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Bev Thomas mieszka!a teraz ze Stevem Love’em, którego wy-
rzucono z"jego przyczepy. Gdy dowiedzia!a si# o"problemach, jakie 
Billy ma w"domu, zaproponowa!a mu, $eby te$ si# do niej wpro-
wadzi!. Billy skontaktowa! si# ze swoim kuratorem s%dowym 
i"otrzyma! jego zgod#.

Bev bardzo dobrze mieszka!o si# z"dwoma m#$czyznami. Nikt 
by nie uwierzy!, $e nie !%czy ich seks, $e s% trojgiem przyjació!, 
którzy wsz#dzie chodz% razem, wszystko razem robi% i"&wietnie si# 
razem bawi% – a"jednak tak by!o.

Billy zajmowa! si# Michelle i"Brianem i"sz!o mu to doskonale. 
Wozi! dzieci na basen, kupowa! im lody albo zabiera! je do zoo. 
Opiekowa! si# nimi tak, jakby by!y jego w!asnymi dzie'mi. A"kie-
dy Bev wraca!a z"pracy, w"przyczepie by!o posprz%tane. Tylko na-
czynia nie by!y pozmywane. Billy nigdy nie zmywa!.

Czasami zachowywa! si# tak po kobiecemu, $e Bev i"Steve zasta-
nawiali si#, czy nie jest gejem. Cz#sto zdarza!o si#, $e Bev i"Billy spa-
li w"tym samym !ó$ku, ale Billy nigdy nawet nie dotkn%! dziewczy-
ny. Kiedy go o"to kiedy& zapyta!a, powiedzia!, $e jest impotentem.

Nie mia!o to dla niej znaczenia. Troszczy!a si# o"niego. I"bardzo 
lubi!a wszystko, co robili razem. Wyje$d$ali na przyk!ad na trzy 
dni na kemping, gdzie wydawali pi#'dziesi%t dolarów na byle jakie 
jedzenie. Albo szli na piesz% wycieczk# nad Clear Creek w"&rodku 
nocy. Billy maszerowa! wtedy przodem z"latark% i"udawa! Jamesa 
Bonda, usi!uj%cego wykry' tajne schowki z"marihuan%. Fajnie by!o 
s!ucha', jak mówi tym brytyjskim akcentem i"podaje !aci(skie na-
zwy wszystkich ro&lin. To wszystko by!o zwariowane, ale Bev czu-
!a si# z"tymi dwoma cudownymi facetami wolna i"szcz#&liwa – po 
raz pierwszy od d!ugiego czasu.

Pewnego dnia Bev po powrocie do domu przekona!a si#, $e Bil-
ly pomalowa! swojego zielonego volkswagena w"zwariowane srebr-
ne wzory na czarnym tle.
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– Nikt na &wiecie nie ma teraz takiego samochodu jak ja – po-
wiedzia!.

– Ale po co to zrobi!e&, Billy? – dziwili si# Steve i"Bev.
– Biuro szeryfa ma na mnie oko. Tak b#dzie !atwiej dzia!a'.
Nie powiedzia! im, $e Allen mia! ju$ dosy' wpadania w"panik# 

za ka$dym razem, kiedy nie pami#ta!, gdzie kto& inny zaparkowa! 
samochód. Ten zwariowany wzór mia! mu u!atwi' szukanie.

Wkrótce jednak Billy pozna! brata Steve’a, Billa Love’a, i"wy-
mieni! si# z"nim na samochody. Da! mu volkswagena, a"wzi%! od 
niego jego combi. Pó)niej zamieni! combi na motocykl, który nie 
je)dzi!, ale Steve, który mia! w!asny motocykl i"potrafi ! dokony-
wa' napraw, uruchomi! go.

Steve odkry!, $e Billy czasami je)dzi na motocyklu jak szale-
niec, a"innym znowu razem wprost boi si# na niego wsi%&'. Pewne-
go popo!udnia wybrali si# motorami za miasto. W" trakcie prze-
ja$d$ki zbli$yli si# do stromego skalistego zbocza. Steve okr%$y! 
gór# i"pojecha! przodem, ale w"chwil# potem us!ysza! ryk motoru 
nad w!asn% g!ow%. Kiedy spojrza! w" gór#, zobaczy! Billy’ego na 
szczycie ska!y.

– Jak si# tam dosta!e&? – zawo!a!.
– Wjecha!em! – odkrzykn%! Billy.
– To niemo$liwe! – zawo!a! Steve.
W" chwil# pó)niej zobaczy!, $e Billy zamierza zjecha', zacho-

wuj%c si# przy tym tak, jakby nie mia! poj#cia o"je)dzie motorem. 
Skr#ca! to w" jedn%, to w" drug% stron#. Steve obserwowa! przez 
chwil# te manewry, a"potem zostawi! w!asny motor na dole, wszed! 
na gór# i"pomóg! Billy’emu sprowadzi' jego maszyn#.

– Nie mog# uwierzy', $e t#dy wjecha!e& – powiedzia! Steve, 
ogl%daj%c si# – ale musia!o tak by', bo na szczyt nie prowadzi $ad-
na inna droga.

Billy patrzy! na Steve’a"tak, jak gdyby nie wiedzia!, o"czym mó-
wi%.

Innym razem Steve i" Billy poszli na wycieczk# do lasu. Po 
dwóch godzinach marszu po pagórkowatym terenie mieli przed 
sob% kolejne wzniesienie. Steve by! silniejszy i"sprawniejszy od Bil-
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ly’ego, ale nawet dla niego wej&cie na kolejny pagórek by!o du$ym 
wysi!kiem.

– S!uchaj, Billy, nie damy rady wej&'. Proponuj# odpocz%' 
i"wraca'.

Steve opar! si# o" drzewo, $eby odpocz%'. A" wtedy Billy, ze-
brawszy si# w" sobie, z" niewiarygodn% energi% wbieg! na strome 
zbocze. Nie chc%c okaza' s!abo&ci, Steve poszed! w"jego &lady. Na 
szczycie wzgórza zasta! Billy’ego stoj%cego z"rozpostartymi ramio-
nami. Billy patrzy! w"dó!, podziwiaj%c widok, i"mówi! co& w" ja-
kim& dziwnym, nieznanym Steve’owi j#zyku. Kiedy Steve podszed! 
do niego, Billy odwróci! si#, popatrzy! na niego jak na kogo& zu-
pe!nie obcego, a"potem pobieg! w"dó!, w"stron# stawu.

– O"Bo$e, Billy! – zawo!a! za nim Steve. – Sk%d bierzesz tyle 
energii?

Ale Billy nie zwraca! na niego uwagi. Bieg!, wykrzykuj%c co& 
w"tym obcym j#zyku, a"kiedy dobieg! do stawu, wskoczy! do wody 
w"ubraniu i"przep!yn%! na drugi brzeg.

Steve pu&ci! si# za nim w" pogo(. Gdy go dopad! na drugim 
brzegu stawu, Billy siedzia! i"potrz%sa! g!ow% w"taki sposób, aby 
pozby' si# wody z"uszu.

Podniós! wzrok na zbli$aj%cego si# Steve’a"i"powiedzia! oskar$y-
cielskim tonem:

– Dlaczego wepchn%!e& mnie do stawu?
Steve wytrzeszczy! na niego oczy.
– O"czym ty mówisz?
Billy popatrzy! na swoje ociekaj%ce wod% ubranie.
– No przecie$ zepchn%!e& mnie z" brzegu, a" ja wpad!em do 

wody.
Steve spojrza! na niego zdumiony i"pokr#ci! tylko g!ow%. Nie 

chcia! si# z"nim sprzecza', bo nie r#czy! za siebie.
Wrócili na miejsce, w"którym zostawili motory. Billy wsiad! na 

swój motor i" ruszy! przed siebie. Jecha! jak pocz%tkuj%cy. Obser-
wuj%c go, Steve pomy&la!, $e b#dzie musia! na niego uwa$a', bo 
najwyra)niej brak mu pi%tej klepki.

– Wiesz, co chcia!bym kiedy& zrobi'? – powiedzia! Billy, gdy 
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dojechali do drogi biegn%cej mi#dzy stawem a" wzgórzem. – 
Chcia!bym zawiesi' nad t% drog% p!ótno. Przywi%za!bym je do 
tych dwóch drzew. Wisia!oby wysoko, a"pod nim przeje$d$a!yby 
samochody. I"namalowa!bym to wszystko, aby wygl%da!o, $e jest 
tu góra poro&ni#ta drzewami i"krzewami, a"pod t% gór% przebiega 
tunel.

– Masz dziwne pomys!y.
– Wiem – odpowiedzia! Billy – ale chcia!bym ten pomys! 

wprowadzi' w"$ycie.

Bev zorientowa!a si#, $e ma ma!o pieni#dzy. Wszystko sz!o na 
jedzenie oraz na naprawy motorów i"samochodów. (Billy kupi! sta-
rego forda galaxy). Bev zaproponowa!a, $eby Steve i"Billy zacz#li 
szuka' pracy. Z!o$yli wi#c obaj podania do kilku fabryk w"pobli$u 
Lancasteru. Przez pewien czas nie dawa!o to po$%danego rezulta-
tu, ale wreszcie, w"trzecim tygodniu maja, Billy przekona! kierow-
nictwo kadr w"fi rmie Reichold Chemical, $eby przyj#!o do pracy 
i"jego i"Steve’a.

Praca by!a ci#$ka. Polega!a na odcinaniu w!ókna szklanego, 
które po wyj&ciu z"kadzi zw* ane by!o w"rolki. Trzeba by!o doko-
na' ci#cia, gdy rolka osi%gn#!a odpowiednie rozmiary, a" potem 
d)wign%' tak% wa$%c% sto funtów rolk# i"umie&ci' j% na wózku.

Pewnego wieczora, gdy wracali obaj do domu, Billy zatrzyma! 
samochód, $eby zabra' jakiego& autostopowicza. Autostopowicz 
mia! zawieszony na szyi aparat fotografi czny. Steve zauwa$y!, $e 
Billy si#ga do kieszeni i"wyjmuje ma!% torebk# plastikow%, w"któ-
rej s% trzy bia!e tabletki.

– Ja nie bior# amfetaminy – powiedzia! autostopowicz.
– Mo$esz je sprzeda' po osiem dolców za sztuk#. To niez!y za-

robek.
Autostopowicz zastanowi! si#, po czym wr#czy! Billy’emu apa-

rat w" zamian za plastikow% torebk#. Kiedy Billy wysadzi! go 
w"Lancasterze, Steve powiedzia!:

– Nie wiedzia!em, $e robisz w"narkotykach.
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– Nie robi#.
– Wi#c sk%d mia!e& amf#?
Billy roze&mia! si#.
– To by!a aspiryna.
– Do diab!a – Steve klepn%! si# po udzie. – Nie znam drugiego 

faceta takiego jak ty.
– Kiedy& sprzeda!em ca!% walizk# fa!szywych pigu!ek – po-

wiedzia! Billy. – My&l#, $e czas powtórzy' ten wyczyn. Zróbmy 
troch# lipnego kwasu.

Wst%pili do apteki, $eby kupi' $elatyn# i"par# innych sk!adni-
ków. W" przyczepie Billy rozpu&ci! $elatyn# na patelni. +elatyna 
utworzy!a warstw# grubo&ci jednego cala. Kiedy si# zestali!a, po-
kroi! j% na kwadraciki o"boku d!ugo&ci 'wierci cala.

– To powinno si# sprzedawa' po kilka dolców za sztuk#.
– A"jak to dzia!a? – zapyta! Steve.
– Jeste& po tym nakr#cony. I"masz halucynacje. Ale najlepszy 

dowcip w" tym, $e je$eli cz!owieka z!api% na sprzedawaniu tych 
podróbek, to nie wytaczaj% mu sprawy o"narkotyki. A"poza tym, 
co ma zrobi' ten frajer, który je kupi? I&' na policj#?

Na drugi dzie( Billy pojecha! do Columbus. Wróci! z"pust% 
walizk%. Sprzeda! parti# aspiryny i" lipnego kwasu i" przywióz! 
harmoni# banknotów. Ale Steve zauwa$y!, $e jest czym& prze-
straszony.

Nazajutrz Billy i" Steve naprawiali motocykl. Ich s%siadka, 
Mary Slater, zawo!a!a, $eby nie robili tyle ha!asu. Billy w"odpowie-
dzi cisn%! &rubokr#tem w" jej przyczep#. Uderzenie &rubokr#ta 
o"metalow% &cian# spowodowa!o odg!os przypominaj%cy wystrza!. 
Mary Slater wezwa!a policj#, która zabra!a Billy’ego. Oskar$ono go 
o" zak!ócanie porz%dku publicznego. Del musia! zap!aci' kaucj#. 
Cho' oskar$enie zosta!o pó)niej oddalone, kurator s%dowy nakaza! 
Billy’emu zamieszka' z"rodzicami.

– B#dzie mi was brakowa!o – powiedzia! Billy do Bev i"Ste-
ve’a, pakuj%c si#. – A"tak$e dzieci.

– My te$ chyba tu ju$ d!ugo nie zostaniemy – odrzek! Steve. – 
S!ysza!em, $e w!a&ciciel parkingu chce nas wszystkich wyrzuci'.
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– Co zrobicie, je$eli was rzeczywi&cie wyrzuci? – zapyta! Billy.
– Znajdziemy mieszkanie w"mie&cie – odrzek!a Bev – i"sprze-

damy przyczep#. Mo$e wtedy b#dziesz móg! zamieszka' razem 
z"nami.

Billy pokr#ci! g!ow%.
– Nie jestem wam potrzebny.
– To nieprawda, Billy – powiedzia!a Bev. – Wiesz, jaka z"nas 

wspania!a trójka.
– Zobaczymy. Tymczasem musz# wróci' do domu.
Kiedy odjecha!, dzieci Bev si# rozp!aka!y.

3

Allena nudzi!a praca w"fi rmie Reichold Chemical, zw!aszcza po 
odej&ciu Steve’a"Love’a. Mia! dosy' brygadzisty, który bezustannie 
narzeka!, $e Billy jednego dnia robi wszystko tak, jak trzeba, 
a"drugiego nie potrafi  zrobi' nic. Arthur suszy! Allenowi g!ow#, $e 
znowu wykonuj% bezmy&ln% prac#, poni$aj%c% ich godno&'.

W"po!owie czerwca Allen rzuci! prac#.

Del podejrzewa!, $e Billy zosta! wyrzucony z"pracy, zadzwoni! 
wi#c do fi rmy, $eby si# upewni'. Pami#taj%c o" s!owach doktora 
Steinberga, który radzi!, $eby nie puszcza' p!azem k!amstw Bil-
ly’ego, zapyta!:

– Straci!e& prac#, prawda?
– Uwa$am, $e to moja sprawa – odpowiedzia! Tommy.
– Dopóki mieszkasz pod moim dachem i"dopóki ja p!ac# ra-

chunki, to równie$ moja sprawa. Ty uwa$asz, $e pieni%dze spadaj% 
z" nieba. Nie jeste& w" stanie utrzyma' $adnej pracy. I" ok!ama!e& 
nas. Nic nam nie powiedzia!e&, $e straci!e& prac#. Nie potrafi sz nic 
robi' porz%dnie.

K!ócili si# przez blisko godzin#. Del pos!ugiwa! si# tymi samy-
mi sformu!owaniami co Chalmer i" oskar$a! Billy’ego o" to samo. 
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Tommy s!ucha! tego wszystkiego i"czeka!, kiedy mama Billy’ego 
stanie w"jego obronie, ale ona nie powiedzia!a ani s!owa. Doszed! 
wi#c do wniosku, $e nie mo$e d!u$ej mieszka' z"ni% i"z"Delem.

Poszed! do swojego pokoju, spakowa! rzeczy, po czym zaniós! 
torby do swojego forda. Potem usiad! w"samochodzie i"czeka! na 
kogo&, kto poprowadzi, zabieraj%c go z" tego cholernego domu. 
W"ko(cu pojawi! si# Allen. Przekona! si#, $e Tommy jest zdener-
wowany, i"domy&li! si#, co si# sta!o.

– W"porz%dku – powiedzia!, ruszaj%c z"miejsca. – Czas, $eby-
&my wynie&li si# z"Lancasteru.

Przez sze&' dni je)dzili po ca!ym Ohio, szukaj%c pracy. Noco-
wali w" lasach. Ragen upar! si#, $eby jeden pistolet trzyma' pod 
siedzeniem, a"drugi w"schowku – $eby mie' si# czym broni'.

Pewnego wieczoru Arthur zaproponowa!, $eby Allen poszuka! 
sobie pracy konserwatora. By!o to zaj#cie, z" którym Tommy 
móg!by sobie z" !atwo&ci% poradzi'; móg!by naprawia' urz%dzenia 
elektryczne i"sprz#t mechaniczny, wykonywa' prace hydrauliczne, 
zajmowa' si# urz%dzeniami grzewczymi. Arthur wiedzia!, $e ka$-
dy wykonuj%cy t# prac# otrzymuje bezp!atne mieszkanie, a" poza 
tym nie musi p!aci' za pr%d, gaz i"wod#. Zaproponowa!, $eby Al-
len skontaktowa! si# z"pewnym koleg% z"wi#zienia, któremu po-
móg! w" Lebanon i" który teraz pracowa! jako konserwator na 
przedmie&ciu Columbus zwanym Little Turtle.

– Mo$e on wie o" jakim& wakacie – powiedzia! Arthur. – Za-
dzwo( do niego. Powiedz, $e jeste& w"mie&cie i"chcia!by& wpa&'.

Allen, cho' niezbyt ch#tnie, zastosowa! si# do polecenia Arthu-
ra.

Ned Berger ucieszy! si# z" jego telefonu i"zaprosi! go do siebie. 
Powiedzia!, $e w"Little Turtle nie ma wolnej posady, ale Billy mo$e 
sp#dzi' u"niego kilka dni. Allen przyj%! zaproszenie; przez dwa dni 
balowali i"wspominali wi#zienie.

Rankiem trzeciego dnia Berger wróci! do domu z"wiadomo&ci%, 
$e na osiedlu Channingway nie maj% konserwatora.

– Zadzwo( do nich – powiedzia! – ale nie mów, sk%d si# do-
wiedzia!e& o"wakacie.
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Billy Milligan zrobi! dobre wra$enie na Johnie Wymerze, m!o-
dym kierowniku kadr z"fi rmy Kelly and Lemmon, zarz%dzaj%cej 
budynkami mieszkalnymi. Wymer by! zdania, $e Milligan jest 
najlepiej wykwalifi kowanym i" najprzystojniejszym z" kandydatów 
do pracy, którzy zg!osili si# po opublikowaniu og!oszenia. Podczas 
pierwszej rozmowy, 15 sierpnia 1977 roku, Milligan zapewni! go, 
$e mo$e sprz%ta' teren, zajmowa' si# stolark%, urz%dzeniami elek-
trycznymi i"wykonywa' prace hydrauliczne.

– Potrafi # naprawia' urz%dzenia elektroniczne i"takie, w"któ-
rych zachodzi spalanie – powiedzia! Wymerowi. – A"je$eli czego& 
nie b#d# wiedzia!, potrafi # sam zorientowa' si#, jak si# do tego za-
bra'.

Wymer obieca!, $e skontaktuje si# z"nim po przeprowadzeniu 
rozmów z"innymi kandydatami.

Chc%c sprawdzi' referencje Milligana, zadzwoni! do ostatniego 
pracodawcy wymienionego w"jego podaniu, czyli do Dela Moore’a. 
Moore chwali! Milligana – jako wspania!ego pracownika i"m!ode-
go cz!owieka, na którym mo$na polega'. Powiedzia!, $e Milligan 
przesta! u"niego pracowa', bo nie odpowiada!a mu praca u"rze)ni-
ka. Ale z"pewno&ci% b#dzie doskona!ym konserwatorem.

Nie mog%c sprawdzi', co na temat Milligana maj% do powie-
dzenia doktor Steinberg i"pan Reinert – bo Milligan nie poda! ich 
adresów – Wymer da! sobie spokój z"dalszym sprawdzaniem. Po-
niewa$ praca mia!a si# ogranicza' do dzia!a( na zewn%trz budyn-
ku, uzna!, $e posiada do&' informacji na temat Milligana jako pra-
cownika. Jednak wyda! polecenie, by sekretarka sprawdzi!a, co na 
temat ka$dego z"kandydatów do pracy ma do powiedzenia policja.

Gdy Milligan zjawi! si# na drug% rozmow#, pierwsze dobre 
wra$enie, jakie zrobi! na Wymerze, potwierdzi!o si#. Wymer za-
trudni! go wi#c jako konserwatora na osiedlu Williamsburg Squ-
are Apartments, s%siaduj%cym z"Channingway Apartments. Milli-
gan mia! zacz%' prac# od zaraz.

Po wyj&ciu Milligana z"biura Wymer przekaza! sekretarce jego 
podanie oraz formularz. Nie zauwa$y!, $e na obydwu Milligan na-
pisa! dzie( i"rok, 15 – 77 i"18 – 77, ale nie wymieni! miesi%ca.



*

Milligana przyj%! do pracy John Wymer, ale jego szefow% by!a 
Sharon Roth – m!oda kobieta o" bladej cerze i" d!ugich czarnych 
w!osach.

Nowy pracownik zrobi! na niej wra$enie cz!owieka inteligent-
nego i"przystojnego. Przedstawi!a go innym „dziewczynom z"biu-
ra” i" powiedzia!a mu, jak b#dzie wygl%da!a jego praca. Mia! co 
rano przychodzi' do biura na Williamsburg Square, $eby odebra' 
zlecenia wypisane przez ni% albo przez Carol czy Cathy. Po wyko-
naniu ka$dej z"poszczególnych prac mia! podpisa' zlecenie i"odda' 
je Sharon.

Przez pierwszy tydzie( Milligan pracowa! dobrze – zak!ada! 
okiennice, naprawia! p!oty, dba! o" chodniki i" trawniki. Wszyscy 
byli zdania, $e jest pe!nym zapa!u, ambitnym pracownikiem. No-
cowa! w"mieszkaniu innego m!odego konserwatora, Neda Adkin-
sa, na Williamsburg Square.

Pewnego ranka, w"drugim tygodniu pracy, Milligan przyszed! 
do Johna Wymera w"sprawie mieszkania. Wymer przemy&la! ju$ 
t# spraw# i, wzi%wszy pod uwag# kwalifi kacje Milligana, doszed! 
do wniosku, $e mo$e go zatrudni' jako konserwatora zajmuj%cego 
si# naprawami wewn%trz budynków, który ma by' w" pogotowiu 
przez dwadzie&cia cztery godziny na dob#. Jako taki konserwator 
musia!by mieszka' na miejscu i"nale$a!oby mu si# mieszkanie, za 
które nie musia!by p!aci' czynszu.

– Mo$e pan odebra' komplet kluczy uniwersalnych od Sharon 
albo Carol – powiedzia! Wymer.
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