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Zobaczył, że urzędnik nadchodzi od strony wody. Jasnobrązowe
spodnie, tweedowa marynarka i krawat. Ten sam jegomość, który
przypłynął na ostatnie zebranie, albo identyczny jak tamten –
wyglądało na to, że w Budynku Konfederacji w St. John’s mają
do dyspozycji nieograniczone zasoby. Aktówkę facet niósł zupełnie
tak, jakby trzymał ją w dłoni, odkąd opuścił łono m
 atki. Sweetland
odwrócił się od okna, jak gdyby mógł ukryć się przed mężczyzną,
po prostu nie patrząc w jego stronę. Dostrzegł go przelotnie, gdy
tamten podchodził do frontowych drzwi; usłyszał pukanie.
W miasteczku nikt nie pukał do drzwi. Sweetland pomyślał, że
mógłby zignorować dźwięk, lecz pukanie rozległo się po raz drugi,
po raz trzeci, aż w końcu odsunął krzesło od stołu i ruszył kory
tarzem. W miasteczku również nikt nie używał frontowych drzwi. Te
w domu Sweetlanda nie były otwierane od wielu lat, tak że musiał je
podważyć, by oderwały się od framugi. Mężczyzna stojący za nimi
ginął w blasku słońca. Z nicości, w której powinny znajdować się
jego usta, dobiegł głos: – Pan Sweetland?
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Odczekał, aż sylwetka odetnie się od światła na tyle, by mógł
dostrzec oczy.
– Dopiero co zszedł pan z promu, prawda?
– Przed sekundą, owszem.
Sweetland skinął głową.
– Widać jestem zajebiście ważny.
Urzędnik uśmiechnął się do niego.
– Zajmuje pan pierwsze miejsce na mojej liście.
Sweetland odsunął się, by przepuścić mężczyznę.
– Filiżankę herbaty?
– Nie ma pan przypadkiem kawy?
– Rozpuszczalną.
– Chętnie wypiję herbatę – odpowiedział urzędnik.
Podczas gdy młodziak sadowił się przy stole, Sweetland postawił
czajnik na piecyku. Próbował sobie przypomnieć, kiedy ostatnio
siedziała tu obca osoba, kiedy ostatnio ktoś widział tę kuchnię po
raz pierwszy. Niski sufit, belki jeden czy dwa cale od czubka głowy
Sweetlanda. Malowana drewniana podłoga, pod jednym oknem
leżanka, a pod drugim podsunięty do ściany stół z laminatowym
blatem i chromowanymi nogami. Na haczykach pod szafkami por
celanowe filiżanki matki. Wszystko tak dobrze znane, że nie zauważał
tego od lat.
Teczka mężczyzny leżała przed nim na blacie jak podkładka pod
nakrycie, Sweetland położył więc łyżeczkę i cukiernicę na jej płaskiej
powierzchni.
– Ja piję bez cukru – powiedział młodzian, odsuwając naczynie na
bok. – Z kapką mleka, jeśli się znajdzie. – Postawił teczkę na podłodze
nieopodal krzesła.
– Świeże nie – oznajmił Sweetland. – Tylko z puszki.
– Może być z puszki – odparł urzędnik. Wyjąwszy z kieszeni
komórkę BlackBerry, przytrzymał ją przez chwilę przy oknie.
– To nie pan był tutaj poprzednio.
– Właśnie przejąłem sprawę.
– Nie złapie pan tutaj sygnału – wyjaśnił Sweetland.
Tamten wzruszył ramionami.
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– Kraniec cywilizowanego świata.
– Kilka lat temu chodziły słuchy, że postawią tutaj wieżę. Jakoś
nikt się za to nie zabrał.
Urzędnik skinął na ladę za jego plecami.
– Ma pan tutaj laptopa.
Sweetland zerknął przez ramię, by potwierdzić ten fakt.
– Internet mamy od dawna. Łączę się przez to z bankiem –
oznajmił. – Czasem pogram w pokera. Umila czas. – Nalał herbaty
i zasiadł przy stole dokładnie naprzeciw mężczyzny.
– Nie ma pana na Facebooku, co?
– Spójrz pan na tę gębę – powiedział Sweetland, na co urzędnik
opuścił wzrok na blat stołu. – Prędzej bym się zapisał na Facedupa.
– Na pewno już niebawem się pojawi.
– Nie wątpię. Biorąc pod uwagę, jak się sprawy mają.
To stanowiło łatwą drogę do tematu, Sweetland zdziwił się więc,
że urzędnik nią nie poszedł, a zamiast tego nadal tylko uśmiechał się
do okna. Idealne zęby. Wszyscy już mieli idealne uzębienie. Starannie
przystrzyżone włosy, akcenty, których Sweetland nie potrafił powiązać
z miejscem. O ile się nie mylił, ten tutaj mógł urodzić się gdzieś na
kontynencie.
– No więc – zagaił nagle młodszy mężczyzna. – Wybiera się pan
na popołudniowe spotkanie?
Sweetland o mało nie wybuchnął śmiechem.
– Nie planowałem, nie.
– Nie namówię pana?
– Słuchaj pan – obruszył się Sweetland – nie ja jeden głosowałem
przeciw temu interesowi.
– To prawda. Według ostatniego głosowania czterdzieści cztery
osoby za, trzy przeciw. Od wczoraj jednak jest pan jednym z dwóch
ostatnich gospodarzy, którzy nie zgodzili się przyjąć proponowa
nego zadośćuczynienia.
– Dwóch?
Urzędnik zamilkł, pozwalając, by wiadomość dotarła do rozmów
cy. Powoli zamieszał herbatę; dzwonienie łyżeczki było niczym stu
kanie uszkodzonej dźwigni we wnętrzu mechanicznej lalki.
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– Zostaliśmy tylko ja i Loveless?
– Tak się sprawy mają.
Sweetland przez chwilę w roztargnieniu pocierał dłonią o blat
stołu. Przeprosiwszy gościa, wyszedł na korytarz i poszedł po
wąskich schodach do łazienki. Opuścił deskę. Siedział tam przez
parę minut, opierając łokieć na parapecie. Widział stąd od tyłu
obejście Lovelessa, prastarą stodołę, samotną wymizerowaną kro
wę nachylającą łeb nad trawą. Jako mały szkrab Loveless zasłynął
tym, że wypił pół kwarty nafty. W mniemaniu Sweetlanda mówiło
to o nim wszystko. Gdy wydalał paliwo, dostał dwudziestoczte
rogodzinnego napadu czkawki, jego pieluchy śmierdziały naftą
i gównem. Przez tydzień nikomu nie wolno było używać w pobliżu
dzieciaka zapałek.
A teraz wszystko zależało właśnie od Sweetlanda i pieprzonego
Lovelessa.
– Przepraszam – powiedział Sweetland, gdy wrócił do kuchni.
Urzędnik zbył przerwę w rozmowie skinieniem ręki. – Panie Swe
etland, muszę przyznać, że jestem ciekaw…
– A czego?
– Nie chcę wtykać nosa w nie swoje sprawy – zaczął, co w mnie
maniu Sweetlanda oznaczało, że zamierza być wścibski – ale odrzuca
pan pokaźną kwotę. Praktycznie całe miasteczko jest przeciw panu.
– I co?
– Zastanawiam się, jaka konkretnie historia się za tym kryje.
Sweetland uznał, że nie podoba mu się ten mały skurwysyn. Ani
trochę. Wskazał kubkiem na aktówkę.
– Sądzę, że wszystko, co musi pan o mnie wiedzieć, ma pan w tej
swojej torbie.
Urzędnik przyglądał mu się przez chwilę. Potem wyciągnął
z aktówki papierową teczkę.
– Moses Louis Sweetland – odczytał. – Urodzony czternastego
listopada 1942 roku. Co znaczy, że ma pan… – Podniósł wzrok.
– Tej jesieni będzie sześćdziesiąt dziewięć lat.
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– Z matematyki nie jestem najlepszy – stwierdził. – Krewni:
brak.
– Chryste Panie – odparł Sweetland. – Jestem spokrewniony
z połową mieszkańców Chance Cove.
– Podejrzewam, że to oznacza brak bliskich krewnych. Rodzice
zmarli. Brat i siostra?
– Oboje nie żyją.
– Stan cywilny: wolny. – Ponownie podniósł wzrok. – To znaczy
kawaler, tak?
Sweetland wzruszył ramionami i powiedział: – Spójrz pan na tę
gębę.
Młodszy mężczyzna natychmiast wrócił do swoich papierów.
– Zawód – odczytał. – Latarnik, emerytowany.
– Wysłali mnie na emeryturę dziesięć lat temu, gdy zauto
matyzowali światło nawigacyjne.
– Wcześniej był pan rybakiem?
– Dopóki nie wprowadzili moratorium na połów dorsza
w dziewięćdziesiątym drugim.
– A więc nigdy nie mieszkał pan gdzie indziej?
– Parę wyjazdów do Toronto za pracą. Gdy byłem mniej więcej
w pana wieku.
Urzędnik skinął ręką na własną twarz, jakby bał się w
 skazywać
wprost na szramy Sweetlanda. – To właśnie tam?
– Co tam pan jeszcze masz?
Młody zamknął teczkę i oparł się na krześle. – To wszystko – powiedział.
– Niewiele, jeśli wyliczy się to w taki sposób.
– Nie dość dużo, bym zrozumiał, dlaczego sprzeciwia się pan
przeprowadzce.
– Chyba z czystej przekory.
– Wolałby pan pozostać tutaj razem z umarłymi, tak?
– Zdarza się człowiekowi gorsze towarzystwo.
Urzędnik delikatnie przesuwał palcami po krawędzi stołu, jakby
siedział przy pianinie, ale nie chciał zagrać żadnego dźwięku. – Od
jak dawna pańska rodzina tutaj mieszka, panie Sweetland?
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– Od niepamiętnych czasów – odparł Sweetland, po czym
uśmiechnął się do siebie. – Ludzie łowili tu ryby już dwieście lat
temu, może wcześniej. Podejrzewam, że moi byli na wyspie pierwsi.
– Chodzi panu o eponim?
Sweetland wpatrywał się w niego wzrokiem pozbawionym
wyrazu.
– Nazwa wzięła się od nazwiska. Wyspa i pańska rodzina nazy
wają się tak samo – objaśnił urzędnik.
– Tak – odparł Sweetland. – O to mi chodzi.
Przyglądali się sobie nawzajem; Sweetland widział, że młody
gorączkowo szuka w myślach jakiejś innej taktyki. Urzędnik oparł
brodę na dłoni i postukał się w nos palcem wskazującym, po czym
nachylił się, by schować kartonową teczkę do aktówki.
– Jak pan wie, rząd oferuje mieszkańcom wyspy Sweetland
wynagrodzenie za przeprowadzkę w dowolne inne miejsce w obrę
bie prowincji. Minimum sto tysięcy dolarów na gospodarstwo, do
stu pięćdziesięciu tysięcy, zależnie od liczebności rodziny oraz wpły
wu innych czynników. Do tego wsparcie po przeprowadzce i pomoc
w znalezieniu pracy, przekwalifikowaniu się, powrocie do szkoły.
– O Jezu – mruknął Sweetland. – A ja myślałem, że rząd jest
spłukany.
Tamten go zignorował. – Nie ruszymy stąd natomiast nikogo,
dopóki wszyscy jednogłośnie nie przystąpią do programu.
Sweetland przytaknął. – Wciąż ten sam kit.
– Panie Sweetland, to nie lata sześćdziesiąte. Nie narzucamy
mieszkańcom tego rozwiązania siłą. Zapłacimy za przeprowadzkę,
tak jak nas poproszono. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzial
ności za jakiegoś szaleńca tkwiącego samotnie na środku Atlantyku,
gdy pozostali się przeniosą.
– I ja jestem tym szaleńcem.
– Gdy wszyscy się wyprowadzą, nie będzie już promu. To oznacza brak
zaopatrzenia. Przestaną działać telefony. Nie będzie bankowości online, nie
będzie pokera. Ani prądu. Myślę, że każdego, kto zechce tutaj samotnie
mieszkać, można z definicji uznać za niepoczytalnego. – Urzędnik zerknął
na zegarek. – Został pan powiadomiony o wrześniowym terminie.
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– Zostałem powiadomiony.
– Niektórzy chcieliby odpłynąć jeszcze tej jesieni, co oznacza, że
wszyscy musieliby podpisać się do pierwszego.
– Przyjąłem do wiadomości – powtórzył Sweetland.
Urzędnik sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza. – Ma pan
tutaj mój adres mailowy, numer komórki, może pan kontaktować się
ze mną o dowolnej porze.
Sweetland położył wizytówkę na półce nad blatem i podą
żył korytarzem za gościem, by wypuścić go drzwiami, którymi
wszedł. Po drodze położył rękę na oparciu krzesła, potem na ścianie.
Pomieszczenie chwiało się pod jego stopami.
Blask słońca wdarł się przez otwarte drzwi. Sweetland nie
wyszedł za próg. Osłonił oczy, by popatrzeć w stronę wody. Ludzie
na podwórkach, na ścieżkach czy na pomoście, wszyscy zajęci nie
patrzeniem w jego stronę.
Urzędnik również spoglądał w stronę przystani, a Sweetland
nie mógł powstrzymać się przed spojrzeniem na to miejsce oczami
obcego. Nieregularnie rozsiane bungalowy z winylowymi elewacja
mi, połowa już pusta. Szopy z zapadniętymi kalenicami, zbiorniki
na propan, quady, stare drewno spiętrzone w niedbałych stertach.
Wszystko to niczym śmieci rozrzucone po zboczu podczas jakiejś
klęski żywiołowej. Na cyplu biały kościół, świetlica związku ryba
ków z zawieszonym nad wejściem szyldem M
 uzeum wypisanym
ręcznie przez Ritę Verge. W zatoczce garstka zniedołężniałych łodzi
na kotwicy.
– Piękny widok – stwierdził urzędnik. – Rozumiem, dlaczego
nie chce się pan stąd wyprowadzić.
– A nie wyglądał mi pan na takiego – odparł Sweetland – co to
lubi włazić w dupę.
– Pracuję dla rządu – wyjaśnił młodzieniec, pogodnie wzruszając
ramionami. – To jest wpisane w mój zawód.
Naprawdę nie podobał mu się ten skurwysyn. Ani trochę.
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Uniósł drzwi, żeby doszły do framugi, po czym oparł się o ścianę.
Popatrzył na owalny, czarno-biały portret dziadka, wiszący przy
drzwiach. Młody mężczyzna z innej epoki – wysoki, wykrochma
lony kołnierzyk, kamizelka, dewizka, wycyzelowany, nawoskowany
wąs.
– No, Wuju Clar – powiedział. – Zostaliśmy tylko ja i Loveless.
Mężczyzna ze zdjęcia zerkał gdzieś w bok, jakby nie chciał w ogóle
poruszać tego tematu.
Sweetland poszedł do ziemianki po ostatnie sadzeniaki. Spędził
godzinę, sadząc bulwy w ogródku. Zakończywszy pracę, zlał szuflę
oraz grabie wodą z węża i odstawił je w szopie. Gdy mył ręce w kuch
ni, przez malutki lufcik nad zlewem dostrzegł w otwartym oknie
sąsiedniego domu Queenie Coffin rozrzucającą paczkę nasion na
skrawek ziemi pod ścianą. To oznaczało, że lato – to, co nazywano
tu latem – zaczęło się już na dobre.
Praktycznie wszyscy pozostali mieszkańcy miasteczka poszli
do świetlicy na spotkanie z urzędnikiem, wszędzie panowała więc
upiorna cisza, jakby wyspa już była opuszczona. Sweetland spo
dziewał się, że po zebraniu przyślą Reet Verge, żeby go urabiała,
spakował więc parę rzeczy do płóciennego plecaka i wyjechał na
quadzie z osady, aby uniknąć spotkania. Minął szlak wiodący do
nowego cmentarza i wspiął się dalej, na szczyty wzgórz.
Na grzbiecie przystanął nieopodal Królewskiego Tronu, by spoj
rzeć na Chance Cove oraz wyspę, na północ i na południe, chociaż
nie było z nim Jessego. Chłopiec pytał już z tysiąc razy, czy te kamie
nie zostały specjalnie ułożone w kształt z grubsza przypominający
tron, czy też był to tylko przypadek, nikt z żywych nie znał jednak
odpowiedzi. Zapewne przed nim nikomu nawet przez myśl nie prze
szło takie pytanie.
Sweetland pojechał aż do latarni morskiej, by zastawić tam na
króliki kilka sideł, które mógłby sprawdzić z Jessem rano. Niespo
dzianka na powitanie małego, by wypłukać mu z ust tygodniowy
osad miejskiego pyłu.
Gdy wrócił do Chance Cove, była już prawie czwarta. Urzędnik
płynął już promem, zaś emisariuszka sąsiadów z pewnością miała
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już za sobą nieudaną wizytę w domu Sweetlanda. Wycofał quada
do szopy, przykrył pojazd brezentem i wszedł do domu tylnymi
drzwiami. Odkręcił kurek z zimną wodą i sięgnął po szklankę.
Cofnął rękę, dostrzegłszy złożony kawałek kartki, oparty
o naczynia w szafce. Woda płynęła, a Sweetland trwał w bezruchu,
próbując przypomnieć sobie, kiedy ostatnio otwierał te drzwiczki.
Potrafił całymi dniami używać jednej szklanki stojącej na suszarce
do naczyń, co oznaczało, że wiadomość mogła zostać podłożona
w dowolnej chwili w minionym tygodniu. Zakręcił wodę i wyjął
liścik z szafki. Przeczytał go, trzymając na odległość wyciągniętego
ramienia. Wynoś sie albo jeszcze pożałujesz, ostrzegał anonim.
Sweetland złożył liścik, otworzył szufladę pod widelcami i noża
mi, po czym dorzucił go do pozostałych, które znalazł poutyka
ne po domu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wszystkie były
podobne: komicznie złowrogie, zawierające ogólnikowe pogróżki
dotyczące jego ciała oraz majątku, wszystkie sklecone z wyrazów
oraz liter wyciętych z nagłówków gazet i przyklejonych do kartki,
zupełnie jak żądania okupu na filmach. Fortel był tak amatorski,
że Sweetland pomyślałby, iż stoi za nim Loveless, gdyby nie fakt, że
ortografia była z grubsza poprawna. A do tego Loveless był jedynym
odszczepieńcem poza nim samym.
Sweetland zamknął szufladę i wyjął z szafki szklankę. Pił wodę
nieśpiesznymi łykami. Nie był w stanie traktować tych pogróżek
poważnie, nikomu też jeszcze o nich nie wspomniał. Sam nie
wiedział, dlaczego zbiera liściki. Na wszelki wypadek – tak o tym
myślał. Nie potrafił stwierdzić, na czym konkretnie taki wypadek
miałby polegać.
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Wiatr od morza to…
zapach kanadyjskich lasów
gwar angielskich portów
piaski Afryki
ostra woń chłodnego, arktycznego powietrza
okrzyki rybaków zarzucających sieci
smak soli w ustach
…gdańskie wydawnictwo założone przez Michała Alenowicza,
miłośnika książek i tłumacza literatury anglojęzycznej.
Wyszukujemy dla Państwa wyjątkowe i wręcz magiczne książki – prawdziwe ra
rytasy światowej literatury. Nieraz są to zapomniane i nigdy nie tłumaczone na
język polski dzieła, nagradzane przed laty prestiżowymi nagrodami, innym razem
niezwykłe powieści wciąż nieodkrytych w Polsce pisarzy młodego pokolenia.
Lubimy wyobrażać sobie, że sprowadzając je do Polski stajemy się niczym dawni
gdańscy kupcy, zaopatrujący niegdyś kraj w egzotyczne przyprawy i drogie tka
niny. Niech i dziś z prastarego nadbałtyckiego portu płynie to, co dodaje życiu
smaku – wyjątkowa, poruszająca wyobraźnię literatura na najwyższym poziomie.

fot. Magdalena Alenowicz
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