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Cała Ameryka leży u kresu drogi wiodącej 
przez zupełnie dziki obszar; nasza prze-
szłość nie obumarła, lecz wciąż w nas żyje. 
Przodkowie nasi wśród dziczy nosili w so-
bie cywilizację, my zaś żyjemy w otoczeniu 
cywilizacji będącej ich dziełem, lecz dzicz 
nadal w nas tkwi. Marzenia przodków sta-
ły się naszym życiem, a ich życie – naszymi 
marzeniami.

T.K. Whipple, Study Out the Land

Dla Maureen Orth

Pamięci dziewięciu chłopców z rodu 
McMurtry (1878–1983): „Zuchom, 
co niegdyś mknęli galopem…”.
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CZĘŚĆ I

I

Kiedy Augustus wyszedł na ganek, błękitne świnie właśnie pożerały grzechot-
nika. Wąż pełzał widocznie po podwórku, usiłując znaleźć trochę cienia, no 
i nawinął się świniom pod ryje. Urządziły z nim sobie niezłą zabawę w prze-
ciąganie liny: maciora trzymała go za łeb, a wieprzek za ogon. Nigdy już nie 
było mu sądzone zagrzechotać.

– Wynocha – powiedział Augustus, dając wieprzkowi kopniaka. – Macie 
zamiar żreć węża, to idźcie z nim nad strumyk.

Nie zazdrościł im grzechotnika, tylko żałował miejsca na ganku: kiedy świ-
nie tam się wylegiwały, robiło się jeszcze goręcej, a i bez nich było dostatecz-
nie gorąco. Augustus wyszedł na piaszczyste podwórko i  ruszył do spiżarki 
po swój dzban. Wprawdzie słońce tkwiło jeszcze wysoko na niebie, krnąbrne 
jak muł, lecz Augustus, który umiał bacznie je obserwować, uznał, że długie  
promienie padające z zachodu już obiecująco się chylą.

W Lonesome Dove wieczór nastawał późno, ale gdy wreszcie zawitał, od-
dychało się z ulgą. Prawie przez cały dzień – a także rok – słońce więziło mia-
steczko pod grubą warstwą pyłu, na równinnym pustkowiu porośniętym kar-
łowatymi dębami, wśród których węże, rogate ropuchy, kukułki naziemne 
i  jadowite jaszczurki miały rajskie życie, lecz dla świń i  przybyszów z  Ten-
nessee było to istne piekło. W  promieniu dwudziestu, a  nawet trzydziestu 
mil nie rosło ani jedno drzewo rzucające w miarę przyzwoity cień i właśnie 
dokładne współrzędne najbliższego cienia godnego tej nazwy stanowiły te-
mat ożywionych dyskusji w biurze (jeżeli można tak określić szopę bez da-
chu i kilka mocno sztukowanych zagród) Przedsiębiorstwa Handlu Bydłem 
mieszczącego się nad strumieniem, zwanym Kapeluszem. Przedsiębiorstwo to 
w połowie należało do Augustusa.
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Jego uparty wspólnik, kapitan W.F. Call, twierdził, że doskonały cień znaj-
duje się całkiem niedaleko, bo już w Pickles Gap, zaledwie dwanaście mil od 
Lonesome Dove. Pickles Gap było miejscowością chyba jeszcze podlejszą niż 
Lonesome Dove. Swoje istnienie zawdzięczało tylko temu, że pewien dureń 
z północnej Georgii nazwiskiem Wesley Pickles zmylił drogę i przez dziesięć 
dni błądził wraz z rodziną wśród akacji, a kiedy wreszcie natrafił na polanę, 
ani słyszeć nie chciał o tym, by ją porzucić, i w ten właśnie sposób powstało 
miasteczko Pickles Gap; przyciągało ono głównie podróżnych tegoż pokroju 
co sam założyciel, czyli ludzi słabego ducha, niezdolnych przebrnąć przez głu-
pie kilkaset mil akacjowego gąszczu i się nie załamać.

Spiżarka mieściła się w  przysadzistym budyneczku z  niewypalanej cegły, 
w  którym tryskało źródełko. Panował w  niej taki chłód, że Augustus byłby 
się do niej chętnie przeprowadził, gdyby domek nie cieszył się tak wielką po-
pularnością wśród czarnych wdów, os i  stonóg. Kiedy otworzył drzwi, nie 
zauważył ani jednej stonogi, ale od razu usłyszał, że jakiś grzechotnik – wi-
docznie bardziej rozgarnięty niż ten, którego właśnie pożerały świnie – ner-
wowo terkocze. Augustus z  niejakim trudem wypatrzył w  kącie zwiniętego 
węża, uznał jednak, że nie warto do niego strzelać: wystrzał oddany w spo-
kojny letni wieczór w Lonesome Dove mógł spowodować pewne komplika-
cje. Usłyszałoby go całe miasteczko i wszyscy pomyśleliby, że albo Komancze 
nadciągnęli z równin, czyli od północy, albo Meksykanie znad rzeki, czyli od 
południa. Jeśli jacyś klienci Suchej Fasoli – jedynego saloon -baru w tym mie-
ście – byliby akurat pijani lub niezadowoleni z życia (a jedno i drugie wyda-
wało się wielce prawdopodobne), wybiegliby pewnie na ulicę i zastrzelili paru 
Meksykanów – ot, na wszelki wypadek.

Co najmniej zaś Call nadszedłby wielkimi krokami od strony zagród i tylko 
by się rozzłościł, stwierdziwszy, że całe zamieszanie spowodował wąż. Call nie 
miał za grosz szacunku ani dla węży, ani dla ludzi, którzy schodzą im z drogi. 
Grzechotniki traktował jak komary i  rozprawiał się z  nimi jednym ciosem  
narzędzia, które akurat trzymał w ręku.

– Ktoś, kto na widok węża ściąga koniowi cugle, równie dobrze może cho-
dzić pieszo – mawiał często. Dla człowieka wykształconego zdanie to miało 
mniej więcej tyle samo sensu, co większość wypowiedzi Calla.

Augustus wyznawał bardziej relaksową filozofię. W  myśl jego zasad każ-
demu stworzeniu należało dać czas do namysłu, toteż odczekał parę minut na 
słońcu, póki grzechotnik nie uspokoił się i nie wymknął jakąś szparą. Wtedy 
dopiero sięgnął ręką do środka i wyciągnął z błota swój dzban. Rok był suchy 
nawet jak na Lonesome Dove i ze źródełka sączyło się akurat tyle wody, że po-
wstawała miła błotnista kałuża. Świnie przez pół życia ryły wokół spiżarki, 
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w nadziei, że wreszcie uda im się wleźć w błoto, ale jak dotąd żadna ze szpar 
między cegłami nie była dość duża, by mogła się w niej zmieścić świnia.

Wilgotne, grube płótno spowijające dzbanek nęciło oczywiście stonogi, 
Augustus sprawdził więc, czy któraś nie dostała się między fałdy, nim wyjął 
korek i pociągnął z umiarem. Niejaki Dillard Brawley, podobnie jak Augustus 
rodem z Tennessee – jedyny biały fryzjer w Lonesome Dove – musiał strzyc 
i golić, stojąc na jednej nodze, ponieważ w przeszłości nie dość wystrzegał się 
tych stworzeń. Pewnej nocy dwie stonogi z bardzo jadowitej odmiany o czer-
wonych nóżkach wlazły mu do nogawki, a kiedy rano wstawał, nie pomyślał, 
że trzeba wytrząsnąć spodnie. Noga zgniła mu wprawdzie tylko częściowo, ale 
była to część na tyle duża, że rodzina w obawie przed zakażeniem uprosiła Au-
gustusa i Calla, by kończynę odpiłowali.

Przez rok czy dwa Lonesome Dove miało nawet lekarza z  prawdziwego 
zdarzenia, młodzieniec ten okazał się jednak nierozważny. Rozwydrzony va-
quero, którego wszyscy i tak mieli zamiar powiesić pod lada pozorem, zapił się 
pewnej nocy do nieprzytomności i nie zauważył, kiedy wlazł mu do ucha ja-
dowity chrząszcz. Robal nie umiał trafić do wyjścia, ale w środku poruszał się 
dość swobodnie, więc zdenerwowany vaquero namówił lekarza, by ten spró-
bował zastosować płukankę. Młodzieniec rozpuścił w ciepłej wodzie trochę 
soli i starał się, jak umiał, ale vaquero nie wytrzymał nerwowo i zastrzelił dok-
tora. Popełnił tym samym fatalny błąd: kiedy odjeżdżał galopem, ktoś zabił 
pod nim konia i  rozwścieczeni obywatele, z których większość właśnie spę-
dzała czas nieopodal w Suchej Fasoli, natychmiast zbiega powiesili.

Niestety, żaden medyk nie interesował się odtąd miasteczkiem, ilekroć 
więc potrzebny był chirurg, wzywano Augustusa i Calla, którzy poradzili so-
bie w życiu z niejedną raną. Z nogą Dillarda Brawleya uporali się bez trudu, 
tylko sam Dillard tak się wydzierał, że uszkodził sobie struny głosowe. Cał-
kiem zgrabnie poruszał się na jednej nodze, ale głosu nigdy w pełni nie odzy-
skał, co w końcu odbiło się na interesach jego firmy. Zawsze gadał zbyt wiele, 
lecz po wypadku ze stonogami zaczął zbyt wiele szeptać. Klienci poprzykry-
wani gorącymi ręcznikami nie mogli się odprężyć, bo usiłowali zrozumieć, 
co on tam znowu szepcze. Nigdy właściwie nie zasługiwał na to, żeby go słu-
chano, nawet kiedy miał jeszcze obie nogi, toteż z czasem stracił wielu klien-
tów na rzecz drugiego fryzjera, który był Meksykaninem. Nawet Call do 
niego chadzał, choć nie dowierzał ani Meksykanom, ani fryzjerom.

Wróciwszy z  dzbanem na ganek, Augustus tak ustawił krzesło wyplatane 
sznurkiem, żeby jak najlepiej wykorzystać ten skrawek cienia, którym mu-
siał się zadowolić. W miarę jak słońce się zniżało, cień stopniowo się wydłu-
żał, ogarniając ganek, podwórko, na którym stały wozy, strumień, miasteczko  
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Lonesome Dove i wreszcie Rio Grande. Augustus z upływem wieczoru dojrze-
wał do tego, by porozmawiać z  kimś inteligentnym; zazwyczaj musiał wtedy 
mówić sam do siebie, bo Call harował, aż zrobiło się ciemno choć oko wykol, 
póki umiał znaleźć jakąkolwiek robotę, a kiedy nie miał konkretnej pracy, to też 
zawsze potrafił wymyślić sobie jakieś zajęcie, natomiast P.E., kapral w każdym 
calu, nie śmiał przerwać wcześniej niż kapitan, nawet gdyby Call mu pozwolił.

Świnie cichcem puściły mimo uszu polecenie Augustusa i  zamiast pójść 
nad strumyk, leżały pod jednym z wozów, pożerając węża. Mądrze zrobiły, bo 
strumyk był równie suchy jak podwórko, tyle że dalej położony. Przez pięć-
dziesiąt tygodni w roku Kapelusz nie był żadnym strumieniem, lecz po pro-
stu piaszczystym rowem, a to, że świnie uznały, iż nie sposób się w nim taplać, 
dobrze świadczyło o ich inteligencji. W sporze, który toczył z Callem od lat, 
Augustus często chwalił inteligencję świń. Twierdził, że są one bystrzejsze niż 
wszystkie konie, a także większość ludzi; okropnie złościło to Calla.

– Żadna świnia, co żre pomyje, nie będzie taka mądra jak koń – oświad-
czał, a potem wygadywał jeszcze gorsze rzeczy.

Augustus zgodnie ze swym zwyczajem wypił sporo whisky, patrząc, jak 
słońce pomału kończy dzień. Jeżeli nie przechylał się do tyłu wraz z wyplata-
nym krzesłem, przechylał sam dzban. Dni w Lonesome Dove, pałające męt-
nym żarem, były suche jak kreda, ale samogon trochę je nawilżał. Augustus 
czuł wtedy w sobie lubą mgiełkę i chłód, przypominające ranki wśród wzgórz 
Tennessee. Nieczęsto zdarzało mu się naprawdę upić, ale bardzo lubił to uczu-
cie mglistości w porze, gdy słońce się zniżało; niebo na zachodzie zaczynało 
się przebarwiać, a on podtrzymywał swój dobry nastrój, smakowicie pociąga-
jąc z dzbana. Whisky ani trochę nie obniżała jego sprawności umysłowej, sta-
wał się natomiast dzięki niej wyrozumialszy wobec nieokrzesańców, wśród 
których wypadło mu żyć, czyli wobec Calla, P.E.’ego, Deetsa, młodego Newta 
i starego kucharza nazwiskiem Bolivar.

Kiedy niebo nad równiną ładnie poróżowiało od zachodu, Augustus  
poszedł za dom i kopnął parę razy w drzwi kuchenne.

– Podgrzej boczek i ugotuj trochę fasoli – powiedział. Stary Bolivar się nie 
odezwał, więc Augustus dla podkreślenia wagi swych słów kopnął drzwi jesz-
cze parę razy i wrócił na ganek. Na rogu czekał prosiak, cichy jak kot. Miał 
pewnie nadzieję, że Augustus upuści na ziemię coś jadalnego  – pasek, nóż 
składany albo kapelusz.

– Won, prosiaku – powiedział Augustus. – Jak jesteś taki głodny, to upo-
luj jeszcze jednego węża.

Przyszło mu na myśl, że skórzany pasek nie może być dużo twardszy ani 
mniej strawny niż kozie kotlety, którymi Bolivar częstował ich trzy do czterech 
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razy na tydzień. Stary Meksykanin był fachowym bandytą, póki nie stracił ani-
muszu i nie przeniósł się na drugą stronę rzeki. Wiódł odtąd spokojny żywot, 
ale nie da się ukryć, że kozie mięso raz po raz wjeżdżało na stół. Przedsiębior-
stwo Handlu Bydłem znad Kapelusza nie zajmowało się kozami, a trudno było 
sobie wyobrazić, że Bolivar kupuje te zwierzęta, płacąc z własnej kieszeni; pew-
nie je kradł, żeby całkiem nie wyjść z wprawy. Mógł się natomiast nie obawiać, 
że wyjdzie z  wprawy w  gotowaniu, tej bowiem nigdy nie miał. Kozie mięso 
smakowało jak smażone w smole, ale ze wszystkich udziałowców przedsiębior-
stwa jeden Augustus był dość wrażliwy, by się na to skarżyć.

– Bol, skąd wziąłeś smołę do smażenia tej kozy? – pytał raz po raz, ale je-
dyną odpowiedzią na te nieśmiałe dowcipy była jak zwykle głucha cisza.  
Bolivar ignorował wszelkie pytania, zarówno bezpośrednie, jak i  zadawane 
bardziej okrężną drogą.

Augustus był już prawie gotów zacząć przemawiać do maciory i prosiaka, 
kiedy zobaczył, że od strony zagród nadchodzą Call i P.E. Kapral był wysoki 
i chudy: nigdy w życiu nie zdołał przytyć. Wydawał się tak niezgrabny, że na-
wet gdy stał bez ruchu, wyglądał jakby miał zaraz upaść. Sprawiał wrażenie 
człowieka zupełnie bezradnego, ale – jak to często bywa – pozory myliły. Au-
gustus znał niewielu ludzi równie sprawnych jak P.E. W walkach z Indianami 
kapral nigdy się co prawda nie odznaczył, lecz jeśli przydzielono mu pracę wy-
magającą metodyczności – na przykład coś ze stolarki czy kowalstwa, kopanie 
studni albo naprawę uprzęży – wywiązywał się znakomicie. Gdyby pracował 
byle jak, Call dawno by go przepędził.

Augustus zszedł z ganku i stanąwszy obok wozów, powitał nadchodzących:
– Czołem, dziewczynki! Tak wcześnie kończycie robotę? Co to dziś, 

Gwiazdka?
Koszule Calla i  P.E.’ego tyle razy w  ciągu dnia przesiąkły potem, że były 

prawie czarne. Augustus podał dzban Callowi, który oparł nogę na dyszlu 
i nabrał whisky w usta, ale tylko je zwilżył. Wypluł zupełnie dobry samogon  
i oddał dzban P.E.’emu.

– Sam jesteś dziewczynka – powiedział. – Jaka tam Gwiazdka. 
Ruszył w stronę domu tak nagle, że Augustus trochę się żachnął. Call nigdy 

wprawdzie nie grzeszył dobrymi manierami, ale jeśli był zadowolony z wyko-
nanej pracy, zazwyczaj nie miał nic przeciwko temu, żeby pogawędzić chwilę.

Woodrow Call odznaczał się tą szczególną cechą, że patrząc na niego, czło-
wiek tracił często poczucie proporcji. Niezbyt okazały – zaledwie średniego 
wzrostu – miał jednak to do siebie, że gdy mu się z bliska spojrzało w oczy, 
można było o tym zapomnieć. Augustus przerastał wspólnika o cztery cale, 
a P.E. był wyższy o prawie drugie tyle, ale kapral w żaden sposób nie dałby się 
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przekonać, że kapitan jest od niego niższy. Call ujeździł go, i nie jego jednego. 
Kto nie chciał ugiąć się przed Callem, musiał pamiętać, że wcale nie jest on 
taki duży. Augustus jako jedyny człowiek w południowym Teksasie prawie ni-
gdy nie tracił wobec Calla poczucia proporcji i przy każdej sposobności umac-
niał swoją przewagę. Często zaczynał dzień od tego, że rzucał Callowi gorącą 
bułkę, stwierdzając bez ogródek:

– Wiesz co, Call, olbrzym to ty nie jesteś.
Prostoduszny P.E. nigdy nie mógł zrozumieć takiego zachowania. Augu-

stusa nieraz to śmieszyło, gdy uświadamiał sobie, że Call otumanił mężczyznę 
prawie dwukrotnie potężniejszego od siebie, aż ten przestał dostrzegać róż-
nicę między osobowością a powierzchownością. Ale Call, który zupełnie nie 
potrafił myśleć o dwóch rzeczach naraz, dokonał tej sztuczki całkiem nieświa-
domie. Po prostu zrobił to, i tyle. Nawet nie zauważył, że ma opanowany pe-
wien chwyt, i właśnie dlatego była to tak fascynująca sztuczka. Nie tracił ani 
pięciu minut na zastanawianie się nad sobą, znaczyłoby to bowiem, że musi 
zmarnować pięć minut przeznaczonych na pracę, którą postanowił wykonać 
akurat tego dnia.

– Całe szczęście, że chociaż ja nie boję się leniuchować – powiedział mu 
kiedyś Augustus.

– To ty tak uważasz. Ja jestem innego zdania – odparł Call.
– Do diabła, przecież gdybym harował tak jak ty, nikt by już w tym domu 

nie myślał. Call, przez piętnaście godzin dziennie ociekasz potem jak spie-
niony koń. Człowiek, który stale się poci, niczego nie potrafi dokładnie prze-
myśleć.

– Chciałbym zobaczyć, jak od samego twojego myślenia szopa pokrywa się 
dachem.

Przed trzema laty nadciągnął z  Meksyku jakiś dziwny wiaterek, który 
zdmuchnął dach jak świeczkę. Na szczęście w Lonesome Dove padało ledwie 
parę razy do roku, więc bydłu – jeśli akurat je mieli – defekt ten nie przyspa-
rzał zbyt wielu cierpień. Najbardziej cierpiał Call, bo nigdzie nie mógł znaleźć 
porządnego drewna w ilości, która wystarczyłaby na nowy dach. Mniej wię-
cej w tydzień po tym, jak wiatr cisnął starym dachem w sam środek Kapelu-
sza, nastąpiło niestety jedno z tych rzadkich wydarzeń, jakimi są w Lonesome 
Dove rzęsiste ulewy. Deszcz spłukał całe łajno z okolicy, i nie tylko łajno, bo 
i drewno, toteż spora część dachu spłynęła prosto do Rio Grande.

– Skoro aż tyle myślisz, dlaczego zawczasu nie pomyślałeś o tym deszczu? – 
spytał Call. Od tamtej pory wciąż wypominał Augustusowi tę ulewę. Jeśli ktoś 
dał Callowi powód do narzekań, choćby najgłupszy, Call przechowywał go 
w pamięci jak pieniądz w skarbonce.



13

P.E. dla odmiany nie był z tych, co wypluwają samogon. Miał chudą szyję, 
a kiedy pił, okropnie sterczała mu grdyka; przypominał Augustusowi węża, 
któremu żaba utknęła w gardzieli.

– Call jest taki wściekły, że chyba byłby gotów boksować się ze ścianą  – 
powiedział Augustus, kiedy kapral oderwał się na chwilę od dzbana, żeby  
zaczerpnąć tchu.

– To przez to, że wygryzła mu kawał mięcha – odparł P.E. – Nie wiem, po 
kiego kapitan ją trzyma.

– Klacze to jedyne szaleństwo, na jakie sobie pozwala. Jak to się stało, że dał 
się ugryźć? Myślałem, że kopiecie nową studnię.

– Trafiliśmy na skałę. Na dole jest tak ciasno, że tylko jeden może ma-
chać kilofem, więc Newt machał, a ja kułem konie. Kapitan trochę się przez 
ten czas przejechał. Myślał pewnie, że ją zmęczył. Odwrócił się tyłem, a ona  
wygryzła mu kawałek.

Klacz, o której rozmawiali, znana była w miasteczku i okolicy jako Piekiel-
nica. Call kupił ją w Meksyku od jakichś caballeros, którzy twierdzili, że po to, 
by ją zdobyć, zabili Indianina – podobno Komancza. W co jak w co, ale w to 
Augustus nie bardzo wierzył: trudno było sobie wyobrazić, że jakiś Komancz 
przejeżdżał w pojedynkę przez tę akurat okolicę, a gdyby to byli dwaj Koman-
cze, caballeros nie pożyliby dość długo, żeby jeszcze potem handlować końmi. 
Klacz miała maść dereszowatą, biały pysk i białą strzałkę na czole; była za wy-
soka jak na prawdziwego indiańskiego kuca, lecz z drugiej strony jak na ko-
nia pełnej krwi miała za krótki tułów. Usposobienie jej rzeczywiście wskazy-
wało na to, że mogła spędzić nieco czasu wśród Indian, pozostawało jednak 
zagadką, którzy to byli Indianie i jak długo klacz znajdowała się w ich rękach. 
Taka była zgrabna, że każdy, kto ją zobaczył, natychmiast pragnął ją kupić, 
ale Call nawet słyszeć o tym nie chciał, choć P.E. i Newt marzyli, żeby kobyłę 
sprzedano. Codziennie musieli ją oporządzać, cierpiąc katusze. Kiedyś kop-
niakami zapędziła Newta do kuźni i o mało nie wepchnęła go do paleniska. 
P.E. bał się jej co najmniej tak samo jak Komanczów, a to już wiele mówi.

– Dlaczego Newt nie wraca? – spytał Augustus.
– Może zasnął na dnie studni – odparł P.E.
W tej samej chwili Augustus zobaczył chłopca, który nadchodził od strony 

zagród, taki zmęczony, że ledwo powłóczył nogami. Zanim dowlókł się do 
wozów, P.E. był już na wpół pijany.

– Jak Boga kocham, Newt, całe szczęście, że zdążyłeś do domu przed jesie-
nią – powiedział Augustus. – Tęsknilibyśmy za tobą przez całe lato.

– Rzucałem w kobyłę kamieniami – odparł Newt z uśmiechem. – Widzie-
liście, jaki kawał mięcha wygryzła kapitanowi?
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Podniósł jedną nogę i zaczął starannie zdrapywać z podeszwy błoto, które 
przywarło do niej w  studni, a  tymczasem P.E. dalej płukał sobie zakurzone 
gardło.

Augustus zawsze podziwiał to, że Newt umie czyścić sobie podeszwy, sto-
jąc na jednej nodze.

– Patrz, P.E. – powiedział. – Zakład, że ty byś tak nie potrafił.
Dla P.E.’ego to, że Newt czyści sobie podeszwę, stojąc na jednej, nodze 

stanowiło codzienny widok, nie bardzo więc zrozumiał, czego mianowicie 
miałby nie potrafić. Jego myśli czasem już po paru tęgich haustach zaczynały 
pełznąć w ślimaczym tempie. Przeważnie zdarzało się to o zachodzie słońca, 
po ciężkim dniu, spędzonym na kopaniu studni lub podkuwaniu koni. W ta-
kich chwilach P.E. jeszcze bardziej niż zwykle cieszył się, że pracuje z  kapi-
tanem, a  nie z  Gusem. Kapitan wpadał w  tym lepszy humor, im mniej cu-
dzej gadaniny musiał wysłuchiwać, natomiast z Gusem rzecz miała się akurat 
na odwrót. Gus potrafił wyskoczyć z sześcioma różnymi pytaniami albo spo-
strzeżeniami naraz; trajkocząc bez przerwy, naganiał je na słuchacza jak sześć 
nieoznakowanych krów, toteż niełatwo było wybrać jedną sztukę i zastanowić 
się nad nią dokładnie, pomału – a P.E. tylko w ten sposób lubił myśleć. W ta-
kich razach mógł się ratować, jedynie udając, że pytanie trafiło go od lewej, 
w przygłuche ucho, które kiepsko mu służyło od czasu wielkiej bitwy z Ki-
czisami; nazywali ją „bitwą pod Kamiennym Domem”, choć nie była to wła-
ściwie bitwa, tylko jedno wielkie zamieszanie, bo czerwonoskórzy okazali się 
dość sprytni, żeby podpalić prerię, i zrobił się taki dym, że nawet na dwa kroki 
nic nie było widać; ktoś, kto stał tuż przy P.E.’em, zobaczył Indianina i  dał 
ognia – trochę za blisko ucha kaprala.

Właśnie tego dnia Indianie ukradli im konie, więc kapitan Call wściekł się, 
jak nie wiem: P.E. nigdy go jeszcze nie widział w takim stanie. Ponieważ nie 
mieli koni, musieli przejść z biegiem Brazos prawie dwieście mil, martwiąc się 
przez cały czas, co to będzie, jeśli Komancze zorientują się, że biali idą na pie-
chotę. Dopiero pod koniec drogi P.E. zauważył, że ogłuchł na jedno ucho.

Kiedy usiłował się uporać z  pytaniem, czego mianowicie by nie potrafił, 
stary Bolivar zaczął na szczęście walić w dzwon, wzywając wszystkich na kola-
cję, co położyło kres dyskusji. Stary dzwon nie miał wprawdzie serca, ale Boli-
var znalazł gdzieś łom, który komuś udało się złamać, i robił nim tyle hałasu, 
że uderzeń serca tak czy owak nie byłoby słychać.

W końcu słońce zaszło i nad rzeką zapanowała taka cisza, że słyszeli, jak ko-
nie w zagrodach opędzają się ogonami od much – przynajmniej dopóki Boli-
var nie zaczął grzmocić. Nie mógł nie wiedzieć, że stoją przy samych wozach 
i świetnie go słyszą, ale łomotał przez dobre pięć minut. Walił w dzwon z so-
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bie tylko znanych powodów. W tej sprawie nawet Call nie miał nad nim wła-
dzy. Dźwięk dzwonu brutalnie wdzierał się w ciszę, jaka panowała w porze 
zachodu; Augustus wpadał przez to w taką złość, że czasem korciło go, by po-
strzelić starego – ot, niech ma nauczkę.

– Pewnie chce w  ten sposób ściągnąć tu bandytów  – powiedział, kiedy 
dzwon w końcu umilkł. Ruszyli w stronę domu, a świnie za nimi; prosiak po-
żerał schwytaną jaszczurkę. Świnie lubiły Newta jeszcze bardziej niż Augu-
stusa, bo kiedy chłopiec nie miał nic lepszego do roboty, karmił je kawałkami 
niewyprawionej skóry i drapał za uszami.

– Jakby się pokazali bandyci, to może kapitan pozwoliłby mi wreszcie cho-
dzić z rewolwerem – rzekł Newt smętnym tonem. Wydawało mu się, że nigdy 
nie dorośnie do tego, by nosić rewolwer u pasa, a przecież miał już siedemna-
ście lat.

– Gdybyś chodził z rewolwerem, jeszcze by cię ktoś wziął za rewolwerowca 
i zastrzelił – odparł Augustus, widząc, jak smutną minę ma chłopiec. – Nie 
opłaca się. Jeżeli Bol rzeczywiście ściągnie nam na kark bandytów, pożyczę ci 
mojego henry’ego.

– Stary nawet o  gotowaniu nie ma pojęcia  – wtrącił P.E.  – Skąd nagle  
wytrzasnąłby bandytów?

– Ba, pamiętasz chyba tę jego kaprawą szajkę  – powiedział Augustus.  – 
Kupowaliśmy od nich konie. Tylko dlatego Call wziął go do pracy w kuchni. 
W  naszym fachu nigdy nie zaszkodzi znać paru koniokradów, pod warun-
kiem że są to Meksykanie. Moim zdaniem Bol po prostu gra na zwłokę. Jak 
tylko zdobędzie nasze zaufanie, jego banda zakradnie się którejś nocy i wy-
morduje nas do nogi.

Sam ani trochę w to nie wierzył, ale lubił czasem podziałać chłopcu na wy-
obraźnię  – chłopcu, a  także P.E.’emu, choć wyobraźnię kaprala wyjątkowo 
trudno było pobudzić do działania, wykazywał on bowiem całkowitą odpor-
ność na prawie wszystkie ludzkie lęki. Miał akurat tyle rozumu, ile trzeba go 
mieć, żeby bać się Komanczów – czyli niewiele. Meksykańscy bandyci w ogóle 
nie robili na nim wrażenia.

Newt odznaczał się jednak większą wyobraźnią. Odwrócił się w stronę rzeki 
i spojrzał na drugi brzeg, gdzie niebawem miał zapaść gęsty mrok. Co pewien 
czas o zachodzie słońca kapitan, Augustus, P.E. i Deets zapinali pasy z rewol-
werami i odjeżdżali, niknąc w ciemnościach po meksykańskiej stronie; wra-
cali o wschodzie, pędząc przed sobą trzydzieści, może czterdzieści koni albo 
sto sztuk chuderlawego bydła. Tak mniej więcej wyglądał handel żywym in-
wentarzem na pograniczu; ranczerzy z Meksyku urządzali wypady na północ, 
a mieszkańcy Teksasu – na południe. Niektóre krowy przez całe życie wędro-
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wały z jednego brzegu Rio Grande na drugi, przepędzane w tę i z powrotem. 
Newt nade wszystko marzył o tym, by wreszcie dorosnąć i wziąć udział w ta-
kim wypadzie. Podczas wielu nocy, gdy leżał na wąskiej, rozgrzanej pryczy, 
słuchając, jak piętro niżej chrapie i bełkocze przez sen stary Bolivar, spoglą-
dał przez okno w stronę Meksyku i wyobrażał sobie, co też tam musi się dziać. 
Czasem słyszał nawet huk broni palnej w górze lub w dole rzeki, choć rzadko 
padało więcej niż kilka strzałów; w takich razach jego wyobraźnia tym żywiej 
zaczynała pracować.

– Pojedziesz z nami, jak dorośniesz – mawiał kapitan i na tym kończył roz-
mowę. Jego decyzje nie podlegały dyskusji – zwłaszcza jeśli ktoś tak jak Newt 
został po prostu najęty do pracy. Przywilej dyskutowania z kapitanem przy-
sługiwał wyłącznie panu Gusowi.

Skoro tylko weszli do domu, pan Gus zrobił użytek z tego przywileju. Za-
stali kapitana bez koszuli: Bolivar opatrywał mu ranę od ukąszenia. Klacz 
chwyciła zębami tuż powyżej pasa. Tyle krwi spłynęło w spodnie, że nogawka 
całkiem zesztywniała. Bol miał już posmarować ranę tym samym mazidłem 
co zawsze, czyli mieszaniną smaru do wozów i terpentyny, ale pan Gus kazał 
mu zaczekać, bo chciał sam rzucić okiem na skaleczenie.

– Jak Boga kocham, Woodrow  – powiedział.  – Tyle lat masz do czynie-
nia z końmi, a  jeszcze nie wiesz, że nie należy odwracać się tyłem do klaczy  
wychowanej przez Kiowów.

Call nie odzywał się przez dobrą minutę, bo właśnie o czymś myślał: o tym 
mianowicie, że jest akurat po nowiu, czyli świeci tak zwany księżyc nagania-
cza. Niech no tylko nad bladą równiną wzejdzie pełnia, zrobi się tak widno, 
że nawet Meksykanie zaczną celnie strzelać. Ludzie, z  którymi latami jeź-
dził ramię w ramię, gnili w grobach – albo i nie w grobach, ale tak czy owak 
gryźli ziemię – bo przeprawiali się przez rzekę podczas pełni. Bezksiężycowa 
noc była prawie równie zła: trudno znaleźć stado, trudno je ruszyć. Zaraz po 
nowiu albo zaraz po pełni – oto najlepsza pora, żeby skoczyć przez granicę. 
W porośniętej krzewami okolicy na północ od Lonesome Dove roiło się już 
od handlarzy i hodowców, którzy gromadzili stada na wiosenny spęd i dobie-
rali sobie poganiaczy. Pora była wybrać się po krowy.

– Kto powiedział, że wychowała się u Kiowów? – spytał, patrząc na Augu-
stusa.

– Sam na to wpadłem. Ty byś też do tego doszedł, gdybyś czasem pozwolił 
sobie na dostatecznie długą chwilę wytchnienia, żeby trochę pomyśleć.

– Umiem myśleć i przy robocie. To tylko ty musisz siedzieć w cieniu, bo 
inaczej głowa przestaje ci pracować.

Augustus puścił tę uwagę mimo uszu.
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– Doszedłem do wniosku, że ci caballeros zabrali ją jakiemuś Kiowie, który 
wybrał się, żeby porwać kobietę – powiedział. – Komancze niezbyt się palą 
do senorit. Białą łatwiej porwać, no i  mniej zje. Kiowowie mają inny gust.  
Lubią señority.

– Możemy już jeść czy musimy czekać, aż skończycie? – spytał P.E.
– Prędzej umarlibyśmy z głodu – powiedział Bolivar, z łoskotem stawiając 

na nieheblowanym stole garnek fasoli z boczkiem. Nikogo to nie zdziwiło, że 
Augustus pierwszy sobie nałożył.

– Ciekawe, gdzie ty wynajdujesz te meksykańskie truskawki – powiedział, 
mając na myśli fasolę. Bolivar wynajdował ją przez trzysta sześćdziesiąt pięć 
dni w roku, a dodawał do niej tyle chili, że łyżka fasoli piekła mniej więcej tak 
samo jak łyżka czerwonych mrówek. Newt doszedł w końcu do wniosku, że 
pracując w  Przedsiębiorstwie Handlu Bydłem nad Kapeluszem, można być 
pewnym tylko dwóch rzeczy: po pierwsze, kapitan Call zawsze powymyśla 
więcej rozmaitych prac, niż Newt, P.E. i  Deets zdołają wykonać, a  po dru-
gie, przy każdym posiłku wjedzie na stół fasola. Jedynie Bolivar nie pierdział 
zbyt często, bo nie brał fasoli do ust, żywiąc się głównie bułkami na zakwa-
sie i kawą zbożową, a raczej całymi filiżankami brązowego cukru, na którego 
powierzchni pływała odrobina kawy. Za cukier też trzeba było płacić, a kapi-
tan nierad wydawał pieniądze, ale Bolivar w żaden sposób nie dawał się nakło-
nić do porzucenia nałogu. Zdaniem Augustusa stary robił tak słodką kupę, 
że ilekroć szedł się wysrać, prosiak ruszał jego tropem – co zresztą mogło być 
prawdą. Newt omijał prosiaka, jak mógł, choć jego własne kupy składały się 
głównie z fasoli.

Nim Call włożył koszulę i  siadł do stołu, Augustus sięgnął po dokładkę. 
P.E. i Newt zerkali nerwowo w stronę garnka, w nadziei, że i dla nich zostanie 
dokładka, ale uprzejmość nie pozwalała im pchać się z łapami, zanim wszyscy 
dostali należną porcję. Apetyt Augustusa osiągał rozmiary klęski żywiołowej. 
Choć Call obserwował to zjawisko od trzydziestu lat, wciąż jeszcze zdumie-
wał się, widząc, ile Augustus potrafi zjeść: Gus nie kalał się żadną pracą, jeśli 
nie było to absolutnie konieczne, a jednak co wieczór zjadał więcej niż trzej 
mężczyźni, którzy harowali przez cały dzień.

W okresie walk z Indianami i Meksykanami, kiedy czasem robiło się nudno, 
opowiadano sobie rozmaite historyjki o tym, jak Augustus je. Kucharz, który 
chciał go zatrzymać przy stole dłużej niż dziesięć minut, musiał mieć pod ręką 
dobre pół cielaka.

Call wyciągnął krzesło spod stołu i  usiadł. Augustus miał właśnie nało-
żyć sobie pokaźną porcję fasoli, kiedy Call podstawił pod warząchew własny  
talerz. Newtowi wydało się to takie sprytne, że wybuchnął śmiechem.
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– Dziękuję uprzejmie – powiedział Call. – Jeśli ci się w końcu znudzi nie-
róbstwo, będziesz mógł się chyba postarać o posadę kelnera.

– Ha, byłem już kiedyś kelnerem  – odparł Augustus, udając, że sam za-
mierzał nałożyć Callowi porcję fasoli. – Na parowcu, który pływał po rzece. 
Wcale nie byłem starszy niż Newt. Kucharz na tym statku nosił nawet biały 
kapelusz.

– A niby po co? – spytał P.E.
– Bo prawdziwy kucharz powinien nosić taki kapelusz – odrzekł Augustus, 

patrząc na Bolivara, który nasypał sobie brązowego cukru do filiżanki i teraz 
mieszał łyżeczką, usiłując rozpuścić cukier w odrobinie kawy. – Właściwie nie 
tyle kapelusz, ile jakąś taką białą czapę, jakby z prześcieradła.

– Niech mnie cholera, jeślibym włożył coś takiego – wtrącił Call.
– Nikt jeszcze do tego stopnia nie zwariował, Woodrow, żeby akurat ciebie 

wziąć na kucharza – powiedział Augustus. – Kucharz po to nosi czapę, żeby 
do jedzenia nie wpadały jego wstrętne przetłuszczone włosy. Wcale bym się 
nie zdziwił, gdyby się okazało, że do tej świniny trafiło trochę włosów Bola.

Newt spojrzał na Bolivara, który siedział przy piecu, narzuciwszy na ra-
miona brudny koc, zwany serape. Włosy Meksykanina wyglądały, jakby wy-
lano na nie wiadro smalcu kupionego z drugiej ręki. Bolivar co kilka miesięcy 
przebierał się i  jechał do żony, ale gdy usiłował zadbać o  wygląd, raczej nie 
przekraczał górnej granicy, którą wyznaczały wąsy smarowane jakimś tłusz-
czem, mającym zastąpić wosk.

– A dlaczego przestałeś pływać na parowcu? – spytał P.E.
– Byłem za młody i zanadto przystojny. Kurwy nie dawały mi spokoju.
Call był niezadowolony z takiego obrotu rozmowy. Nigdy nie lubił, kiedy 

mówiono o  kurwach, zwłaszcza w  obecności chłopca. Augustus nie miał 
wstydu za grosz. Od dawna dochodziło między nimi z tego powodu do starć.

– Szkoda, że cię wtedy ktoś nie utopił  – rzekł Call gniewnym tonem.  
Z gadania przy stole rzadko wynikało coś dobrego.

Newt wbił oczy w talerz – jak zwykle, kiedy kapitan się rozgniewał.
– Mnie?  – zdziwił się Augustus.  – Niechby kto spróbował. Dziewczyny 

rozdarłyby go na sztuki.
Wiedział, że Call jest wściekły, ale nie zależało mu na tym, by wspólnika 

udobruchać. Czuł się przy stole tak samo u siebie jak tamten. Jeśli Callowi nie 
podobała się rozmowa, mógł iść spać.

Call wiedział, że nie warto się spierać. Augustusowi o to przecież tylko cho-
dziło, żeby wszcząć spór. Było mu na dobrą sprawę wszystko jedno, o co się 
spiera i za czym opowiada. Uwielbiał dyskusje, natomiast Call ich nie cierpiał. 
Wieloletnie doświadczenie nauczyło go, że ze sporu z Augustusem nie sposób 
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wyjść zwycięsko, nawet jeśli sprawa wydaje się prosta i widać gołym okiem, po 
czyjej stronie jest słuszność. Dawniej, w największym wirze, w czasach, gdy In-
dianie i rozmaici twardziele spędzali im sen z powiek, Augustus też nie prze-
puszczał okazji, by rozpętać dyskusję. Pewnego razu (otarli się wtedy o śmierć 
tak jak nigdy, wraz z sześcioma ludźmi zaskoczeni przez Komanczów nad od-
nogą rzeki Czerwonej, zwaną Stepowy Piesek; kryli się w jamach, które wyko-
pali w skarpie, a jamy te mogły stać się ich grobami, gdyby nie to, że trafiła się 
pochmurna noc i udało im się wymknąć) zaczął się spierać z jednym z ochot-
ników, zwanym Bobby Brzydal. Spór, dotyczący wyłącznie psów do polowa-
nia na szopy pracze, toczył się przez całą noc, chociaż prawie wszyscy tak się 
bali, że nie mogli nawet się wysikać.

Chłopiec, rzecz jasna, zachłannie słuchał opowieści Augustusa o  parow-
cach i kurwach. Sam nigdy nie podróżował, więc wszystko to wydawało mu 
się ogromnie romantyczne.

– Jedzenie wcale mi bardziej nie smakuje, kiedy słucham, jak się chwalisz 
powodzeniem u kobiet – powiedział wreszcie Call.

– Żeby ci bardziej smakowało, musisz przede wszystkim zastrzelić Bo-
livara  – odparł Augustus, przypomniawszy sobie, że ma coś kucharzowi za 
złe. – Bol, przestań walić łomem w dzwon – dodał. – Możesz sobie dzwonić 
w południe, ale nie wieczorem. Każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, 
sam zauważy, że słońce zachodzi. Tym swoim hałasowaniem zepsułeś mi nie-
jeden piękny wieczór.

Bolivar mieszał przesłodzoną kawę, trzymając nerwy na wodzy. Walił 
w dzwon, bo lubił słuchać jego dźwięku, a nie po to, żeby ludzie przyszli na 
kolację. Mogli jeść, kiedy im się żywnie podobało, on natomiast zamierzał 
walić w dzwon, ilekroć mu przyjdzie ochota. Chwalił sobie pracę kucharza – 
o wiele spokojniejsze zajęcie niż zawód bandyty – ale to jeszcze nie znaczyło, 
że zamierza słuchać rozkazów. Jego poczucie niezależności było równie wiel-
kie jak dawniej.

– Generał Lee wyzwolił niewolników – burknął.
Newt roześmiał się. Bol nigdy nie potrafił rozeznać się w  zawiłościach 

wojny secesyjnej, choć gdy się skończyła, szczerze żałował. Prawdę mówiąc, 
jeśliby trwała do tej pory, pewnie i on dalej byłby bandytą: kiedy większość 
mężczyzn opuściła Teksas, zajęcie to stało się bardzo opłacalne, a  przy tym 
bezpieczne. Ale gdy wojna dobiegła końca, ci, co z niej wrócili, sami przeważ-
nie byli bandytami, i to lepiej uzbrojonymi. W zawodzie bandyty natychmiast 
zrobił się tłok. Bolivar zrozumiał, że pora się wycofać, ale do dziś miewał  
czasem chętkę trochę sobie postrzelać.

– Nie generał Lee, tylko Abe Lincoln – sprostował Augustus.
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Bolivar wzruszył ramionami.
– Nie ma różnicy – powiedział.
– Właśnie, że jest, i to wielka – rzekł Call. – Jeden był Jankesem, a drugi nie.
P.E. zaciekawił się na chwilę przebiegiem rozmowy. Fasola z wieprzowiną 

postawiła go na nogi. Ogromnie interesował się sprawą wyzwolenia niewolni-
ków i często nad nią rozmyślał przy pracy. Tylko przypadek sprawił, że sam nie 
urodził się niewolnikiem, ale gdyby mu się gorzej poszczęściło, Lincoln byłby 
go wyzwolił. Kapral darzył więc Lincolna niejakim szacunkiem.

– Wyzwolił tylko Amerykanów – zwrócił uwagę Bolivarowi.
– Trafiłeś jak chory w  kubeł, P.E.  – prychnął Augustus.  – Abe Lincoln  

wyzwolił bandę Afrykanów, i tyle. Tacy oni Amerykanie jak i Call.
Call odsunął się z  krzesłem od stołu. Nie zamierzał siedzieć bezczynnie, 

roztrząsając sprawę niewolnictwa, zwłaszcza po długim dniu pracy; długość 
dnia nie miała tu zresztą nic do rzeczy.

– Jestem takim samym Amerykaninem jak każdy – powiedział, sięgając po 
kapelusz i karabin.

– Urodziłeś się w  Szkocji  – przypomniał mu Augustus.  – Wiem, wiem, 
przywieźli cię tu, kiedy jeszcze ssałeś cycek, ale tak czy owak jesteś Szkotem.

Call nie odpowiedział. Newt spojrzał w jego stronę: kapitan stał w drzwiach, 
na głowie miał kapelusz, a w zgięciu łokcia trzymał karabin. Obok głowy mig-
nęło mu kilka ciem, zwabionych światłem stojącej na stole lampy naftowej. 
Call wyszedł na dwór, nie dodając już ani słowa.

2

Przez całą godzinę przechadzał się nad rzeką, chociaż wiedział, że to właści-
wie niepotrzebne: ot, stary nawyk z dzikich czasów, ciągłe sprawdzanie, wy-
patrywanie takiego czy innego znaku, głównie po to, by instynkt nie stępiał. 
W ciągu tych lat, gdy dowodził oddziałem ochotników, miał zwyczaj co noc 
w pojedynkę opuszczać obóz, żeby przez jakiś czas nie wysłuchiwać rozmów 
i  swarów. Już za młodu stwierdził, że potrzeba mu odosobnienia, bo tylko 
wtedy jego instynkt działa jak należy. Życie towarzyskie, ziewanie i gawędy 
przy ognisku – wszystko to mogło być dobre w spokojnej okolicy, ale na te-
renach bardziej niebezpiecznych można było przypłacić taką niefrasobliwość 
utratą czujności. Call lubił czasem odejść na jakąś milę od obozu, żeby zamiast 
głosów ludzkich posłuchać głosu otaczającej go krainy.

W  okolicy Lonesome Dove panował zupełny spokój i  prawdziwy tropi-
ciel nie miał tu już oczywiście nic do roboty, ale Call wciąż chętnie zapusz-
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czał się w noc, żeby poczuć zapach wiatru i posłuchać, co mówi przestrzeń. Jej 
głos był tak cichy, że jeden człowiek z łatwością mógł go zagłuszyć – zwłaszcza 
jeśli mówił tak donośnie jak Augustus McCrae. Augustus słynął bowiem na 
cały Teksas z siły swego głosu. W bezwietrzną noc słychać go było co najmniej 
w promieniu mili, nawet gdy mówił prawie szeptem. Call w miarę możności 
starał się przebywać poza zasięgiem jego głosu, żeby się odprężyć i skupić na 
innych dźwiękach. Miał z tego przynajmniej taki zysk, że potrafił przewidzieć 
pogodę, choć w okolicy Lonesome Dove raczej nie sprawiała ona niespodzia-
nek. Nocami powietrze było zupełnie czyste: patrząc w  gwiazdy, człowiek 
mógł się nabawić zawrotu głowy. Chmury widywało się rzadziej niż gotówkę, 
a gotówka stanowiła wielką rzadkość.

Niewiele zresztą groziło tu niebezpieczeństw. Jakiś kojot mógł zakraść się 
i porwać kurę, ale nic gorszego raczej nie miało prawa się zdarzyć. Miejsco-
wych koniokradów dawno już odstraszyła sama obecność Calla i Augustusa.

Skierował się na zachód od miasteczka, w  stronę brodu, który szczegól-
nie upodobali sobie Komancze w  czasach, gdy mieli jeszcze dość swobody 
ruchów, by urządzać wypady w głąb Meksyku. Bród ten znajdował się w po-
bliżu lizawki. Call przywykł chodzić tam prawie co noc; siadał na niskiej skar-
pie i patrzył przed siebie. Krył się za kępą krzewów, jeśli księżyc wzniósł się 
tak wysoko, że przedmioty zaczynały rzucać cień. Gdyby Komancze jeszcze 
się kiedykolwiek pojawili, prawdopodobnie skorzystaliby ze swego dawnego 
brodu, Call wiedział jednak doskonale, że nigdy już się to nie zdarzy. Roz-
bito ich prawie zupełnie; na swobodzie pozostało tak niewielu wojowników, 
że terroryzowali tylko okolice górnego biegu Brazos – a o Rio Grande ani im 
się śniło.

Rozprawa z Komanczami – paskudna, przewlekła historia, która wypełniła 
Callowi prawie cały okres dorosłości, właściwie dobiegła już końca. Call od 
tak dawna nie widział naprawdę niebezpiecznego Indianina, że ze zdumienia 
nie byłby pewnie zdolny oddać strzału, gdyby któryś podjechał do brodu – 
a  właśnie takiej niefrasobliwości starał się wystrzegać. Owszem, Komancze 
może i zostali rozbici w puch, ale póki na swobodzie pozostawał choć jeden 
wojownik mający konia i strzelbę, głupotą było ich lekceważyć.

Call bardzo się starał nie wyjść z formy, lecz przez całe pół roku tylko raz 
jakiś bandyta podjechał do brodu, a i to mógł być po prostu vaquero, który 
chciał napoić konia. Wystarczyło, że Call odwiódł kurek henry’ego: w  ci-
szy nocnej metaliczne stuknięcie podziałało jak wystrzał. Jeździec zawrócił 
w miejscu i pognał w głąb Meksyku. Od tej pory nic już nie zakłócało spokoju 
nad brodem – czasem tylko pojawiało się kilka sparszywiałych kóz, zmierza-
jących w stronę lizawki.
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Nie przestał wprawdzie przychodzić co noc nad rzekę, zdawał sobie jed-
nak doskonale sprawę, że Lonesome Dove od dawna już nie potrzebuje 
wartowników. Kiedy Augustus twierdził, że Bolivar przywołuje bandytów, 
był to po prostu jeszcze jeden dowcip z brodą. Call przychodził nad rzekę, 
bo lubił pobyć sam, z  dala od tłoku. Miał wrażenie, że od rana do nocy 
musi stawiać czoło rozmaitym naciskom, choć nie ma po temu ważnego po-
wodu. Kiedy dowodził oddziałem ochotników, sama sytuacja wymagała od 
niego podejmowania decyzji – i to takich, od których mogło zależeć życie 
podkomendnych. Wydawało się to jednak naturalne, nieodłączne od funk-
cji, jaką pełnił. Ludzie właśnie na niego się oglądali, oglądali się nieustan-
nie, chcąc się upewnić, że jest z nimi i w razie czego wyprowadzi ich z każ-
dej opresji. Augustus przy całym swym gadulstwie radził sobie nie gorzej 
niż Call i w potrzebie byłby wyratował oddział z podobnych opałów, ale 
nie chciałoby mu się wysilać, by stanąć na wysokości zadania, póki nie oka-
załoby się to absolutnie konieczne. Wszelkie troski pozostawiał Callowi, 
toteż ludzie od Calla oczekiwali rozkazów, a pili z Gusem. Call nie mógł 
przeboleć, że Augustus tylko w obliczu największych niebezpieczeństw za-
chowuje się w  sposób licujący ze swoją rolą, i  nie ma na niego sposobu. 
Gus tak uparcie trwał przy swoim, że Call i  inni czasem prawie marzyli 
o tym, by zagroziło im jakieś poważne niebezpieczeństwo, bo wtedy Augu-
stus przestałby gadać i kłócić się, i chcąc nie chcąc, musiałby okazać samej 
sytuacji nieco szacunku.

A jednak Call wśród tylu niebezpieczeństw nie czuł, że dźwiga tak ciężkie 
brzemię jak ostatnio, kiedy nieustannie omotywały go drobne potrzeby in-
nych ludzi. Nie chodziło tu o pracę fizyczną: i tak nie należał do tych, co lu-
bią po całych dniach przesiadywać na ganku, grając w karty albo plotkując. 
Owszem, chciał pracować, ale zmęczyło go już to, że stale musi świecić przy-
kładem. Dalej był kapitanem: wojna się skończyła i oddział rozwiązano, lecz 
najwidoczniej nikt tego nie zauważył. Wszyscy sądzili, że najprostsze myśli, 
pytania, potrzeby i chęci wymagają jego oceny, od tak dawna bowiem dowo-
dził. Ludzie nie umieli odzwyczaić się od tego, że Call nimi dowodzi, a on 
siłą nawyku poczuwał się do obowiązków dowódcy. Weszło mu to w krew, ale 
zdawał sobie sprawę, że nie jest to już rola dla niego. On i Augustus nie mieli 
nawet tytułu szeryfa: prowadzili po prostu przedsiębiorstwo wynajmu koni, 
a  jeśli trafił się kupiec, sprzedawali bydło i wierzchowce. Większość związa-
nych z tym prac Call potrafiłby wykonać przez sen, lecz choć w ciągu ostat-
nich dziesięciu lat brzemię codziennej odpowiedzialności nieustannie malało, 
wcale nie miał wrażenia, że żyje mu się lżej. Czuł tylko, że wszystko jakby skar-
lało i stało się znacznie mniej zajmujące.
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Nie należał do marzycieli (to akurat było specjalnością Gusa) i chyba rze-
czywiście nie oddawał się marzeniom, siedząc nocą samotnie na skarpie. Po 
prostu wracał myślą do czasów, gdy człowiekowi tropiącemu Komanczów 
rozsądek nakazywał mieć broń w  pogotowiu. Ale z  tego, że cofa się myślą 
w przeszłość, także był niezadowolony: nie chciał przeżuwać wspomnień, tak 
jak to robią starcy. Czasem zmuszał się, żeby przejść dwie lub trzy mile w górę 
rzeki i  z  powrotem, bo pomagało mu to odegnać wspomnienia. Dopiero 
gdy poczuł, że odzyskuje dawną czujność i w razie czego znów mógłby objąć  
dowództwo – wracał do Lonesome Dove.

Gdy Call poszedł nad rzekę, Augustus, P.E., Newt i Bolivar udali się na ga-
nek, a za nimi świnie. Maciora i prosiak zaczęły buszować po podwórku; cza-
sem udawało im się schwytać jaszczurkę, pasikonika, węża szczurołapa albo 
nieostrożną szarańczę. Bolivar wyjął osełkę i przez jakieś dwadzieścia minut 
ostrzył na niej znakomity nóż z rogową rękojeścią, który nosił u pasa. Ręko-
jeść wykonana była z rogu jelenia mulaka; w świetle księżyca migotało wąskie 
ostrze, gdy Meksykanin uważnie przeciągał nim w tę i z powrotem po osełce, 
na którą od czasu do czasu popluwał, żeby ją zwilżyć.

Newt lubił wprawdzie Bolivara i zaliczał go do swoich przyjaciół, ale tro-
chę go to niepokoiło, że Bol uważa za stosowne co wieczór ostrzyć nóż. Nie-
ustanne żarty pana Gusa na temat bandytów – choć Newt wiedział, że to tylko 
żarty – nie przeszły bez echa. Chłopiec nie rozumiał, czemu Bol ciągle ostrzy 
nóż, skoro niczego nim nie kraje. Kiedy o to spytał, Meksykanin uśmiechnął 
się i lekkim dotknięciem kciuka sprawdził ostrość klingi.

– Z nożem jak z żoną – powiedział. – Co noc trzeba pogłaskać. 
Newtowi nic to nie mówiło, ale Augustus wybuchnął śmiechem.
– W takim razie twoja żona musiała już nieźle zardzewieć – stwierdził. – 

Ostrzysz ją najwyżej dwa razy do roku.
– Jest stara – odparł Bolivar.
– Im starsze skrzypce, tym słodsza muzyka – powiedział Augustus. – My 

starzy lubimy sobie poostrzyć tak samo jak młodzi, a może i bardziej. Powi-
nieneś na stałe sprowadzić tu żonę. Pomyśl, Bol, ile pieniędzy zaoszczędziłbyś 
na osełkach.

– Ten kozik wbiłby się człowiekowi w  grdykę jak w  masło  – zauważył 
P.E. Jako posiadacz znakomitego noża myśliwskiego znał się na rzeczy. Nóż 
jego miał czternastocalowe ostrze. P.E. kupił go od żołnierza, który osobiście  
zamówił tę broń u Bowiego – wynalazcy tego typu noży. Nie ostrzył go wpraw-
dzie co wieczór, ale wyciągał niekiedy z wielkiej pochwy, żeby się upewnić, czy 
klinga nie stępiała. Był to jego odświętny nóż, nieprzeznaczony do zwykłych 
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prac, takich jak zarzynanie bydła czy cięcie skóry. Bolivar też nie używał swo-
jego noża do byle jakich zajęć, choć co pewien czas, kiedy był w dobrym hu-
morze, rzucał nim w bok wozu albo zestrugiwał z płata niewyprawionej skóry 
kilka cienkich wiórów. Newt karmił nimi świnie.

Augustus nie bardzo rozumiał, po co komu nóż, zwłaszcza taki nadzwy-
czajny. Nosił w  kieszeni zwykły stary scyzoryk, którego używał głównie do 
obcinania paznokci u nóg. Dawniej, kiedy żywili się przede wszystkim zwie-
rzyną, z konieczności nosił przy sobie porządny nóż myśliwski, ale dla noża 
jako broni białej nie miał za grosz szacunku. Jego zdaniem z chwilą wynale-
zienia rewolweru systemu Colta wszelkie inne rodzaje oręża o małym zasięgu 
stały się przestarzałe. Trochę go to więc irytowało, że prawie co wieczór musi 
słuchać, jak Bol trze klingą o kamień.

– Z dwojga złego wolałbym słuchać, jak ostrzysz żonę – powiedział.
– Nie przywożę jej tu – odparł Bol. – Znam cię. Próbowałbyś sprowadzić 

ją na złą drogę.
Augustus roześmiał się.
– Nie bawi mnie sprowadzanie na złą drogę starych bab. Nie masz jakiejś 

córki?
– Tylko dziewięć  – powiedział Bolivar. Nie wstając z  miejsca, rzucił na-

gle nożem w najbliżej stojący wóz; nóż utkwił w desce i drżał jeszcze przez 
chwilę. Wóz stał w  odległości zaledwie jakichś dwudziestu stóp, nie był to 
więc nadzwyczajny rzut, ale Bolivar chciał w ten sposób podkreślić, jak bar-
dzo kocha swoje córki. Sześć powychodziło już za mąż, lecz te trzy, które 
zostały w domu, były światłością jego życia.

– Mam nadzieję, że wdały się w matkę – powiedział Augustus. – W prze-
ciwnym razie będziesz miał w chałupie gromadę starych panien.

Jego colt wisiał na oparciu krzesła. Augustus sięgnął za siebie, wyjął broń 
z kabury i od niechcenia przekręcił parę razy bębenek, wsłuchując się w miły 
dla ucha terkot.

Bolivar pożałował, że rzucił nożem: znaczyło to, że będzie musiał wstać 
i  pójść po niego, a  właśnie dokuczał mu ból w  stawach, zwłaszcza biodro-
wych – wszystko przez to, że przed kilkoma laty przygniótł go koń.

– I tak wyglądam lepiej od ciebie, ty stary sępie – powiedział, dźwigając się 
z ganku.

Newt wiedział wprawdzie, że Bolivar i pan Gus tylko dla zabicia czasu ob-
rzucają się nawzajem obelgami, ale zawsze się w takich razach denerwował – 
zwłaszcza pod wieczór, kiedy wiadomo było, że każdy z nich już od dobrych 
paru godzin suszy swój osobisty dzbanek. Noc była spokojna, tak cicha, że 
Newt co pewien czas chwytał uchem dobiegające z  Suchej Fasoli dźwięki 
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pianina. Było ono chlubą saloon -baru, a  właściwie całego miasta. Co nie-
dziela wypożyczał je kościół. Na szczęście budynek kościoła sąsiadował z ba-
rem, a pianino miało kółka. Kilku pomocników pastora zbudowało na tyłach 
knajpy pomost z desek prowadzący do świątyni, żeby nie nosić pianina, tylko 
przetaczać je po rampie. Zagrażało to jednak trzeźwości wiernych, bo niektó-
rzy z nich czuli się w obowiązku spędzać wieczory w saloon -barze, czuwając 
nad bezpieczeństwem instrumentu. 

W  pewien sobotni wieczór czuwali nad nim tak sumiennie, że w  nie-
dzielę rano pianino spadło z  rampy i  ułamały mu się dwie nogi. Ponieważ 
tego ranka niewielu było trzeźwych mężczyzn, nie miał kto wnieść instru-
mentu do środka, toteż pani Pink Higgins, która zawsze na nim akompanio-
wała, musiała zasiąść do klawiatury na ulicy i tam wygrywać gromkie hymny, 
podczas gdy reszta kongregacji – dziesięć dam i kaznodzieja – śpiewała w ko-
ściele. Zrobiło się tym niezręczniej, że Lorena Wood wyszła z saloon -baru na 
tylne schody i słuchała hymnów prawie goła.

Newt kochał się bez pamięci w Lorenie Wood, choć jak dotąd ani razu z nią 
nie porozmawiał. Doskwierała mu świadomość, że nawet gdyby nadarzyła się 
po temu okazja, nie miałby pojęcia, co powiedzieć. Ilekroć z rzadka przejeż-
dżał z  jakimś zleceniem obok saloon -baru, drżał z  niepokoju, że przypadek 
zmusi go do nawiązania rozmowy z Loreną. Oczywiście pragnął z nią poroz-
mawiać – był to szczyt jego marzeń i nadziei – nie chciał jednak, by okolicz-
ności zmusiły go do tego, nim sam zdecyduje, co jej powiedzieć, a nie podjął 
jeszcze takiej decyzji, choć Lorena pojawiła się w miasteczku już przed paroma 
miesiącami, on zaś pokochał ją natychmiast, odkąd przelotnie ujrzał jej twarz.

Myśl o  dziewczynie pochłaniała go średnio przez osiem godzin na dobę, 
niezależnie od tego, czym akurat zajęte miał ręce. Zazwyczaj szczery i otwarty, 
gotów bez oporów rozmawiać o tym, co go nurtuje – przynajmniej z P.E.’em 
i z Deetsem – ani razu nie wymienił nawet jej imienia. Wiedział, że gdyby sobie 
na to pozwolił, bezlitośnie by się z niego natrząsano; zwykle nie miał wpraw-
dzie nic przeciwko temu, darzył jednak Lorenę uczuciem zbyt poważnym, aby 
można było narażać je na lekkie potraktowanie. Mieszkańcy domu nad Kape-
luszem niezbyt bowiem szanowali cudze uczucia, zwłaszcza delikatne.

Istniało w dodatku pewne niebezpieczeństwo, że ktoś uchybi jej czci. Ka-
pitan nigdy by sobie na to nie pozwolił, bo nie miał zwyczaju żartować na te-
mat kobiet, a właściwie w ogóle o nich nie wspominał. Ale rozmyślając o tym, 
do jakich mogłoby dojść powikłań, gdyby ktoś znieważył Lorenę, Newt grun-
townie poznał niebezpieczeństwa grożące jaźni zakochanego, i  to na długo 
przedtem, nim nadarzyła mu się sposobność zakosztowania miłosnych rozko-
szy, wyjąwszy bezgraniczną rozkosz kontemplacji.
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Wiedział, rzecz jasna, że Lorena jest kurwą. Czuł się z tym trochę niezręcz-
nie, ale fakt ten bynajmniej nie obniżał temperatury jego uczuć. Lorena zo-
stała w Lonesome Dove, bo porzucił ją tam pewien szuler, który doszedł do 
wniosku, że właśnie ona przynosi mu pecha. Mieszkała w pokoju na piętrze 
Suchej Fasoli. Wiadomo było, że przyjmuje najrozmaitszych gości, lecz Newt 
nie należał do młodzieńców, którym taki drobiazg stanąłby kością w gardle. 
Nie wiedział, co właściwie robią kurwy, ale zakładał, że Lorena trafiła do tej 
branży równie przypadkowo, jak on sam obrał sobie zawód. Czysty przypa-
dek zrządził, że Newt zaczął pracować przy koniach w przedsiębiorstwie nad 
Kapeluszem, i niewątpliwie równie przypadkowe było to, że Lorena została 
kurwą. Newt pokochał ją za charakter, który umiał wyczytać z jej twarzy. Była 
to z  pewnością najpiękniejsza twarz, jaką kiedykolwiek widziano w  Lone-
some Dove, a chłopiec nie wątpił, że piękno charakteru Loreny dorównuje jej 
urodzie. Właśnie coś takiego zamierzał powiedzieć, kiedy się do niej wresz-
cie odezwie. Gdy po kolacji siadywał na ganku, znaczną część wieczoru wy-
pełniało mu poszukiwanie słów, w których najtrafniej można by wyrazić tego 
rodzaju uczucie.

Właśnie dlatego był trochę zły, że Bol i pan Gus obrzucają się wymysłami, 
jakby częstowali się nawzajem bułkami. Robili to prawie co wieczór; nim się 
człowiek obejrzał, zaczynało się rzucanie nożami i terkotanie bębenkami col-
tów, więc Newtowi bardzo trudno było skupić się na tym, co powie Lorenie, 
kiedy ją wreszcie spotka. Ani panu Gusowi, ani Bolivarowi życie nie upły-
nęło wśród pokojowych zajęć; Newt miał wrażenie, że obu mężczyzn korci, 
by stoczyć jeszcze jedną, ostatnią walkę. Nie wątpił, że zwyciężyłby pan Gus, 
który zdaniem P.E.’ego strzelał z  rewolweru jeszcze lepiej niż kapitan Call, 
choć Newtowi nie bardzo mieściło się w  głowie, by ktokolwiek na świecie 
mógł robić coś lepiej od kapitana. Nie chciał, żeby doszło do walki, bo wtedy 
na pewno byłoby po Bolu, a on lubił Bola, chociaż trochę się denerwował, że 
kucharz przyjaźni się z bandytami. Stary dał kiedyś Newtowi serape, którego 
chłopiec używał zamiast koca, a kiedy zachorował na żółtaczkę, Meksykanin 
odstąpił mu dolną pryczę. Gdyby pan Gus zastrzelił Bola, Newt byłby uboż-
szy o jednego przyjaciela. Ponieważ nie miał rodziny, niełatwo mu było pogo-
dzić się z tą myślą.

– Jak myślicie, co kapitan robi tam po ciemku? – spytał.
Augustus uśmiechnął się do chłopca, który kulił się na dolnym schodku, 

zdenerwowany jak nie wiem co. Mały prawie każdego wieczoru zadawał to 
samo pytanie, kiedy wydawało się, że bójka wisi w  powietrzu. Chciał, żeby 
Call był pod ręką i w razie czego rozdzielił walczących.

– Bawi się w pogromcę Indian – powiedział Augustus.
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Newt nie bardzo w  to wierzył. Kapitan nie należał do ludzi, którzy się 
bawią. Skoro uznał, że musi co wieczór wychodzić z  domu i  przesiadywać 
w ciemnościach, widocznie jest przekonany, że to coś ważnego.

Usłyszawszy wzmiankę o  Indianach, P.E. zbudził się z  pijackiej drzemki. 
Nienawidził Indian  – między innymi dlatego, że ze strachu przed nimi od 
trzydziestu lat ani razu się porządnie nie wyspał. Dopóki służył w oddziale 
ochotników, co wieczór zamykał oczy z obawą, że gdy je otworzy, ujrzy nad 
sobą ogromnego Indianina, gotowego, żeby dźgnąć go czymś ostrym. India-
nie, których widywał na jawie, byli przeważnie niscy i chuderlawi, ale to wcale 
nie znaczyło, że gdzieś się nie czai wielkolud z jego snów.

– Ba, Indianie mogą się jeszcze pokazać – oświadczył. – Kapitan ma rację, 
że stoi na warcie. Sam bym poszedł mu pomóc, jakbym się nie lenił.

– On wcale nie chce twojej pomocy – rzekł Augustus kąśliwie. Czasem źle 
znosił ślepe przywiązanie, jakim P.E. darzył Calla. Wiedział doskonale, czemu 
Call co wieczór chadza nad rzekę; wiedział, że niebezpieczeństwo grożące ze 
strony Indian ma tu bardzo niewiele do rzeczy. Mówił o  tym wielokrotnie  
i teraz też to powtórzył.

– Call chodzi nad rzekę, żeby nie słuchać, jak my tu mielemy ozorami. Ni-
gdy nie był towarzyski. Nie było sposobu, żeby go zatrzymać w obozie, kiedy 
sobie podjadł. Zawsze wolał siedzieć gdzieś po ciemku z  bronią gotową do 
strzału. Nawet gdyby się tu kręcił jakiś Indianin, wątpię, czy Call by go znalazł.

– Przecież zawsze ich znajdował – powiedział P.E. – Na przykład tę wielką 
bandę koło Widmowego Wzgórza.

– Jak Boga kocham, P.E. – odparł Augustus. – Jasne, że Call tu i ówdzie 
wytropił paru Indian. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś plenili się jak ziel-
sko. Mimo to ręczę, że dziś w nocy znikąd ich nie wytrzaśnie. On po prostu 
uparł się wycierpieć więcej niż inni. Nie powiem, nie zależy mu na tym, żeby 
okryć się chwałą, tak jak różnym ludziom, których znałem. Chwała go nie in-
teresuje. On tylko musi spełnić swój obowiązek dziesięć razy lepiej, niż trzeba, 
bo inaczej nie może spać.

Nastąpiła przerwa w rozmowie. Ilekroć Gus występował przeciwko kapi-
tanowi, P.E. czuł się nieswojo, ale z  drugiej strony nie bardzo potrafił ode-
przeć zarzuty. Jeśli w ogóle zdobywał się na odpowiedź, cytował zwykle jakieś  
powiedzonko samego kapitana.

– Ba, ktoś musi dźwigać brzemię – powiedział tym razem.
– Proszę bardzo – odparł Augustus. – Niech sobie cierpi: za ciebie, za mnie, 

za Newta, Deetsa i wszystkich ludzi, którzy wolą cierpienia unikać. To wielka 
wygoda, mieć przez tyle lat pod ręką kogoś, kto chętnie bierze wszystko na 
siebie, ale głupi jesteś, jeżeli ci się zdaje, że on to robi dla nas, a nie dlatego, 
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że z tym mu akurat najlepiej. Siedzi teraz pod krzakiem i winszuje sobie, że 
nie musi słuchać, jak Bolivar chełpi się swoją żoną. W promieniu sześciuset 
mil nie ma ani jednego niebezpiecznego Indianina i Call wie o tym równie  
dobrze jak ja.

Bolivar stał przy wozie i oddawał mocz przez jakieś dziesięć czy piętnaście 
minut; przynajmniej Newt miał wrażenie, że trwa to tak długo. W podobnych 
razach pan Gus często wyciągał z  kieszonki srebrny zegarek i  spod zmrużo-
nych powiek śledził ruch wskazówek, póki kucharz nie skończył; czasem na-
wet wyjmował z kieszeni starej czarnej kamizelki, w której stale chodził, ogry-
zek ołówka i mały notesik, żeby zapisać, jak długo Bolivar załatwiał potrzebę.

– Po tym właśnie można poznać, jak szybko podupada na zdrowiu – wy-
jaśnił Augustus. – Na starość człowiek już tylko ciurka po kropelce, jak nowo 
narodzone cielę. Na wszelki wypadek wolę notować wyniki, żebyśmy wie-
dzieli, kiedy pora będzie rozejrzeć się za nowym kucharzem.

Dziś jednak to, jak Bol się spisuje, bardziej zainteresowało świnie niż pana 
Gusa, który poprzestał na tym, że pociągnął kolejny łyk whisky. Bolivar wy-
szarpnął nóż z  bocznej ściany wozu i  wszedł do domu. Świnie podeszły do 
Newta, żeby podrapał je za uszami. P.E., oparty o balustradę ganku, osunął się 
bezwładnie i chrapał.

– Obudź się, P.E. Czas do łóżka – powiedział Augustus, kopiąc śpiącego 
w nogę, póki go nie zbudził. – Newt i ja moglibyśmy cię tu zostawić przez za-
pomnienie, a wtedy te zwierzaki zeżarłyby cię razem ze sprzączką od paska 
i całą resztą.

P.E. wstał z przymkniętymi oczami i potykając się, wszedł do domu.
– Przecież by go nie zjadły  – powiedział Newt. Prosiak stał na dolnym 

schodku, przyjacielski jak pies.
– Nie, nie zjadłyby go, ale P.E.’ego trzeba porządnie nastraszyć, żeby się  

ruszył.
Newt zobaczył, że kapitan wraca, trzymając karabin w zgięciu łokcia. Jak 

zwykle przyjął to z ulgą. Robiło mu się jakoś lżej, kiedy wiedział, że szef znów 
jest w domu. Lepiej się wtedy spało. W głębi duszy obawiał się, że którejś nocy 
kapitan nie wróci – nie dlatego, że spotka go jakaś zła przygoda, na przykład 
zostanie zabity – tylko po prostu odejdzie. Wydawało mu się, że tamten ma 
już ich wszystkich dość, bo i pewnie: on, P.E. i Deets dźwigali swoje brzemię, 
jak mogli najlepiej, ale pan Gus nigdy niczego nie dźwigał, a Bol prawie po ca-
łych dniach siedział i popijał tequilę. Którejś nocy kapitan mógł najzwyczaj-
niej w świecie osiodłać Piekielnicę i odjechać.

Bardzo, bardzo rzadko Newtowi śniło się, że kapitan nie tylko odjechał, 
ale zabrał go z sobą w te dalekie równiny, których chłopiec nigdy nie widział, 
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chociaż to i owo o nich słyszał. W tych snach zawsze byli tylko we dwóch – on 
i kapitan, dwaj jeźdźcy w przepięknej, porośniętej trawą krainie. Były to słod-
kie sny, ale tylko sny. Gdyby kapitan rzeczywiście odjechał, pewnie wziąłby 
z  sobą jedynie P.E.’ego, bo ten tak długo przecież służył pod jego komendą 
jako kapral.

– Nie widzę skalpów – powiedział Augustus, kiedy Call podszedł bliżej.
Call nie zwrócił na niego uwagi. Oparł karabin o balustradę i zapalił.
– W sam raz dobra noc, żeby przepędzić stado przez rzekę – powiedział.
– Przepędzić i co dalej? – spytał Augustus. – Na razie nie widać kupców.
– Moglibyśmy pognać bydło tam, gdzie kupcy na nie czekają. Są ludzie, co 

tak robią. Tobie też prawo nie zabrania pracować.
– Owszem, zabrania: moje własne prawo. A kupcy też nie są przyrośnięci 

do ziemi. Niedługo się pokażą, a wtedy my przypędzimy stado zza rzeki.
– Kapitanie, czy tym razem ja też będę mógł pojechać? – spytał Newt. – 

Chyba jestem już dosyć duży?
Call zawahał się. Wiedział, że wkrótce trzeba będzie się zgodzić, ale jeszcze 

do tego nie dojrzał. Było to trochę nie w porządku wobec chłopca, który kie-
dyś wreszcie musiał przecież zacząć się uczyć, lecz Call jakoś nie potrafił pod-
jąć takiej decyzji. Swego czasu zabierał na wyprawy chłopców w wieku Newta, 
którzy potem ginęli na jego oczach. Zwlekał więc, póki mógł.

– Szybko się zestarzejesz, jak będziesz tak przesiadywał po nocach – po-
wiedział. – Jutro czeka nas praca. Lepiej idź spać.

Chłopiec odszedł natychmiast, trochę rozczarowany.
– Dobranoc, synu – rzekł Augustus, patrząc na Calla. Ten nie odezwał się.
– Niepotrzebnie kazałeś mu iść spać – powiedział Augustus po chwili. – 

Ostatecznie chłopak ma szansę zdobyć wykształcenie tylko wtedy, jeśli będzie 
słuchał tego, co ja mówię.

Call puścił to mimo uszu. Augustus, który przez rok studiował na jakiejś 
uczelni w Wirginii, twierdził, że zna alfabet grecki i trochę łaciny. Nikomu nie 
pozwalał o tym zapomnieć.

Z  Suchej Fasoli dobiegały dźwięki pianina. Grał na nim pewien wete-
ran, zwany Buźka Jones. Cierpiał z  powodu tej samej dolegliwości co Sam 
Hou ston: miał w brzuchu dziurkę, która nie chciała do końca zarosnąć. Ktoś  
postrzelił go z broni dużego kalibru, a on zamiast umrzeć, żył z dziurą w brzu-
chu; stale mu z niej ciekło. Przy takim kalectwie i tak miał szczęście, że umiał 
grać na pianinie.

Augustus wstał i  się przeciągnął. Zdjął z  oparcia krzesła pas z  rewolwe-
rem. Dla niego noc była jeszcze młoda. Schodząc z ganku, musiał przejść nad  
prosiakiem.
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– Nie powinieneś tak się upierać w sprawie chłopca, Woodrow – powie-
dział. – Już dość długo szufluje końskie gówno.

– Ja też je szufluję, chociaż jestem od niego dużo starszy – odparł Call.
– Widocznie ci to odpowiada. Ja tam uważam, że można zrobić mają-

tek w znacznie mniej śmierdzący sposób. Na przykład grając w karty. Chyba  
skoczę do knajpy i zobaczę, czy nie da się zmontować partyjki.

Call dopalał papierosa.
– Nie mam nic przeciwko temu, żebyś grał w  karty, jeżeli rzeczywiście  

chodzi tu tylko o karty – powiedział.
Augustus uśmiechnął się. Call nie zmienił się ani na jotę.
– A o co niby miałoby chodzić? – spytał.
– Dawniej nie grywałeś aż tak regularnie. Lepiej uważaj z tą dziewczyną.
– A bo co?
– Bo możesz się wpakować w małżeństwo. Należysz do tych starych durni, 

którym to właśnie grozi, a ja nie pozwolę, żeby mi się pałętała po domu.
Rozśmieszyło to Augustusa. Call miewał czasem dziwne pomysły, ale to był 

jeden z dziwniejszych: człowiek w jego wieku, z jego doświadczeniem, miałby 
wziąć sobie kurwę za żonę!

– Zobaczymy się przy śniadaniu – rzekł na odchodnym.
Call posiedział jeszcze trochę na schodkach, słuchając, jak świnie chrapią.

3

Lorena jeszcze nigdy nie mieszkała w okolicy, w której byłoby chłodno, a to 
właśnie stawiała sobie za cel. Miała wrażenie, że wraz z pierwszym oddechem 
opanowała sztukę pocenia się i  nie zaniechała ani jednego, ani drugiego.  
Ze wszystkich miejsc, o których wspominali mężczyźni, San Francisco wy-
dawało się najchłodniejsze i  najładniejsze, tam właśnie postanowiła więc  
pojechać.

Czasem przychodziło jej na myśl, że chyba za wolno zbliża się do celu. 
Miała już prawie dwadzieścia cztery lata, a dotarła tylko do Lonesome Dove – 
nienadzwyczajne tempo, zważywszy, że była zaledwie dwunastoletnią dziew-
czynką, gdy jej rodzice, zaniepokojeni zbliżaniem się Jankesów, wyjechali 
z Mobile.

Większość kobiet zniechęciłaby się, gdyby przyszło im podróżować w tak 
żółwim tempie, ale Lorena nie zaprzątała sobie tym zbytnio głowy. Zdarzały 
jej się oczywiście szare dni, ale głównie dlatego, że samo Lonesome Dove było 
szare. Miała już dość widoku z okna, przez które wyglądała po całych dniach, 
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pejzaż składał się bowiem wyłącznie z brunatnej ziemi i szarego gąszczu karło-
watych dębów. W południe słońce tak prażyło, że ziemia wydawała się biała. 
Z okna widać było rzekę, a za nią Meksyk. Buźka mówił Lorenie, że gdyby 
miała ochotę urządzić się w  Meksyku, zrobiłaby majątek, ale ona jakoś nie 
miała ochoty. Meksyk widziany z okna nie wydawał się ani trochę ciekawszy 
niż Teksas, a Meksykanie śmierdzieli tak samo jak mężczyźni z Teksasu, jeśli 
nie gorzej.

Gus McCrae twierdził, że był kiedyś w  San Francisco, i  godzinami opo-
wiadał jej o tym, jak błękitna jest woda w zatoce, i o statkach przybywających 
z całego świata. W końcu jednak i ten temat zagadał na śmierć, tak jak każdy 
inny. Lorenie zdawało się parę razy, że słuchając opowieści Gusa, widzi wyraź-
nie San Francisco, lecz nim mężczyzna wreszcie milkł, obraz zacierał się i Lo-
rena, leżąc na wznak, myślała już tylko o tym, jak by to było dobrze, gdyby się 
ochłodziło.

Pod tym względem Gus był inny niż większość mężczyzn, ci bowiem prze-
ważnie się nie odzywali. On natomiast ględził do ostatniej chwili, póki nie 
wsadził jej tej swojej starej marchewki, a potem znów zaczynał ględzić, nim 
mu marchewka porządnie obeschła. Był wprawdzie jak na Lonesome Dove 
dosyć hojny – za każdym razem dawał jej pięć dolarów w złocie – ale Lorena 
i tak miała wrażenie, że Gus płaci trochę za mało. Powinien był dawać jej pięć 
dolarów za zwilżenie marchewki i drugie tyle za wysłuchiwanie jego ględzeń. 
Czasem bywało to nawet ciekawe, ale Lorena nie potrafiła słuchać w skupie-
niu takiego potoku gadulstwa. Gus nie czuł się tym chyba wcale dotknięty. 
Czy go słuchała, czy nie, mówił tak samo radosnym tonem i w przeciwień-
stwie do większości młodszych mężczyzn nigdy nie próbował jej namawiać, 
żeby pozwoliła mu szturchnąć dwa razy, chociaż zapłacił tylko za jeden.

Był, o dziwo, jej najwierniejszym klientem, choć zarazem najbardziej leci-
wym. Starała się nie dziwić niczemu, co robią mężczyźni, ale po cichu zdumie-
wała się, że człowiek w wieku Gusa wciąż jeszcze tak lubi szturchać. Pod tym 
względem mógłby zawstydzić wielu młodych  – między innymi Mosby’ego 
Marlina, który przez dwa lata trzymał ją w swoim domu we wschodnim Tek-
sasie. W porównaniu z Gusem w ogóle nie miał marchewki, tylko jakąś łyko-
watą rzodkiewkę, z której był doprawdy przesadnie dumny.

Lorena miała zaledwie siedemnaście lat, kiedy poznała Mosby’ego. Jej ro-
dzice już wtedy nie żyli. Tata odpadł w Vicksburgu, a i mama dojechała tylko 
do Baton Rouge, no i  tam właśnie Mosby spotkał Lorenę, samą jak palec. 
Wtedy jeszcze nie radziła sobie tyłkiem, chociaż wcześnie dojrzała i  nawet 
z własnym tatą miała pewne kłopoty, ale on bardzo wtedy gorączkował i na-
robił jej tych kłopotów, będąc w malignie. Niedługo potem zmarł. Lorena od 
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razu poznała, że Mosby to pijak, podawał się jednak za dżentelmena z Połu-
dnia, a ponieważ miał kosztowną bryczkę i parę dobrych koni, uwierzyła mu.

Twierdził, że chce się z nią ożenić. W to także uwierzyła i bez oporu pozwo-
liła się zawlec do starego domiszcza, w którym hulały przeciągi. Dom ten, po-
łożony w pobliżu miejscowości zwanej Gladewater, był wprawdzie ogromny, 
ale nie miał szyb w oknach ani dywanów i w ogóle wydawał się ogołocony ze 
wszystkiego. W pokojach trzeba było rozstawiać naczynia, w których stale coś 
się kopciło, bo inaczej ludzi żywcem pożarłyby moskity; żarły zresztą i  tak. 
Mosby miał matkę i dwie wredne siostry, a pieniędzy ani trochę. Nie miał też 
zamiaru żenić się z Loreną, choć jeszcze przez jakiś czas twierdził, że kiedyś 
to zrobi.

Kobiety obchodziły się z  Loreną gorzej niż z  czarnuchami, a  trzeba wie-
dzieć, że z czarnuchami obchodziły się podle. Mosby’ego też traktowały nie 
najlepiej, a  i  sobie nawzajem nie umilały życia: jedynymi istotami, jakim 
w tym domu okazywano czasem ludzkie uczucia, były psy myśliwskie. Mosby 
zapewniał Lorenę, że gdyby próbowała uciec, poszczuje ją nimi.

Po nocach leżała okadzana dymem przeciw moskitom, tak gęstym, że le-
dwo można było oddychać, wśród moskitów kłębiących się chmarą niemal 
równie gęstą jak dym, a w dodatku Mosby z tą swoją rzodkiewką nie dawał jej 
spokoju. Ogarniało ją w  takich chwilach okropne przygnębienie. W  końcu 
całkiem odechciało jej się mówić. Po prostu zamilkła. Wkrótce zaczęła radzić 
sobie tyłkiem, bo pewnej nocy Mosby przegrał większą sumę i  zapropono-
wał dwóm kolegom, że w zamian za umorzenie długu pozwoli im szturchnąć. 
Lorenę zupełnie to zaskoczyło, toteż nawet nie zdążyła podjąć jakiejkolwiek 
próby obrony, mężczyźni zrobili z nią więc, co chcieli, ale gdy rano odjechali, 
rzuciła się na Mosby’ego i tak cięła go po twarzy jego własnym harapem, że 
przez dwa dni trzymano ją w piwnicy o głodzie.

Po kilku miesiącach historia się powtórzyła, lecz tym razem Lorena już 
się nie buntowała. Tak miała dosyć Mosby’ego, jego rzodkiewki i dymiących 
garnków, że gotowa była zgodzić się na każde urozmaicenie. Matka Mosby’ego 
i jego wredne siostry chciały ją przepędzić, ale Mosby wpadł w taką furię, że 
zamiast Loreny jedna z sióstr uciekła z domu i zamieszkała u ciotki.

Wreszcie którejś nocy najzwyczajniej w świecie wziął od jakiegoś podróż-
nego pieniądze za to, że tamten sobie szturchnął; Mosby zamierzał, zdaje się, 
wprowadzić ten zwyczaj na stałe, lecz traf chciał, że Lorena spodobała się dru-
giemu z kolei klientowi. Był to niejaki John Tinkersley, najwyższy i najprzy-
stojniejszy mężczyzna, jakiego w życiu widziała, a także najbardziej schludny. 
Kiedy spytał, czy naprawdę jest żoną Mosby’ego, zaprzeczyła. Od razu za-
proponował, żeby pojechała z  nim do San Antonio. Zgodziła się z  ochotą. 






