Ritten osiągały najwyższe ceny w całym „Little Crow” i do tej
pory kilka sprzedało się za cenę od tysiąca dwustu do tysiąca
czterystu dolarów, a jedna osiągnęła niebagatelną cenę dwóch
tysięcy pięćdziesięciu dolarów.
W najbliżej okolicy Amro, otoczonego przez działki Indian,
mieszkało niewielu osadników. Indianie, nauczeni doświadczeniem z hrabstwa Megory, wiedzieli, że dobra lokalizacja oznacza
zwiększenie wartości gruntu i wybierając lokalizację swoich
działek, zgarnęli niemal całą ziemię na zachód od Amro, jak
również praktycznie całą dobrą ziemię na zachód od Calias, we
wschodniej części hrabstwa Tipp. Dobre działki zostały przebrane, najlepsze zajęto, ale Tipp to duże hrabstwo i kilkadziesiąt
tysięcy hektarów dobrej ziemi zostało dla osadników. Jedyny
minus stanowiła lokalizacja – działki były rozsiane po całym
terytorium hrabstwa.
Przyszedł lipiec, ale wciąż nie pojawiali się mierniczy mający wyznaczyć przedłużenie linii kolejowej. Mieszkańcy Amro
zaczęli się obawiać, że w tym roku nie rozpoczną się prace związane z przedłużeniem linii, ale wkrótce po sprzedaży ziemi
w Ritten zjawili się mierniczy i rozpoczęli prace na zachód od
Calias, na trasie o długości osiemnastu kilometrów, prowadzącej do miasteczka Colones, które wzięło nazwę od nazwiska
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rodziny Colone’ów. Linia kolejowa przeszła przez Colones,
a dalej poprowadzono ją na północny zachód, omijając Amro,
a przecinając dolinę Psiego Ucha w odległości około trzech kilometrów na północ od miasteczka. Następnie poszła zgodnie
z działem wodnym, niemalże wzdłuż zachodniej granicy hrabstwa, na południe od pasma wzgórz zwanych „Czerwonymi
Wzgórzami”. Ominęła po drodze wszystkie miasteczka hrabstwa z wyjątkiem Colone. Spowodowało to chwilowe ostygnięcie entuzjazmu wokół Amro, ale i tak, będąc siedzibą władz
hrabstwa, miasteczko mogło czuć się bezpieczne. Siedziba takiej
władzy przynosiła ogromny prestiż i mieszkańcy byli przekonani, że wcześniej czy później kolej się tu pojawi. Chełpliwie twierdzili nawet, że kolei nie stać na taką stratę i argumentowali,
że codziennie przez ulice Amro przejeżdża mnóstwo zaprzęgów,
a życie wre jak w ulu. Kilkakrotnie składałem wizytę w Amro,
ale od pierwszego razu, kiedy zobaczyłem miejscowość byłem
pewien, że kolej nigdy nie zbliży się do niego na odległość bliższą niż trzy kilometry na północ, ponieważ linia przebiega
zgodnie z działem wodnym, wzdłuż którego geodeci wyznaczyli trasę z Colone do Doliny Psiego Ucha i dalej na zachód hrabstwa, co stanowiło naturalny szlak. Kiedy w rozmowie z mieszkańcami Amro przekonywałem, że miasteczko nigdy nie będzie
miało kolei, w odpowiedzi słyszałem pełne oburzenia protesty.
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rozdział XXX

Ernest Nicholson zaczyna działać

P

o zakończeniu pierwszych pomiarów mierniczy pojawili się
ponownie i wyznaczyli drugą linię, która tym razem przebiegała
przez Amro. Zaczęto w tym samym punkcie, co za pierwszym
razem, ale teraz wyznaczano trasę biegnącą na południowy zachód, pomiędzy Colone i Amro, i przez teren doliny z niewielkim strumieniem, zwanym Błotnistym, który bierze początek
w Amro, a dalej płynie doliną Psiego Ucha. Była to trasa zupełnie pozbawiona logiki i uznałem, że C. & R.W. nie ma zamiaru
budować wzdłuż niej linii, a pomiary wykonuje tylko na prośbę
mieszkańców Amro albo by udowodnić pełnomocnikom władz
stanowych do spraw kolei, że nie ma możliwości poprowadzenia
linii przez miasto.
Wtedy na scenę wkroczył Ernest Nicholson. Wcześniej kupił
czterdzieści akrów ziemi położonej na północ od miasta, płacąc
pięćdziesiąt pięć dolarów za akr, a teraz dokupił do tego sto
sześćdziesiąt akrów, które sąsiadowały z ziemią kupioną poprzednio, i zapłacił dziesięć tysięcy dolarów. Później odkupił
jeszcze sześćset czterdzieści akrów od sędziego miejskiego o nazwisku Jim Riggins, który odziedziczył ziemię po zmarłej żonie.
Nicholson zapłacił mu trzydzieści pięć tysięcy dolarów. Ta cena
zszokowała mieszkańców Amro, którzy stwierdzili, że Nicholson
musiał zwariować. Podniósł się straszny rwetes.
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— Po jaką chol… ci przeklęci Nicholsonowie wtykają nosa
w sprawy hrabstwa Tipp? Nie wystarcza im Calias, gdzie już
z wszystkich wyssali pieniądze?
Wszyscy byli zgodni, że problem tkwi w tym, że Ernest chce
rządzić całym krajem zgodnie z „Doktryną grubej pałki”14.
Mieszkańcy Amro pocieszali się przy tym, że w ich mieście znajduje się siedziba władz hrabstwa i miasteczko wciąż intensywnie
się rozwija. Osadnicy zaopatrywali się w Amro, bo tu znajdowali
wszystkie potrzebne artykuły. Zbulwersowani mieszkańcy zwołali zebranie, na którym potępili działania Ernesta Nicholsona,
wykupienie przez niego ziemi na północ od miasta i deklarację,
że zbuduje tam miasto, o jakim nikomu w „Little Crow” się nie
śniło. Mieszkańcy Amro, zdaniem Ernesta, powinni przenieść
się na nowe miejsce, bo to jest bardziej opłacalne. Atmosfera
spotkania była gorąca. Stary „Papcio” Durpee w swojej koszuli,
sztruksowych spodniach i wysokich butach, z długą, potarganą
brodą oświadczył, że żaden perfidny, śmierdzący, zakłamany
bubek nie ośmieli się proponować mu przeniesienia do innego
miasta, które nawet jeszcze nie ma nazwy. Ale Ernest za kółkiem
swojego wielkiego, nowego Packarda o mocy sześciu koni nadal
kupował ziemię wzdłuż wymierzonej pod linię kolejową trasy,
aż po zachodnią granicę hrabstwa. Kupił każdy skrawek ziemi,
jaki był do sprzedania.
Obserwowałem tę rozgrywkę od początku z wielkim zainteresowaniem. Znałem Ernesta na tyle, żeby zdawać sobie sprawę
z tego, że doskonale wie, co robi. Kiedy geodeci pojawili się
w Calias, Ernest wyjechał do Chicago. Mieszkańcy Amro byli
przekonani, że linia kolejowa zostanie poprowadzona przez ich
miasteczko, tak samo, jak mieszkańcy Megory kilka lat temu.
Jednak zamiast ględzić i dumnie się puszyć, powinni byli zacząć
14

Doktryna w polityce Stanów Zjednoczonych, której autorem był prezydent
Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, przedstawiona przez niego
2 kwietnia 1903 roku; główne przesłanie dotyczyło tego, że kontynent amerykański nie może i nie będzie podlegać dalszej kolonizacji ze strony Europy,
a Stany Zjednoczone nie ingerują i nie będą ingerowały w sprawy Europy.
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działać – pojechać do Chicago, spotkać się z Marvinem Hewittem,
wyłuszczyć, co mają do zaoferowania, spytać, czy jeśli nie może
im zapewnić linii kolejowej, to nie mógłby im dać chociaż stacji
kolejowej, jeśli rozbudują się w stronę wyznaczonej przez geodetów linii. W tamtym czasie Amro było miasteczkiem z dwoma sporymi ciągami usługowymi oraz wieloma dobrymi sklepami i bankami. Często zachodziłem w głowę, jak można być
tak ograniczonym, żeby siedzieć na tyłku z przeświadczeniem,
że wielka korporacja C. & R.W. nie może sobie pozwolić na pominięcie w planach rozwoju kolei niewielkiej mieściny, jaką jest
Amro. Ale mając w pamięci wcześniejsze wydarzenia w okolicy,
byłem przekonany, że mieszkańcy będą czekać do ostatniej
chwili, zanim się zdecydują coś przedsięwziąć. Tak też się stało.
Ojcowie-założyciele Amro, z których niemal wszyscy pochodzili z miasteczka lub hrabstwa Megory, dobrze wiedzieli,
że Ernest Nicholson nie da sobie w kaszę dmuchać. Razem
z resztą mieszkańców otwarcie drwili z Nicholsonów, twierdząc,
że Ernest jest nadętym blagierem. Udało im się wzbudzić wokół
Amro wystarczająco dużo emocji, by ludzie uwierzyli, że miasteczko to „dobra inwestycja”. Następnie po cichu sprzedali swoje udziały braciom Amoureaux, którzy zebrali resztki tego, co
zostało im z dawnej fortuny i zapłacili sześć tysięcy sześćset dolarów za wszystkie udziały ojców-założycieli w miasteczku,
przez co rodzina Amoureaux stała się wyłącznym właścicielem
miasteczka. Oczywiście, dawało to braciom całkowitą kontrolę
nad sprawami miasteczka, odzyskali też wysoką pozycję wśród
elity białych, co tak bardzo sobie cenili.
Wszystkie tartaki z Calias miały swoje filie w Amro, interes
kwitł. Mieszkańcy Amro nie przejmowali się zbytnio planami
rozbudowy miasteczka na północ, nie próbowali też dotrzeć do
informacji, którą z dwóch tras zostanie poprowadzona linia kolejowa, za to bez przerwy słychać było ich przechwałki, że Amro
z całą pewnością dostanie tory. Wtedy Ernest zorganizował
w Amro spotkanie, na które zaprosił wszystkich miejscowych
biznesmenów, chciał bowiem przedstawić im swoją propozycję
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w nadziei, że uda mu się z nimi współpracować, uniknąwszy
zgrzytów czy urazy. Spotkanie odbyło się w hali należącej do
„Papcia”, zjawili się na nim wszyscy zaproszeni; niektórzy z ciekawości, inni z obawy, ale niewielu z zainteresowania lub chęci
uczestniczenia w planie przeniesienia miasta na północ. Ernest
wyjaśnił, że nie ma fizycznej możliwości poprowadzenia linii
kolejowej przez Amro i że się tego obawiał, zanim jeszcze rozpoczęto pomiary terenu, ale teraz ma co do tego pewność, wrócił
bowiem z Chicago, gdzie został poinformowany, że Amro kolei
nie dostanie. Następnie przeczytał list od pana Marvina Hewitta,
„człowieka decydującego o ich losie” na temat lokalizacji linii
kolejowej, z którego wynikało, że linia zostanie przedłużona
i powstanie stacja kolejowa na obszarze kwadratu dwudziestego,
który został wykupiony przez Ernesta. Następnie Nicholson
przeszedł do tematu przydziału działek i wyszedł z propozycją,
że każdemu, kto przeniesie się lub zacznie się przenosić do nowego miasta w ciągu najbliższych trzydziestu dni, Nicholsonowie
zrefundują połowę ceny nabycia działki. Ceny działek usługowych wahały się od ośmiuset do dwóch tysięcy dolarów, zaś
ceny działki rezydencyjnej od pięćdziesięciu do trzystu dolarów.
— Przemyślcie to – zakończył i wyszedł.
Mieszkańcy zignorowali propozycję Ernesta. Gazeta codzienna Amro wyzłośliwiała się i opublikowała karykaturę braci
Nicholsonów, podobnie jak kiedyś to robiły megoriańskie gazety szydzące z Calias.
Kiedy minęło trzydzieści dni, Nicholsonowie dali mieszkańcom Amro ostatnią szansę przyjęcia propozycji Ernesta, a gdy
zostali po raz kolejny zlekceważeni, nadali nazwę nowemu miastu. Nigdy nie zapomnę, jak wszyscy się z niej naśmiewali.
Wkrótce okazała się nazwą zapowiadającą przyszły triumf.
Uznałem, że najwłaściwszym odpowiednikiem na użytek tej
książki będzie „Wiktoria”.
Mieszkańcy Amro zamiast przenieść się do Wiktorii, skorzystać z dobrej lokalizacji i propozycji zwrotu połowy kosztów
nabycia nowej działki, zaczęli udoskonalać własne miasto,
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wylewać cementowe chodniki o szerokości trzech metrów na
długości kilku przecznic wzdłuż bocznych uliczek. Ogłoszono
zbiórkę pieniędzy na budowę szkoły i w efekcie wzniesiono nowoczesny jednopiętrowy budynek z piwnicą i salą gimnastyczną, który kosztował jedenaście tysięcy dolarów. Budynek był tak
wielki, że wystarczyłby dla wszystkich mieszkańców Amro, gdyby byli w wieku szkolnym, a sporo wolnego miejsca jeszcze by
zostało. Inwestycja wywołała falę krytyki zarówno ze strony
osadników, jak i wielu mieszkańców miasteczka, którzy byli
zdania, że to niepotrzebna rozrzutność. Pan Van Neter, komisarz hrabstwa, który kładł nacisk na edukację mieszkańców,
uznał, że racja leży po jego stronie i że zrobił coś wartościowego.
Większość mieszkańców była zdania, że miasteczko wkrótce
rozrośnie się na tyle, że budynek szkoły zostanie w całości zagospodarowany.
Tymczasem do Wiktorii zaczęli napływać zainteresowani.
Kupowali działki i stawiali na nich ładne budynki. Nicholsonowie
ogłosili sprzedaż ziemi i rozpoczęli przygotowania do aktywniejszego działania na rzecz reklamowania nowego miasta.
Mieli nadzieję, że w przyszłorocznych wyborach uda im się
przejąć siedzibę hrabstwa od Amro. Kiedy Ernest Nicholson zobaczył, że mieszkańcy Amro inwestują w polepszenie warunków życia w miasteczku i nie wykazują zainteresowania pomysłem przeniesienia się do Wiktorii, zaczął obmyślać nowy plan.
A ja wiedziałem, że jeśli Amro nie zechce przenieść się z własnej
woli, Ernest znajdzie sposób, by zmusić mieszkańców do zmiany zdania. Nic się jednak nie wydarzyło aż do dnia sprzedaży
działek. Zgodnie z ogłoszeniem miała się odbyć w holu nowego
biura Nicholsonów w Calias. W ustalonym dniu zebrał się tłum
ludzi, ale wielu z nich nie miało zamiaru inwestowania, przyszli
jedynie ze zwykłej ciekawości. Sam przywiozłem na to wydarzenie kilka osób z Megory. Był wśród nich Joy Flacker, kasjer
z Narodowego Banku w Megory, który twierdził, że Frank
Woodring udzielił Nicholsonom pożyczki o wartości pięćdziesięciu tysięcy dolarów na zakup ziemi i założenie nowego
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miasteczka. Megorianie wciąż mieli mnóstwo pretensji do
Nicholsonów, a ja odniosłem wrażenie, że Flacker żałuje, że
Nicholsonowie nie zgłosili się po pieniądze do niego, by z wielką
przyjemnością mógł im ich odmówić.
Drugiego dnia sprzedaży działek w miasteczku pojawiła się
garstka barmanów, hazardzistów i przedstawicieli niższej klasy
z Amro, którzy rozdawali ulotki informujące, iż Amro ma zakontraktowane przejęcie ziemi o powierzchni połowy kwadratu
geodezyjnego na północ do miasteczka, na terenie ujętym
w planach kolei żelaznej i jeśli to się okaże konieczne, mieszkańcy tam się przeniosą. Grupka nazwała siebie „asami z Amro”,
a ich celem było pokazanie zainteresowanym kupnem działek
w Wiktorii, że kupują „kota w worku”. „Asy” popisały się głównie w pubach, gdzie upiły się na umór i zostały aresztowane,
zanim jeszcze rozpoczęła się sprzedaż, która przebiegła bez
przeszkód. Górujący nad tłumem licytator w elokwentny sposób zachwalał ziemię, wskazując na związane z jej nabyciem
korzyści. Wspomniał o Sioux City na wschodzie oraz Deadwood
i Lead na zachodzie i wyjaśnił, że w końcu i tak miasto będzie
musiało się rozbudować w tę stronę i że wkrótce rozwinie się
i stanie się metropolią na preriach i osiągnie liczbę dziesięciu
tysięcy mieszkańców. Być może zebrani wzięli sobie do serca
jego słowa, a może zachęcił ich fakt, że mieli duży wybór lokalizacji. Tak czy inaczej, sprzedało się sporo działek o łącznej wartości osiemdziesięciu czterech tysięcy dolarów.
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rozdział XXXI

McCraline’owie

J

ak już wspomniałem, z pasją oddawałem się obserwacji
rzeczywistości oraz lekturze tekstów na temat aktualnych wydarzeń i nieźle się w nich orientowałem. Byłem miłośnikiem opowieści o sukcesie i po całym dniu pracy nic nie interesowało
mnie bardziej niż spędzenie wieczornych godzin na czytaniu.
Najbardziej lubiłem dobre historie z morałem. Z upodobaniem
czytałem artykuły autorstwa Maude Radford Warren, głównie
dlatego, że były pragmatyczne i z życia wzięte. Historie, o jakich
słyszałem w czasach, gdy podróżowałem po kraju, pracując jako
steward dla firmy P—n, często pokrywały się z tym, co znajdowałem w tych tekstach. Drugą rzeczą, jaka mi się podobała był
fakt, że wielu z bohaterów opowieści Warren było ludźmi sukcesu, którzy osiągnęli pewien poziom dobrobytu i szczęścia, acz
nie zbili nie wiadomo jak wielkich fortun, w przeciwieństwie do
bohaterów innych powieści, którzy wręcz opływali w bajeczne
bogactwa.
Może nie byłbym tak negatywnie nastawiony wobec historii,
których bohaterowie nieodmiennie stawali się multimilionerami, gdyby nie fakt, że wielu młodych ludzi mojej rasy, jakich
poznałem w czasie podróży do Chicago i innych miast, zawsze
kiedy rozmowa schodziła na bardziej osobiste tematy, twierdziło, że człowiek powinien zbić majątek, jeśli tylko zrezygnuje
z „przyjemności” i uda się na zachód kraju. W większości arty-

184

kułów, jakie czytałem, przybysz ze wschodu podbija „Dziki
Zachód” i dzięki wielu wyrzeczeniom zdobywa majątek. Prawda
jest taka, że w rzeczywistości tylko około jedna dziesiąta osadników ze wschodu dawała sobie radę z prowadzeniem gospodarstwa czy hodowlą bydła. Zwykle byli to ludzie mający spory kapitał początkowy, choć oczywiście zdarzały się wyjątki. Czarni
różnią się od ludzi innych ras. Na przykład w Dakocie znaleźć
można było ludzi różnych nacji, z wyjątkiem Włochów i Żydów.
Natomiast wielu było Szwedów, Norwegów, Duńczyków,
Asyryjczyków z Jeruzalem, Austriaków, kilku Węgrów, wielu
Niemców, jak również wielu Rosjan i Irlandczyków, choć ci
ostatni w większości urodzili się już w Ameryce. Znaczna część
spośród nich okazała się dobrymi farmerami i w „Little Crow”
dochodziła do majątku, a ja biorąc z nich przykład, pracowałem
ciężko, by im dorównać, może nawet prześcignąć. Był to mój
piąty rok na farmie, a w okolicy wciąż nie pojawił się żaden czarny. Osadników było coraz więcej, ziemie hrabstwa Tipp się zapełniały, ale nie było żadnego czarnego. Moich białych sąsiadów
często odwiedzali goście z ich rodzinnych stanów, którzy byli
ciekawi, jak można sobie poradzić na zachodzie, ale wśród nich
także nie zdarzyła się osoba czarna.
W czasie mojej wizyty w Kansas minionej wiosny widziałem
wiele bogatych czarnych rodzin, z których większość osiedliła
się tam w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i przeważnie była byłymi niewolnikami. Jednak w przeciwieństwie do
zadowolonych z siebie mieszkańców południowej części stanu
Illinois, którzy ledwie wiązali koniec z końcem, udając, że pracują, ci z Kansas wdrażali w życie nowoczesne metody. Farmy,
jakie posiadali miały od stu sześćdziesięciu do sześciuset czterdziestu akrów, a jeden czarny miał gospodarstwo o powierzchni
tysiąca stu akrów, i dwanaście tysięcy dolarów na koncie w banku.
Jednak wszędzie, gdzie byłem, zarówno w mniejszych, jak
i większych miastach, zawsze spotykałem też pewien typ czarnych, którzy nie mieli w życiu specjalnego celu, ale ubierali się
jak biali i naśladowali ich sposób bycia.
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Panna Rooks wyszła za mąż, a ja wciąż byłem kawalerem,
tak samo, jak w ubiegłym roku. Latem podjąłem korespondencję z pewną młodą damą, nauczycielką w M-boro, którą poznałem, odwiedzając pannę Rooks. Nazywała się Orlean McCraline,
jej ojciec był duchownym, a swego czasu, za czasów mojego
dzieciństwa, pastorem naszego kościoła w M-pls. Od siedemnastu lat sprawował funkcję hierarchy regionu południowego
Illinois. Panna McCraline odpowiadała na moje listy i w lecie
nasza korespondencja nabrała bardzo ciepłego charakteru.
We wrześniu rozpocząłem starania o trzy działki, których właściciele chcieli się zrzec. Postanowiłem, że oświadczę się dziewczynie, ale najpierw poproszę, by przyjechała do hrabstwa Tipp
i rozpoczęła postępowanie o przyznanie jej ziemi.
By zdobyć pieniądze na swoje trzy działki, które kosztowały
razem sześć tysięcy czterysta dolarów, wziąłem pożyczkę, siedem tysięcy sześćset dolarów pod hipotekę swoich trzystu dwudziestu akrów ziemi. W październiku miał się rozpocząć okres
postępowań w sprawie przyznawania działek. Panna McCrailne
odpisała, że chciałaby spróbować osadnictwa. Wysłałem pieniądze swojej siostrze i babci, by mogły przyjechać do Dakoty, po
czym wyruszyłem w podróż do Chicago, gdzie znalazłem się
w sobotni poranek. Od czasu, gdy przeniosłem się na Dziki
Zachód, zatrzymywałem się u pewnej samotnej około trzydziestopięcioletniej kobiety i postanowiłem wypytać ją o rodzinę
McCraline’ów. Nie wiedziała, że przyjechałem spotkać się
z Orlean ani nawet, że znałem jej rodzinę. Zagaiłem coś o wielebnym McCraline’ie i spytałem, czy go zna.
— Kogo? Starego N. J. McCraline’a? – spytała. – Oczywiście
– kontynuowała pogardliwie prychnąwszy. – Tak, znam tego największego łajdaka w Kościele metodystów. To pies na kobiety –
ciągnęła – i gdyby nie rodzina, już dawno zostałby wyrzucony
z Kościoła, ale ponieważ ma dobrą rodzinę, pozwalają mu zostać.
Ten człowiek nie ma hamulców i krzywdzi swoją żonę, nigdzie się
z nią nie pokazuje i nic dla niej nie robi, za to zabiega o względy
każdej kobiety w parafii, która tylko zechce na niego spojrzeć.

186

Tak było od zawsze. Kiedy jest w Chicago, mieszka u pewnej kobiety w zachodniej dzielnicy. Kobieta ma na nazwisko Ewis.
Przypomniało mi się, że którejś wiosny podczas mojej wizyty
w Chicago poznałem syna pani Ewis i gościłem u nich w domu
przy alei Vernon. W tamtym czasie dom był wynajmowany przez
dwie rodziny, McCraline’ów i Ewisów, i chociaż widziałem tam
jakieś dziewczyny, to nigdy nie zostałem przedstawiony nikomu
z rodziny McCraline’ów. Orlean była starszą z dwóch sióstr. To, co
usłyszałem od panny Ankin na temat ich ojca, nie brzmiało dobrze, zwłaszcza że był pastorem, ale wiedziałem, że na południu
Illinois czarni pastorzy nie zawsze cieszyli się dobrą reputacją.
Wiedziałem też, że na łamach czasopism, które prenumerowałem, mieszkając w Dakocie, temat niemoralnych duchownych był
stale obecny. Interesowała mnie córka pastora, ale nie zniechęcił
mnie fakt, że jej ojciec nie cieszył najlepszą reputacją, choć oczywiście wolałbym, żeby miał nieposzlakowaną opinię.
Kilka minut po zakończeniu rozmowy z panną Ankin
poszedłem zatelefonować do panny McCraline, która kiedy dowiedziała się, że jestem w mieście, bardzo się ucieszyła i wśród
okrzyków radości wyznała, że spodziewała się mnie dopiero jutro. Spytała, kiedy chcę ją odwiedzić.
— Nie ma dla mnie nic ważniejszego od tego, żeby się z panienką spotkać – odpowiedziałem. – Przyjdę jutro o drugiej,
jeśli to odpowiednia pora.
Zapewniła mnie, że pora jest odpowiednia, a ja zjawiłem się
u niej nazajutrz o umówionej godzinie i zostałem serdecznie
przyjęty. Panna McCraline zaprosiła swoją mamę, która okazała
się bardzo sympatyczną osobą. Spędziliśmy razem miły wieczór,
przeszliśmy się na ulicę Stanową, gdzie zjedliśmy kolację, a potem jeszcze poszliśmy na spacer do Jackson Park. Panna
McCraline okazała się miłą, uprzejmą i bezpretensjonalną
dziewczyną. Podobała mi się pod każdym względem.
Nosiłem w sobie przekonanie, że jeśli mam się kiedykolwiek
ożenić, powinienem po prostu oświadczyć się jakiejś dziewczynie. Jeśli oświadczyny zostaną przyjęte, powinienem się z nią
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ożenić i mieć to w końcu z głowy. Zmęczyło mnie życie samotnego osadnika i chciałem mieć żonę i miłość, nawet jeśli miała
to być panna z miasta. Doszedłem do wniosku, że nie mam czasu jeździć po całym kraju, żeby znaleźć odpowiednią córkę farmera. Sam mieszkałem kiedyś w mieście i uznałem, że jestem
w stanie zrozumieć mieszczankę. Nie mogłem powiedzieć,
że jestem zakochany w pannie Orlean, ale nie byłem też zakochany w żadnej innej, a zawsze uważałem, że jeśli mężczyzna
i kobieta podobają się sobie i lubią ze sobą przebywać, niepotrzebny jest dłuższy okres zabiegania o względy, więc kiedy wróciliśmy ze spaceru, wyznałem, jaki jest cel mojej wizyty.
Panna McCraline znała część mojej historii, bo jak wspomniałem, pracowała jako nauczycielka w M-boro w czasie, gdy
jeździłem tam w odwiedziny do panny Rooks. Wiedziała, że jej
koleżanka spiknęła się z kucharzem i wyszła za niego za mąż.
Wyznała mi w liście, że ucieszyła się, kiedy do niej napisałem,
i że jej zdaniem panna Rooks postąpiła niedorzecznie. A kiedy
wyjawiłem jej swoje zamiary, sprawiała wrażenie przychylnej.
Powiedziałem, żeby to przemyślała, a ja przyjdę następnego
dnia i wtedy wszystko wyjaśnię jej matce.
Kiedy przyszedłem nazajutrz rano i rozmawiałem z nią i jej
matką, obydwie zdawały się przystawać na mój pomysł, by
Orlean pojechała do Dakoty i złożyła wniosek o przyznanie jej
ziemi. Jednak matka nieco niespokojna i najwyraźniej skrępowana dodała, że lepiej będzie, jak uzgodni to jeszcze z mężem.
A ponieważ wielebny wyjechał właśnie sześćset kilometrów od
Chicago na konferencję, nie było w tej chwili możliwości porozmawiania z nim. Poszliśmy więc na niedzielne nabożeństwo
i zostaliśmy na spotkaniu biblijnym, a wieczorem udaliśmy się
do śródmieścia, do teatru na przezabawne minstrelsy Lewa
Dockstadera z Neilem O’Brienem w roli kapitana straży pożarnej. Śmiałem się tak, że aż mnie rozbolała głowa.
Cały następny dzień spędziłem u McCraline’ów, próbując
skontaktować się z wielebnym, ale bez rezultatu. Na szczęście
około piątej przyszła pani Ewis z zachodniej dzielnicy. Była to
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kobieta bystra i obdarzona większym rozsądkiem niż pani
McCraline, której zresztą nie lubiła. Ponieważ pani McCraline
była w kropce i nie wiedziała, co począć, wyłuszczyła całą sprawę
znajomej. Orlean była posłuszną dziewczyną i mimo że chciała
jechać ze mną, było oczywiste, że musi dostać przyzwolenie rodziców. Miała prawie dwadzieścia siedem lat i dziewczętom
w jej wieku zwykle zależy na małżeństwie. Jej młodsza siostra
właśnie wzięła ślub, co zwiększyło tylko jej poczucie osamotnienia. Jak mi później wyjaśniła, w wyniku konsultacji z panią
Ewis, zapadła decyzja, że Orlean nie powinna jechać ze mną
sama, ale jeśli mi zależy, mogę zapłacić za podróż pani Ewis, aby
towarzyszyła nam jako przyzwoitka. Zacząłem się czuć trochę
zniecierpliwiony, bo wpłaciłem do banku w Megory tysiąc dwieście dolarów jako depozyt przeznaczony na wykupienie działki,
które przepadną, jeśli ktoś nie złoży dokumentów w celu zatwierdzenia praw użytkowania do drugiego października. Był
chyba dwudziesty piąty września, więc zgodziłem się pokryć
koszt podróży pani Ewis do Megory, gdzie wkrótce się pojawiła.
Pod moją nieobecność przyjechały również moja siostra i babcia. Pierwszego października wszystkie trzy były gotowe złożyć
dokumenty w celu przyznania ziemi i gdyby się wszystkim udało, liczba czarnych w Dakocie zwiększyłaby się o trzy osoby,
a stan posiadania ziemi przez kolorowych zwiększyłby się
o czterysta osiemdziesiąt akrów. Setki innych ludzi również odkupiło prawa użytkowania ziemi i również czekało, by złożyć
dokumenty o ich urzędowe zatwierdzenie. Rozporządzenie
miejscowego urzędu uniemożliwiało składanie dokumentów
przed dniem pierwszego października, a kiedy się okazało,
że tylko niewielka część zainteresowanych może tego dnia złożyć dokumenty w urzędzie, rejestrator z zarządcą wymyślili,
że wszyscy zainteresowani w hrabstwie Tipp mają ustawić się
w kolejkę przed drzwiami Urzędu Ziemskiego. Zaraz po otwarciu urzędu petenci mieli wchodzić w kolejności, w jakiej stali
w kolejce, by odebrać odpowiedni numerek pozwalający na
przyjście następnym razem i złożenie wszystkich dokumentów.
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rozdział XXXII

Długa noc

L

udzie zaczęli ustawiać się w kolejce zaraz po lunchu ostatniego dnia września. Całe popołudnie ogonek wydłużał się. Kiedy
zobaczyłem ten zbierający się tłum, przyprowadziłem swoje panie, żeby zajęły kolejkę. Biorąc pod uwagę, że Urząd Ziemski
miał być otwarty dopiero następnego dnia o dziewiątej, pomysł
urzędników okazał się kretyński. Była czwarta po południu,
zatem zebrani ludzie mieli koczować pod urzędem, pilnując
swojej kolejki całą noc (dokładnie siedemnaście godzin). A październikowe noce w Południowej Dakocie bywają chłodne. Ale
kolejka rosła i o godzinie dziesiątej wieczorem na ulicy przed
drzwiami Urzędu Ziemskiego zebrał się spory tłum. W większości byli to ludzie, którzy odkupili prawa do działek, których ktoś
się zrzekł i teraz czekali w gotowości na otwarcie urzędu,
by w razie konieczności bronić swego prawa do zakontraktowanej działki. Głodni kolejkowicze mogli kupić kanapki i gorącą
kawę, a tu i ówdzie słychać było ludzi, którzy pili mocniejsze
napoje, a ich opowieści i śpiewy nie pozwalały zasnąć i ożywiały
atmosferę. Trzymałem kolejkę dla swojej narzeczonej, a chociaż
przywykłem do różnych niewygód, cała noc siedzenia na ulicy
była – oględnie mówiąc – średnio zabawna.
Około drugiej nad ranem zaczęli się pojawiać nielegalni posiadacze ziemi, którzy wcześniejsze godziny nocne spędzili na
prerii, aby po północy być na zaklepanych przez siebie działkach.
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Wszystkie działki, w stosunku do których nie zostało rozpoczęte postępowanie o przyznanie prawa użytkowania przez posiadaczy wylosowanych numerów, miały zostać udostępnione
w chwili otwarcia Urzędu i nielegalni posiadacze ziemi w takich
przypadkach mieli pierwszeństwo przed dotychczasowymi
użytkownikami, którzy zwlekali ze złożeniem dokumentów.
Wielu wynajęło auta, żeby przyjechać pod urząd tuż po północy,
czasem zdążywszy jeszcze przeprowadzić jakieś proste ulepszenia na działce. Wielu interesantów z okrzykami wyskakiwało
z samochodu, który jeszcze nie zdążył się zatrzymać, i biegło,
żeby zająć kolejkę przed innymi. Do wschodu słońca wciąż zjeżdżały się hałasujące auta, z których wybiegali zmęczeni pasażerowie. Rano, w chwili gdy Urząd Ziemski został otwarty, kolejka
osiągnęła długość kilkudziesięciu metrów. Tysiąc siedemset
osób czekało na szansę wejścia do środka. Na ulicy wyrastała
armia pokrytych kurzem, wymęczonych osobników o opuchniętych oczach. Byli tacy, którzy zajęli kolejkę po to, by zarobić
i teraz odsprzedawali swoje miejsce tym, którzy przyszli później.
Żądali od dziesięciu do dwudziestu pięciu dolarów, a za miejsca
najbliżej wejścia nawet pięćdziesiąt dolarów.
Zgodnie z prawem ustanowionym przez Urząd Ziemski do
dnia pierwszego października nie przyjmowano innych zgłoszeń poza tymi wniesionymi przez pierwotnych użytkowników,
więc posiadaczy pierwszych numerów zmuszono do ustawienia
się w kolejce najwcześniej, ponieważ tego dnia upływał również
termin sześciu miesięcy koniecznych do ustalenia miejsca stałego pobytu, zaś w przypadkach, gdy użytkownik nie udowodnił
ciągłości rezydowania, z chwilą upłynięcia terminu działka stawała się wolna. Wiele setek ludzi odkupiło prawa do działek,
których pierwotny użytkownik się zrzekał, przez co pierwsze
miejsca w kolejce stawały się naprawdę cenne. O trzeciej po południu wszyscy z kolejki przeszli przez urząd i otrzymali numerki. Urząd zamykano o czwartej, więc została jeszcze godzina dla
tych, którzy musieli usankcjonować posiadanie użytkowanej
działki lub chcieli spróbować przejąć wolną ziemię.
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Byli tacy, którzy zabezpieczyli interesujące ich działki, udali
się do Urzędu Ziemskiego, zanim wprowadzono rozporządzenie i złożyli wniosek o przyznanie prawa użytkowania ziemi.
Większość kupców o tym nie pomyślała, zaś spekulanci jeszcze
utrudnili sprawę, na wszelki wypadek zgłaszając w urzędzie zainteresowanie różnymi działkami, o których wiedzieli, że będą
wolne, po czym wycofywali zgłoszenie. Praktyka ta spotkała się
z ogromną krytyką, ponieważ większość ludzi zainwestowała
w ziemię po to, by na niej zamieszkać, zaś przepisy nie rozróżniały celu, w jakim ktoś się starał o prawo użytkowania.
Wszystkie transakcje musiały zostać zawarte przed momentem
utworzenia się kolejki, ponieważ od chwili, kiedy kolejka się
uformowała, nikt nie miał prawa wejść do urzędu w celu zgłoszenia roszczenia, zrzeczenia się prawa użytkowania lub złożenia wniosku o przyznanie prawa użytkowania ziemi, nie posiadając numerka wydanego przez urzędników. Kolejka była pełna
spekulantów, a ponieważ nie przyjmowano więcej niż sto zgłoszeń roszczenia dziennie, nie trudno zauważyć, że czasem nabywca praw użytkowania od zrzekających się, zanim zdążył
złożyć roszczenie, był zagrożony utratą praw na rzecz kogoś
starającego się o przyznanie prawa użytkowania, kto stał w kolejce przed nim.
Tłumy zjeżdżające się na otwarcia rezerwatów, podobnie jak
w przypadku innych loterii, składają się z pewnej grupy spekulantów, ludzi, którzy udają się w podróż do jednego z punktów
rejestracyjnych i składają wniosek o przyznanie praw użytkowania działki w nadziei, że wylosują jeden z pierwszych numerów
(to znaczy jeden z pierwszej pięćsetki) i zgłoszą roszczenie nie
w celu zamieszkania na działce, ale po to, by ją sprzedać za najwyższą możliwą cenę. Kiedy przeprowadzano postępowania
w sprawie przyznania ziemi, około sześćdziesiąt na pięćset
pierwszych osób, a jeszcze więcej na kolejne pięćset, rezygnowało, kalkulując, że pieniądze, jakie dostaną za działkę, której się
zrzekną, nie wystarczą na pokrycie kosztów inwestycji. Jeśli
prawa użytkowania działki, której pierwotny użytkownik się
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zrzekał, nie zostały sprzedane przed upływem sześciu miesięcy
koniecznych do ustanowienia rezydencji, należało udowodnić
użytkowanie poprzez poprawienie warunków na działce,
w przeciwnym razie zainwestowane pieniądze przepadały.
Z pierwszych czterech tysięcy numerów jakieś dwa tysiące
zgłosiło roszczenie posiadania, zaś praktycznie cała druga połowa podpisała umowy sprzedaży. Nabywca deponował w banku
pieniądze na rzecz osoby rezygnującej – miały zostać przekazane w momencie, gdy nabywca działki otrzymywał z urzędu potwierdzenie prawa użytkowania ziemi. Zatem bank odgrywał
rolę pośrednika pomiędzy stronami transakcji.
Nigdy nie zapomnę dnia 1 października 190— roku w Megory
– zwanego „magicznym miastem” – liczącego rzekomo trzy tysiące mieszkańców, a prawdopodobnie nie przekraczającego
tysiąca pięciuset, za to pełnego przyjezdnych, którzy zaczęli pojawiać się rok temu, kiedy zaczęło się szaleństwo kupowania
ziemi. Tego dnia w Megory rzeczywiście mogło przebywać nie
mniej niż dwa tysiące pięćset osób.
Moja przyszła małżonka i babcia otrzymały kolejne numery,
138 oraz 139, i wyglądało na to, że będą proszone o złożenie
wniosku o uznanie roszczenia nazajutrz, natomiast moja siostra
otrzymała numer 170. Orlean i moja siedemdziesięciosiedmioletnia babcia, która pamiętała czasy niewolnictwa, zostały wezwane do urzędu po południu i kilka chwil później obydwie
wyszły, dzierżąc w dłoniach swoje niebieskie papiery, rachunki
opiewające na dwieście sześć dolarów pobierane na poczet
pierwszych opłat, które dałem pośrednikowi zanim weszły do
Urzędu Ziemskiego. Pośrednik poszedł z nimi, żeby dopilnować, by wszystko było w porządku i sprawy poszły gładko.
Natomiast moja siostra nie została wezwana następnego dnia,
więc trzeba było czekać do poniedziałku.
Okazało się, że działka, o którą starała się moja babcia,
została równocześnie wykupiona przez nauczycielkę ze szkoły
w Megory, która zapłaciła tysiąc czterysta dolarów pewnemu
agentowi nieruchomości za prawa, których się zrzekano.

193

Pierwotny użytkownik wydał dwa dokumenty stwierdzające,
że zrzeka się roszczenia, co mógł zrobić bez trudu. Jednak dokument zrzeczenia się wraz z rachunkiem wydanym przez Urząd
Ziemski stanowił jedyny ważny dowód działania w dobrej wierze, a my mieliśmy dowód wpłaty. Nauczycielka stała w kolejce
całą noc, ale była za moją siostrą, dlatego straciła działkę. Agent,
który sprzedał jej dokument stwierdzający zrzeczenie się ziemi,
był wściekły, bo za doprowadzenie transakcji do końca miał zostawić sobie sześćset dolarów, a tylko osiemset miał przekazać
zrzekającemu się roszczenia. Kiedy dowiedziałem się o sprawie
i o tym, że nauczycielka została pokrzywdzona, było mi bardzo
przykro, ale był to typowy przykład działania zasady „kto pierwszy, ten lepszy” i jeden z wielu przypadków nieporozumień między kupującymi a pośrednikami. Poszedłem do nauczycielki,
żeby ją z całego serca przeprosić. Wyglądała naprawdę żałośnie.
Powiedziała, że przez wiele lat ciężko pracowała i zbierała pieniądze na realizację swego jedynego marzenia – kupna działki.
Do jej oczu napłynęły łzy, pochyliła głowę i zaczęła płakać.
Wyszedłem.
Następnego ranka odprowadziłem pannę McCraline z panią
Ewis na pociąg do Chicago i udałem się na działki siostry i babci,
które uznałem za dobry zakup. Oglądałem je wcześniej, zanim
zdecydowałem się na kupno, ale wiedziałem tylko, że są korzystnie położone. Nie przeszedłem się po nich i nie sprawdziłem
jakości gleby. W ciągu tygodnia na obydwu działkach stanęły
drewniane domki, każdy o powierzchni trzy na trzy metry, a w ciągu kolejnego tygodnia siostra z babcią zaczęły w nich mieszkać.
Wkrótce potem nadeszła największa burza śnieżna, jaką widziałem w życiu. Padało kilka dni, po czym przyszło ocieplenie i kolejne warstwy zalegającego śniegu zaczęły topnieć. Na moim
polu została niezebrana kukurydza, musiała czekać tam aż do
kwietnia.
Większość osadników w nowym hrabstwie mieszkała w odległości od trzydziestu do osiemdziesięciu kilometrów od Calias,
a zima zaskoczyła wielu z nich, zanim zdążyli się zaopatrzyć
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w opał, więc mróz niemiłosiernie dał im w kość. Śnieg padał bez
przerwy, aż powstała warstwa mierząca ponad metr wysokości.
Na szczęście przywiozłem dość dużo węgla, żeby mojej rodzinie
wystarczyło na przetrwanie zimy. Siostra z babcią musiały jeździć tylko po zapasy żywności do oddalonego o trzynaście kilometrów Ritten. Przed tym nagłym atakiem zimy zdążyłem zebrać dwa wozy zbiorów z dziewięćdziesięciu akrów pola. Kiedy
zaczął padać śnieg, nie mając nic lepszego do roboty, z zainteresowaniem przyglądałem się walce między Amro a Wiktorią.
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rozdział XXXIII

Przetrwają najsilniejsi

P

o akcji sprzedaży działek mieszkańcom Amro wciąż ani się
śniło nigdzie przeprowadzać. Ernest Nicholson stwierdził, że
miasto trzeba jakoś przekonać. Grupa biznesmanów z miasteczka nadal systematycznie spotykała się na zebraniach i uchwalała
kolejne rezolucje pomagające im trzymać się razem. Byli przekonani, że jedynie w ten sposób są w stanie ocalić miasto. Pod
tym hasłem odbywały się wszystkie zebrania. Bez wątpienia
fakt, że w ich mieście mieściła się siedziba hrabstwa miał większe znaczenie dla utrzymania ich jedności niż zebrania, ale
mimo to wkrótce w ich szeregach tu i ówdzie zaczęły się pojawiać wyłomy. Wciąż mówiono, że przez leżącą na północ od
Amro Wiktorię miała przebiegać linia kolejowa. Wykupywano
więc kolejne działki, na których wyrastały potrzebne w nowym
mieście budynki. Doszły nas słuchy, że pan George Roane, który
niedawno sprzedał stajnię w Amro, gdzie dorobił się niewielkiej
fortuny, kupił pięć działek w Wiktorii, płacąc za nie wygórowane sumy, ale miał dostać zwrot połowy wydanych pieniędzy.
Był tylko jeden warunek: do pierwszego stycznia miał się przenieść do miasta lub otworzyć w nim hotel. Trudno było potwierdzić tę pogłoskę, bo Roane zniknął i nikt nie wiedział, gdzie się
podziewa. Ale wkrótce pojawiła się inna plotka, tym razem
o starym „Papciu” Durpee, który kochał swoją działkę na obrzeżu Amro jak wieprz kukurydzę. Miał podobno chodzić główną
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ulicą Amro i głośno agitować przeciwko przeprowadzce.
Im dłużej gadał, tym bardziej się nakręcał.
— Dobrzy ludzie! – nawoływał z ramionami wyciągniętymi
nad głową niczym Billy Sunday w czasie kazania. – Trzymajmy
się razem! Trzymajmy się razem! Mieszkamy w najlepszym
możliwym mieście w najlepszym możliwym stanie w najlepszym możliwym państwie na świecie. Czego chcieć więcej? –
Wyglądał, jak nawiedzony, z wytrzeszczonymi oczami i potarganą brodą powiewającą na wietrze. Chodził i nawoływał,
aż mieszkańcy zaczęli mieć tego dość. W ten sposób, wbrew
intencjom, osłabił i tak już mizerną siłę oporu Amro.
W mieście było sporo rozsądnych biznesmenów, a wśród
nich wielu młodych mężczyzn o szlachetnym charakterze, dobrze wykształconych, ambitnych i marzących o wielkim sukcesie oraz zapewnieniu sobie bezpiecznej przyszłości. Wielu z nich
miało narzeczone na wschodzie kraju i chciało się nie tylko
wzbogacić, ale też udowodnić, na co ich stać. A jak mieli to zrobić w miasteczku, o którym nawet przeciwnicy Nicholsonów
mówili, że czeka je klęska? Ci młodzi nie dawali się łatwo przekonać, ale żeby ich zatrzymać w Amro, nie wystarczyło krytykować Ernesta Nicholsona.
— Biedni głupcy – myślałem, kiedy słyszałem, jak mówili,
że fakt, iż przez Amro nie przebiega linia kolejowa to sprawka
Ernesta Nicholsona. Winna była przecież jedynie niefortunna
lokalizacja.
Dla ojców miasta, którzy mieli tyle pieniędzy, że nie wiedzieli, co z nimi zrobić, umiejscowienie Amro na ziemi Oliviera
Amoureaux było sprawą prostą, mogli to bowiem zrobić za darmo. Nie musieli płacić pięćdziesięciu pięciu dolarów za akr jak
Nicholson. Mając ziemię w samym centrum miasteczka, z wystarczającą liczbą budynków, by zachęcić innych do budowania,
skłonili gubernatora do zorganizowania hrabstwa w chwili, gdy
prawo głosowania miało tylko kilku Indian i złodziejaszków-Metysów. Faktycznie opanowali siedzibę hrabstwa, zanim
legalni osadnicy mieli szansę wypowiedzenia się w tej sprawie.
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Uparcie coraz więcej inwestowali – a to w cementowe chodniki,
a to w inne udogodnienia – ściągając na siebie krytykę nawet
osób postronnych. Postawili nową szkołę, tak wielką, że wystarczyłaby na potrzeby miasta trzy razy większego od Amro, obciążając budżet miejski jedenastoma tysiącami dolarów, co stanowiło siedem procent wydanych przez miasto obligacji, które
sprzedawano z dużą zniżką. Rozgniewało to osadników, którzy
poczuli się zawiedzeni, że jacyś dranie, którzy wszystko z góry
zaplanowali, pozbawili ich prawa głosu. Równocześnie Amro
zaczęło raptownie tracić sympatię mieszkańców sąsiednich miast.
Ernest Nicholson był człowiekiem serdecznym, ale stanowczym. Był mistrzem intelektu i zawsze kiedy któryś z „osłabionych” mieszkańców Amro odwiedzał Calias, Ernest zapraszał go
do luksusowo urządzonej siedziby władz miejskich. Na ścianach
wisiały portrety wybitnych kapitalistów i finansistów ze środkowego zachodu, z których kilku było znanych z tego, że finansowali projekty dobrze zbudowanych, młodych ludzi mających
ambicję udowodnić światu, że potrafią ujarzmić prerię.
Trzeba było w jakiś sposób przekonać mieszkańców Amro,
i to szybko, bo za dziesięć miesięcy miała zapaść decyzja dotycząca siedziby hrabstwa. Do tego czasu Wiktoria musiała całkowicie wchłonąć Amro, gdyby bowiem miasteczko nadal istniało,
z linią kolejową czy bez, wciąż miałoby szansę utrzymania prestiżowej siedziby. W historii zachodniej części kraju stolicę
hrabstwa udało się przenieść tylko w kilku przypadkach.
Siedziba hrabstwa Megory znajdowała się sześćdziesiąt pięć
kilometrów od Megory, na wschodnim krańcu hrabstwa,
w miejscu, gdzie rzeki biegnące wzdłuż północnej i południowej
granicy, zbiegając się, tworzą kąt ostry. To dziwne, ale siedziba
hrabstwa od lat pozostaje w Fairview i głosy wyborców wciąż
utrzymują ją w tym miejscu, a przecież mieszka tam jedynie
garstka farmerów i kilkuset obywateli. Kiedy ktoś podejmuje
próbę przeniesienia siedziby hrabstwa, wszystkie miasta stają do
wyścigu, a kiedy dochodzi do wyborów, farmerzy, którzy w stanach, takich jak Dakota, stanowią od sześćdziesięciu pięciu do
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dziewięćdziesięciu procent, głosują na miasto położone najbliżej ich gospodarstwa, samolubnie myśląc tylko o własnym interesie i zapominając o dobru ogółu. Podobnie dzieje się w przypadku miasteczka położonego niedaleko miejsca, w którym piszę tę historię, na wschodnim brzegu Missouri. Miejscowość
nazywa się Keeler i jest najbardziej zapomnianym przez Boga
i ludzi miejscem na ziemi, w którym stoją tylko trzy czy cztery
niszczejące budynki i poczta, a jednak w tej mieścinie mają siedzibę władze hrabstwa i to tutaj mieści się stolica jednego z najlepiej rozwijających się hrabstw stanu. Pół tuzina okazałych
miast położonych wzdłuż linii kolejowej C.M & St.L. utrzymuje
swój rejestr gospodarczy i sąd w Keeler, mieścinie położonej
trzydzieści kilometrów od kolei żelaznej. Od trzydziestu lat co
cztery lata Keeler jest wybierane na siedzibę hrabstwa i żadne
inne miasto nie może uzyskać większości głosów, chociaż Keeler
nawet nie startuje w tym wyścigu.
Wszystkie te fakty znane były Ernestowi Nicholsonowi
urzędującemu w swoimi gabinecie w Calias. Mieszkańcy Amro
trzymali się razem do czasu, gdy do caliaskiego gabinetu „Króla
Ernesta”, jak nazwano Ernesta w Amro, został zaproszony pan
Van Neter. Jakie decyzje zapadły w czasie tego spotkania, to na
zawsze pozostanie kwestią domysłów, ale gdy Van Neter wyszedł
z budynku, miał ze sobą czek na siedem tysięcy pięćset dolarów,
zaś Ernest Nicholson stał się właścicielem piętrowego hotelu
o podstawie piętnaście na trzydzieści metrów oraz parceli
w najpopularniejszej części Amro. Kiedy wiadomość o tym się
rozeszła, w Amro zawrzało. Lokalni przedsiębiorcy chodzili od
jednego do drugiego i ściszonymi głosami, kręcąc znacząco głowami, prowadzili nerwowe dyskusje, zaś stary „Papcio” Durpee,
który chyba już całkiem postradał zmysły, chodził w kółko po
miasteczku, krzycząc wysokim staccato:
— Co o nim myślicie? Co sądzicie o tym łotrze i sprzedawczyku? Zaprzedał się tej zgrai zakłamanych złodziei i bandytów.
Na Boga żywego! – Z rękami skrzyżowanymi jak tragik, oczami
wywróconymi do nieba, ciałem przechylonym do tyłu, na ugiętych
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kolanach, podnosił rękę do uroczystej przysięgi – Zostanę
w Amro! Zostanę w Amro! Zostanę w Amro! – powtarzał, aż jego
głos zmieniał się w chrapliwy krzyk. – Zostanę w Amro, aż opustoszeje, do ostatniego przek…go opuszczonego budynku, do
ostatniego zdechłego psa.
I tak zrobił, chociaż nie wiem dokładnie, jak było z tym
psem.
Nicholson od razu zamknął hotel. Mimo że śniegu napadało
powyżej kolan, grupa stolarzy natychmiast zaczęła dzielić budynek na dwie części, by przenieść go do nowego miasta. Do Amro
ściągnięto Starego Machalacy’ego Finna, jednorękiego Irlandczyka o pociągłej twarzy i wyłupiastych oczach, z długim blond
wąsem, który przenosił murowane budynki w Wietrznym Mieście
[Windy City – Chicago – przypis tłum.]. Siedząc w pubie Joe’go
Cooka głośno zadeklarował, że postawi tę przeklętą budę w piętnaście dni. I rzeczywiście, przy pomocy brygady cieśli i robotników, błyskawicznie zerwał tynk ze ścian największego i najsolidniejszego budynku w Amro. Nowe cementowe chodniki, piętnaście metrów na dwa i pół przed frontem oraz trzydzieści metrów na dwa i pół z jednej strony budynku, zostały rozebrane na
płyty, które ułożono w sterty na stronie. Następnie, pod spód
budynku, na który składały się potężne drewniane bale o przekroju sześćdziesiąt na osiemdziesiąt centymetrów i o długości
osiemnastu metrów, pochodzące z lasów sekwojowych w Waszyngtonie, podłożono śruby rozpierające i bloki do podnoszenia ciężarów. Do miasteczka majestatycznie wtoczyły się dwa ciągniki
o mocy sześćdziesięciu koni z podwójnymi kotłami, o konstrukcji podobnej do lokomotywy, na niskich kołach i wysoko
umieszczonej kabinie, w której – jak ptak w gnieździe – siedział
operator maszyny.
Na ulicy zebrał się tłum przyglądający się, jak potężne silniki zaczynają pokasływać i ryczeć, od czasu do czasu buchając
parą niczym lokomotywa pociągu osobowego na stacji kolejowej New York Central, generując siłę tak ogromną, że mogłaby
rozerwać budynek na drzazgi. Trzeszcząc w każdym punkcie
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łączenia elementów, budynek hotelowy powoli zaczął przesuwać
się na ulicę.
Należące do budynku przewody telefoniczne zostały odcięte
i leżały teraz na ziemi, a całe miasteczko zostało chwilowo pozbawione łączności telefonicznej. Potężne silniki z łatwością
ciągnęły hotel między zaspami śniegu, który został szuflami
uprzątnięty na pobocze. Kiedy budynek gdzieś utknął, korzystano z wciągnika wielokrążkowego. Kilka dni później hotel został
oddany do użytku publicznego na jednej z granicznych działek
w Wiktorii, przyczyniając się znacznie do uświetnienia wyglądu
miasteczka.
Tak jak kiedyś stare Calias, teraz Amro zostało pokonane.
Usunięto z niego najważniejszy budynek, po którym została tylko czarna, przypominająca otwarty grób, dziura w ziemi, przypominając o konsekwencjach tego, co się tu zdarzyło. Cena
działek na obrzeżach Wiktorii skoczyła z tysiąca pięciuset do
dwóch, a czasem i trzech tysięcy dolarów, zaś działki położone
głębiej oferowano za cenę tysiąca dwustu do tysiąca ośmiuset
dolarów, a kiedyś ta cena wynosiła od ośmiuset do tysiąca dwustu dolarów. Fakt ten nie zniechęcił tych, którzy chcieli przenieść się do nowego miasta. Wszystko, o czym marzyli oporni
mieszkańcy Amro, teraz znalazło się w Wiktorii. Nie mówiono
o niczym innym, poza Wiktorią. Nazwa Amro została niemal
zapomniana.
Zanim jeszcze budynek hotelu opuścił miasto, w miasteczku
pojawiły się lokomobile. Śnieg stanowił wielkie utrudnienie,
a transport węgla z Calias kosztował siedemdziesiąt pięć centów
za sto kilogramów. Koszt siły roboczej i wyżywienia był wysoki,
prawdę mówiąc wszystko było bardzo drogie. Był środek jednej
z mroźniejszych zim na równinach, ale mieszkańcy Amro mieli
pieniądze i nie żałowali ich na przeprowadzkę do nowego miasta. Panowało dotkliwe zimno, padał niewielki śnieg, a ziemia
pod półmetrową warstwą śniegu była skuta lodem. Twardy
grunt lepiej znosił ciężar przenoszonych budynków. Przewożenie
takich ciężarów po piaszczystym podłożu byłoby niemożliwe,
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gdyby na przykład zaczął padać deszcz, jak to się zawsze działo
wiosną albo w czasie roztopów. Nic dziwnego, że mieszkańcy
chcieli uciec z przegranego miasta w chwili, gdy droga między
Amro i Wiktorią stała się wygodną i uczęszczaną arterią.
Huk silników trakcyjnych wypełniał powietrze od wczesnego rana do późnej nocy hałasem typowym dla lokomotywowni.
Szczęśliwe twarze właścicieli budynków wjeżdżających do
Wiktorii i niepokój tych wciąż oczekujących na przeniesienie
swojej własności, stanowił interesujący materiał do studium
ludzkiej natury.
George Roane zbudował w Wiktorii nową gościnną stajnię
i był szczęśliwy, że sprzedał starą w Amro, zanim miasto poszło
w rozsypkę, oszczędził bowiem dzięki temu koszt przeprowadzki i uzyskał zwrot pięćdziesięciu procent ceny zakupu działki,
którą nabył w Wiktorii. Z Amro wciąż nadciągały kolejne budynki, powstawały też nowe, a miasto rozwijało się szybciej niż
jakiekolwiek inne miasto w rezerwacie, łącznie z Calias i Megory.
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rozdział XXXIV

Na wschód od ulicy Stanowej

P

o kilku dniach nadeszła wiadomość od Orlean, że razem
z panią Ewis bezpiecznie dotarły do domu. Pisała: „Kiedy
weszłam do domu, mama tak długo mnie ściskała i trzymała
w objęciach, jakby się bała, że to sen. Bardzo się o mnie martwiła, kiedy wyjechałam, i bardzo się ucieszyła, że wróciłam zanim
przyjechał tata”. Ojciec wysłał rodzinie telegram, że ponownie
został mianowany na starszego pastora w dzielnicy Cairo i będzie w domu za kilka dni.
Od pani Ewis wiedziałem, że pastor nie był najlepszym biznesmenem, trudno mu było docenić propozycję interesu, miał
nawet problemy z należytym jej zrozumieniem. Był ojcem tylko
dwojga dzieci, a Orlean, jak mi powiedziała pani Ewis, była jego
oczkiem w głowie. Dziewczyna zawsze słuchała rodziców. Skończyła szkołę średnią w Chicago i dwa lata pracowała jako nauczycielka w prowadzonej przez Afrykański Episkopalny Kościół
Metodystyczny szkole z internatem dla czarnych w Ohio. Ale
w roku, o którym mowa, pozostawała bez pracy. Zaoszczędziła
sto dolarów z pieniędzy, jakie zarobiła. Młody człowiek, który
poślubił jej siostrę, pracował w firmie handlującej znaczkami
i zarabiał trzynaście dolarów tygodniowo, zaś jej ojciec będąc
starszym pastorem miał otrzymywać około tysiąca dolarów
rocznie. W jego obwodzie było dwanaście czy piętnaście kościołów, których władze co trzy miesiące zbierały się na kwartalną
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konferencję i każdy z kościołów miał wnieść do wspólnej kasy
określoną kwotę. Każdy członek Kościoła miał ofiarować dwadzieścia pięć centów, przynajmniej taka była teoria. W mieście
takim, jak M-boro na przykład, gdzie Kościół miał stu członków, nie więcej niż dwudziestu pięciu było aktywnych, co znaczyło, że tylko dwadzieścia pięć osób regularnie płaci kwartalne
składki, zaś inni robią to sporadycznie lub w ogóle. Orlean często się śmiała, opowiadając mi, do jakich forteli uciekał się jej
ojciec, starając się, żeby „nieboszczyki” płaciły składki. Jednak
mimo wszystkich sztuczek, jego pozycja nie należała do mocnych i nigdy nie mógł być pewien wysokości swojego wynagrodzenia. Pani Ewis wyznała mi, że rodzina Orlean zawsze była
biedna, a radziła sobie tylko dzięki oszczędnościom czynionym
na każdym kroku. Zresztą, sam widziałem, że Orlean w Dakocie
miała tylko kilka ubrań i stary kapelusz po siostrze.
Jej siostra miała opinię zgryźliwej i jędzowatej. Nigdy nie
potrafiła z niczego zrezygnować. Była kłótliwa i nielubiana,
w przeciwieństwie do Orlean, która z uśmiechem rezygnowała
ze wszystkich potrzebnych jej rzeczy. Jak twierdziła pani Ewis,
ich matka miała „diabła za skórą, a poza tym była złośliwa, gderliwa i bezradna jak dziecko”. W część tego, co słyszałem wierzyłem, ale nie we wszystko. Przyglądałem się pani McCraline
i o ile rzeczywiście chwilami zdawała mi się bezradna, to nie
zauważyłem, żeby miała „diabła za skórą” czy też była złośliwa.
Złośliwość i podłość zazwyczaj widać w ludzkich oczach, a ja
nie widziałem nic z tych rzeczy ani w oczach pani McCraline ani
Orlean, ale za to nie przepadałem za Ethel. Skłonny byłbym raczej wierzyć w to, że „diabła za skórą” hodował pastor..
Informacje pani Ewis na temat pani McCraline prawdopodobnie wynikały z zazdrości.
Pamiętam, że już w M-pls zauważyłem, że żony kaznodziejów są stworzeniami nieśmiałymi, uległymi i gotowymi do spełniania wszelkich rozkazów, które ich „szefowie” – mężowie –
wydają. Kobiety ulegają dla świętego spokoju i nie robią awantur, nawet gdy dotrą do nich plotki rozpowszechniane przez
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złośliwe „siostry” i pracowników kościelnych. Od kiedy sięgam
pamięcią, czarni pastorzy zawsze byli posądzani o bezeceństwa,
jakie robią z „siostrami”, w większości kobietami zaangażowanymi w pracę w kościele, ale przypomniałem sobie o tym dopiero teraz, kiedy dotarły do mnie plotki na temat Wielebnego
McCraline’a.
Orlean razem ze swoim ojcem i szwagrem planowali zakup
domu przy alei Vernon, za który mieli zapłacić cztery tysiące
pięćset dolarów. Z całej kwoty wpłacili trzysta dolarów, po sto
każde z nich. Dom był niewielki, ale ładny, z ośmioma izbami
i kamiennym frontem. Ethel nie dołożyła ani centa, a swoje
oszczędności przeznaczyła na przygotowania do ślubu, który
odbył się we wrześniu. Claves i ojciec Orlean dołożyli dwieście
dolarów, co wydawało mi się posunięciem nierozsądnym i później obydwaj go żałowali. Claves pożyczył od swego brata pięć
dolarów na taksówkę, żeby dojechać na dworzec, kiedy razem
z Ethel wyjeżdżali w podróż poślubną. Trwała dwa tygodnie,
a młoda para przebywała w Racine w stanie Wisconsin, sto kilometrów na północ od Chicago. Kiedy przyjechałem do Chicago,
właśnie wrócili. Podczas mojej pierwszej wizyty pani Claves nawet nie raczyła zejść na dół i się przywitać, ale kiedy wróciliśmy
do domu z Dakoty, łaskawie zeszła i nawet podała mi rękę.
Zachowywała się jak księżniczką.
Rodzina obliczyła, że wpłaciwszy na dom trzysta dolarów,
powinni być w stanie go spłacić w ciągu siedmiu lat, płacąc miesięczne raty po trzydzieści pięć dolarów i równocześnie odsetki
od kwoty zadłużenia, z wyjątkiem dwóch tysięcy, które były
w pierwszej hipotece; pięć procent od kwoty należało płacić co
pół roku. Dom znajdował się w spokojnej okolicy, różniącej się
bardzo od południowego krańca ulicy Dearborn i Armour
Avenue, gdzie mieszkali tylko czarni.
Bogatsi czarni mieszkańcy Chicago dokładali wszelkich starań, by mieszkać z dala od plebejskiej okolicy, by wyjść poza
„czarną dzielnicę” wokół Armour Avenue oraz ulic Dearborn,
Stanowej i Trzydziestej Pierwszej. W tym kręgu salony fryzjerskie,
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restauracje i przedstawienia wodewilowe prowadzone były
przez czarnych, podobnie jak kluby i lokale dansingowe.
Na wschód od ulicy Stanowej, idąc w kierunku jeziora, trafia się
w okolicę przez tutejszych czarnych nazywaną „na wschód od
Stanowej”, gdzie mieszka zupełnie inna klasa ludzi. Tutaj przez
długi czas czarni z wielkim trudem mogli wynająć czy kupić
dom, ale z czasem, gdy biali zaczęli przemieszczać się na południe, w stronę alei Greenwood, Hyde Parku, Kenwood i innych
części obecnie modnych dzielnic, niektóre z ulic, w tym Wabash,
Rodos, Calumet, Vernon i Indiana, zaczęły być dostępne dla
czarnych. Czasem mogli oni nawet kupić jakiś dom.
Chicago jest mekką czarnych Amerykanów z południa kraju. Lepiej sytuowana klasa czarnych wyprowadzała się z okolic
Dearborn i Armour Avenue, płacąc wygórowane czynsze za
mieszkania na wschód od ulicy Stanowej. Zdarzało się, że ktoś
tracił to, czego się dorobił, mieszkając przy Armour Avenue,
gdzie czynsz był czasami o połowę niższy od tego, który należało uiścić w lepszej dzielnicy. Niektórzy musieli wracać na stare
śmieci. Ponieważ coraz więcej czarnych przemieszczało się
w stronę jeziora, a coraz więcej białych przenosiło się na południe, ceny czynszów zaczęły się obniżać, a agenci nieruchomości zaczęli oferować dawne domy bogatych rodzin najpierw do
wynajęcia, a później na sprzedaż. Wiele osób decydowało się na
taką inwestycję, tak jak to zrobił Wielebny McCraline, wpłacając
na początek niewielką kwotę w gotówce. W ten sposób, w innej
sytuacji niesprzedawalna nieruchomość została sprzedana – od
pięciu do dziesięciu procent drożej niż w sprzedaży gotówkowej.
Dom, w jaki inwestowali, można było kupić za cenę trzech
tysięcy ośmiuset dolarów lub czterech tysięcy dolarów w gotówce. Ludzie, którzy przeprowadzili się na wschód od Stanowej,
tworzyli niewielką, elitarną społeczność, jaka z czasem przerodziła się w swego rodzaju lokalną arystokrację, wyróżniającą się
nie tyle bogactwem, ile manierami i stylem życia. Należący do
niej nie chodzili na publiczne potańcówki na Stanowej i nie pili
„puszkowego” piwa. Przez jakiś czas byli wolni od wulgarnych
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„krzykaczy” z ulicy Stanowej. Podczas mojej ostatniej wizyty
w Chicago na ulicy Stanowej odkryłem, że „linia graniczna” już
się przesunęła. Część Wabash Avenue była niemal tak głośna
i wulgarna, jak Dearborn. Puszki po piwie, nocne kluby i chuligani stali się widokiem tak samo powszechnym, jak na Armour
Avenue, a duża część wschodniej dzielnicy była pełna kolorowych. To tylko kwestia czasu, kiedy zacznie funkcjonować jako
„czarna dzielnica”.
Szwagier Orlean kilka lat temu przyjechał do Chicago z ubogiej farmy w jakiejś mieścinie w Tennessee. Był synem nieuczciwego pastora i bardzo prostym, niewykształconym człowiekiem,
ale przez sześć laty przyjaźnił się z dziewczyną, a ona dobrze go
wytrenowała. Kiedy okazało się, że rodzina panny młodej wydała na wesele dwieście dolarów, poczuł się przyjęty do towarzystwa i szczęśliwy. Jak mi zdradziła pani Ewis, uznał, że Wielebny
jest wspaniałym człowiekiem. Jego fascynacja była tak wielka, że
próbował naśladować sposób chodzenia i zachowanie swego teścia. Rodzina McCraline’ów, a zwłaszcza Ethel, określała siebie
jako „dobrych ludzi”. Wierzyłem, że tacy są. Nie byli niegodziwcami. Domyślałem się, że Ethel ma poczucie przynależności do
„arystokracji” i zastanawiałem się, czy jestem w stanie polubić
Wielebnego. Z tego, co mówili o nim członkowie rodziny, wnioskowałem, że uważają go za swego rodzaju władcę, miałem też
przeczucie, że nie przypadniemy sobie do gustu. Miałem tylko
nadzieję, że nie ja będę powodem starcia i że nie pozwolę sobie
na wydawanie opinii o człowieku, zanim go nie poznam. Kiedy
pastor wrócił z konferencji, napisał do mnie list. Nie był to popis
erudycji, ale to, co pisał, brzmiało bardzo rozsądnie i poważnie,
a list odnosił się do mojego pomysłu, by jego córka na moje zaproszenie przyjechała do Południowej Dakoty i złożyła wniosek
o przyznanie jej ziemi. Na koniec dodał, że jego zdaniem to dobra rzecz, że czarni jadą na Dziki Zachód i zajmują tam ziemię.
Mniej więcej w tym samym czasie przyszedł kolejny list od
Orlean. Pisała, że dostała od ojca burę za to, że poszła ze mną
w niedzielę wieczorem do teatru i że ojciec sprawiał wrażenie,
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jakby bardzo poważnie potraktował sprawę ziemi, ale skomentowała to tak: „Znam Tatusia i widziałam, że się tym wszystkim
ucieszył, bo chodził po domu dumny jak paw”. Pytała też, kiedy
mam zamiar wysłać jej pierścionek. Nie pamiętam, co jej odpowiedziałem, za to pamiętam, że moja podróż, żeby sprowadzić
ją i panią Ewis, a potem odesłać je do domu, razem z moimi
własnymi wydatkami kosztowała sto sześćdziesiąt dolarów.
Doliczywszy do tego koszt ziemi i koszty podróży mojej siostry
i babci oraz pomoc w rozpoczęciu prowadzenia ich własnych
gospodarstw, wydałem całą pożyczoną pod zastaw mojej ziemi
kwotę, wynoszącą siedem tysięcy sześćset dolarów. Pamiętam też,
że właśnie wtedy spadł śnieg, a na polu została moja kukurydza,
a ja wciąż nie zdążyłem zmłócić pszenicy. Zacząłem pisać długie
listy, w których próbowałem jakoś się wytłumaczyć. Orlean była
gotowa wysłuchać moich argumentów, ale zdawała się tak nieszczęśliwa bez pierścionka, że czytając jej listy, miałem wrażenie,
że pisała je, zalewając się łzami. Napisała, że zaręczona dziewczyna bez pierścionka czuje się zagubiona, a poza tym zdawała się
podkreślać słowa: „wszyscy tego oczekują”. Wiedziałem, że mówi
prawdę, bo dla dziewczyny mieszkającej „na wschód od Stanowej”,
zresztą nie tylko tam, najważniejszą rzeczą w zaręczynach jest
pierścionek. Czasem jest nawet ważniejszy od narzeczonego.
Kiedy mieszkałem w Chicago, a także później, kiedy przeniosłem się do Dakoty, słyszałem, że bracia Loftis słyną z tego,
że dają najwięcej pożyczek pod zastaw młodym mężczyznom na
kupno diamentów dla ich ukochanych czy małżonek, żądając
jedynie poświadczenia zatrudnienia. Nie miało znaczenia, gdzie
pracujesz, pożyczkę dostawał każdy, od czyściciela butów i dozorcy przez szefa kelnerów do urzędnika pocztowego, a wszystkie kobiety nosiły jakiś diament. Cóż miałem zrobić? Nie mogłem się łudzić, że uda mi się zmienić obowiązujące obyczaje,
więc za czterdzieści dolarów kupiłem osiemnastokaratowy
diament w małym pierścionku, który, jak napisała mi Orlean
w najsłodszym z możliwych listów, „pasował, jak ulał”. Było mi
przykro, że nie mogłem jej go osobiście włożyć na palec. Nigdy
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bym nie pomyślał o diamentowych pierścionkach czy uganianiu
się za żoną po wydaniu fortuny na wstępne przygotowania.
Przed oczami miałem obrazek, jaki często widziałem podczas
podróży na wybrzeże Pacyfiku: dziewczęta jadące na Dziki
Zachód z zamiarem poślubienia swojego ukochanego pioniera,
który wysłał im pieniądze na drogę lub bilet. Jechały poślubić
swoich krzepkich kawalerów i żyć szczęśliwie, „dopóki śmierć
ich nie rozłączy”, ale ani dziewczyny, ani ich kawalerowie nie
byli czarni. A przecież sporo jest kolorowych mężczyzn, którzy
udają się na zachód, by tam robić karierę, jest też wiele miłych
czarnych dziewcząt, które byłyby gotowe na podobną podróż,
kiedy naprawdę zrozumieją stojącą przed nimi szansę.
Miałem nadzieję ożenić się na Boże Narodzenie, ale śnieżyce nie pozwoliły na realizację mego planu. Poza tym, miałem
mnóstwo zaległości w pracy i nie miałem jeszcze miejsca, gdzie
mógłbym przenieść się wraz z żoną. Chwilowo opuściłem swoją
małą „ziemiankę” i zamieszkałem w domu w miasteczku, gdzie
postanowiłem zatrzymać się do wiosny. Zamierzałem zbudować
dom w hrabstwie Tipp na działce żony i tam się przeprowadzić.
Na czas Bożego Narodzenia moja babcia z siostrą przyjechały
z Ritten i zostały u mnie, ja natomiast pojechałem do Chicago.
Prawdę mówiąc, nie było mnie na to stać, ale spędzanie Świąt
Bożego Narodzenia w Wietrznym Mieście stało się już tradycją,
a poza tym chciałem spędzić trochę czasu z Orlean oraz poznać
jej ojca. Wcześniej jej napisałem, że w tym roku nie wybieram
się do Chicago, więc kiedy przyjechałem do miasta i złożyłem
wizytę w ich domu, jej matka była mile zaskoczona. Uznałem,
że jest uroczą osobą. Obiecała, że nie powie Orlean, że jestem
w mieście (Orlean pracowała wtedy w śródmieściu – w sklepie
z akcesoriami dla kobiet – i zarabiała pięć i pół na tydzień), ale
nie potrafiła utrzymać tajemnicy. Gdy tylko wyszedłem, zadzwoniła do Orlean i powiedziała jej, że przyjechałem. Kiedy
zjawiłem się wieczorem, to nie Orlean była zaskoczona, ale ja.
Otóż okazało się, że Wielebny nie zdążył wrócić z południowego
Illinois, ale spodziewano się go wkrótce.
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Za zarobione pieniądze Orlean kupiła sobie nową kamizelkę
i płaszcz, a Pani Ewis, która był modystką, podarowała jej kapelusz, więc dziewczyna była ubrana nieco lepiej niż ostatnio.
Rodzice chcieli jej wyprawić ładny ślub, taki jak Ethel, ale niestety nie mogli sobie na to pozwolić. W styczniu wypadała półroczna płatność odsetek od dwóch tysięcy dolarów pożyczki,
co razem z kolejną ratą wynosiło około stu pięćdziesięciu dolarów. Wysokie koszty życia w Chicago nie pozwalały odłożyć
wiele z osiemnastu dolarów i pięćdziesięciu centów tygodniowego budżetu. Czarni w południowej części stanu Illinois niechętnie płacą składki na Kościół, zwłaszcza w środku zimy.
Prawdę mówiąc, wielu z nich z trudem udaje się uniknąć wylądowania w przytułku lub konieczności wyprowadzenia się
z hrabstwa, więc kiedy Wielebny wrócił do domu, okazało się,
że pieniędzy ma niewiele.
Pamiętam, że kiedy pojawił się wieczorem, byłem właśnie
z wizytą w domu Orlean. Do miasta przybył tego dnia rano. Był
to dobrze zbudowany mężczyzna, grubo ponad metr osiemdziesiąt wzrostu, około dziewięćdziesięciu kilogramów wagi, drobnokościsty, ale umięśniony, przez co sprawiał wrażenie nabitego
i masywnego. Chociaż był wtedy bliski sześćdziesiątki, na jego
twarzy nie widać było ani jednej zmarszczki. Skórę miał bardzo
ciemną, czoło średniej wielkości i garbaty nos, dzięki czemu
mógł nosić binokle, w przeciwieństwie do czarnych o typowym,
szerokim nosie. Duża, kanciasta górna warga była częściowo
ukryta pod przyprószonymi siwizną wąsami, a jego prawie białe
włosy, które nosił zaczesane do góry, kontrastowały z ciemną
karnacją i pucułowatą twarzą. Dzięki wyjątkowemu wzrostowi
wyglądał niezwykle atrakcyjnie, czego – jak się później dowiedziałem – był w pełni świadom i wykorzystywał to, jak się tylko
dało. Wygląd zewnętrzny stanowił jego największy atut, ale oczy
zdradzały, że nie był człowiekiem inteligentnym i myślącym. Te
oczy przypominały oczy świni, tłustej i bez wyrazu. Zachowywał
się wyniośle i sprawiał wrażenie niedostępnego.
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Kiedy zostałem mu przedstawiony, po raz kolejny miałem
przeczucie, że nie przypadniemy sobie do gustu. Zawsze starałem się być szczery, otwarty i nie bałem się ludzi, a wytworne
maniery Wielebnego bynajmniej nie wpłynęły na mnie onieśmielająco. Podszedłem prosto do niego, uścisnąłem mu rękę,
powiedziałem kilka konwencjonalnych zdań. Rodzina McCraline’ów zachowała się wobec mnie przyjaźnie. Zaproszono mnie
na kolację i traktowano z dużym szacunkiem. Kiedy w domu był
Wielebny, zajmował miejsce u szczytu stołu, a pod jego nieobecność zaszczytne miejsce zajmował Claves. Teraz już wiedziałem,
skąd u Ethel wzięły się te maniery. Około pół godziny zajęło
Wielebnemu ceremonialne przemówienie, po którym w końcu
mogliśmy swobodnie porozmawiać, a raczej ja mogłem się odezwać. Wielebny był marnym słuchaczem i chociaż ani razu mi
nie przerwał, nie słuchał mnie uważnie, tak jak zwykle ludzie
mnie słuchają, więc wkrótce zamilkłem. Atmosfera zrobiła się
jeszcze bardziej niezręczna, zacząłem się czuć nieco skrępowany.
Na niedzielę wybraliśmy się na poranne nabożeństwo do
wielkiego kościoła zbudowanego z kamienia przy Wabash
Avenue. Okazało się, że w rodzinie panuje zasada, że dziewczęta
powinny wychodzić z domu razem. Bardzo mi się to nie spodobało, bo nie lubiłem Ethel, a Claves nie był zajmującym kompanem. Obydwoje rozmawiali o towarzystwie i „eleganckich
ludziach”, z którymi chcieli mnie zapoznać, jednocześnie dając
mi do zrozumienia, że są to „lepsi” ludzie. Prawdę mówiąc, nie
miałem ochoty poznawać ich przyjaciół, ani w ogóle nigdzie
z nimi wychodzić. Po nabożeństwie, żeby jakoś spędzić czas,
jaki został do spotkania biblijnego, poszliśmy odwiedzić ich
znajomych o nazwisku Latimer, którzy mieszkali przy Wabash
Avenue niedaleko kościoła, i byli prawie biali, a w każdym razie
z powodzeniem mogliby zostać za białych uznani.
Rodzina składała się z pana i pani Latimer oraz siostry pana
Latimera. Okazało się, że byli to najbardziej interesujący ludzie,
jakich spotkałem w czasie wszystkich moich podróży do
Chicago. Wypytywali mnie o Dakotę i o czarnych osadników
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w tym stanie, z uwagą wsłuchiwali się w każde moje słowo,
uśmiechami i kręceniem głową wyrażając zrozumienie lub dezaprobatę. Mimo iż gospodarze byli bardzo zainteresowany moją
opowieścią, Claves, który miał opinię „wtrącającego się” i mówiącego za dużo, przerwał naszą rozmowę, co sprawiło, że Latimerowie poczuli się zakłopotani. Claves stwierdził, że czarni
przez dwieście lat byli trzymani w niewoli i teraz, kiedy odzyskali wolność, nie chce im się jechać na pustkowie i siedzieć na
jakiejś farmie, bo wolą być tam, gdzie mają swobodę i wygodne
życie. Tę opinię poparł przyjaciel Clavesa, który był jeszcze
większym ciemniakiem niż on. Rozzłościło to Orlean, a kiedy
wyszliśmy od znajomych, nawet Ethel wyraziła swoje oburzenie
z powodu ignorancji męża.
Rodzina Latimerów należała do bardzo dobrze sytuowanych
i oprócz dwupiętrowego budynku, w którym mieszkała, posiadała znaczny majątek. Podejrzewam, że Latimerowie byli tak
bardzo zainteresowani moją historią, ponieważ dostarczyłem
im okazji do ciekawej rozmowy. Tym bardziej, że byłem czarnym, który rzeczywiście coś osiągnął. Rozumieli, że mam do
przekazania nowiny na temat otwierających się szans rozwoju,
mogłem im też powiedzieć o warunkach, jakie należało spełnić,
by osiągnąć sukces.
W ciągu tego tygodnia razem z Orlean wybraliśmy się na
kilka przedstawień w centrum miasta. Pierwsze, zatytułowane
Madame X, które nasi znajomi poradzili nam zobaczyć, okazało
się żałosnym dramatem. W ogóle mi się nie podobało. Główną
bohaterką była żona biznesmena, która prawdopodobnie zniechęcona jego brakiem uczucia porzuciła męża i przez dwa lata
żyła osobno. Była bardzo młoda i chciała być kochana, ale mąż
– co się często zdarza – był zbyt zajęty, aby wiedzieć, że ona czuje się nieszczęśliwa. Dziewczyna wróciła po dwóch latach i prosiła męża o przebaczenie i miłość, ale on ją odtrącił. Dwadzieścia
lat później – w akcie końcowym – wydarzenia rozgrywają się na
sali sądowej. Kobieta została oskarżona o zabicie pewnego człowieka, z którym mieszkała bez ślubu. Zanim zamieszkała
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z zamordowanym, była ulicznicą i żyła z wieloma innymi mężczyznami. Młody adwokat, który ma jej bronić, jest jej synem,
choć nie wie o tym. Właśnie został przyjęty do palestry i jest to
jego pierwsza sprawa, do której został powołany przez sąd.
Młody adwokat wstaje i wygłasza elokwentną mowę w obronie
kobiety, która jest tak odurzona alkoholem i kokainą, że zupełnie nie wie, co się wokół niej dzieje. W efekcie zatrucia używkami kobieta umiera, ale tuż przed śmiercią na chwilę przytomnieje i rozpoznaje syna. To ona była młodą małżonką, która
dwadzieścia dwa lata temu opuściła dom. Na sali sądowej razem
z synem obecny jest nieszczęśliwy ojciec, który całe życie cierpiał z powodu porzucenia przez żonę i modlił się o jej powrót.
Jest przy żonie w chwili jej śmierci. Gdy na scenie emocje sięgały zenitu, na balkonie, gdzie mieliśmy miejsce, rozległ się zduszony szloch. Rzeczywiście, scena była patetyczna i nawet ja
z trudem powstrzymywałem łzy. Zaś moja narzeczona bez skrępowania chusteczką ocierała strużki łez.
W sztuce nie podobało mi się, że bohaterka odchodzi i zaczyna niemoralne życie, zamiast pozostać czystą i później wrócić do męża. Mąż nie był złym człowiekiem, był jedynie nieszczęśliwy. Całą drogę do domu kłóciłem się o to z Orlean.
Dlaczego kobieta nie mogła pozostać uczciwa? Kiedy wróciłaby
do męża, on wziąłby ją w ramiona i „żyliby długo i szczęśliwie”.
Nie tylko moja narzeczona, ale większość kobiet, z którymi rozmawiałem na temat tej sztuki, uważało, że mąż mógł ją przyjąć
do domu od razu, kiedy wróciła i mógł okazać jej serce. Może
i człowiek, który napisał tę sztukę, nie wykazał się zbytnim talentem, ale za to dyrekcja teatru, która zainwestowała w sztukę
pieniądze, potrafiła na niej zarobić i długo trzymała ją na
afiszach.
Następna sztuka, Fourth Estate, na którą poszliśmy, miała
moim zdaniem wszystko, czego brakowało Madame X. Kończyła
się happy endem, a główny bohater był pozytywną postacią o silnym charakterze. Jej autorem był Joseph Medilla Patterson, stażysta w „Chicago Tribune”. Sztuka opowiadała o aktualnych
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wydarzeniach, które dotyczyły człowieka o nazwisku Brand
Wheeler – dziennikarza publikującego niewygodną prawdę,
mimo zagrożenia ze strony poważnych reklamodawców. Udało
mu się zostać redaktorem prowadzącym. Bohater konsekwentnie prowadzi śledztwo w sprawie sędziego Bartelinga, którego
„lewe” decyzje wspierają „wielki biznes”, jednocześnie działając
na szkodę ubogich. Sędzia odwołuje jedyną uczciwą decyzję,
zanim zdążyła wejść w życie. Sytuację komplikuje fakt, że młody
redaktor jest zakochany z wzajemnością w córce sędziego, ale
panna Barteling wyraźnie daje mu do zrozumienia, że aby zachować jej uczucie, Brand musi zaprzestać działań na szkodę jej
ojca. Brand błaga ją, by zrozumiała wyższy cel jego śledztwa,
jednak nie udaje mu się zmienić jej poglądów. Któregoś wieczora do Branda zgłasza się telefonicznie świadek rozmowy z sędzią, po czym przekazuje mu zdjęcie, na którym sędzia wręcza
mu dziesięć tysięcy dolarów łapówki. Późną nocą Brand pisze
artykuł ujawniający szczegóły tej transakcji, ale kiedy tekst jest
gotowy do druku, w redakcji pojawia się właściciel gazety – do
tej pory bardzo zadowolony z pracy Branda – którego żona dostała się do środowiska dzięki rekomendacji sędziego Bartelinga.
Właściciel zakazuje publikacji. Jest to ciężki cios dla początkującego dziennikarza. Sędzia odwiedza redakcję i śmieje się, robiąc
sobie żarty z nadgorliwości i idealizmu młodego człowieka, ale
kiedy okazuje się, że jego córka niechcący podsłuchała tę rozmowę, jest wstrząśnięty. Chce ją zabrać ze sobą do domu, ale
dziewczyna decyduje się zostać z Brandem. Cały czas była przekonana o niewinności ojca, ale kiedy usłyszała, jak ojciec sam
przyznaje się do nieuczciwości, nie może mieć złudzeń. Wheeler
nie słucha polecenia właściciela gazety, daje artykuł do druku
i w ten sposób „wszystko dobrze się kończy”.
Tydzień później byłem z powrotem w Dakocie, gdzie termometr wskazywał dwadzieścia pięć stopni poniżej zera, a na dokładkę obficie padał śnieg. Wkrótce po powrocie otrzymałem
list od Wielebnego, w którym wyrażał nadzieję, że wkrótce
zobaczy mnie w Chicago. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale
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miałem wrażenie, że dawał mi do zrozumienia, że mam wrócić
i wziąć ślub z jego córką. Jednak ponieważ byłem w Chicago
dwa razy w ciągu niespełna czterech miesięcy, zasugerowałem
Orlean, żeby przyjechała do Megory, żebyśmy tutaj mogli wziąć
ślub. Wydawało mi się, że wszystko zostało ustalone, ale powoli
zacząłem się orientować, że rodzina McCraline’ów z nikim się
nie liczy.
Nigdy nie twierdziłem, że jestem bogaty lub mam nieograniczoną ilość pieniędzy na podróżowanie do Chicago i z powrotem, jakby to była kwestia stu trzydziestu, a nie tysiąca trzystu
kilometrów. Mówiłem Wielebnemu, że dopóki ziemia nie zostanie zaorana i nie zacznie przynosić plonów, to raczej obciążenie,
niż luksus posiadać duże jej ilości. Pamiętam, że podczas rozmowy na ten temat, Wielebny pokiwał głową, ale jego pozbawiona wyrazu twarz nie wskazywała na to, że rozumie czy że go
to w ogóle obchodzi. Im bliżej go poznawałem, tym bardziej nie
lubiłem i było mi bardzo przykro, że Orlean uważa go za wspaniałego człowieka. Tylko najbliższa rodzina postrzegała Wielebnego tak pozytywnie. Nauczyłem się tolerować jego pretensjonalne maniery, ale męczyła mnie jego obojętność i brak zainteresowania i zachęty do realizacji praktycznych pomysłów.
W swoich listach próbowałem tłumaczyć Orlean, dlaczego
lepiej by było, gdyby to ona zechciała przyjechać do Megory, by
wziąć cichy ślub, zamiast zobowiązywać mnie do powrotu do
Chicago. Nie miałem więcej pieniędzy, bo utrzymywałem babcię i siostrę mieszkające w swoich osadach. Nie miały skąd wziąć
pieniędzy, a mnie nikt nie pomagał, nie mówiąc o wsparciu psychicznym ze strony mojej rodziny czy Orlean, której zdawało
się, że to wszystko jej się należy, a ja mam mnóstwo wolnej gotówki. Tymczasem nie dostałem za tegoroczne uprawy ani grosza, kukurydza wciąż była na polu przykryta grubą warstwą
śniegu, a zboże czekało na zmłócenie.
Jednak moje starania okazały się daremne. Panna McCraline
nie widziała innej możliwości. Miałem przyjechać i poślubić
ją w jej domu. Miało to być jedynym słusznym rozwiązaniem,
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a przede wszystkim miało wyglądać dużo lepiej. Ciężko westchnąłem nad tym wszystkim i powoli zacząłem podejrzewać,
że jestem „we właściwym kościele, ale siedzę w złym rzędzie”.
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rozdział XXXV

Niekoronowany król

N

a przedwiośniu śnieg zaczął topnieć, więc przywdziałem gumiaki i wyszedłem na zimne, mokre pole, by zbierać kukurydzę.
Była to mozolna praca, a ja strasznie marzłem. Ręce i nogi zdrętwiały mi z zimna, ciało przeszywały dreszcze i w efekcie rozchorowałem się. Przez co najmniej tydzień nie mogłem wrócić
do pracy. W akcie desperacji napisałem do Wielebnego z nadzieją, że okaże się człowiekiem i mnie zrozumie. Napisałem
mu o swojej chorobie i całej sytuacji, o ziemi Orlean i o tym,
że muszę siać zboże. Był kwiecień i nadchodził czas wysiewu
owsa, pszenicy i jęczmienia. Był to list całkowicie biznesowy, ale
nigdy nie dostałem na niego odpowiedzi, a później dowiedziałem się, że Wielebny nawet go w całości nie przeczytał.
Podczas pobytu w Chicago któregoś wieczora odwiedziłem
McCraline’ów i zastałem rodzinę w trakcie awantury. Wszyscy
przestraszeni milczeli i starali się nie zwracać na siebie uwagi,
tylko jeden Wielebny, jak król dżungli, w szlafroku w szkocką
kratę, grzmiał i wyrzucał z siebie stek obraźliwych słów pod adresem żony, która dreptała w tę i z powrotem jak przestraszony
baranek, próbując łagodnie i cicho protestować. Widząc go
w takiej furii, z początku poczułem się zażenowany, ale po piętnastu minutach słuchania tej tyrady byłem tak zły, że chciałem
rzucić się na niego i położyć go na łopatki. Zachowywał się jak
brutal, a nie jak pobożny pastor. Kiedy w końcu się zmęczył
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i miał dosyć, odwrócił się i bez słowa spojrzał na mnie, po czym
ruszył po schodach na górę, wycofując się z pola bitwy niczym
dzielny żołnierz wracający z wojny. Zastanawiałem się, czy minie dużo czasu, aż zacznie mną pomiatać tak, jak teraz swoją
żoną. Z trudem opanowałem impuls, by ją przytulić i pocieszyć.
Cichutko płakała i wyglądała żałośnie. Dowiedziałem się,
że traktował ją w ten sposób od trzydziestu lat.
Jak wspomniałem, Wielebny mi nie odpisał, więc napisałem
do Orlean, dając do zrozumienia, że jej ojciec najwyraźniej nie
rozumie człowieka interesu. Zdaje się, że nie było to najwłaściwsze posunięcie, bo list z odpowiedzią od Orlean zawierał pokwitowanie wpłaty za roszczenie i wiadomość, że uznała, iż najlepiej
będzie zrezygnować ze ślubu. Przekazała mi paragon z podziękowaniem za moją dobroć oraz życzenia przyszłych sukcesów. List
dostałem w piątek. W sobotę w nocy pojechałem do Megory,
by w niedzielny poranek wsiąść do pierwszego pociągu do
Chicago i tam wziąć ślub. Uznałem, że dziewczyna nie potraktowała mnie w sposób właściwy, ale nie mogłem pozwolić, by sprawa podróży do Chicago stanęła na drodze naszego małżeństwa.
Wiedziałem, że za jej postępowanie pośrednio odpowiedzialny
jest ojciec. Byłem jego całkowitym przeciwieństwem i nie zgadzałem się z nim, kiedy rozmawialiśmy na temat tak zwanej kwestii
czarnych, a także w niemal każdej dyskusji na inne tematy.
Przejeżdżając przez Omahę, wysłałem do Orlean telegram,
prosząc ją, by nie szła tego dnia do pracy, bo rano będę
w Chicago. Na dworcu zadzwoniłem do jej domu. Odebrał
Claves i brzmiał bardzo obcesowo, ale zanim zdążył za dużo powiedzieć, Orlean wzięła od niego słuchawkę i bez specjalnych
wstępów zaczęła mówić o tym, jak w swoich listach skrytykowałem jej ojca.
— Nie będziemy rozmawiać o tym w taki sposób – pośpiesznie odpowiedziałem. – Przyjdę do was i porozmawiamy. Zechcesz się ze mną spotkać, prawda?
— Tak – odpowiedziała z wahaniem, jakby trochę spłoszona. I po chwili dodała – Zrobię ci ten zaszczyt.
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Wielebnego nie było w Chicago, wyjechał na południe
Illinois, a reszta rodziny właśnie zebrała się w kuchni na naradę,
w czasie której, jak mi później powiedziała Orlean, moja narzeczona stała z boku obrażona. Kiedy wszedłem do ich domu,
Orlean zaczęła mi mówić, czego nie zamierza zrobić, ale nie pozwoliłem jej dokończyć, podszedłem do niej i wziąłem ją w ramiona. Z początku lekko się opierała, ale szybko uległa.
Spojrzałem w dół na jej nadąsaną buzię i drocząc się, zaprotestowałem. Wtedy wtrąciła się Ethel, swoim krzykliwym głosem
wyrażając sprzeciw wobec mojego śmiałego postępowania.
— Orlean cię nie chce i nie zamierza jechać na twoją okropną farmę.
Orlean uciszyła ją i zabrała mnie do frontowej części domu.
Jej matka podreptała za nami jak w jakimś stuporze, najwyraźniej nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić. Usiedliśmy na kanapie
i Orlean zaczęła swój wykład, w którym zadeklarowała, czego na
pewno nie zrobi. Jej matka musiała wtrącić coś, co bardzo mnie
zirytowało, ale Orlean szybko zareagowała:
— A ty, mamo, nie dogaduj – Orlean zakończyła swoją przemowę. – Teraz rozumiesz?
— Tak, kochanie – odpowiedziałem pokornie spokojnym
głosem, ramieniem otaczając jej talię, a twarz trzymając przy jej
ramieniu. – Coś jeszcze?
— No, cóż...
Poczuła się zagubiona, nie wiedząc, co miałaby jeszcze powiedzieć lub zrobić. Nieco później złośliwa Ethel zauważyła, że
wystarczy, by Orlean przebywała ze mną niecałe pół godziny,
by być gotową do słuchania mnie. W końcu Orlean udało się
wybrać do pracy. Poprosiła, bym dał jej trochę czasu, natomiast
jej matka sprawiała wrażenie podenerwowanej.
— Chcę z tobą porozmawiać.
To mi całkowicie odpowiadało. Kochałem jej matkę jak
swoją własną i nie miałem obaw, że nie dojdziemy do porozumienia. I tak się zresztą stało. Nie mogła być przy mnie zbyt
długo poważna, jednak nie przestała z uporem powtarzać:

219

— Chcę, żeby mój mąż wiedział, że tu jesteś i we wszystkim się
orientował. Nie możesz tu wpadać znienacka i jak dziki człowiek
zabierać mu w ten sposób córkę. Tak się po prostu nie godzi!
— Dobrze, mamo – zgodziłem się. – Ale muszę się spieszyć
z powrotem do Dakoty, bo jak wiesz, nie mogę tracić tyle czasu
o tej porze roku.
— Pod względem posiadania wolnego czasu jesteś najgorszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek znałam. No… no…
dobrze, zgadzam się! – I pospieszenie wyszła do kuchni, a ja
podążyłem za nią, wciąż gadając.
— Czy ja nie mogę mieć od ciebie chwili spokoju? To jest
straszne, panie Devereaux.
— Nie podoba się mamie moje imię? – z wdziękiem wytrąciłem ją z jej toku myślenia, a ona, pomimo próby zachowania
powagi, uśmiechnęła się.
— To piękne imię – przyznała, patrząc na mnie chytrze swoimi małymi czarnymi oczami. W jej żyłach płynęło trochę indiańskiej krwi, niewiele, ale dość, by jej oczy zamiast czysto
czarnych miały odrobinę brązowego odcienia. Miała też długie
czarne włosy.
Zanim Orlean wróciła z pracy, byliśmy w takiej komitywie,
jak matka i syn, co najwyraźniej ucieszyło Orlean, zaś Ethel
spojrzała wymownie na Clavesa i przyznała, że tak czy inaczej,
dostałbym Orlean za żonę. Teraz pozostawało jedynie przekonać ojca, więc następnego dnia rano spędziliśmy kilka godzin,
próbując go namierzyć przez telefon. W końcu udało się.
On jednak później wyparł się wszystkiego i zaprzeczył, byśmy
kiedykolwiek rozmawiali przez telefon. W odpowiedzi na moje
oświadczenie, że jesteśmy z Orlean gotowi do małżeństwa, zaczął wrzeszczeć jak oszalały:
— Nie pochwalam tego! Nie pochwalam! Nie pochwalam!
– wykrzykiwał w kółko i nie przestawał, aż odezwał się operator,
że czas połączenia się skończył.
W dniu przyjazdu do Chicago wysłałem do Wielebnego list
ekspresowy, a następnego dnia rano otrzymałem odpowiedź,
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że jeśli Orlean mnie poślubi, zanim zdążę go przekonać, że jest
to małżeństwo z miłości, a nie w celu zachowania jej ziemi
w Dakocie, będzie to ślub wbrew jego woli. Kiedy później rozmawiałem o tym z Ethel, która pogodziła się z faktem naszego
ślubu, bo uznała go za nieunikniony, usłyszałem od niej:
— Jeśli chcesz dogadać się z tatusiem, musisz mu schlebiać.
Wystarczy utrzymywać go w przekonaniu, że jest królem.
„Ach, już wiem, gdzie popełniłem błąd” – pomyślałem.
Od początku przybrałem niewłaściwą taktykę. Trzeba sprawić,
by myślał, że jest królem, Jego Królewską Mością Newtonem
Jasperem. Analizowałem swoje relacje z Wielebnym tak długo,
aż zrozumiałem, dlaczego nie potrafiłem ułożyć sobie z nim dobrych stosunków. Byłem zbyt otwarty i szczery. „Muszę mu
schlebiać, stwarzając wrażenie, że jest tym, kim naprawdę nie
jest. Nigdy mnie nie słuchał, ponieważ nie postępowałem wedle
jego życzenia.”
Gdzieś czytałem, że być królem znaczy wyglądać na mądrego i nic nie mówić. Właśnie to robił Wielebny. Najwyraźniej lubił czuć się wielki. Przypomniałem sobie, że nazywano go
„Wielebnym NJ”, a słyszałem, jak mówiono o nim żartobliwie
„NJ Wielki”. NJ to były jego inicjały, Newton Jasper. Zabawne!
Im dłużej myślałem o jego manii wielkości, tym bardziej byłem
rozbawiony. Z łatwością mógłbym rozwiązać problem, jeśli tylko pogodzę się tym, że trzeba mu schlebiać.
Wielebny przyjechał do domu następnego dnia rano i kiedy
wszedłem, siedział w salonie, starając się wyglądać poważnie.
Zmierzył mnie surowym wzrokiem jak król nieposłusznego
poddanego. Zbyt długo czułem się wolny i pozbawiony lęku,
by pod tym spojrzeniem się ukorzyć i ugiąć karku. Zacząłem mu
tłumaczyć wszystko, co napisałem w liście, ale nie zdradziłem
się, iż wiem o tym, że go nie przeczytał. W jadalni, gdzie zasiedliśmy kilka minut później, w obecności rodziny przysłuchującej się wszystkiemu z niemą uwagą, spytał Orlean, czy chce za
mnie wyjść i zamieszkać w Dakocie, na co ona odpowiedziała
twierdząco. Później zwrócił się do mnie z długą przemową,
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w której rozważał różne warianty wydarzeń, aż w którymś momencie mu przerwałem:
— Moi drodzy, kiedy po raz pierwszy przyjechałem spotkać
się z Orlean, nie wyznałem jej miłości. Okoliczności nam na to
nie pozwoliły, ale wspólnie doszliśmy do porozumienia, że zaczekamy i zobaczymy, czy możemy nauczyć się siebie kochać
czy nie. – Zerknąłem na Orlean, a napotkawszy jej przychylne
spojrzenie, po chwili wahania ciągnąłem dalej – Nie mogę zagwarantować przyszłości. Może będziemy szczęśliwi, a może
nie będziemy. Jednak mam nadzieję, że wszystko ułoży się jak
najlepiej.
Wielebny był chyba zadowolony, bo później zrobił się dla
mnie bardzo miły. Poprzedniego dnia byliśmy z Orlean w sądzie, żeby wziąć potrzebne do ślubu dokumenty, do czego nie
przyznaliśmy się pastorowi. Gdy kazał nam załatwić formalności, poszliśmy do miasta i kupiliśmy buty. Kiedy wróciliśmy,
w domu trwały przygotowania do wesela. Ojciec zadzwonił do
domów dwóch miejscowych biskupów, a gdy okazało się, że jeden jest chory, a drugi wyjechał, był nieco rozczarowany, ponieważ zawsze chciał, aby jego córkom ślubu udzielił biskup.
Nie udało się to w przypadku Ethel, miał nadzieję, że wyjdzie
z Orlean. Zadzwonił do pastora jednego z trzech wielkich
Afrykańskich Episkopalnych Kościołów Metodystycznych –
tego samego, który udzielał ślubu młodszej córce – ale okazało
się, że on również wyjechał. W końcu udało mi się zaklepać
usługi innego pastora, który udzielił nam ślubu w obecności
dwudziestu, a może więcej, przyjaciół rodziny. Orlean miała na
sobie suknię ślubną i welon siostry. Suknia leżała doskonale
i Orlean wyglądała przepiękne. Ja miałem na sobie surdut
i spodnie do kompletu, które należały do Clavesa, więc były na
mnie za ciasne, przez co czułem się nieswojo. Ale żeby je zdjąć,
musiałem najpierw przejść ciężką próbę bycia ucałowanym
przez wszystkie obecne na ślubie panie. Pani Ewis zaprosiła nas
do spędzenia wieczoru w jej domu, a następnego dnia wyruszyliśmy do Południowej Dakoty.
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rozdział XXXVI

Wąż w trawie

Z

wykle opowieść o życiu człowieka, prawdziwa czy zmyślona,
kończy się, kiedy dziewczyna mówi „tak”. W moim przypadku
było inaczej. Historia nie kończy ani w tym momencie, ani po
ślubie, który odbył się o drugiej po południu. Przeciwnie, małżeństwo przyniosło zmianę w moim życiu, która stała się pośrednią przyczyną spisania tej historii. Od tej chwili zaczęło się
dziać bardzo dużo. Do Megory przyjechaliśmy kilka godzin
później, niż planowałem, i zostaliśmy na noc w hotelu, a następnego ranka pojechaliśmy na gospodarstwo, a potem do tymczasowo wynajętego domu. Odetchnąłem z ulgą, kiedy rozejrzałem
się po polach i zobaczyłem, że chłopak, którego wynająłem do
pracy, ładnie się sprawił podczas mojej nieobecności. Następnego
wieczora około sześćdziesięciu białych sąsiadów urządziło nam
charivari15 i moja żona bardzo się ucieszyła, widząc, że nikt tutaj
nie ma żadnych uprzedzeń rasowych. Kupiliśmy w mieście meble za około sto dolarów i od razu zaczęliśmy prowadzenie gospodarstwa. Moja żona niewiele wiedziała o gotowaniu, ale poza
tym była dobrą i chętną do nauki gospodynią. Nie była zbyt
energiczna i nie mogłem jej poganiać, ale starała się, jak tylko
potrafiła i szybko bardzo polubiłem jej towarzystwo. Doszedłem
do wniosku, że małżeństwo jest dużo lepsze od życia w pojedynkę.
15

Ludowy zwyczaj polegający na „graniu” hałaśliwej, żartobliwej serenady na
garnkach i patelniach w domu nowożeńców.
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W maju pojechaliśmy na ziemię Orlean, postawiliśmy tam
ziemiankę i zostaliśmy tam jakiś czas, a później wróciliśmy do
Megory zająć się uprawami. Pierwszy problem pojawił się jakiś
miesiąc później. Wciąż byłem zły na Wielebnego za to, że zmusił
mnie do wydania pieniędzy na przyjazd do Chicago. Kosztowało
mnie to sto dolarów, których bardzo potrzebowałem do zapłacenia odsetek od mojego kredytu. Zaczęły przychodzić listy
z firmy, która udzieliła mi kredytu, a oprócz tego miałem inne
obowiązkowe płatności. Kiedy wyjeżdżałem do Chicago, miałem tylko pięćdziesiąt dolarów w banku, a później wystawiłem
czeki na kolejne pięćdziesiąt, robiąc w ten sposób debet w wysokości pięćdziesięciu dolarów, którego spłacenie zajęło mi miesiąc od chwili powrotu do domu. Musiałem wydać więcej pieniędzy na rzeczy potrzebne w gospodarstwie domowym i do
poprawienia warunków w osadzie, a oprócz tego moja siostra
pojechała na uroczystość ukończenia college’u przez młodszą
siostrę, a ja miałem za to zapłacić. Zebrałem kukurydzę i teraz ją
łuskałem. W spichlerzu w Megory dawali za nią tylko czterdzieści centów, więc wiozłem wszystko do Wiktorii, gdzie udało mi
się dostać siedemdziesiąt, a czasem nawet siedemdziesiąt pięć
centów, ale było to pięćdziesiąt pięć kilometrów stąd, więc droga
zabierała dużo czasu, a poza tym była trudna dla koni. Rodzina
Orlean słała do niej listy, w których zmuszała ją do wysłania pieniędzy na prezent dla siostrzenicy. Choć wierzę, że nie chcieli
utrudniać mi życia, sytuacja stała się dla mnie bardzo niezręczna. Problemy finansowe zwykle są źródłem kłopotów w życiu
nowożeńców, a w interesach nie ma sentymentów i stanowią
one wielki kontrast dla romantycznej miłości młodych.
Było mi o tyle trudno, że obydwie rodziny wzięły za pewnik,
że mam mnóstwo pieniędzy i nic nie mogło zmienić ich przekonania. Wielebny pisał ze swojego obwodu entuzjastyczne listy
do „córki i syna”, informując nas o tym, co mówią o nas ludzie.
Wszyscy byli zdania, że córka pastora dobrze wyszła za mąż;
pan Devereaux czy Oscar, jak o mnie mówili, pochodził z dobrej
rodziny, był młodym i bogatym człowiekiem sukcesu. Nigdy nie
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zwróciłem się do niego w liście „Drogi Ojcze”. Być może powinienem był to zrobić. W pewnym sensie łatwiej było to napisać,
niż powiedzieć, a od chwili zawarcia małżeństwa nie musiałem
wielu godzin spędzać na pisaniu listów. Może powinienem był
chociaż do niego napisać, ale kiedy człowiek jest w sytuacji,
w jakiej wtedy byłem, z długami i rodziną, pomyślałem, że nie
mogę napisać, co naprawdę czuję, a nie mogłem napisać niczego
innego, bo byłbym hipokrytą. Wielebnego nie lubiłem od samego początku, ale teraz nie lubiłem go jeszcze bardziej, bo nie
potrafiłem znaleźć żadnego sposobu, by powiedzieć mu o swojej
sytuacji i uczuciach. Mój teść najwyraźniej uznał mnie za niewdzięcznika, bo w liście do Orlean wyznał, że powinienem od
czasu do czasu napisać do niego czy do rodziny. Ja jednak nie
zareagowałem. Sądziłem, że jego zdaniem powinienem czuć się
zaszczycony opiniami znajomych na temat mojego bogactwa,
ale ja nie chciałem być uważany za bogatego, bo nie byłem bogaty. Nigdy nie byłem próżny, nie znosiłem pochlebstw i miałem
ogromną chęć powiedzieć rodzinie Orlean prawdę. Chciałem,
by zrozumieli, jeśli do tej pory tego nie zrobili, ile wysiłku kosztuje dojście do czegoś na zachodzie. Chciałem, żeby wiedzieli,
że mam ciężkie życie, a od nich chcę usłyszeć słowa zachęty,
a gdy trzeba krytyki, zamiast pustych pochwał i pochlebstw.
Zanim czarni bracia zaczęli mnie zniechęcać swoją ignorancją w sprawach biznesu i sukcesu, do wysiłku byłem motywowany, patrząc na swoich białych sąsiadów i przyjaciół, którzy robili coś, co podziwiałem, budowali imperium. W moim przekonaniu była to wielka idea. Ich rodzice przed nimi wiedzieli co nieco
o biznesie i tę wiedzę zostawili dzieciom jako dziedzictwo.
Nawet jeśli nie mogli im pomóc finansowo, to przynajmniej dawali wsparcie moralne, odwiedzali ich i zachęcali ciepłymi słowami nadziei i otuchy. Ludzie na nowym terenie przez pierwsze
pięć czy dziesięć lat żyją głównie nadzieją. Moi rodzice i dziadkowie byli niewolnikami, ludźmi uczciwymi, ale prostymi. Mój
ojciec nie potrafił czytać ani pisać, niczego w życiu nie osiągnął,
nie miał nic, co mógłby mi dać na początek, nawet praktycznej
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wiedzy. Rodzice mojej żony byli trochę inni, ale dla mnie byłoby
lepiej, gdyby jej ojciec nie był „wielkim kaznodzieją”, jak o nim
mówiono, i aby nie wymagał korzenia się przed sobą.
Okoliczności, w jakich żyliśmy, sprawiły, że ze swojej żony
chciałem uczynić kobietę praktyczną, która potrafiłaby pomóc
mi w pracy, jaka nas czekała. Zapewniałem ją, że któregoś dnia
staniemy się zamożni i zaczniemy żyć lepszym życiem.
— Kiedy to będzie? – pytała ze łzami z oczach. Ciągle płakała i ta ilość wylewanych łez działała mi na nerwy. Jest to bardzo
frustrujące, zwłaszcza gdy wierzyciele dręczą monitami, a człowiek nie jest do takiej sytuacji przyzwyczajony.
— Och! Jakieś pięć czy dziesięć lat – odpowiedziałem.
Uderzyła w płacz. Musiałem bardzo się starać, żeby pieszczotami i perswazją przekonać ją, by nic nie mówiła swojej matce. Wszystko to mnie rozstrajało i zacząłem ją zaniedbywać,
przestałem całować tak często, jak kiedyś. Kiedy ją poślubiałem,
była dobrą i miłą dziewczyną. Potok łez przerywała tylko godzina czy dwie pieszczot i zapewnienia, że ją kocham, a wszystko to
w czasie, kiedy powinienem być w polu. Kilkanaście razy dziennie pytała mnie, czy nadal ją kocham czy może już się nią znudziłem. Była typową kobietą-bluszczem. Trwało to tak długo,
że w końcu obydwoje poczuliśmy się zdecydowanie nieszczęśliwi i zaczęliśmy się kłócić o drobiazgi. Jednak kiedy żona jechała
do mojej siostry na jej farmę w hrabstwie Tipp, czułem się bez
niej samotny i myślałem, że ona czuje się tak samo beze mnie.
Dni ciągnęły się długo niczym tygodnie.
Któregoś dnia spóźniła się, przynosząc mi obiad na pole,
gdzie pracowałem przy orce, przez co pokłóciliśmy się, po czym
obydwoje poczuliśmy się tak żałośni i nieszczęśliwi, że zrobiło
się nam wstyd. Dzięki jakiejś sile, która nie pochodziła od nas,
nasze spory dobiegły końca i od tej pory nie pokłóciliśmy się
nigdy więcej.
Pierwsze dwa tygodnie czerwca były bardzo gorące i suche,
w wyniku czego uprawy, zarówno w hrabstwie Tipp, jak i Megory,
doznały znacznych szkód. Wiał wiatr z południa i zrobiło się tak
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upalnie, że młode zielone rośliny zajęły się ogniem. Na szczęście
ulewny deszcz, który spadł dwudziestego czwartego czerwca, uratował plony w hrabstwie Megory. Mniej więcej wtedy Wielebny
napisał, że za trzy miesiące wybiera się do nas w odwiedziny.
Pewnego dnia, w czasie, gdy zaprzestaliśmy kłótni, wybraliśmy się do miasta, a ja rozmawiałem z Orlean o jej ojcu i z jej
powodu starałem się przezwyciężyć moją niechęć do niego.
Już wtedy wiedziałem, że Orlean została tak wychowana, by zachwycać się swoim ojcem. Mówiła na przykład:
— Wiesz, tatuś jest wielkim człowiekiem.
Albo:
— On jest taki wspaniały!
Mnie zaczęła nazywać swoim wielkim, wspaniałym mężem.
Myślę, że po części przyczyną naszych wcześniejszych kłótni był
fakt, że zniechęcałem ją do takich pochlebstw. Nabrałem wstrętu do takich laurek, od kiedy zobaczyłem, jak głupio łasy na nie
jest jej ojciec, więc Orlean przestała mi kadzić, a zaczęła mówić
bardziej sensownie, ważąc sprawy i starając się mnie wspierać.
Rozmawialiśmy o jej ojcu i jego spodziewanej wizycie. Orlean
wyglądała na uradowaną tą perspektywą i powiedziała:
— Nie uważasz, że tatuś zrobi tu furorę? Tutejsi biali oszaleją na punkcie jego wyglądu i jego pięknych białych włosów. –
Uniosła ręce, zaczesując włosy do tyłu, w taki sposób, jak wtedy,
gdy głaskała ojca po głowie. Zgodziłem się z nią, że ojciec na
pewno zwróci na siebie uwagę mieszkańców i zmieniłem temat.
Kiedy wróciliśmy do domu, dała mi do przeczytania list, jaki do
niego napisała. Chociaż była mi posłuszna i bardzo starała się
mnie zadowolić, w liście napisała rzeczy, na które nie chciałem
się zgodzić. Opowiedziała ojcu o wyprawie do miasta i naszej
rozmowie na temat Wielebnego. Napisała, że z niecierpliwością
czekamy na jego wizytę i że jesteśmy przekonani, iż ojciec zrobi
ogromne wrażenie na tutejszych mieszkańcach. Chciałem przeciwko temu zaprotestować, ale żona patrzyła na mnie tak przeszywającym wzrokiem, że nie odważyłem się być dla niej niemiły i nie wypowiedziałem ani słowa krytyki.
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Krótko przed przyjazdem „Wielkiego NJ” złożono wniosek
kwestionujący uznanie roszczenia Orlean na podstawie zarzutu,
że Orlean nie ustanowiła na przyznanej ziemi rezydencji. Fakt
był taki, że rzeczywiście większość czasu żona przebywała na
terenie hrabstwa Megory, istniały więc podstawy, by odebrać jej
ziemię. Człowiek, który złożył wniosek podważający jej rezydencję, był bankierem w Amro, a budynek jego banku należał
do nielicznych budynków, jakie zostały w miasteczku. Wiedziałem, że czeka nas sporo wydatków i kłopotów. Obawiając się
tego, pracowałem od samego rana do wieczora, żeby wykonać
wszystkie prace w Megory, a potem jechaliśmy jeszcze na ziemię
żony.
Nie dostaliśmy od Wielebnego listu z informacją, kiedy dokładnie chce przyjechać, więc nikt nie wyszedł po niego na stację, ale traf chciał, że tego dnia byłem w miasteczku konno.
Spytałem o Wielebnego człowieka, który przyjechał tego dnia
pociągiem, a on opisał czarnego, z którym odbywał podróż. Mój
teść najprawdopodobniej był w miasteczku. Poszedłem do hotelu i dowiedziałem się, że Wielebny zostawił swój bagaż i poszedł
do restauracji, tam też go znalazłem. Wyglądał na zadowolonego, że jest w Megory. Wyjaśniłem mu, że nie dostaliśmy od niego
listu, i poszedłem poszukać sąsiada, Niemca, który był w miasteczku swoim wozem w nadziei, że Wielebny się z nim zabierze.
Kiedy byliśmy gotowi do drogi, Niemiec okazał się tak pijany
i rozkrzyczany, że Wielebny przestraszył się i stwierdził, że nie
jest pewien, czy chce jechać z tym pijakiem. Niemiec usłyszał to
i ryknął naprawdę głośno:
— Nie musisz ze mną jechać. Nie! Nie! Nie!
Ojciec tak się przestraszył, że pospiesznie schował się do hotelu, gdzie został na noc. Następnego dnia rano zaprzągłem parę
młodych mułów do wozu i wysłałem Orlean do miasta.
Wielebnemu chyba podobało się nasze życie w „Little Crow”,
a relacje układały się dobrze, dopóki nie doszło do sprzeczki na
temat kwestii rasowej. Właśnie tego się obawiałem, ale nie sposób było uniknąć niebezpiecznego tematu. Mój teść miał
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najbardziej ciasne i anachroniczne poglądy na temat ras, jakie
kiedykolwiek słyszałem. Wypełniało go bezgraniczne potępienie rasy białej oraz bezkrytyczny zachwyt dla rasy czarnej.
W jego mniemaniu czarni byli zawsze niewinni, nie mogli popełnić żadnego błędu ani zrobić nic złego lub się mylić. Jego
zdaniem świat sprzysiągł się przeciwko czarnym. Wielebny mówił o tym z wielkim przekonaniem. Od tej sprawy przeszliśmy
do dyskusji na temat mieszanych szkół. Wielebny dał wykształcenie swoim córkom z zamiarem uczynienia z nich nauczycielek
i mówił o tym z wielką dumą, powoli i wyraźnie, jak wytrawny
i doświadczony mówca. Podkreślił, że publiczne szkoły w Chicago
nie dały im szansy na wykształcenie.
— Jestem przeciwny szkołom mieszanym rasowo – zawołał.
– Jak wszystko inne są narzędziem kontroli białych nad czarnymi. Zarządzane są w taki sposób, aby nie dać kolorowym szansy.
W tym momencie Orlean zaprotestowała i była to chyba jedyna sytuacja, w której otwarcie nie zgodziła się z ojcem.
Stanowczo stwierdziła, że nie istnieje żadne prawo ani rozporządzanie zabraniające czarnym dziewczętom uczyć w Chicago,
mogą to robić, jeśli tylko mają odpowiednie kompetencje.
— Przede wszystkim – kontynuowała – szkoła, do której
chodziłyśmy w Ohio nie daje uprawnień do uczenia w mieście.
Aby uczyć w szkole miejskiej, trzeba albo skończyć szkołę
publiczną, albo mieć wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Nie pamiętam wszystkich argumentów Orlean, ale dziewczyna
była twarda. Mówiła, że do pewnego stopnia wina leży po stronie czarnych dziewcząt, które nie przykładają się należycie do
nauki; za dużo czasu spędzają w towarzystwie i na przyjemnościach zamiast nad książką, przez co same zmniejszają swoją
szansę na pracę w miejskiej szkole. Przytoczyła przykład kilku
czarnych dziewcząt, które od lat były nauczycielkami w szkołach
w Chicago, przez co całkowicie zburzyła argumentację ojca.
Niewielu czarnych w miastach czy stanach, w których są mieszane rasowo szkoły, chce ich rozdzielenia. Mieszane szkoły
dają czarnym dzieciom równe szanse oraz wszelkie korzyści

229

wynikające ze sprawnego zarządzania. Szkołom zachowującym
odrębność rasową tego brakuje. Nawet w dużych miastach,
gdzie większość szkół zachowuje odrębność rasową, niezmiennie lepsze są szkoły dla białych.
Kolejną zaletą mieszanych szkół jest fakt, że pomagają one
wyeliminować istniejące uprzedzenia rasowe. Zarówno wielu
ograniczonych czarnych, jak i wielu nieświadomych białych zaszczepia w umysłach swoich dzieci bezzasadne uprzedzenie wobec innej rasy. Jeśli dzieci trafią do szkoły praktykującej odrębność rasową, uprzedzenie się wzmacnia. Uprzedzone czarne
dziecko zaszczepia uprzedzenie w umysłach swoich czarnych
przyjaciół i tak samo dzieje się w środowisku białych, a to nigdy
nie wpływa korzystnie na życie społeczeństwa. Dawniej czarne
dzieci okazywały się bardziej dzikie i agresywne, co jest zrozumiałe, bo dopiero od niewielu lat nie były dotknięte barbarzyństwem niewolnictwa. Mieszane szkoły pomagają wyeliminować
tę tendencję. Wielebny natomiast w całej sprawie widział jedynie fakt, że czarnym dziewczętom łatwiej byłoby znaleźć pracę
nauczycielki, gdyby szkoły pozostały rozdzielne rasowo. Byłem
coraz bardziej przekonany, że mój teść należał do klasy czarnych, która pragnie wygód, przywilejów, wolności, pozycji i luksusów, bez gotowości włożenia wysiłku, by to wszystko osiągnąć.
Stałym i wytartym hasłem, które grupa ta zamieszczała na swoich sztandarach, było: „brak szans”.
Z tego antagonizmu wynikał kolejny. Zawsze uważałem,
że Booker T. Washington swoim życiem i pracą zrobił wiele dla
dobra czarnej rasy. Zanim wspomniałem jego nazwisko, wiedziałem, jak na to zareaguje Wielebny. I nie pomyliłem się. Mój teść
był zagorzałym przeciwnikiem tego oświatowego działacza.
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rozdział XXXVII

Postępowcy i konserwatyści

W

iększość białych nie zdaje sobie sprawy, jak wielu czarnych jest przeciwnikami idei Washingtona. Trudno sobie wyobrazić powód, dla którego można odmówić racji temu działaczowi oświatowemu i filantropowi, ale fakt pozostaje faktem.
Czarni Amerykanie dzielą się na dwa antagonistyczne obozy,
które można określić jako postępowców i konserwatystów.
Naczelny postulat postępowców, na czele z Bookerem T. Washingtonem, to edukacja przemysłowa. Są oni dobrymi, aktywnymi
obywatelami. Drugi obóz, pod każdym względem ewidentnie
reakcyjny, postuluje równouprawnienie, przywileje i opiekę
społeczną, co rzeczywiście jest bardzo logiczne, ale na poparcie
swoich żądań nie zgłasza żadnych konkretnych inicjatyw. Głośno
przedstawia żądania, skupiając się na potępieniu całej białej rasy
za przewinienia nielicznych jej przedstawicieli.
Rzeczywiście, to prawda, że czarnym odmawia się praw
przysługujących każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych
na mocy Konstytucji. Całe tomy można by napisać, wymieniając niesprawiedliwości wynikające z pogwałcenia praw boskich
i ludzkich, ale biorąc pod uwagę, że inne rasy w innych krajach
są prześladowane nawet bardziej niż czarni w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, nie ma powodu, by czarni
Amerykanie pozwolili na to, by niewątpliwe uprzedzenie powstrzymało ich od skorzystania z szans, jakie stoją przed nimi
otworem.
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Mnie uważano za „postępowca”, którym być może jestem,
ale przez wiele lat nie mogłem się powstrzymać od ubolewania
nad zaniedbaniami czarnych Amerykanów, niejednokrotnie
ślepych na okazję wykorzystania wielu milionów akrów urodzajnej ziemi na północnym zachodzie, gdzie osadnicy przybywający ze „starych stanów” stawali się właścicielami wielu akrów
żyznych gruntów rolnych. W stanie Iowa na przykład, gdzie
liczba wszystkich gospodarstw na jednej z najżyźniejszych ziem
na świecie wyniosła około dwustu dziesięciu tysięcy, tylko trzydzieści siedem gospodarstw należało do kolorowych, zaś w Dakocie Południowej, Wisconsin, Minnesocie i Dakocie Północnej
ta liczba była jeszcze mniejsza. Czułem, że mogę przytoczyć
te liczby mojemu teściowi, bo sam byłem czarny. Wielebny nie
potrafił przedstawić żadnego kontrargumentu, za to wrócił do
złorzeczenia na białych ludzi. Należał do obozu czarnych konserwatystów, którego dużą cześć stanowili pastorzy Afrykańskiego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego.
Od chwili, gdy Booker T. Washington zdobył uznanie, grupa
konserwatywna robiła, co mogła, by utrudnić mu pracę i rzucać
kłody pod nogi na drodze do postępu. Ale większość z młodszych członków duchowieństwa całym sercem i duszą sympatyzowała z nim i udzielała wszelkiego możliwego wsparcia.
Natomiast prawie wszyscy starsi pastorzy, z nielicznymi wyjątkami, byli przeciwni idei edukacji przemysłowej Bookera
T. Washingtona.
Kilka lat temu pewien profesor na czarnej uczelni w Georgii
napisał książkę, która stała się bestsellerem. Autor twierdził,
że społeczeństwo popada w zbyt wielki zachwyt nad Bookerem
T. Washingtonem i jego ideą edukacji przemysłowej, tymczasem
niemal zupełnie zapomina o szkołach dla czarnych, które dawały wykształcenie humanistyczne, w efekcie czego zostały one
poważnie zaniedbane z powodu braku funduszy. Celem publikacji nie była krytyka, ale zwrócenie uwagi opinii publicznej na
dużą liczbę szkół dla czarnych, które pilnie potrzebują funduszy,
a z powodu uprzedzeń rasowych na południu kraju, zmuszone
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są wykładać filologię klasyczną. Rzeczywiście, była to prawda,
ale edukacja przemysłowa stanowiła najważniejszą drogę podnoszenia poziomu niewykształconych mas, aby stały się częścią
społeczeństwa obywatelskiego. Natychmiast po opublikowaniu
książki tysiące przeciwników Bookera T. zaczęło traktować autora jako reprezentanta ich koncepcji i tworzyć na jego cześć
przeróżne kluby lub nadawać istniejącym klubom jego imię.
Sami przed sobą udawali, że w końcu znalazł się człowiek, który
stanie na czele opozycji wobec Bookera T. i jego edukacji przemysłowej. Przez jakiś czas wokół książki było sporo szumu, ale
wkrótce wszystko ucichło, ponieważ jej autor – oświecony i inteligentny – nie podpisywał się pod teoriami, które mu imputowano, a tym bardziej nie zamierzał stawać na czele grupy lekkomyślnych ludzi, którzy nigdy nic nie zrobili i nie mieli zamiaru
zrobić niczego w celu poprawienia sytuacji swojej rasy.
W żaden sposób nie mogłem dojść do porozumienia
z Wielebnym. Był zdecydowanie przeciwny edukacji przemysłowej i osobie jej propagatora, wręcz się gotował ze złości, kiedy
każda jego próba krytyki działań Washingtona napotykała na
twardy opór z mojej strony. Cały kłopot polegał na tym, że mój
teść nie był dość inteligentnym człowiekiem, nigdy nie czytał
niczego poza gazetami dla czarnych i interesował się tylko problemami czarnej rasy. Urodził się w Arkansas, ale nigdy nie
przyznał się do tego, że urodził się jako niewolnik, a miał już
prawie sześćdziesiąt lat. Sześćdziesiąt lat temu czarny urodzony
w Arkansas musiał się urodzić w niewoli, chyba że jego rodzice
kupili sobie wolność. Wielebny jednak o tym nie mówił. Musiał
urodził się jako niewolnik i pewnie został uwolniony jako młody człowiek. Wyjechał z Arkansas i zamieszkał w Springfield,
w Missouri, a później przeniósł się do Iowa, gdzie w wieku dwudziestu siedmiu lat został wyświęcony na pastora i zaczął pracę
kaznodziei, którą kontynuował od ponad trzydziestu lat. Nie
miał żadnego teologicznego wykształcenia. Wyznała mi to moja
żona, która z żalem dodała:
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— Biedny tatuś! On po prostu nie ma wykształcenia i bierze
wszystko na chłopski rozum, a całe życie obracał się w środowisku tak samo myślących czarnych kaznodziejów. Nie czyta nic
poza radykalnymi gazetami wydawanymi przez czarnych, ale
chce, żeby wszyscy go uważali za inteligenta. Próba dogadania
się z nim to jak uderzanie głową w mur, zresztą podobnie jest
z Ethel. Przykro mi, że tatuś jest ignorantem. Mama zawsze starała się go namówić na studia, ale on nigdy się nie zdecydował.
To wszystko.
Razem z Wielebnym udaliśmy się na pole obejrzeć nasze
gospodarstwa. Przyznaję, że mogłem w stosunku do niego wykazać więcej cierpliwości, ale był irytująco pretensjonalny,
a przecież otwarte i szczere podejście ułatwiłoby nam porozumienie. Zrezygnowałem z podejmowania z nim tematów poważniejszych lub według mnie interesujących, siedziałem jak na
tureckim kazaniu, słuchając perory o wielkich kaznodziejach
i biskupach oraz wspaniałych czarnych, którzy dawno odeszli
z tego świata. Miałem wrażenie, że sprawia mu ogromną przyjemność opowiadanie o tym, co zdziałali i co można by było
zrobić, gdyby biali nie byli tak wrogo nastawieni. Następnie
przeszedł do typowych plotek, jakie zwykle lubią kobiety. Mówił
o paniach należących do Kościoła – mówił, jak się która prowadzi, opowiadał o nich zabawne historie.
W Dakocie, podobnie jak w większej części zachodnich stanów, ludzie mający jakieś pieniądze w ogóle nie noszą gotówki
w kieszeni, natomiast trzymają oszczędności w banku i korzystają z czeków. Mieszkańcy wschodnich i południowych stanów,
czyli prości ludzie, rzadko mają konta czekowe, a większość
czarnych w ogóle nie posiada konta w banku. Latem Orlean wysyłała swemu ojcu wystawione przeze mnie czeki, za które robił
zakupy. Wielebny powiedział mi, że z nich korzysta, ale żona
zdradziła mi, że nigdy – pomimo wielkiej chęci – nie miał konta
czekowego. Bardzo mnie to rozbawiło, bo posiadając zwykłe
konto bankowe, można było bez trudu założyć konto czekowe.
Rozmawialiśmy o działalności banków i Wielebny próbował mi
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wmówić, że jeśli Narodowy Bank zbankrutuje, rząd spłaci
wszystkich deponentów, zaś w przypadku bankructwa banku
stanowego, deponenci poniosą straty. Ponieważ stwierdzenie to
było dalekie od prawdy, wyjaśniłem, że w przypadku upadłości
deponenci traktowani są w podobny sposób zarówno przez
Bank Narodowy, jak i placówki stanowe. Nie spodziewałem się,
że wywołam taki wybuch. Oburzony teść zaczął rzucać na mnie
oskarżenia, wykrzykując:
— Cały ty! Zawsze musisz mieć rację! Nigdy nie widziałem
takiego upartego człowieka! Nigdy w nic nie uwierzysz!
— Ależ, Wielebny – zaprotestowałem – nie mam w tym żadnego interesu. Mówię tylko, jakie prawo rządzi depozytami banków – narodowego i stanowych – o czym sam możesz przeczytać, tak jak ja to zrobiłem. Jeśli się mylę, pokornie przepraszam.
Biedny staruszek był tak zrezygnowany, że nie wiedział,
co ma zrobić. A była to tylko jedna z wielu żenujących sytuacji,
w jakich prezentował swoją niewiedzę. Innym razem przysłuchiwał się z zainteresowaniem rozmowie na temat rozwoju północno-zachodnich stanów, w czasie której wspomniałem nazwisko Jima Hilla. Zauważyłem, że ma niepewną minę, jakby
nie wiedział, o kim mówię, więc powtórzyłem nazwisko: James
J. Hill, i spytałem wprost, czy nie słyszał o tym wielkim pionierze.
— Nie, pierwsze słyszę – odpowiedział.
— Nigdy Wielebny nie słyszał o Jamesie J. Hillu?! – zawołałem zdziwiony.
— Dlaczego miałbym o nim słyszeć? – spytał ze spokojem.
— Ach, właściwie nie ma powodu – zakończyłem, doszedłszy do wniosku, że lepiej będzie milczeć, ale na mojej twarzy
musiał się malować wyraz zniesmaczenia z powodu ignorancji
człowieka, który od trzydziestu lat uprawia zawód użyteczności
publicznej.
Po tej wymianie zdań zmusiłem się do tego, by siedzieć cicho i słuchać jego plotek. Teść, zamiast cieszyć się, że jesteśmy
szczęśliwi, za każdym razem będąc sam na sam z Orlean, próbował na wszelkie sposoby zniechęcić ją do mnie i ciężko wzdychał
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ze współczuciem. Chwalił Clavesa, który jego zdaniem gotów
był zrobić wszystko dla Ethel, natomiast ze smutkiem twierdził,
że Orlean się dla mnie poświęca.
Sprawa o ustalenie prawa do użytkowania odbyła się w czasie pobytu Wielebnego w Dakocie. Początkowy koszt pięćdziesięciu dolarów wiązał się z opłaceniem adwokata, doszły również wydatki na świadków. Kupiłem dom w Megory i przenieśliśmy go na ziemię Orlean. Wielebny pomógł nam w przeprowadzce, ale bardzo nam przy tym uprzykrzał życie. W perfidny
sposób odkrywał przed Orlean wszystkie moje błędy z przeszłości, o jakich pamięć zostawiłem za sobą w M-pls.
Zdecydowaliśmy się nie jechać zimą tego roku do Chicago.
Plony był zadowalające, ale ceny owsa i kukurydzy niskie, a moje
zbiory składały się głównie z tego. Starałem się wyjaśnić naszą
decyzję Wielebnemu.
— Nie kłopocz się tym teraz, mój chłopcze – odparł niespodziewanie. – Ja się tym zajmę! Biorę to na siebie!
— Czym Wielebny się zajmie? – spytałem.
— Po prostu, wyślę wam bilety.
— Och, naprawdę?! Wielebny, jestem ogromnie wdzięczny,
ale nie mógłbym zgodzić się na taką propozycję i proszę nie nalegać. Nie wybieramy się do Chicago i chciałbym, aby Wielebny
nie mówił o tym z Orlean – poprosiłem prawie błagalnym głosem. – Orlean jest dobrą dziewczyną i jesteśmy razem szczęśliwi. Chce mi pomóc, ale jest tylko słabą kobietą i nic w tym niezwykłego, że będąc tak daleko od swoich, czuje się samotna
i chciałaby odwiedzić rodzinę.
Nie zwrócił większej uwagi na to, co mówiłem, równie dobrze mógłbym milczeć. Zaczął wspominać Chicago przy każdej
okazji, kilkanaście razy dziennie, dodając:
— Tak, dzieci, przyślę wam pieniądze na drogę.
W końcu tak mnie tym zirytował, że powiedziałem mu,
że w żadnym wypadku nie wezmę od niego żadnych pieniędzy,
a wartość tego, w co zainwestowałem, przekracza trzydzieści
tysięcy dolarów, więc niech się nie spodziewa, że przyjmę od
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niego taką jałmużnę. Wyznał mi kiedyś, że nigdy w życiu nie
miał dwustu dolarów w kieszeni. Starałem się nie dopuścić do
kłótni, ale zdecydowanie nie chciałem nic od niego brać, bo czułem, że do końca życia będzie mi to wypominał. Byłem przekonany, że jest człowiekiem próżnym i wszystko robi na pokaz,
przez co czułem do niego pogardę.
Wielebny w końcu wyjechał, a ja i Orlean zabraliśmy się do
pracy, przenieśliśmy więcej naszych rzeczy na jej działkę i zaczęliśmy tam spędzać jedną trzecią czasu. Zamierzaliśmy przenieść
tam resztę dobytku, kiedy tylko zbierzemy kukurydzę. Zbliżało
się Boże Narodzenie, Orlean dostała list od rodziny, z którego
wynikało, że wszyscy na nią czekają. Wielebny powiedział
o swojej obietnicy i zamierzał jej dotrzymać, chociaż moja teściowa uważała, że to nierozsądne. Tuż przed Bożym Narodzeniem przyszedł kolejny list od matki, w którym pisała, że Orelan
powinna poprosić kuzyna Sama o pieniądze na przyjazd. Kuzyn
Sam pracował jako portier w pubie w centrum miasta. Czułem
się tak upokorzony, że zacząłem myśleć o zerwaniu kontaktów
z tą rodziną. Nigdy nie szanowali ani moich uczuć, ani naszego
związku. Co kilka dni słali listy, opisując, kto zapowiedział się
z wizytą na Boże Narodzenie, żeby zobaczyć się z Orlean i kto
zaprasza ją do siebie na kolację, aż biedna dziewczyna, z dzieckiem w drodze, sama będąc bezradna jak dziecko, zaczęła czuć
się zobowiązane, żeby być wobec wszystkich w porządku. Nigdy
nie była dobra w bronieniu się przed ludźmi.
Moja siostra przyjechała ze swojej farmy i zabrała Orlean do
siebie. Gdy moja żona była w hrabstwie Tipp, przyszedł do niej
list od ojca, więc spodziewając się, że może to być coś ważnego,
otworzyłem go i znalazłem przekaz pieniężny na kwotę osiemnastu dolarów, wysyłany z Cairo. Prócz tego, list zawierał instrukcję, kiedy Orlean ma przyjechać, obietnicę, że ojciec będzie
w domu, kiedy ona przybędzie oraz sugestię, że ja mogę dołączyć później. Byłem chyba najbardziej rozwścieczonym człowiekiem w Megory. Jak na skrzydłach pobiegłem na pocztę
i wysłałem wszystko z powrotem, dołączając przekaz pieniężny
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i krótki liścik. Napisałem, że Orlean jest na swojej działce i będzie w domu za kilka dni, ale nie wybiera się do Chicago.
Chciałem dodać, że to ja jestem gospodarzem tego domu i ja
o wszystkim decyduję, ale nie zrobiłem tego. Właśnie wiozłem
oczyszczoną kukurydzę do skupu w mieście, kiedy spotkałem
po drodze Orlean. Powoziła czarnym koniem zaprzęgniętym do
niewielkiego powozu, który dla niej kupiłem. Zsiadłem z wozu
i ucałowałem ją czule, po czym opowiedziałem jej o liście i co
z nim zrobiłem. Moja miłość do niej z czasem stawała się większa. Nie było jej przez tydzień i bardzo się ucieszyłem, że ją widzę i że znów ze mną będzie. Zawiozłem kukurydzę do miasta,
a kiedy wróciłem, w domu było posprzątane, a moja żona przygotowała pyszną kolację i zabiła kurczaka na następny dzień, bo
było to Boże Narodzenie. Potem przyznała się, że ojciec przysłał
pieniądze na jej prośbę.
— Wiesz, mój drogi – powiedziała jakby trochę przestraszona – bardzo mi przykro, bo tatuś na pewno zrobi awanturę.
I zrobił. Spalił mój list i, wyrażając ogromne potępienie,
opowiedział wszystkim, co zrobiłem, po czym zagroził, że pojedzie i zrobi ze mną porządek. Ale chyba nie znalazł wielkiego
poparcia, bo do niczego nie doszło. Święta minęły więc bez dalszych rewelacji, z wyjątkiem listu od pani Ewis do mojej żony,
w którym pisała, że ucieszyła się, dowiedziawszy się, że Orlean
została w Dakocie zatrzymana przez mnie. List wydawał mi się
trochę dziwny, choć wtedy nie zastanawiałem się nad tym. Kilka
miesięcy później miałem się dowiedzieć, co oznaczały te słowa,
a było to gorsze od koszmarnego snu.
Byliśmy samotną czarną parą, setki kilometrów od ludzi
swojej rasy. Byliśmy szczerze zakochani, pełni nadziei i szczęśliwi, nic nie zapowiadało nieszczęścia. Gdyby nawet ktoś nam
powiedział o zagrożeniu, nie uwierzylibyśmy. Bo niby skąd młoda para ma wiedzieć, że są ludzie, i to ludzie najbliżsi i najdrożsi,
którzy planują rozłączyć to, co Bóg złączył?
Był ostatni dzień lutego, a my spodziewaliśmy się naszego
pierworodnego dziecka w marcu. Moja żona stała się bardzo
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niespokojna. Zamieszkała u nas moja babcia, której udało się
uzyskać potwierdzenie posiadania gospodarstwa. Orlean zamartwiała się, chciała jechać na swoją farmę. Tak dużo o tym
mówiła, że w końcu poradziłem się kilku zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy stwierdzili, że lepiej zabrać żonę na jej ziemię, bo
jeśli nadal będzie się tak bardzo niepokoić, dziecko może na tym
poważnie ucierpieć. Kiedy pogoda zrobiła się lepsza, opatuliłem
żonę i babcię, żeby było im na wozie ciepło i wygodnie, i wybraliśmy się do osady mojej żony. Na drugą furmankę załadowałem
meble i półtora dnia później dotarliśmy na miejsce. Mieliśmy
tam bliskich sąsiadów, którzy obiecali zaopiekować się żoną,
bo ja musiałem wrócić po zwierzęta. W składzie drewna w Kirk
była wyprzedaż, więc kupiłem szopę na węgiel, która była na tyle
solidna, że mogła służyć jako miejsce na składowanie siana
i zboża. Przeciąłem szopę na dwie części, jedną część załadowałem na swoje dwa wozy i ruszyłem w drogę. Zaczęła się odwilż,
a ja miałem drugie gospodarstwo na południu hrabstwa Megory.
Postanowiłem zostawić tam szopę, natomiast rozebrać swoje
stare budynki i przenieść je na ziemię Orlean. Dostałem od niej
list, w którym pisała, że wszystko u nich dobrze, z wyjątkiem
tego, że z pieca się dymi. Pisała, żebym uważał na Reda i nie dał
mu się kopnąć. Red to był muł kupiony zeszłego lata, który rzeczywiście lubił kopać.
Moja siostra przyjechała w nocy z wizyty w Kansas, ale kiedy dowiedziałem się, że z Orlean wszystko w porządku, wysłałem siostrę na jej farmę i zatrudniłem więcej ludzi do pomocy,
żeby postawić nowy budynek na starym gospodarstwie.
Rozebraliśmy stare budynki, załadowaliśmy je na wozy i w końcu znów ruszyłem do hrabstwa Tipp. Była sobota. Zerwał się
wicher, a ja poczułem się samotny i opanowała mnie tęsknota za
domem. W niedzielę skoro świt wyruszyłem z Colone, planując
dotrzeć do domu na noc, ale pękła przednia oś w wozie, a sporo
czasu zajęło mi zdobycie nowej. Znów ruszyłem, ale jakieś trzy
kilometry dalej złamał się trzpień, a kiedy został naprawiony,
było już późne popołudnie. O szóstej dotarłem do Wiktorii,
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zmęczony i przygnębiony. Następnego dnia, kiedy byłem jakieś
osiem kilometrów od domu, spotkałem po drodze jednego z sąsiadów, który mi powiedział, że od wczoraj próbował złapać
mnie przez telefon, bo chciał mi przekazać, że moja żona jest
chora, a dziecko przyszło na świat martwe. Poczułem się jak
trafiony piorunem, a sąsiad, widząc moje przerażenie, szybko
dodał:
— Ale z nią będzie wszystko w porządku. Jest tam dwóch
lekarzy, którzy opiekują się Orlean.
W drodze do domu byłem tak zdenerwowany, że nie mogłem się doczekać, kiedy konie mnie tam w końcu dowiozą.
Nic na świecie nie byłoby w stanie mnie zatrzymać. Wiedziałem,
że Orlean mi wybaczy, ale jej ojciec o niczym nie wiedział. Orlean
przekazała wiadomość swojej matce o tym, że spodziewa się
dziecka, licząc na to, że matka z nim porozmawia. Wokół wszystkiego robił tyle hałasu, że mieliśmy nadzieję uniknąć ataku jego
uciążliwych listów. Ale co teraz, kiedy dziecko urodziło się martwe i to podczas mojej nieobecności, a my mieliśmy dla niego
tyle planów. To miało być pierwsze czarne dziecko urodzone
w „Little Crow”, myśleliśmy, że jego urodziny przejdą do historii.
Kiedy dotarłem do domu, poczułem się słabo. Moja żona
wyglądała dobrze, ale kiedy zobaczyłem martwe niemowlę, nie
mogłem zapanować nad emocjami. Biedactwo! Chłopiec leżał
sztywny i zimny, a ja zobaczyłem w nim obraz siebie. Moja żona
zauważyła moje spojrzenie i powiedziała:
— Jest do ciebie podobny!
Tej nocy pochowaliśmy dziecko niedaleko stawu od jego
zachodniej strony. Lepiej było zrobić to od wschodu, gdzie rosły
jedyne drzewa w miasteczku, cztery wierzby, które rzucałyby
cień na mogiłę.
— Kochanie, mamy przecież siebie – pocieszałem płaczącą
Orlean.
Między spazmami płaczu próbowała mi powiedzieć, jak
bardzo się modliła, by dziecko było żywe, a kiedy zobaczyła, że
tak bardzo jest podobne do mnie, myślała, że serce jej pęknie...
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Kiedy dziecko się urodziło, wysłali do ojca telegram:
„Dziecko urodziło się martwe. Czuję się dobrze”. To była pierwsza wiadomość, jaka do niego dotarła. Wieczorem otrzymaliśmy telegram, że ojciec i Ethel są w drodze. Mieli pojawić się
nazajutrz. Kiedy Wielebny wysiadł z bryczki, którą przyjechali,
w jego oczach zobaczyłem szatana. W końcu przyszedł ten czas.
Jego spojrzenie zdawało się mówić: „Teraz cię załatwię. Pewnie
nie było cię w domu, kiedy urodziło się dziecko, co?”.Sprawiał
wrażenie wręcz uradowanego. Długo czekał na taką szansę i teraz właśnie się pojawiła. Nie odezwał się do mnie, tylko udał się
prosto do pokoju, gdzie moja żona musiała wyczytać w jego
twarzy to samo, co ja, ponieważ, jak mi później powiedziała,
zanim zdążył otworzyć usta, uprzedziła go:
— Posłuchaj, tatusiu. Nie wolno ci oskarżać Oscara. On mnie
kocha i jest dla mnie dobry, ale siedzi po uszy w długach.
Te jej słowa powtarzał co kilka godzin, ale w jego oczach
widziałem skrywaną w sercu furię i nienawiść. Razem z Ethel
rozkręcili się na dobre. Czułem się, jakbym przebywał w domu
z dwójką diabłów wcielonych. Omal nie roznieśli budynku.
Z nich dwojga Wielebny był gorszy, bo był przebiegły i podstępny. W jednym zdaniu mówił o miłości, a w następnym atakował
mnie i mój dom. Nigdy nie zapomnę jego nienawistnego spojrzenia. Ethel natomiast krzyczała swoim dźwięcznym głosem:
— Jesteś taki praktyczny! Taki praktyczny! Ty i pomysły
twojego Bookera T. Washingtona!
Po czym wyrzucała z siebie dziesiątki obraźliwych słów.
Któregoś dnia lekarz, który był u żony z wizytą, poprosił mnie
na bok i powiedział:
— Oscar, twojej żonie fizycznie nic nie dolega, ale jej psychika jest chora. Coś trzeba zrobić, żeby miała trochę spokoju.
— Czy to znaczy, że jej życiu nic nie zagraża? – spytałem.
Odpowiedział, że nic jej nie grozi. W nocy rozmawiałem
z żoną, a następnego dnia wyjechałem do hrabstwa Megory.
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rozdział XXXVIII

Świętoszek hipokryta

S

zykowałem się do obsiania rekordowej ilości ziemi w swoim
życiu. Z pomocą Orlean, która przynosiła mi obiad na pole
i dbała o gospodarstwo, jesienią przygotowaliśmy się do zbioru
oziminy. Swoją drugą farmę, tę w hrabstwie Megory, oddałem
w najem. Wypożyczyłem traktor parowy, żeby zaorać dwieście
akrów prerii w hrabstwie Tipp, za co miałem zapłacić trzy dolary za akr, a w dodatku musiałem sprowadzać węgiel z oddalonego o pięćdziesiąt pięć kilometrów Colone, do którego została
poprowadzona trasa kolejowa biegnąca z Calias na zachód.
Zamierzałem zaorać sto akrów przy pomocy koni i obsiać je
lnem. Obliczyłem, że przy dobrym zbiorze wyjdę z długów.
Pracowałem gorączkowo, bo mój dług jeszcze urósł przez to, że
pomogłem rodzinie uzyskać ziemię w hrabstwie Tipp. Po obsianiu piętnastu akrów pszenicą jarą, przewiozłem maszyny rolnicze na ziemię siostry, a następnie pojechałem po węgiel do
Colone. Był piątek. Jechałem w dwa konie i dwa muły w dwóch
rzędach, ciągnąc dwa wozy – pierwszy z dwoma tonami dwustoma kilogramami węgla, a drugi z toną trzystoma kilogramami.
Nagle jeden z mułów dostał „małpiego rozumu” i schodząc ze
wzgórza, zboczył z trasy. W mgnieniu oka obydwa wozy wywróciły się na nasypie o wysokości czterech metrów, a ja znalazłem
się pod trzema i pół tonami węgla. Dwa wozy leżały do góry
nogami, a z tylnego zostały tylko drzazgi. Fakt, że nie zostałem
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ranny zawdzięczam tylko temu, że droga została wyprofilowana
ledwie kilka dni wcześniej i luźny piasek zapobiegł katastrofie.
Kiedy zorientowałem się, co się dzieje, próbowałem zeskoczyć
z wozu, ale noga zaplątała się w linkę hamulca, która pociągnęła
mnie pod zsypujący się węgiel.
Półtora dnia straciłem na naprawienie szkód i uprzątnięcie
węgla, po czym mogłem kontynuować transport na ziemię mojej siostry, skąd zamierzałem wrócić do domu, dwadzieścia pięć
kilometrów dalej. Opuściłem dom, zostawiając tam Wielebnego
po tym, jak razem z Ethel wypowiedzieli pod moim adresem
wszystkie najgorsze słowa, jakie istnieją. Wielebny zorientowawszy się, że nie uda mu się wyprowadzić mnie z równowagi,
okazywał nienawiść wobec mnie na wszelkie możliwe sposoby.
Orlean, która nie znosi awantur i kłótni, uznała, że lepiej będzie,
kiedy wyjadę, bo może wtedy ojciec się uspokoi. Nie mogłem
wrócić do domu ze względu na opóźnienie spowodowane
wywrotką, ale wysłałem siostrę z listem, w którym wszystko wyjaśniłem.
Wróciłem do Colone i w chwili, gdy jadłem kolację, ktoś mi
powiedział, że do Colone przyjechały trzy czarne osoby i że jedna z nich jest chora. Nie wierzyłem własnym uszom. Nagle
zapomniałem o głodzie, wstałem od stołu, zapłaciłem w kasie
i poszedłem prosto do hotelu za rogiem, gdzie zastałem swoją
żonę siedzącą w holu. Podszedłem do niej i wyszeptałem:
— Orlean, na miłość boską, co ty tu robisz?! Dlaczego
w ogóle wyszłaś w taką pogodę?
Wciąż była chora i odpowiedziała ze świszczącym oddechem, cała drżąc:
— Mówiłeś, że mogę jechać do domu, kiedy wyzdrowieję.
— Tak, wiem – odpowiedziałem, z trudem opanowując nerwy. – Ale to niebezpiecznie wychodzić z domu w taką pogodę.
Cały dzień sypał śnieg, było ślisko i zimno.
-A poza tym – ciągnąłem – nie powinnaś opuszczać gospodarstwa, dopóki nie wrócę. Nie dostałaś mojego listu? – spytałem, patrząc na nią ze zdziwieniem.
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— Nie – odparła najwyraźniej zdezorientowana. – Ale widziałam, jak Ollie wręcza coś tacie.
Przypomniałem sobie, że list zaadresowałem do Wielebnego.
— Ale przecież – zauważyłem – w zeszłym tygodniu napisałem
też list do ciebie. Powinnaś go otrzymać nie później niż w sobotę.
— Ale ja… ja… ja nie dostałam żadnego listu – odpowiedziała z przestraszoną miną.
Nie mogłem zrozumieć, co zaszło. Zostawiłem żonę dwa
tygodnie temu, byłem pewny jej uczucia do mnie. Czekałem tylko na chwilę, kiedy w końcu sytuacja się unormuje, a żona całkowicie wyzdrowieje. Wielebny wciąż mówił o jej powrocie do
rodzinnego domu, więc w końcu się na to zgodziłem, ale mowa
była o tym, żeby zaczekać, aż Orlean wyzdrowieje, a my zdecydujemy, czy możemy sobie na to finansowo pozwolić. Nagle
straszne podejrzenie przyszło mi do głowy i omal nie upadłem,
ale opanowałem się i postanowiłem porozmawiać z teściem.
Wielebny właśnie się pojawił i kiedy mnie zobaczył, zrobił dziwną minę. Tego dnia w miasteczku było mnóstwo ludzi i mieliśmy pewne trudności ze znalezieniem noclegu, ale w końcu
udało się wynająć pokój w małym pensjonacie, do którego
zanieśliśmy Orlean, która czuła się bardzo słabo.
Kiedy ją nieśliśmy, myślałem o tym wszystkim, co mam mu
do powiedzenia, kiedy dojdziemy do pensjonatu, ale w końcu
uznałem, że lepiej będzie milczeć. Ethel, która siedziała w pokoju, kiedy weszliśmy, nawet się do mnie nie odezwała, ale jej oczy
zionęły nienawiścią. Wielebny mówił miłe słowa, ale wiedziałem, że udaje, żeby mnie zmylić. Byłem pewien, że ten człowiek
– pozbawiony serca i nienawidzący ludzi – coś knuje. Kiedy trzy
tygodnie temu razem z Ethel weszli do naszego domu, nie uronił
ani jednej łzy, nie okazał żadnych emocji, nie okazał najmniejszego żalu w obliczu śmierci naszego dziecka, ale za to zrobił
awanturę, której ciąg dalszy się toczył.
— Wielebny – powiedziałem – czy byłbyś tak dobry i razem
z Ethel zostawił nas na chwilę samych? Chciałbym w spokoju
porozmawiać z Orlean.
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Obydwoje nawet nie drgnęli, a po chwili Wielebny powiedział:
— Nie wyjdziemy, chyba że Orlean sobie tego zażyczy.
W tej chwili odkrył się jako najpodlejszy człowiek, jakiego
znałem. Moja żona zaczęła płakać i powiedziała, że chce zobaczyć mamę, że jest chora i chce jechać domu; że chce tam zostać,
dopóki nie wyzdrowieje. Byłem wściekły na wszystko, odwróciłem się do kaznodziei, wykrzykując rozgorączkowany:
— Wielebny McCraline, zostawiłem moją żonę pod twoją
opieką z szacunku do ciebie jako ojca. – I zagrzmiałem przeraźliwym głosem – Ale widzę, że próbowałeś to wykorzystać jako
okazję do zrażenia do mnie mojej żony. Może ci się to nawet
udało, więc zamierzam powstrzymać te zamiary w tym momencie i gotów jestem cię pozwać, jeśli w ogóle jesteś tego wart.
Wielebny poczerwieniał i odpowiedział gniewnie:
— Jestem wart tyle samo, co ty.
Był dobry tylko w kłótni, a spodziewając się, że zaraz zrobi
awanturę, nie powiedziałem nic więcej. To była męcząca noc.
Orlean była niespokojna, oddychała ze świstem i kaszlała.
Zastanawiałem się, czy nie wziąć byka za rogi i nie rozstrzygnąć
sprawy na miejscu, ale chyba dla świętego spokoju zgodziłem
się na podyktowane przez Wielebnego warunki i nie rozpocząłem wojny. Uznałem, że będzie najlepiej, jak pozwolę Orlean
pojechać do rodzinnego domu, bo nie potrzebujemy awantury,
a kiedy Orlean dojdzie do siebie, wróci do mnie i wszystko będzie dobrze.
Moja żona wspominała mi, że Claves prowadzi dom, płaci
za artykuły spożywcze i spłaca połowę rat, natomiast jej ojciec
płaci drugą połowę, ale nigdy nie kupił nic do jedzenia ani nie
wysłał pieniędzy do domu, czasem tylko przywozi jaja, masło
i kurczaki, kiedy przyjeżdża do miasta trzy czy cztery razy do
roku. Ale nazwisko Clavesa nie figurowało w umowie kupna
domu, pojawiało się tam tylko nazwisko ojca. Ojciec Orlean był
niezwykle próżny i mnie nie znosił, bo byłem niezależny, a on
nie lubił niezależnych ludzi. Żona powiedziała mi też, że ojciec
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zawsze, kiedy był w domu, urządzał awantury, a winni byli
wszyscy dookoła, tylko nie on.
Następnego dnia rano, zanim wyszliśmy na stację, powiedziałem:
— Wstąpię po drodze do banku i wezmę trochę gotówki dla
Orlean. Nie mam wiele, ale chcę, żeby miała własne pieniądze.
— Daj spokój, synu, daj spokój. Dam sobie radę – powiedział Wielebny i odwrócił głowę skrępowany, chociaż wtedy nie
zwróciłem na to większej uwagi.
— Nie mogę na to pozwolić! – zaprotestowałem, będąc zdania, że to ja powinienem zapłacić za podróż swojej żony. – Nie
mogę pozwolić, by Orlean się na to zgodziła.
— Synu! Dlaczego się upierasz? Nie słyszałeś, że powiedziałem, że mogę sobie na to pozwolić? – odpowiedział tenorem,
starając się, by jego głos brzmiał czarująco.
Jednak znając jego sytuację finansową, w momencie, gdy
mijaliśmy bank, skierowałem się do wejścia, mówiąc do żony:
— Wezmę dla ciebie pieniądze.
Złapała mnie za rękaw i wykrzyknęła z przejęciem:
— Nie! Nie! Nie! Nie musisz, mam pieniądze. – Po chwili
zastanowienia powtórzyła – Mam pieniądze.
— Masz pieniądze? – spytałem, nie będąc pewien, czy rozumiem jej słowa. – Skąd masz pieniądze?
— Zrealizowałam czek – odpowiedziała zdenerwowana.
— Ach, rozumiem! – powiedziałem. – Ile masz pieniędzy?
— Pięćdziesiąt dolarów – odpowiedziała, przywarłszy do
mojego ramienia. — Wielkie nieba, Orlean! – wykrzyknąłem
z przerażeniem. – Nie mamy tyle na koncie.
— Och! Och! Nie chciałam. – I zawołała do ojca, który szedł
za niosąc bagaż – Tatusiu! Tatusiu! Oddaj Oscarowi pieniądze.
One są jego. Och! Och! Nie chciałam tego robić, ale powiedziałeś, że wszystko będzie dobrze, a kasjer w banku, gdzie zrealizowaliśmy czek, zadzwonił do banku w Calias i powiedział, że czek
jest w porządku. Och! Och! – ciągnęła zatrwożona, trzęsąc się
cała. W kółko powtarzała – Nie chciałam tego robić.
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Do dziś widzę spojrzenie Wielebnego w tamtej chwili. Z jego
twarzy spadła maska gry i hipokryzji, a został tylko wstyd.
Unikając mojego wzroku, Wielebny wyjąkał:
— Ja nic nie zrobiłem! Nic nie zrobiłem! Sam… sam…
sam… rozumiesz... powiedziałeś jej, że ma wypisać czek, jak będzie potrzebować pieniędzy, więc to zrobiła.
Po raz kolejny moje pragnienie pokoju zakłóciło właściwy
osąd sytuacji. Zamiast rozwiązać problem na miejscu, przemówiłem spokojnie grobowym tonem:
— Nie mam nic przeciwko temu, by Orlean pojechała do
domu. Prawdę mówiąc, chcę, żeby pojechała i zrobię wszystko,
by wyzdrowiała i była szczęśliwa, ale nie mam pieniędzy. Jej
choroba i wizyty lekarza dwa razy dziennie bardzo dużo nas
kosztowały. Po prostu nie mamy pieniędzy, to wszystko. Kiedy
Wielebny zobaczył, że nie zamierzałam wypowiadać wojny, nabrał odwagi i powiedział niepewnym głosem:
— Przecież człowiek w banku w Carlin zadzwonił do banku
w Calias. Powiedziano mu, że pieniądze są na koncie.
— Ach, jeśli o to chodzi – wyjaśniłem – rzeczywiście miałem pięćset dolarów w zeszłym tygodniu, ale na wszystko wypisałem czeki i widocznie nie wszystkie zostały zrealizowane.
Z pięćdziesięciu dolarów dwadzieścia pięć zostawiłem sobie,
a drugą połowę dałem Orlean. Jej bilet kosztował osiemnaście.
Poszedłem razem z nimi do Calias sprawdzić stan mojego konta. Zanim Orlean weszła do pociągu w Calias, pocałowałem ją
na pożegnanie, po czym pospieszyłem do banku, by wpłacić na
konto dwadzieścia pięć dolarów. Czeki, które wypisałem, przyszły dziś rano i nawet po wpłaceniu dwudziestu pięciu dolarów,
na koncie brakowało trzydziestu dolarów.
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rozdział XXXIX

Początek końca

C

zekałem na wiadomość od żony z Chicago, ale minęły dwa
tygodnie i wciąż nie przyszła odpowiedź na żaden z trzech wysłanych przeze mnie listów. Tydzień później udałem się do
Colone i wsiadłem w pociąg jadący do Chicago. Kiedy nazajutrz
poszedłem do domu rodziny Orlean, otworzyła mi jej matka,
ale nawet nie podała mi ręki na powitanie. Poinformowała mnie,
że Orlean właśnie wyszła pierwszy raz od dłuższego czasu i że
przyjechała z Dakoty w bardzo złym stanie. Kiedy spytałem,
dlaczego Orlean nie odpisuje na moje listy, odpowiedziała:
— Rozumiem, że źle traktowałeś moją córkę.
— Źle traktowałem Orlean! – wykrzyknąłem. I patrząc jej
w oczy, spokojnym głosem spytałem – Orlean tak powiedziała?
— Nie – odpowiedziała, odwracając wzrok. – Mój mąż tak
twierdzi.
Stopniowo dowiedziałem się od niej, że Wielebny rozpowszechnia informację, jakoby znalazł swoją córkę na progu
śmierci i gdyby nie przyjechał, z pewnością by umarła. A kiedy
poczuła się na tyle dobrze, żeby jechać, zabrał ją do domu.
W końcu wszystko stało się dla mnie jasne. Siedziałam ze spuszczoną głową i czułem się tak zdezorientowany, że nie mogłem
wykrztusić słowa. Przypomniałem sobie słowa pani Ankin, jakie
powiedziała osiemnaście miesięcy temu, nazywając Wielebnego
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„największym łajdakiem w Kościele Metodystów”. Przypomniałem sobie, jak poniewierał swoją żonę. Przypomniało mi się
wszystko, co robił. Poniżał tę kobietę od trzydziestu lat, a teraz
ze złości i nienawiści za to, że skrytykowałem sposób myślenia
i działania ludzi swojej rasy, za to, że popierałem pracę Bookera
T. Washingtona, którego Wielebny, podobnie jak wielu starszych
duchownych Kościoła, nienawidził, a w swoim domu nie pozwalał nawet wspomnieć tego nazwiska, miałem za karę stracić
żonę. Nie lubił mnie od początku, ale do tej pory nie miał okazji,
by mnie ukarać. Teraz mógł to zrobić. Zmusił moją żonę do wyjazdu i żeby uzasadnić swoje działanie rozpowiadał wszystkim,
że źle ją traktowałem.
— Pani McCraline – powiedziałem poważnym tonem – czy
pani w to wierzy?
Unikając jasnej odpowiedzi, stwierdziła:
— Nie powinieneś był dopuścić do takiej sytuacji.
Wtedy zrozumiałem. Kiedy Orlean napisała matce, że dziecko jest w drodze, pani McCraline nie przekazała tej informacji
Wielebnemu. Pojąłem też, że kiedy tylko się dało uniknąć przekazywania mu jakichkolwiek informacji, nie przekazywała mu
ich. Prawdą było to, co powiedziała moja żona, że matce udawało się wytrzymać z ojcem, bo nie dopuszczała do tarć. Nie dało
się z nim rozmawiać. Ale nie mogłem uwierzyć, żeby z tak błahego powodu rozbijać komuś dom, i to dom własnej córki. Stało
się dla mnie jasne, że utrzymywał władzę dzięki temu, że wszyscy wokół poddawali mu się dla świętego spokoju.
Usłyszawszy mój głos, Ethel zeszła na dół i zadzwoniła do
Clavesa, który jak zwykle rano wyszedł do pracy. Kilka minut
później jej matka poprosiła mnie do telefonu, w którym usłyszałem głos Clavesa. Zaatakował mnie bez żadnych wstępów, a ja
niczego nie rozumiałem. Spytałem:
— Co się stało? Nie rozumiem, o czym mówisz.
— Co robisz w moim domu po tym, co o mnie powiedziałeś?! – wykrzyknął zaaferowany.
— Coś o tobie powiedziałem? – spytałem zaskoczony.
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— Owszem – odparł. – Podobno bardzo źle potraktowałeś
moją żonę, kiedy wysłałem ją, żeby zajęła się Orlean. Wyzywałeś
ją od najgorszych, a o mnie powiedziałeś, że jestem patałachem
nie wartym trzech groszy.
— Źle potraktowałem twoją żonę, a ciebie nazwałem patałachem? – Wiedziałem już, że to ciąg dalszy roboty Wielebnego,
więc próbowałem uspokoić Clavesa. – Nie mam zielonego pojęcia, skąd taki pomysł. Traktowałem twoją żonę z największą
uprzejmością, kiedy była w Dakocie. Nigdy nie użyłem obraźliwych słów w stosunku do ciebie. Staram się zrozumieć, skąd
wzięło się u ciebie takie przekonanie. Zupełnie nie wiem, co
mam o tym wszystkim myśleć.
— W porządku – odpowiedział. – Proponuję, żebyś mnie
odwiedził w pracy, żebyśmy mogli o tym porozmawiać.
— Oczywiście – przystałem na propozycję. I poszedłem do
śródmieścia, gdzie pracował przy Wabash Avenue.
Już wcześniej zauważyłem, że mimo iż był ignorantem,
przynajmniej był uczciwy i pracowity, ale żył w strachu przed
żoną i teściem. Rozmawiając z nim, odniosłem wrażenie, że podobnie jak pani McCraline, nie uwierzył w to, co Wielebny opowiadał, ale dla świętego spokoju poddał się teściowi, podobnie
jak reszta rodziny. Wszyscy byli wytrenowani i nie powiedzieliby o Wielebnym złego słowa. Podczas rozmowy z Clavesem dowiedziałem się, że cały dom był na jego głowie, on płacił wszystkie rachunki za żywność i uiszczał połowę rat. W pracy awansował, zarabiał teraz osiemnaście dolarów tygodniowo i zdawał się
być lubiany przez kierownictwo.
Udałem się do hotelu prowadzonego przez czarnych, a około siódmej trzydzieści wieczorem wykonałem telefon do
McCraline’ów sprawdzić, czy Orlean wróciła. Podeszła do telefonu, ale zanim zdążyliśmy porozmawiać, połączenie zostało
przerwane. Usłyszawszy jej głos bardzo się ucieszyłem i zapragnąłem natychmiast ją zobaczyć, więc odłożyłem słuchawkę i
pobiegłem do domu jej ojca. Zadzwoniłem do drzwi, otworzył
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mi Claves. Ale zanim zdążył zaprosić mnie do środka, Ethel
zbiegła na dół po schodach, krzycząc z całych sił:
— Nie wpuszczaj go! Nie wpuszczaj go! Słyszałeś, co tatuś
powiedział! Nie wpuszczaj go!
Słyszałem płacz mojej żony dobiegający z pokoju w głębi
domu. Claves nałożył kapelusz i wyszedł na zewnątrz, próbując
uciszyć Ethel:
— Na miłość boską, Ethel, ciszej! Zaraz zbiegną się sąsiedzi.
Ale ona nie przestawała krzyczeć, więc żeby ją powstrzymać,
Claves zamknął drzwi. Poszliśmy razem na ulicę Stanową, gdzie
zamówiłem kilka szklanek szkockiej i jakieś koktajle, żeby spróbować zapomnieć.
Następnego dnia była niedziela i Claves obiecał, że spróbuje
wysłać Ethel do kościoła, żebym mógł wejść do domu i zobaczyć
się z Orlean, ale okazało się, że Ethel nie chciała iść do kościoła.
Kiedy zatelefonowałem, licząc na to, że jej nie ma, Ethel trwała
na posterunku. Moja żona podeszła do telefonu i poprosiła, żebym przyszedł, a ona spróbuje wymknąć się z domu, ale nim się
zjawiłem, Ethel zdążyła położyć ją spać. Odniosłem wrażenie,
że pod nieobecność Wielebnego, Ethel rządzi w tym domu. Pani
McCraline wyszła do mnie na zewnątrz, wzięła mnie pod ramię
i poprowadziła do parku Groveland w pobliżu jeziora. Tam wyjaśniła mi swój plan, zgodnie z którym powinienem wynająć
pokój w pobliżu, a ona przyprowadzi tam Orlean. Nasz plan legł
jednak w gruzach, podobnie jak wszystkie próby wyprowadzenia Ethel w pole. Siostra trzymała straż i nie pozwoliła mi widzieć się z żoną dłużej niż godzinę w ciągu czterech dni mojego
pobytu w Chicago. Claves próbował wszelkich sposobów, żeby
wywabić Ethel z domu. Następnego dnia, we wtorek, udało mu
się tego dokonać, kiedy powiedział żonie, że wyjechałem
z Chicago, ale po godzinie mojej wizyty w ich domu, Ethel wróciła i zrobiła taką awanturę, że musiałem wyjść.
Następnego dnia zadzwoniłem i zasugerowałem Orlean, że
przyprowadzę do niej lekarza, pod którego opieką chcę ją zostawić, bo sam muszę wracać do Dakoty. Orlean przystała na moją
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propozycję, a ja udałem się do młodego czarnego lekarza mieszkającego przy z ulicy Stanowej i razem poszliśmy do rodziny
McCraline’ów, ale Ethel nie wpuściła nas do domu. Z lekarzem
znałem się z czasów, gdy wynajmowaliśmy razem mieszkanie,
zanim wyjechałem z Chicago. Był wtedy studentem Akademii
Medycznej Northwestern Medical School i byliśmy dobrymi
przyjaciółmi. Bardzo się cieszył z mojego sukcesu na Dzikim
Zachodzie, teraz czułem się strasznie zażenowany, gdy nie wpuszczono nas do domu. Kiedy zadzwoniłem później do McCraline’ów, do telefonu podeszła Ethel.
— Jak śmiesz przyprowadzać lekarza „czarnucha” do naszego domu? Tatuś nigdy by na to nie pozwolił. Naszym lekarz jest
dr Bryant.
Dr Bryant, biały lekarz, miał opinię internisty z największym doświadczeniem w leczeniu kolorowych pacjentów.
Przypomniało mi się, jak Wielebny deklarował całkiem niedawno, powtarzając z wielkim przekonaniem: „Całe życie poświęciłem dla swojej rasy.”. Kiedy wróciłem do domu, moja żona zaczęła przysyłać serdeczne listy, podobnie jak Claves, który robił
wszystko, co tylko mąż-pantoflarz mógł zrobić, żeby pomóc
mojej żonie i mnie. Pisał listy od serca, oferując mi nie tylko
przyjaźń, lecz nawet braterstwo. Otrzymałem od niego list takiej
treści:
„Chicago, Illinois, 30 maja, 19-Drogi Przyjacielu Devereaux!
Twój miły list otrzymałem kilka dni temu, a powodem, dla
którego nie otrzymałeś wcześniej odpowiedzi, jest fakt, że list dałem do wysłania Ethel, a ona nie spełniła mojej prośby. Cieszę się,
że Twoje uprawy lnu są w dobrej kondycji i oczekujesz dobrego
plonu. Pewnie jesteś ciekaw, co u Orlean. Twoja żona wygląda
ostatnio na szczęśliwszą, w chwili, gdy wróciła do domu. Nie
wiem, jak się do tego odniesiesz, ale chcę Cię uspokoić. Twoja żona
Cię kocha i cały czas rozmawia ze mną o Tobie.
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Co do gazet i broszur, jakie jej wysłałeś na temat obecności
braci Nicholsonów na targach nieruchomości w Omaha, wszystko
przeczytała, a kiedy wróciłem do domu, powiedziała mi, że nie
może się doczekać wieści, co słychać w ‹‹Little Crow››. Powiedziała
mi, że bracia Nicholsonowie są Twoimi najlepszymi przyjaciółmi.
Wyobrażam sobie, jacy muszą być z nich inteligentni ludzie, bo
w każdej gazecie, jaką wysłałeś, była o nich wzmianka. Orlean za
pieniądze, które jej przysłałeś, kupiła sobie nowe buty i zrobiła
zdjęcia, żeby Ci wysłać. Kiedy następnego dnia była u nas z wizytą
pani Warner i spytała, skąd ma nowe buty, Orlean odpowiedziała: ‹‹To prezent od męża››.
Mam nadzieję, że będziesz dobrej myśli, bo Orlean mi powiedziała, że jak tylko zupełnie wydobrzeje, wybiera się z powrotem
do Dakoty. A co do mnie, mam zamiar być dla Ciebie więcej niż
przyjacielem. Chcę być bratem.
Twój szczery przyjaciel,
E. M. Claves”
Moja żona tymczasem pisała, używając często słów „my”
i „nasze”, a ja miałem nadzieję, że kłopoty się skończą, kiedy tylko Orlean wróci do naszego domu.
Był to ostatni list, jaki otrzymałem od Clavesa, a następny,
od mojej żony, był znów w zupełnie innym tonie. Zamiast uroczej, czarującej epistoły, list stanowił jeden wielki, wręcz obraźliwy zarzut. Nie wyraziłem żalu ani nie dopytywałem się, dlaczego Claves przestał się do mnie odzywać. Zawsze oceniałem ludzi
po ich przekonaniach, a w tym przypadku znałem przyczynę
nagłego zamilknięcia.
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rozdział XL

Mennonici

W

pierwszej połowie XVI wieku Menno Simmons założył
Kościół protestancki we Fryzji, prowincji Holandii. Wielu wyznawców tego Kościoła osiedliło się w północnych Niemczech.
Ich religia była przeciwna służbie wojskowej i zaraz po zakończeniu Rewolucji Amerykańskiej menonici zaczęli emigrować
do Stanów Zjednoczonych, do czasu aż ponad pięćdziesiąt tysięcy wiernych zostało zaproszonych do zamieszkania na terenach
położonych w południowej Rosji na zachód od Dniepru, niedaleko Morza Czarnego i Odessy. Ludzie ci byli fanatyczni w swoich przekonaniach, odrzucili chrzest niemowląt i ideę grzechu
pierworodnego, wierząc tylko w chrzest oparty o świadome
wyznanie wiary, sprzeciwiali się też nauce teologii. Zarówno
w Rosji, jak i w Niemczech prowadzili bardzo proste życie
i mieszkali we własnych społecznościach.
Łagodnie pofałdowany teren o żyznej glebie świetnie się
nadawał pod uprawy, a historia dowodzi, że Niemcy zawsze byli
dobrymi rolnikami. W południowej Rosji menonici mieli spokój i dobrobyt aż do wybuchu wojny krymskiej. Jako przeciwnicy służby wojskowej, kiedy Rosja zaczęła pobierać wysokie podatki od ziemi i, co gorsza, zmuszać silnych, młodych mężczyzn
do udziału w wojnie, niezadowoleni z rządu rosyjskiego menonici zaczęli opuszczać Rosję i emigrowali do Ameryki, osiedlając się wzdłuż rzeki Jim w Południowej Dakocie.
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Wśród tej fali osadników była rodzina o nazwisku Wesinberger, która szybko dorobiła się tu majątku. Ich przodkowie
jako jedni z pierwszych udali się do Rosji, choć nie byli menonitami. Christopher, najmłodszy syn, został powołany na wojnę,
ale Wesinbergerowie jako zamożna rodzina zapłacili lekarzowi
prowadzącemu badania rekrutów tysiąc dwieście pięćdziesiąt
rubli (ok. tysiąc dolarów) za „znalezienie” choroby u Christophera i wystawienie zaświadczenia, że jest niezdolny do służby.
Tymczasem w powietrzu wisiała kolejna wojna, rosyjsko-japońska, i kiedy okazało się, że Rosja będzie zmuszona do walki, bracia Wesinbergerowie – już żonaci i mający własnych synów,
którzy byli zmuszeni do zaciągnięcia się – sprzedali ziemię i wyruszyli do Ameryki. W chwili wybuchu wojny Jan i Jakub mieszkali w hrabstwie sąsiadującym z hrabstwem Tipp od północy,
zaś Christopher osiedlił się w zachodniej Kanadzie. Z jednym
z braci zapoznałem się, kiedy orał ziemię w sąsiedztwie gospodarstwa mojej siostry. Posiadał wtedy sto pięćdziesiąt sztuk bydła, siedemdziesiąt pięć koni, wieprze oraz różnego rodzaju
maszyny i urządzenia rolnicze, parowy lokomobil do orania
prerii, a prócz tego tysiąc pięćset akrów ziemi.
W deszczowe dni kwietnia odwiedzałem ich dla zabicia czasu i siedząc przy ognisku, usłyszałem historię o menonitach,
którą tu opowiedziałem, ale najbardziej zainteresowało mnie to,
co mówili na temat astronomii i meteorologii. Potrafili opisać
całe niebo za pomocą znaków zodiakalnych i innych konstelacji.
Wyglądało na to, że astronomia była przedmiotem zainteresowana ich przodków, zanim opuścili Niemcy sto trzydzieści lat
temu, a swoją wiedzę przekazywali z pokolenia na pokolenie.
Miałem wrażenie, że znają położenie każdej planety, a kilka
razy, kiedy noce były jasne, z pomocą potężnego teleskopu starali się mi je pokazać. Jednak ponieważ moja wiedza na temat
astronomii była żadna, niewiele rozumiałem z ich dyskusji na
temat współrzędnych heliocentrycznych planet czy punktów,
w których będą widoczne, jeśliby patrzeć na nie z perspektywy
słońca. Nie potrzebowałem jednak wiele czasu, żeby zrozumieć
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przynajmniej część z tego, co bracia Wesinbergerowie próbowali mi wytłumaczyć, a mianowicie, że z układu planet wynika,
iż wkrótce czekają nas zaburzenia spowodowane wpływem
Jowisza.
— I co to oznacza? – spytałem.
— Oznacza to tyle, że będzie sucho – zabrzmiała odpowiedź.
— Jowisz – zaczął wyjaśniać John, powoli zwijając papieros
– okrąża słońce raz w czasie, gdy Ziemia wykonuje wokół słońca
dwanaście okrążeń. W Rosji Jowisz znalazł się w pozycji między
słońcem a konstelacjami Ryb, Barana, Byka i Bliźniąt, co spowodowało pogodę wilgotną i chłodną, więc zbiory zbóż były dobre,
ale później Jowisz przesunął się i znalazł się między konstelacjami Wagi i Skorpiona, a to zawsze powoduje minimum opadów
i maksymalne ocieplenie – faktycznie przyszła susza. Wesinbergerowie mieli nadzieję, że w Ameryce będzie inaczej, ale z ich
doświadczenia w Rosji wynikało, że susza najpierw ogarniała
Petersburg, Warszawę i całą północną Rosję, a mniej więcej rok
później docierała do południowej Rosji.
Bracia mieli krewnych mieszkających w okolicy Menno
w hrabstwie Hutchinson w Dakocie Południowej, którzy byli
świadkami katastrofalnej suszy za czasów prezydentury Grovera
Clevelanda. Teraz Jowisz zbliżał się do tej samej pozycji, jaką
zajmował wtedy, a za sześćdziesiąt dni miał się znaleźć dokładnie w tym samym położeniu.
Chociaż niewiele osób zwraca uwagę na takie pogodowe
„rewelacje”, zastanowiły mnie te prognozy, a kiedy przypomniałem sobie, że w południowym Illinois w tym czasie również była
susza, zacząłem czuć się trochę nieswojo. Zgodnie z wiedzą moich przyjaciół, jeżeli w południowej Ameryce działa ten sam
schemat, co w południowej Rosji, to zacznie się robić sucho na
około rok przed najgorszą suszą, zaś następny rok będzie bardzo
suchy, trzeciego roku sytuacja zacznie się poprawiać, a czwartego warunki znów się unormują. Ale jedno było pewne: będzie
sucho.
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rozdział XLI

Susza

J

eden z pochmurnych i ponurych dni maja przyniósł dwadzieścia pięć milimetrów opadów. Kilka dni wcześniej skończyłem wysiew lnu na dwustu pięćdziesięciu akrach ziemi i wkrótce
wszystko pięknie się zazieleniło. Byłem pełen nadziei. W ciągu
sześciu lat prowadzenia farmy w Dakocie plony co roku były
zadowalające lub dobre. Warunki dla rolnictwa były tu korzystne, a jeśli ktoś nie zebrał dobrych plonów, nie było to winą jakości gleby czy za małej ilości opadów. Zeszły rok nie był tak wilgotny, jak poprzednie, ale zbiory miałem dobre, a w tym roku
obsiałem czterysta dziesięć akrów ziemi; dziesięć akrów oddałem w wynajem, ale miałem z nich dostać jedną trzecią zbiorów.
Przybyłem na tę ziemię z nadzieją dorobienia się czegoś i szło
mi to całkiem dobrze. Inni osadnicy również się bogacili, a wartość ziemi rosła. Niekiedy na terenach przylegających do Megory
wynosiła sto dolarów za akr, zaś ziemię kilka kilometrów od
miasta sprzedawano za pięćdziesiąt do osiemdziesięciu dolarów
za akr.
Zanim osiedliłem się na zachodzie kraju, sprawdziłem
w ogłoszeniach, że cena akra ziemi pszenicznej waha się od
dziesięciu do dwudziestu pięciu dolarów, a z akra można było
zebrać od dwudziestu pięciu do czterdziestu buszli pszenicy.
Okazało się, że owszem, w wyjątkowych sytuacjach taka wydajność jest możliwa, ale mnie nie udało się zebrać więcej niż
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dwadzieścia pięć buszli z akra, a średnie plony wynosiły od dziesięciu do dwudziestu buszli. Zastanawiałem się, jeszcze przed
wyjazdem z Chicago, czy to możliwe, żeby przy wydajności trzydziestu buszli z akra (a przez ostatnie siedem lub osiem lat cena
za buszel pszenicy wahała się od siedemdziesięciu centów do
jednego dolara) farmer miał szansę wydać wszystkie zarobione
pieniądze. Oczywiście, sześć lat doświadczenia pozwoliło mi
zdobyć wiedzę, że chociaż zebranie dwudziestu pięciu do czterdziestu lub pięćdziesięciu buszli z akra było możliwe, to jednak
mało prawdopodobne i znacznie wykraczające poza średnią.
Średni plon pszenicy we wszystkich stanach wynosi bowiem
około czternastu buszli z akra, ale od jakiś piętnastu czy szesnastu lat w całej północno-zachodniej części kraju, z pewnymi
wyjątkami, panował urodzaj i ludzie zdążyli zapomnieć o zagrożeniu suszą.
Od trzech lat tysiące uboższych ludzi ze wschodu, ale również z okolicy Megory i Calias, którzy nie byli w stanie zapłacić
ceny, jakiej żądano za prawa własności do ziemi w Megory
w hrabstwie Tipp czy we wschodnich stanach, migrowali dalej
na zachód i osiedlali się na ziemiach przyznawanych za darmo.
Na początku tego trendu, w czasie mojego siódmego roku
w Dakocie, raport na temat rolnictwa wskazywał na to, że obsiano niezwykle dużą liczbę akrów. Kolejny raport, wydany ósmego czerwca, informował, że plony ze wszystkich upraw będą na
poziomie średniej z ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku niektórych upraw przewyższą średnią.
Była niedziela. Zrezygnowałem z orki, bo ziemia była zbyt
sucha. Po drodze do domu zauważyłem, że pole orkiszu wygląda jakoś dziwnie. Włożyłem palce w ziemię i okazało się, że jest
zupełnie sucha. Nie rozumiałem, jak ziemia mogła wyschnąć
tak szybko, ale pomyślałem, że za kilka dni na pewno spadnie
deszcz, bo nie minęło dziesięć dni od ostatnich opadów i zapomniałem o sprawie. W następnym tygodniu, pomimo zachmurzenia z nieba nie spadła ani kropla deszczu. W sobotę pojechałem do Ritten, a w drodze powrotnej spostrzegłem, że uprawy
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wyglądają dziwnie. Stało się to tematem rozmów w mieście, ale
nikt nie chciał przyznać, że przyczyną jest brak wilgoci. Cały
tydzień panowała upalna pogoda i bez przerwy wiał wiatr z południa. W ostatnich latach po dwóch dniach takiego wiatru
z niemal stuprocentową pewnością można było oczekiwać deszczu. Teraz południowy wiatr wiał przez prawie dwa tygodnie,
a deszcz ciągle nie padał i wszyscy zaczęli się niepokoić. Ostatnia
noc była pochmurna i przez prawie dwie godziny słychać było
grzmoty i błyskało, ale gdy poszedłem do drzwi, na niebie zobaczyłem gwiazdy, a następnego dnia upał był jeszcze większy.
Wesinbergerowie twierdzili, że pojawią się grzmoty i niebo będzie rozświetlane piorunami, ale że będą to zjawiska związane
z przesileniem i że będą nadciągać z nietypowych kierunków.
Mówili też, że takie burze są charakterystyczne dla suszy. Poza
tym zapowiadali ulewne deszcze, rzadko i w miejscach oddalonych od siebie.
Piętnastego czerwca zabrałem siostrę do Wiktorii, żeby złożyła dokumenty dowodzące ustalenia rezydencji, a stamtąd pojechaliśmy do Megory. Po drodze zatrzymaliśmy się w Calias,
skąd wysłałem telegram do żony, informując ją, że czuję, że zaczynam chorować i prosiłem, żeby podjęła pieniądze z banku
i wróciła do domu. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Nazajutrz
rano moja siostra wyjechała do Kansas, a po południu ulewne
deszcze spadły w całym hrabstwie Megory i na zachód od miasta Megory, aż po Wiktorię. Ale na północ od Ritten, gdzie miałem swoje uprawy lnu, deszczu spadło tylko tyle, żeby oczyścić
powietrze z pyłu. Tego dnia wiatr zrobił się gorący i utrzymywał
się przez siedem tygodni, wiejąc niezmiennie z południa.
Do tej pory przez siedem lat nie zdarzyło mi się narzekać na
upał, ale teraz nie mogłem znaleźć chłodnego miejsca, żeby odpocząć. Wiatr nie przestał wiać nawet w nocy, bez przerwy nucąc tę samą ponurą melodię. Potem przyszedł dzień, kiedy stało
się jasne, że zbiorów ziarna w hrabstwie Tipp już nic nie uratuje,
a suche liście szeleściły jak w listopadzie. Powietrze stało się
duszne i wokół unosił się obrzydliwy zapach spalonych roślin.
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Mój len, który był zbyt mały, by go susza dotknęła od razu, potrzebował deszczu, a wszystkie gazety donosiły, że ogromna fala
upałów i susza w wielu miejscach były jeszcze gorsze niż w hrabstwie Tipp. W całej zachodniej i północnej części stanu były miejscowości, gdzie w tym sezonie nie spadła ani kropla deszczu.
Ziemniaki, pszenica, owies, len i kukurydza w zachodniej części
stanu nawet nie zakiełkowały, nawet w części hrabstwa Butte,
gdzie ziarno zostało zasiane na głębokości dziesięciu centymetrów.
Rząd wydał kilka milionów dolarów na spiętrzenie rzeki
Belle Fourche w celu nawadniania okolicznych pól. Ubiegłej jesieni, kiedy zakończono budowę, wodę wypuszczono, żeby
sprawdzić efektywność inwestycji, ale od tej pory zbiornik pozostawał suchy. Zimą w górach nie spadło ani trochę śniegu,
a koryta wszystkich rzek były suche i wyglądały jak drogi.
Przedłużająca się susza paliła wszystko po drodze na całym obszarze od Zatoki Meksykańskiej aż po Kanadę. W Kansas City,
gdzie zdradliwa rzeka Kaw uwalniająca swoje wody do Missouri,
od lat przynosząca katastrofalne powodzie – dwa, a czasem trzy
razy w ciągu jednej wiosny zalewająca uprawy – teraz była prawie sucha, a roślinność w całej jej dolinie wyschła. Czwarty
dzień lipca spędziłem w Wiktorii i słyszałem, jak ludzie z ponurymi minami, kręcąc głowami, mówią:
— W hrabstwie Tipp nie będzie żniw w tym roku.
Susza dotknęła hrabstwo Tipp już w zeszłym roku. Czytałem,
że kolejarze jeżdżący na trasie z Kansas City do Dodge City mówili, że pastwiska w Kansas są tak suche, że w promieniu kilometra wyginęły wszy. W części stanu Iowa farmerzy od połowy
czerwca zaczęli zamykać bydło w zagrodach i karmić je sianem,
bo nie było paszy na pastwiskach. W całej wschodniej Nebrasce,
zachodniej części stanu Iowa i południowej Minnesocie zaczęły
się pojawiać miliony koników polnych, które niszczyły uprawy
drobnych ziaren. Aby się ratować, rolnicy powycinali uprawy,
żeby przynajmniej mieć czym karmić bydło w zagrodach.
Rynek został wręcz zalany wychudzonym bydłem z zachodnich terenów, gdzie z powodu braku wilgoci trawa nawet nie
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wzeszła. Patrzyłem na swoje uprawy lnu i na początku lipca zauważyłem, że rośliny zaczynają więdnąć, po czym zaatakowały
je miliony robaków. Jedenastego lipca wziąłem konie i wyruszyłem do hrabstwa Megory, by zebrać swoją pszenicę ozimą. Plony
częściowo uratował deszcz, który spadł w czerwcu. Dwieście
osiemdziesiąt pięć akrów lnu zbrązowiało i wyglądało żałośnie,
a ja byłem zdruzgotany, bo nie dość, że miałem kłopoty rodzinne, to jeszcze zadłużyłem się w banku, wykorzystując swój limit,
a w siemię lniane, orkę i inne wydatki związane z uprawą zainwestowałem tysiąc sto dolarów.
Mniej więcej wtedy osadnicy z całego zachodniego pogórza
zaczęli opuszczać swoje farmy. Gazety donosiły, że ziemia
w całej Oklahomie jest do cna spalona, podobnie jak w Kansas,
od Kansas City do granicy z Kolorado. Od północy i zachodu
nadciągali farmerzy przemierzający nasze hrabstwo, ale wyglądali zupełnie inaczej niż kilka lat wcześniej. Piękne konie, które
kiedyś dumnie stąpały, ciągnąc zadaszone płótnem wozy pionierów do ziemi obiecanej, wracały na wschód wychudzone,
ze zwieszonymi głowami na długich szyjach, a ich zniszczone
niewłaściwą dietą kopyta powoli stukały o ziemię, wlokąc za
sobą często zniszczony drewniany wóz, nad którym wisiała postrzępiona plandeka. Inne ciągnęły rozklekotane powozy lub
fury załadowane brudną pościelą i niedomytymi naczyniami.
W ciągu dwóch lat ci ludzie nie zarobili nawet dolara. Podobno
w Pierre w ciągu jednego dnia siedemset osób przekroczyło
Missouri, kierując się na wschód, zaś nieliczni, którzy zostali,
w poszukiwaniu pożywienia przekopywali pozostawione działki, grzęda po grzędzie, by znaleźć stare ziemniaki, które zostały
posadzone na wiosnę.
Któregoś dnia udałem się na drugi brzeg Rzeki Białej z zamiarem odwiedzenia Wisenbergerów, którzy mieszkali dziesięć
kilometrów dalej na północ. Z czterdziestu siedmiu domów,
jakie minąłem po drodze, tylko jeden był zamieszkały. Ziemia
w hrabstwie była stwardniała i wysuszona na głębokość dziesięciu centymetrów od powierzchni. Od dwóch lat nie zebrano
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z niej plonów. Osadnicy opuścili teren, by uniknąć głodu. Kiedy
jechałem pylącą się drogą, zaglądając do pustych domów przez
otwarte frontowe drzwi, którymi silne powiewy gorącego południowego wiatru monotonnie huśtały w tę i z powrotem, czułem
się samotny i zagubiony. Jedyną żywą istotą w zasięgu wzroku
był od czasu pies zostawiony przez swego pana, a może taki, który sam wrócił, a na mój widok uciekał z podwiniętym ogonem,
jak wystraszony kojot.
Kupców pognębiły dyskonty. Ostatnie lata były tłuste, a mówi
się, że dobrobyt rodzi pogardę i lekkomyślność. Mieszczanie
i wielu rolników rozrzutnie kupowało samochody spalinowe.
Bankierzy i właściciele dyskontów, którzy zawsze tak bardzo
krytykowali samochody, teraz żałowali, że kiedykolwiek słyszeli
pracujący silnik. Poza tym spekulanci mieli co robić, bo na ziemie brano maksymalnie wysokie pożyczki hipoteczne, chętnie
udzielane przez firmy kredytowe. Nikt nie chciał nic kupować.
Wszyscy chcieli sprzedawać. Przez kraj przebiegało echo suszy
sprzed siedemnastu lat i zapaści ekonomicznej, która w jej wyniku nastąpiła. Efektem był spadek cen ziemi o pięć do piętnastu
dolarów za akr w stosunku do cen sprzed roku.
Sytuację pogarszał fakt, że hrabstwo Tipp zostało otwarte,
gdy koniunktura była w zenicie. Ludzie szaleli, mając pieniądze.
Lekkomyślni w czasie dobrobytu, zapominali o ostrożności oraz
prawidłowej ocenie sytuacji, a teraz nagle musieli zdać sobie
sprawę ze zmiany warunków. Kiedy przybywali do hrabstwa
Tipp jako nowi osadnicy ze wschodnich stanów, uznali, że ziemia tu jest warta więcej niż sześć dolarów za akr, jak proponował rząd, ale płacili od dwudziestu pięciu do czterdziestu pięciu,
a nawet pięćdziesięciu dolarów za akr. W podobny sposób wydawali pieniądze. Teraz, kiedy spieczona ziemia zmarszczyła
brwi, a stary Jowisz Pluvius odmówił zesłania deszczu, wszystkich ogarnęła prawdziwa panika.
Dzień mojego powrotu na gospodarstwo był upalny i duszny. Wszędzie po drodze widziałem skutki suszy. Roślinność
zwiędła, a za wozem ciągnęły się tumany kurzu. Późnym popo-
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łudniem na niebie od północno-zachodniej strony pojawiły się
chmury i ziemia zadrżała od głośnych grzmotów. Błysnęło niebezpiecznie blisko, po czym, jak artyleria w czasie wielkiej bitwy, rozpętała się burza i lunął deszcz, wypełniając chwilowe
rzeki, wąwozy i potoki, które wartkim nurtem płynęły jeszcze
kilka dni później. W całej północnej części kraju susza została
przełamana i rośliny zaczęły nowe życie.
Zebrałem około ośmiuset buszli pszenicy, ale po jej sprzedaniu okazało się, że otrzymane pieniądze nie wystarczą mi na
opłacenie bieżących wydatków. Nie mogłem sobie pozwolić na
wyjazd do Chicago, ale pisałem kolejne listy do Orlean prosząc
ją, by do mnie wróciła. Wszystko na próżno. Latem otrzymałem
wiele listów od znajomych z Chicago i południowej części stanu
Illinois potępiających postępek Wielebnego, który powstrzymywał moją żonę od powrotu do domu. Autorzy listów uważali,
że ta cała sprawa to skandal i sympatyzowali ze mną, wyrażali
też nadzieję, że moja żona ośmieli się stanąć w obronie swoich
praw. Oczekiwałem, że przy tak wielkiej krytyce ze strony osób
należących do Kościoła w jego obwodzie, Wielebny w końcu
ustąpi i pozwoli Orlean wrócić do domu. On jednak pozostawał uparty. Mijały miesiące, a moja żona wciąż przebywała
w Chicago.
Nie napisałem jej o suszy, która tak strasznie popsuła mi
plony. Wiedziałem, że jej rodzina czyta jej korespondencję
i czułem, że informacja o kłopotach mi nie pomoże. Orlean
z pewnością zaraz by usłyszała:
— A nie mówiłem!
Ostatni list, jaki dostałem od żony w tym roku, napisany został na początku jesieni, w odpowiedzi na list, w który prosiłem,
by za wysłane pieniądze kupiła kilka rzeczy potrzebnych mojej
babci. Kiedy Orlean mieszkała w Dakocie, bardzo polubiła moją
babcię i w każdym liście, niezależnie od tego, czy był miły czy
obraźliwy, pytała, co u niej słychać. Żona potwierdziła otrzymanie pieniędzy i obiecała jak najszybsze zrobienie zakupów.
Ani babcia, ani ja nie dostaliśmy od niej rzeczy, o które prosiłem.
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Byłem tym wszystkim przytłoczony i nie widziałem, gdzie
mam się zwrócić po sprawiedliwość. Aby udowodnić
Wielebnemu, że jest krytykowany przez przyjaciół rodziny, zebrałem jakiś pół tuzina lub więcej listów, w tym ostatni list od
Clavesa oraz jeden od pani Ewis i wysłałem je do niego. Pani
Ewis w swoim liście pisała, że tuż przed wyjazdem do mnie,
Wielebny twierdząc, że jest w skrajnej potrzebie, prosił ją o pożyczenie dwudziestu pięciu dolarów na sprowadzenie Orlean do
domu. Nie muszę dodawać, że pani Ewis nie pożyczyła mu pieniędzy ani nie pomogła w żaden inny sposób, nie chcąc przyczyniać się do rozpadu małżeństwa. W rezultacie, jak wyznała, od
tego czasu z nią nie rozmawiał. Dowiedziałem się później, że listy doprowadziły go do furii. Otrzymałem od niego odpowiedź,
która w niczym nie odbiegała od jego standardowych wypowiedzi na mój temat. Na szczęście przestał zwracać się do mnie jak
do kochanego syna. Z listu wynikało również, że jego czyn powinien mu przynieść dobrą sławę, wyraził ogromne zdumienie,
że ktokolwiek go krytykował za przybycie do Dakoty i – jak to
ujął – uratowanie życia dziecku, ocalenie córki z rąk bezdusznego człowieka, który omal nie doprowadził jej do śmierci, myśląc
tylko o tym, by za wszelką cenę się wzbogacić. Zapomniał wspomnieć o faktach, które miały miejsce w czasie jego ostatniej wizyty, a mianowicie o swoich licznych deklaracjach dozgonnej
miłości, jaką do nas żywił. Nie pamiętał o tym, jaki był zadowolony, że przyczyniamy się do rozwoju wspaniałego Dzikiego
Zachodu; o tym, jak twierdził, że gdyby był dwadzieścia pięć lat
młodszy, nie mógłby być gdzie indziej, jak tylko tu. Sugerował
także, że będzie się starał o przeniesienie do okręgu Omahy,
żeby mógł być bliżej nas.
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rozdział XLII

Rok nieszczęśliwych zdarzeń

C

hociaż susza skończyła się na północy, wciąż trwała na południu. Moi rodzice pisali z Kansas, że tysiące akrów pszenicy
wysianej jesienią nawet nie zakiełkowały. Ziemia była sucha jak
pieprz, a wiatr wydmuchiwał ziarno z piaszczystej gleby, która
przenoszona w ten sposób zaczęła tworzyć nasypy wzdłuż ogrodzeń i dróg. Według ostatecznych prognoz rządowych przewidywane zbiory wszystkich upraw były najmniejsze od dziesięciu
lat. W efekcie, firmy pożyczkowe, które nakładały wysokie oprocentowanie na krótkoterminowe, jedno- czy dwuletnie pożyczki,
w nadziei, że rolnicy i inni inwestorzy będą w stanie je spłacić,
bo takie panowały wtedy warunki, teraz zaczęły grozić zajęciem
majątku i trudno było uzyskać pożyczkę. Z południa przyszły
doniesienia, że wiele hrabstw w Oklahomie, które były obciążone długami, od dwóch lat nie spłacały odsetek, zaś gwarancje
hrabstw, które zawsze stanowiły dodatkowy bonus, sprzedawano po obniżonej cenie.
Deszcz, który na północy przyszedł po suszy, wraz z nadchodzącą zimą zaczął przesuwać się na południe, a około Świąt
Bożego Narodzenia nadeszły najcięższe opady śniegu, jakie tam
pamiętano. Wraz ze śniegiem przyszły trwające wiele tygodni
mrozy. Temperatury poniżej zera ogarnęły kraj na południu aż
po Oklahoma City, a na zachodzie tysiące sztuk bydła pozostawionego na prerii zamarzło. Duża część tego, które przeżyło –
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niewiele zwierząt nadawało się do handlu, tak były wychudzone
– została sprzedana spekulantom ze wschodu po bandyckich
cenach, ze względu na fakt, że brakowało paszy.
Ciężkie śniegi pokrywające cały kraj, od Gór Skalistych po
Atlantyk, i mrozy, które im towarzyszyły, sprawiły, że transport
stał się niebezpieczny. Dlatego gminy wiejskie cierpiały pod
każdym względem. Śnieg nie przestawał padać, a temperatura
utrzymywała się poniżej zera. Oczekiwano, że kiedy zacznie
robić się ciepło, zmiana nastąpi nagle i spowoduje powodzie.
Tak też się stało. Był to rok nieszczęśliwych zdarzeń. Największa
susza od lat, a następnie najmroźniejsza zima z najcięższymi
opadami śniegu, po czym katastrofalne powodzie na długo zostaną w mojej pamięci. W moim życiu te dni ciągnęły się w nieskończoność, a noce były samotne. Późnojesienne deszcze pomogły rosnąć moim uprawom lnu, ale zanim wszystko zostało
zebrane, spadł śnieg. Plony zamieniły się w niewielkie wzniesienia na polu. Nie było szans na młockę. Cały mój kapitał został
wyczerpany, malowała się przede mną naprawdę ponura perspektywa. Przesiadywałem w opustoszałym domu na gospodarstwie żony, nie mając nic lepszego do roboty poza wspominaniem szczęśliwych chwil naszego narzeczeństwa i małżeństwa,
a potem smutnych wydarzeń po wyjeździe Orlean.
Żyjąc i pracując w „Little Crow”, z radością czekałem na
chwile, kiedy zostanę mężem i ojcem, będę miał przy sobie kochaną żonę i stworzę własny dom. To pragnienie było tak dominujące, że gdy o tym myślałem, nie potrafiłem sobie jasno
uświadomić obecnej sytuacji. Żyłem w jakimś zamroczeniu,
miałem wrażenie, że moja egzystencja jest jakimś strasznym
koszmarem. Czasami ożywiałem się, szczypałem sam siebie
i poruszałem się, żeby sprawdzić, czy na pewno żyję. Próbowałem
otrząsnąć się z uczucia samotności, które całkowicie mną zawładnęło. Pękała mi głowa, a udręczone serce ściskał ból.
Przeczytałem dziwną historię, która wydała mi się bardzo
prawdziwa i życiowa. Była to opowieść o przestępcy, uciekinierze z więzienia. Nie chodziło mu o wolność, tylko o wyrwanie
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się z celi choćby na godzinę, tylko po to, by znaleźć sobie kota
czy psa lub cokolwiek, co mógłby pokochać. Człowiek ten
w czasie swojej ucieczki przez przypadek natknął się na kobietę,
która pozwoliła mu się pokochać. W czasie tych krótkich chwil
na wolności, napisał dla niej wiersz zatytułowany Prawo do
miłości. Słowa tego wiersza głęboko wyryły się w mojej pamięci.
Miłość tam tylko jest, gdzie jest odpowiedź,
Ja mówię, ty odpowiadasz: Oto jestem,
I to jest życie wieczne.
Miłość żyje, by szukać odpowiedzi.
Gdy mówię, a nie ma odpowiedzi, umieram,
W poszukiwaniu reinkarnacji.

Powoli mijały mroźne dni i długie noce, a ja zajmowałem się
utrzymaniem zwierząt i farmą żony, zaś słowa tego wiersza nie
dawały mi spokoju i powtarzałem je w kółko, aż wydawało się,
że jestem bliski szaleństwa. Szukałem pocieszenia w nadziei
i w końcu zima dobiegła końca, a ja nadal żywiłem nadzieję,
że kiedy zobaczę żonę i wezwę ją po imieniu, ona mnie usłyszy
i zobaczy tęsknotę trawiącą moją duszę i serce. A wtedy przyjdzie dzień odkupienia.
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rozdział XLIII

„…I przyszedł też szatan”

W

końcu przyszedł dzień, w którym po śniegu nie zostało
śladu. Skończyłem młockę, znów miałem pieniądze i postanowiłem wyruszyć do Chicago. Zimą obmyśliłem sposób, jak dostać się do żony i w końcu się z nią zobaczyć. Zaraz po przyjeździe do miasta zacząłem realizować swój plan. Zatelefonowałem
do pani Ewis, którą chciałem najpierw odwiedzić. Poznała mój
głos i domyśliła się, po co przyjechałem:
— Bardzo się cieszę, że byłam w pobliżu telefonu, bo twój
teść jest właśnie u mnie – powiedziała. Słysząc to, byłem zaskoczony, bo nie przyszło mi do głowy, że Wielebny może być
w mieście. Kiedy uświadomiłem sobie sytuację, poczułem się
nieswojo i spytałem, co Wielebny robi w mieście o tej porze.
— Cóż, rozumiesz – z jej tonu wywnioskowałem, że również
jest poruszona – jutro są wybory, a wczoraj była Wielkanoc,
więc przyjechał na głosowanie i na święta. Pozwól mi przez
chwilę pomyśleć – dodała niespokojnie. W końcu wykrzyknęła
– Oscar, wiem co zrobię! P.H. jest chory i Wielebny codziennie go
odwiedza. – Przerwała na chwilę, po czym ciągnęła – Postaram
się wysłać go do domu, ale zwykle zostaje do późna. Ale na
wszelki wypadek zadzwoń za jakąś godzinkę, a jeśli Wielebny
wciąż tu będzie, powiem: „Pomyłka”. Zrozumiałeś?
— Tak – powiedziałem z wdzięcznością i odłożyłem słuchawkę.
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Tak się tym wszystkim zdenerwowałem, że zacząłem się
trząść. Poszedłem więc do restauracji Custom House – bo telefonowałem z dworca kolejowego Polk Street Station – i wypiłem
kilka drinków dla kurażu.
Półtorej godziny później zadzwoniłem ponownie i usłyszałem:
— Pomyłka.
Ruszyłem więc na południe miasta i wstąpiłem do młodego
człowieka pracującego na kolei oraz jego żony o imieniu Lilis,
którzy byli przyjaciółmi Orlean i moimi. Obydwoje wyrazili
ogromne zdziwienie, dlaczego Wielebny stara się rozdzielić mnie
z żoną, po czym pani Lilis opowiedziała mi trochę o Orlean.
Powiedziała między innymi:
— W zeszłym roku po twoim wyjeździe poszłam odwiedzić
Orlean i mówiłam jej, że masz złamane serce i że jako żona powinna być razem z tobą w Dakocie. Pani McCraline robiła wrażenie zakłopotanej i próbowała zmienić temat, ale wypowiedziałam się do końca i obserwowałam reakcję Orlean. W pewnej
chwili myślałem, że biedaczka zemdleje, wyglądała na tak osłabioną i nieszczęśliwą. Bardzo utyła, a sam wiesz, jaka z niej była
chudzinka. Wszyscy zachodzą w głowę, jak jej ojciec może być
tak podły i nadal zatrzymywać ją w domu, ale pani Ewis może ci
pomóc ją odzyskać i na pewno to zrobi, bo ma większy wpływ
na tę rodzinę niż ktokolwiek inny. Przez piętnaście lat żyła
w wielkiej przyjaźni z Wielebnym i z pewnością będzie w stanie
go przekonać.
Wtedy odezwała się matka pani Lilis:
— Oscar, znam cię od urodzenia. Wychowałam się razem
z twoimi rodzicami, znam wszystkich twoich wujów i wiem,
że twoja rodzina zawsze cieszyła się szacunkiem. Za nic nie
mogę zrozumieć, dlaczego Orlean, jeśli cię kocha, pozwala ojcu
trzymać się z dala od ciebie. Weźmy na przykład moją Millie –
kontynuowała zwróciwszy oczy na córę – albo Belle. Łatwiej by
mi było stanąć na rzęsach, niż oddzielić je od ich mężów, nie
żebym chciała próbować, bo nie mogłabym być tak okrutna.
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— Ale dlaczego on to robi, mamo? On po prostu rozbija
małżeństwo Orlean i Oscara – pani Lilis była bardzo przejęta.
— Niech mi Bóg wybaczy, moje dziecko – odparła jej mama.
– Znam N. J. McCraline’a od trzydziestu lat i zawsze był nikczemnikiem. Nie zdziwi mnie nic, co zrobi.
— Cóż – westchnęła zrezygnowana pani Lilis – mnie jednak
dziwi.
Opowiedziałem im o tym, jak zadzwoniłem do pani Ewis
i jaki był mój plan. Była dziewiąta trzydzieści. Ponieważ znajomi
mieli w domu telefon, ponownie do niej zadzwoniłem.
— To pomyłka, proszę pana, to pomyłka – usłyszałem jej
podniesiony głos i odruchowo odłożyłem słuchawkę.
Pani Ankin mieszkała dwie przecznice dalej na wschód, pożegnawszy się więc ze znajomymi, udałem się do niej. Idąc, poczułem się tym wszystkim, co dziś przeszedłem, osłabiony.
Niemal się poddałem, ale w końcu dotarłem do domu pani
Ankin. Zanim zrezygnowałem, o godzinie jedenastej, ponownie
zatelefonowałem do pani Ewis. Jeszcze raz usłyszałem:
— Pomyłka.
Poszedłem do łóżka i spędziłem niespokojną noc. Obudziłem
się około piątej trzydzieści z gorączkowego snu, zerwałem się
z łóżka, ubrałem i wyszedłem złapać tramwaj na West Side.
Byłem pewien, że Wielebny wrócił w nocy do domu. Przedostanie
się z południowej do zachodniej części Chicago tramwajem zawsze zajmuje dużo czasu i było po siódmej, kiedy przyjechałem
pod adres kamienicy, w której mąż pani Ewis miał posadę dozorcy i gdzie obydwoje mieszkali, zajmując suterenę. Pani Ewis
właśnie wychodziła ze sklepu spożywczego i powitała mnie
radośnie.
— Dzień dobry. Wiesz, że ten drań siedział u nas do dwunastej w nocy? – zaśmiała się. Słowa „drań” często używała w stosunku do Wielebnego. Zaprowadziła mnie do swojego mieszkania, poprosiła, żebym usiadł i zaczęła mówić poważnym tonem.
— Teraz, Oscarze, rozumiem dokładnie twoją sytuację i zamierzam zrobić wszystko, co w mojej mocy, by pomóc tobie
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i Orlean. Rozumiesz, że Wielebny McCraline zawsze był niereformowalny, a towarzystwo pastorów, wśród jakich się obraca,
jest jeszcze bardziej niereformowalne. Wielebny nigdy cię nie
lubił z powodu twojej niezależności oraz faktu, że nie pozwoliłeś
mu rządzić w swoim domu i nie poddałeś się jego władzy, tak
jak zrobił to Claves. Teraz, Oscarze, pozwól, że dam ci kilka rad.
Nie znasz pewnych zasad, bo gdybyś je znał, mógłbyś uniknąć
problemów. Mówię ci, czego się nauczyłam z własnego doświadczenia i wiem, że to prawda. Nigdy nie krytykuj otwarcie kaznodziejów, a już zwłaszcza tych starszych. Oni mają swoje poglądy
i racje, a w wielu przypadkach wykraczają one poza dobre obyczaje, ale nie zniosą żadnej krytyki swoich działań. Ukrzyżują
tych, którzy ośmielili się ich skrytykować, i będą ich prześladować. Poza tym, jesteś zwolennikiem Bookera T. Washingtona
i jego idei, a Wielebny McCraline, jak wielu innych czarnych
kaznodziejów, zwłaszcza starszych, nienawidzi go i wszystkich
otwarcie popierających jego idee. Rodzina Wielebnego, podobnie jak ja, podziwia tego polityka, ale Wielebny o tym nie wie.
Teraz powiem ci, jaki mam plan – chyba najlepszy dla ciebie,
Orlean i dla mnie. Ale zanim ci go objaśnię, chcę pomówić o incydencie z zeszłej jesieni. Kiedy wysłałeś mu garść listów, łącznie z moim rozpętało się piekło. W efekcie cała rodzina przestała się do mnie odzywać, a Orlean nie odwiedziła mnie przez pół
roku, dopóki nie przyszła któregoś dnia z Ethel kilka dni przed
Wielkanocą, żeby dostać kapelusze, jakie im zawsze dawałam.
Teraz – ciągnęła coraz bardziej podekscytowana – jeśli zaproszę
Orlean, Wielebny przyjdzie razem z nią.
Wiedziałem, że mówi prawdę.
— Kiedy napisałeś mi zeszłego lata, że mógłbyś przyjechać
i zabrać Orlean do uzdrowiska, wspomniałam o tym Mary
Arling. Jeśli mam być szczera, z panią Arling nie bardzo się
przyjaźnię. Wiesz, pije trochę za dużo, czego nie lubię, ale Mary
Arling dobrze ci życzy, a przy tym to inteligentna kobieta.
— Doprawdy? – wykazałem zainteresowanie, bo szanowałem panią Arling i jej męża.
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— Tak. Jest po twojej stronie, a wiesz, że rodzina McCraline’ów ma Arlingów w wielkim poważaniu i Orlean często u nich
bywa. Zatem musisz wiedzieć – ciągnęła pani Ewis – że latem
ubiegłego roku na pikniku pani Arling trochę za dużo wypiła
i szczerze wyłożyła McCraline’owi, co o nim myśli. Powiedziała
Wielebnemu prosto w twarz, że jest paskudnym draniem i że
sam o tym wie; że powinien się wstydzić przed Bogiem i ludźmi
za to, w jaki sposób cię potraktował. Tak właśnie mu powiedziała – zapewniła mnie pani Ewis, bo na mojej twarzy odbiło się
powątpiewanie. – A mnie powiedziała, że żałuje, że nie poprosiłeś jej o odebranie Orlean ojcu. Gotowa jest nie tylko zabrać ją
z Chicago, ale odstawić ci ją z powrotem do Dakoty, gdzie
dziewczyna chce być, zamiast marnować życie w Chicago, obawiając się gniewu ojca. Mój plan jest taki, żebyś poszedł do państwa Arlingów, rozumiesz? Masz tu adres.
Pamiętałem ich dom.
— Dobrze – położyła skrawek papieru z adresem. – Idź tam,
a ona ci pomoże. Oscarze, na miłość Boską – błagała ze łzami
w oczach – bądź ostrożny. Wiem, że Orlean cię kocha, a ty kochasz
ją, ale Wielebny cię nie znosi i jeśli dowie się, że jesteś w mieście, nie
pozwoli Orlean wyjść z domu. – A teraz – dodała – ja go ściągnę
tutaj, tak szybko, jak będę mogła, a ty idź i rób swoje. Do widzenia.
Do południowej dzielnicy pojechałem okrężną drogą, trzymając się z dala od miejsc zamieszkałych przez czarnych tak
długo, jak się dało. Wsiadłem w tramwaj przy ulicy Halsted,
a potem przesiadłem się do trzydziestki piątki. Starałem się
uniknąć spotkania kogoś, kto mógłby mnie znać, a nie był świadomy mojego kłopotliwego położenia i mógłby bezmyślnie poinformować McCraline’ów, że jestem w mieście. Do pani Arling
udało mi się dotrzeć, nie spotykając po drodze nikogo znajomego. Państwo Arlingowie rezydowali we własnym eleganckim
mieszkaniu pod numerem trzydziestym siódmym przy Wabash
Avenue. Zadzwoniłem do drzwi, otworzyła je nieznana mi młoda panna, jak się domyśliłem – pokojówka. Spytała mnie o nazwisko, a kiedy jej odpowiedziałem, wydała z siebie okrzyk:
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— Och! – i zaprosiła mnie do salonu.
Wyszła pospiesznie zawiadomić swoją panią, która pojawiła
się natychmiast i wyciągnąwszy do mnie obie ręce, powiedziała:
— Bardzo się cieszę, że w końcu przyszedłeś, Oscarze, bardzo się cieszę.
Po wymianie kilku kurtuazyjnych zdań na temat pogody,
odezwałem się poważnym tonem:
— Pani Arling, jestem prześladowany z powodu swoich poglądów.
— Wiem, Oscarze, wiem – powiedziała, kiwając energicznie
głową, najwyraźniej ożywiona.
Zrelacjonowałem jej pokrótce wydarzenia minionego roku,
opowiedziałem o wyprawie Wielebnego do Dakoty. Uniósłszy
w górę ręce, zaczęła mówić:
— Pamiętasz, dzień po waszym ślubie, kiedy zaprosiliśmy
do siebie na obiad całą waszą rodzinę? Ty i Richard – był to jej
mąż – rozmawialiście o kwestiach rasowych, a Wielebny nawet
się nie odezwał. Kiedy poszliście do domu, Richard powiedział:
„Oskar i Wielebny nie zaprzyjaźnią się; ich poglądy są za bardzo
rozbieżne”. Kiedy w zeszłym roku Wielebny przywiózł do domu
Orlean, powiedziałam do Richarda: „Wielebny McCraline coś
knuje.” Wiesz, jak wrogo wobec idei Bookera T. Washingtona
nastawiona jest większość czarnych kaznodziejów.
— Tak – potwierdziłem.
— Rozmawiałam o tym z panią Ewis, która powiedziała,
że Wielebny nie znosił cię od początku. Chciał zmiażdżyć twoje
teorie i sprawić, że mu się poddasz, jak mąż Ethel. Na tobie bardziej mu zależało, bo jesteś kimś. Kiedy jednak się okazało, że
nie masz najmniejszego zamiaru mu ulec, sam widzisz, co się
stało. Zatem, Oskarze – ciągnęła – cokolwiek zasugerujesz, jeśli
tylko jest to w mojej mocy, pomogę ci, bo jestem pewna,
że Orlean cię kocha. Zawsze jest taka radosna, kiedy mówię
z nią o tobie. Odwiedza nas często i dużo rozmawiamy. Zanim
powiem więcej, wiedz, że nie wolno ci myśleć, że Orlean na
tobie nie zależy, bo pozwala ojcu trzymać się z dala od ciebie.
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Orlean jest prosta jak dziecko, łatwo nią rządzić. Jest taka po
matce. Sam wiesz, jaka bezradna jest Mary Ann.
Skinąłem głową, a ona kontynuowała:
— Co do Wielebnego, potrafił zmusić wszystkich w domu
do posłuszeństwa. Robią, co im każe, co do joty, cała rodzina,
łącznie z Clavesem, po prostu się go boi. Kiedy zapytałam
Orlean, dlaczego do ciebie nie wraca, powiedziała mi: „Cóż, nie
wiem”. Wiesz, jak ona powoli mówi. „Oscar mnie kocha i nigdy
się nie kłóciliśmy. W gruncie rzeczy, między nami nie zaszło nic
złego i Oscar zrobi wszystko, by mi sprawić przyjemność. Jedyną
rzeczą, jaka mi się nie podobała, było to, że Oscar myślał więcej
o swojej ziemi i pieniądzach niż o mnie, a ja chciałam być na
pierwszym miejscu”.
— Czy to nie jest żałosne? – wtrąciłem, ze smutkiem kręcąc
głową.
— Oczywiście, że żałosne – odpowiedziała, wzruszając
ramionami – ale to można by rozwiązać w piętnaście minut,
gdyby nie ten stary kaznodzieja. Orlean zawsze lubi o tobie rozmawiać i mam wrażenie, że to jej dobrze robi.
— Zatem, mam pewien plan – zacząłem mówić przybrawszy stanowczą minę. – Czy mogłaby pani do niej zadzwonić?
— Tak, tak – odpowiedziała z werwą.
— Proszę ją spytać, czy nie zechce towarzyszyć pani w wyjściu do teatru.
— Tak, tak – jej twarz rozjaśniła się. – Dlaczego by nie pójść
do teatru?
— Właściwie, tak – zgodziłem się. – Nie pomyślałem o tym.
Właśnie, modnie i elegancko. Wszyscy pójdziemy – dodałem
z uśmiechem.
Podeszła do telefonu i wybrała numer. Po kilku minutach
wróciła z radosnym wyrazem twarzy i wykrzyknęła:
— Załatwione, Orlean tu przyjdzie i wszyscy pójdziemy do
teatru. Czyż to nie wspaniałe? – Zaczęła radośnie podskakiwać
i z entuzjazmem klaskać w dłonie, nie posiadając się z radości,
a ja do niej dołączyłem.
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Dwie godziny później panna Hite – ta, która rano otworzyła
mi drzwi – zawołała od okna, skąd obserwowała ulicę w czasie,
gdy pani Arling się ubierała, a ja, zbyt zdenerwowany, aby usiedzieć, chodziłem tam i z powrotem po pokoju – że idzie Orlean.
Byliśmy niespokojni, obawiając się, że Wielebny mógł się dowiedzieć, że jestem w mieście, zanim Orlean wyjdzie z domu.
Rzuciłem się do okna i ujrzałem swoją żonę spokojnie idącą
chodnikiem, zupełnie nieświadomą pełnych niepokoju oczu
obserwujących ją z okna drugiego piętra. Na pierwszy rzut oka
widać było, że nabrała ciała. Zresztą zaczęła tyć, jeszcze zanim
wyjechała z Dakoty. Staliśmy w oknie wykuszowym, z którego
widać było Orlean do chwili, gdy weszła na schody i pociągnęła
za dzwonek.
Pani Arling powiedziała mi, że moja żona nie spotyka się
z żadnym innym mężczyzną. Tak zresztą podejrzewałem, bo po
pierwsze, nie była tego rodzaju kobietą, a po drugie, jeśli jej ojciec zniechęcał mężczyzn do kontaktów z nią, kiedy była panną,
z pewnością zniechęcałby ich tym bardziej, kiedy została mężatką. Ale pani Arling dodała:
— Powiedziałem jej, że mam dla niej kawalera, więc schowaj
się za drzwiami, a kiedy przyjdzie, pokażesz się jej.
Posłusznie schowałem się za drzwiami. Po chwili zjawiła się
uśmiechnięta Orlean, z trudem łapiąc oddech, zmęczona wchodzeniem po schodach. Stanąłem za nią i zakryłem jej oczy dłońmi. Pani Arling zaszczebiotała:
— To jest twój kawaler. Jak widzisz, dotrzymałam słowa.
Zdjąłem dłonie z jej oczu, a Orlean odwróciła się i krzyknęła:
— Och! – i osłabiona opadła na krzesło.
Poszliśmy do teatru, gdzie obejrzeliśmy sztukę z morałem
zatytułowaną A Romance of the Under World. Mieliśmy bilety na
wieczorne przedstawienie, więc obejrzeliśmy Roberta Mantella
w roli Richelieu. Kiedy wróciliśmy, pani Arling zaprowadziła
nas do swojego salonu i zamknęła drzwi, zostawiając nas samych. Ująłem żonę za rękę, poprowadziłem do fotela, usiadłem
i posadziłem ją sobie na kolanach.
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— Teraz, kochanie, porozmawiajmy – powiedziałem.
Wiedziałem, czego mam się spodziewać i nie pomyliłem się.
Zaczęła od wyliczenia „krzywd”, jakie jej wyrządziłem. Jak przewidywałem, trwało to około godziny, po czym, jak zwykle, zaczęła
ustępować. Słuchałem jej cierpliwie, bez przerywania, ale zanim
poczułem, że jestem zadowolony z efektu rozmowy, Orlean postanowiła iść do telefonu i powiedzieć rodzinie, że jestem w mieście.
— Nie rób tego, kochanie – powiedziałem błagalnie. – Nie
chcę ich zawiadamiać, jeszcze nie teraz.
Chciałem odwlec ten moment, bo wiedziałem, że jej ojciec
wybiera się do pani Ewis o ósmej, a teraz była dopiero siódma.
Ale Orlean była tak niespokojna i nieswoja, tak upierała się,
że powinna zadzwonić do matki i ją zawiadomić, że niechętnie
zgodziłem się. Kiedy szła do telefonu, zawołałem ją i powiedziałem:
— Orlean, są dwie rzeczy, których kobieta nie może robić
równocześnie – być żoną dla męża i córką dla ojca. Z jednej
z nich musi zrezygnować.
— Wiem – odpowiedziała, nagle zdezorientowana i niepewna.
Ale wiedząc, że się nie uspokoi, dopóki nie zadzwoni, poddałem się:
— Dzwoń.
A ona posłusznie wykonała polecenie. Nigdy nie zapomnę
wyrazu jej twarzy, a następnie błagalnego spojrzenia w moją
stronę, kiedy głęboki głos jej ojca zadźwięczał w słuchawce
w odpowiedzi na jej „Halo?”. Chwilę potem zachwiała się na nogach i oparła o ścianę, cała drżąc.
— Och! Tatusiu, och! – nie panowała nad swoim głosem.
Wyglądała na przerażoną. Tymczasem pani Arling i panna
Hite z zawiedzionymi minami stały obok, wstrzymując oddech.
W końcu Orlean udało się wydusić z siebie:
— Oscar jest tutaj.
— Dobrze – odpowiedział, a jego głos docierał wyraźnie do
uszu stojących w pobliżu telefonu. – Dobrze – prawie ryczał rozkazującym tonem. – Dlaczego nie przyprowadzisz go do domu?
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Co było potem, nie pamiętam, ale czytałem o wielu przypadkach, kiedy ludzie tracą głowę w chwili, w której gdyby mieli przytomność umysłu, mogliby uratować armię, wygrać bitwę
czy zrobić coś równie wielkiego. Ja jednak byłem jednym z tych
tracących głowę nieszczęśników. Do takiego wniosku doszedłem później. Kiedy usłyszałem głos człowieka, który używając
przymusu, odebrał mi żonę i przez rok trzymał ją z dala ode
mnie; człowieka, który skazał mnie na cierpienie i zamienił
moje życie w prawdziwy koszmar, przez moją głowę przeszły
straszne myśli. Ponownie usłyszałem głos Wielebnego:
— Dlaczego nie przyprowadzisz go do domu?
Przed oczami miałam tylko wydartą z moich ramion żonę
i jego, masywnego brutala stojącego nade mną i udzielającego
mi wykładu na temat – jak to nazywał – „moich grzechów”, które były jedynie ideami wolnego obywatela Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Jak w ogóle mogłem pozwolić sobie na słuchanie wykładu osoby z jego reputacją? Ta myśl wzbudziła gniew, który
próbowałem stłumić. Wyobraziłem sobie kolejne lata, w czasie
których jedynym wspomnieniem żony będzie piosenka śpiewana przez nią często, gdy mieszkaliśmy razem w Dakocie:
Różo, różo, różo wznieć wspomnienia o moim kochanym,
Różo słodka i pełna czaru,
Różo rosą poranną przybrana;
Świeża dzień jeden, po czym zwiędła.
Czerwona różo, wznieć wspomnienia o moim kochanym.

Chwilę potem wziąłem do ręki słuchawkę.
— Witam Wielebnego McCraline’a. Witam Wielebnego
McCraline’a – wykrzyknąłem ostrym tonem.
Kiedy odpowiedział, ciągnąłem jeszcze bardziej srogim głosem:
— Pytasz moją żonę, dlaczego nie prowadzi mnie do domu?
— Tak – odparł. Jego głos stracił rozkazujący ton i pojawiła się
w nim nutka niepokoju. – Tak, dlaczego nie przyjdziesz do domu?
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Uznałem to pytanie za zniewagę. Nie wiedziałem, o co mu
chodzi, chociaż dokładnie rozumiałem słowa. Wydawało się jednak, że chciał powiedzieć: „Przyjdź do domu, a odbiorę ci żonę,
a następnie wykopię cię na ulicę”. Odpowiedziałem gniewnie:
— Nie chcę przyjść do twojego domu, bo ostatni raz, gdy
tam byłem, zostałem wyrzucony. Słyszysz? Wyrzucony.
— Cóż, nie przeze mnie.
Wiedziałem, że taka będzie odpowiedź. Byłem jednak pewien, że rok temu Ethel rozpętała przed drzwiami piekło, bo on
kazał jej to zrobić. Jego słowa podziałały na mnie jak płachta na
byka i wściekły krzyczałem przez telefon:
— Wiem, że nie ty, i wiedziałem, że tak odpowiesz, ale wiem
też, że wydałeś polecenie, w jaki sposób mam zostać przyjęty.
— Gdzie jest Orlean? – spytał znów autorytatywnym tonem.
— Jest tu ze mną – krzyknąłem i gniewnie odłożyłem słuchawkę.
Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że pani Arling i panna
Hite cały czas trzymały mnie za ramiona i krzyczały do uszu:
— Oscar, panie Devereaux, Oscar, nie! nie! nie!
Moją żonę w tym czasie ogarnęło przerażenie. Zwróciła się
do mnie tonem, który nie brzmiał naturalnie. Do dziś nie mogę
uwierzyć, że wypowiedziała te słowa. Zdążyłem się już uspokoić
i błagałem ją na kolanach i ze łzami w oczach o przebaczenie, ale
jej oczy nie widziały mnie, a jej uszy wydawały się głuche na
prośby. Bredziła jak szalona i oświadczyła, że mnie nienawidzi.
Nagle ktoś energicznie zadzwonił do drzwi, a pani Arling kazała
mi iść na górę. Wycofałem się wbrew swojej woli. Pani Arling
otworzyła drzwi i wszedł Wielebny. Orlean podbiegła do niego,
padła mu w ramiona i wykrzyknęła:
— Tato, nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie ty! – i pocałowała go, czego nie zrobiła, witając się ze mną.
Po chwili podszedłem do niego. Kiedy zbliżałem się,
Wielebny odwrócił się i spojrzał na mnie ze strasznym szyderstwem na twarzy, zdając się mówić: „Nie udało ci się. Próbowałeś
mnie zaskoczyć, co?”. Patrzył na mnie zawsze takimi samymi,
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pozbawionymi wyrazu świńskimi oczkami. Czułem się dziwnie,
ale byłem już opanowany. Podszedłem do niego, położyłem mu
rękę na ramieniu, spojrzałem mu w twarz i powiedziałem powoli:
— Wielebny McCraline, nie odbieraj mi żony. – Zamilkłem
na chwilę, po czym znów przemówiłem. – Daj nam jeden dzień.
Jeszcze nie całą godzinę temu obydwoje byliśmy szczęśliwi.
Moje spojrzenie musiało być palące, wpatrywałem się w jego
twarz intensywnie, aż Wielebny odwrócił wzrok, jednak nie
było w nim emocji.
— Proszę przez wzgląd na człowieczeństwo i w imię sprawiedliwości, nie odbieraj mi żony.
Nie odpowiedział nic, za to odezwał się do mojej żony:
— Chcesz zostać z tatusiem?
— Tak, tak – powiedziała i oparła się o niego. Potem spojrzała mu w oczy i powiedziała – On cię obraził.
— Tak, tak, kochanie – odpowiedział. – Postąpił niewłaściwie, ale ty to zrozumiałaś i teraz tatuś się wszystkim zajmie.
Wtuliła się w ojca i powiedziała:
— Przez niego cierpisz.
Skłonił głowę, udając cierpienie. Stałem, bezmyślnie patrząc
na to wszystko. Wielebny powtórzył kilka razy:
— Biegnij na zewnątrz, kochanie.
Stał, trzymając otwarte drzwi. W tym momencie Orlean jakby otrzeźwiała, odwróciła się i ze szlochem rzuciła się w ramiona pani Arling. Ojciec delikatnie wyciągnął ją z objęć przyjaciółki, a Orlean z twarzą ukrytą w dłoniach, nadal szlochając, wyszła. Wielebny wyszedł za nią, a ja przez otwarte drzwi ujrzałem
stojącego na chodniku Clavisa, człowieka, który pisał mi – nie
dalej jak rok temu – „Chcę być Twoim bratem”. W następnym
momencie drzwi cicho się za nimi zamknęły. Wtedy ostatni raz
widziałem swoją żonę.
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