


PROLOG

Tera�my w Mi-JA-mi

Bo to ty...
Ty...
Ty, w �yciu bazgrzesz mi. Dziergasz moje sny. Mackie,

w�a�nie TY, a dowcip polega na tym, �e cho� Ed redaguje
„Miami Herald”, jedn� z zaledwie pó� tuzina najwa�niejszych
gazet w Stanach Zjednoczonych, Mac, Mackie, Mackie
Majcher jest t�, która redaguje i pisze Eda. MackieMajcher...
redaguje... Eda. W zesz�ym tygodniu zupe�nie zapomnia�
zadzwoni� do Hotchkissa – tego ze zoperowan� zaj�cz�
warg� – dziekana szko�y z internatem, w której uczy si� i
przebywa „Pi�ty”, ich syn, a Mac, jego �ona, jego Mackie
Majcher, wpad�a z tego powodu w ca�kowicie uzasadnion�
irytacj�... lecz gdy za�piewa� jej mniej lub bardziej udatnie
t� piosenk� do melodii You Light Up My Life (W �yciu
bazgrzesz mi... Dziergasz moje sny, Mackie, w�a�nie TY),
u�miechn��a si� wbrew sobie, a u�miech roz�adowa�
atmosfer�, która wcze�niej nabrzmia�a od stwierdzenia:
„Mam dosy� ciebie i twego lekce-sobie-wa�enia”. Ciekawe,
czy ta piosenka zadzia�a�aby teraz? Czy odwa�y si� spróbowa�
ponownie?



Bow tej chwili Mac dzier�y ster, a raczej kierownic� swego
ukochanego i absurdalnie ciasnego, hybrydowegomitsubishi
green elf, szykownego i najbardziej obecnie poprawnego
politycznie pojazdu, bez powodzenia poszukuj�c miejsca do
parkowania mi�dzy zwartymi rz�dami samochodów
stoj�cych bok w bok i lusterko w lusterko na ty�ach
najmodniejszej w tymmiesi�cu wMiami restauracji stulecia,
Balzac, nieopodal Mary Brickell Village. Mac prowadzi
samochód. Tym razem jest poirytowana – i znów ca�kiem
s�usznie – poniewa� jego „lekce-sobie-wa�enie” doprowadzi�o
do opó�nienia wyjazdu do Balzaca, wskutek czego upar�a
si�, by pojechali do tego najbardziej czadowego z gor�cych
miejsc wMiami jej Zielonym Elfem. Gdyby wzi�li jego bmw,
nigdy by tam nie dotarli, bo Ed doprowadza j� do sza�u
swoj� �lamazarn� i ostro�n� jazd�... co prawdopodobnie, jak
domy�la si� Ed, ma oznacza� jazd� „tchórzliw�” i
„niem�sk�”. Tak czy inaczej, przej��a rol� m��czyzny i Elf
pofrun�� do Balzaca jak nietoperz, lecz kiedy si� tu znale�li,
Mac wcale nie by�a zadowolona.

Dziesi�� stóp nad wej�ciem do restauracji wisia� olbrzymi,
wykonany z �ywicy poliw�glanowej znanej jako leksan,
medalion o �rednicy sze�ciu stóp i grubo�ci osiemnastu cali
z reliefem popiersia Honoré de Balzaca, „zapo�yczonym” –
jak obecnie w kr�gach artystycznych nazywa si� kradzie� –
ze s�ynnego dagerotypu, którego twórc� by� fotograf o
pseudonimie Nadar. Oczy Balzaca spogl�da�y na go�ci
wchodz�cych do restauracji, a k�ciki jego ust unosi�y si� w
serdecznym u�miechu, ale „zapo�yczaj�cy” okaza� si�
utalentowanym rze�biarzem, gdy� z olbrzymiej p�yty leksanu
emanowa�o od �rodka z�ociste �wiat�o i tout le mondewpada�
w zachwyt. O�wietlenie parkingu by�o, niestety, �a�osne.
Przemys�owe lampy na wysokich s�upach zalewa�y plac
ponurym elektrycznym pó�mrokiem i nadawa�y li�ciom



palm �ó�taw� barw� ropy s�cz�cej si� z rany. No w�a�nie!
„�ó�tawa barwa ropy s�cz�cej si� z rany!”. Ed mia� do�a,
straszliwego do�a, siedz�c przypi�ty pasami w fotelu pasa�era,
odsuni�tymmaksymalnie do ty�u, gdy� inaczej nie zmie�ci�by
nóg w tym male�kim autku o kolorze trawy, w dumnie
„zieloniutkim” samochodziku Mac, Zielonym Elfie. Czu� si�
jak p�czek z dziurk�, jak male�kie zapasowe kó�eczko w
baga�niku elfa.

Mac, du�a dziewczynka, mia�a teraz czterdziestk� na
karku. By�a du�� dziewczynk� ju� wtedy, kiedy przed
osiemnastoma laty pozna� j� w Yale... Gruboko�cista,
barczysta, o wzro�cie pi�ciu stóp i dziesi�ciu cali... a przy
tym szczup�a, gibka, silna, wysportowana i jakby...
promienna blondynka, w dodatku pe�na �ycia!
Osza�amiaj�ca! Absolutnie zniewalaj�ca du�a dziewczyna.
Ale spo�ród zast�pów zniewalaj�cych dziewczyn du�e
dziewczyny pierwsze przekraczaj� niewidzialn� granic�, za
któr� mog� ju� tylko liczy� – w najlepszym wypadku – na
s�owa uznania w rodzaju „bardzo przystojna niewiasta” albo
„rzeczywi�cie, atrakcyjna”. Mac, jego �ona, jego Mackie
Majcher, w�a�nie znalaz�a si� po tej drugiej stronie.

Westchn��a tak g��boko, �e wypuszczane powietrze
za�wista�o jej mi�dzy z�bami.

– Mo�na by pomy�le�, �e w takich restauracjach
zatrudniaj� ch�opaka do parkowania aut. Wystarczaj�co
s�ono sobie licz�.

– To prawda – przyzna�. – Masz racj�.W Joe’s Stone Crab,
w Azul, w Caffe Abbracci i w tej... jak si� nazywa ta
restauracja w hotelu Setai? Niewa�ne, ale wsz�dzie jest
obs�uga parkingu. Masz absolutn� racj�. – „Twój
�wiatopogl�d jest moim Weltanschauung. Mo�e by�my
porozmawiali o restauracjach?”.

Cisza.



– Mam nadziej�, Ed, �e zdajesz sobie spraw�, jak bardzo
si� spó�nili�my. Jest dwadzie�cia po ósmej. To ju� dwadzie�cia
minut spó�nienia, a jeszcze nie znale�li�my miejsca do
parkowania, a sze�cioro naszych go�ci czeka...

– Naprawd� nie wiem, co móg�bym... Przecie�
zadzwoni�em do Christiana...

– ...a to ty jeste� gospodarzem. Czy rozumiesz to? Czy w
ogóle to do ciebie dociera?

– Ale przecie� dzwoni�em do Christiana i powiedzia�em
mu, �eby zamówili drinki. Mo�esz by� pewna, �e Christian
b�dzie zadowolony... i Marietta te�. Marietta i te jej koktajle!
Nie znam nikogo innego, kto jeszcze zamawia�by koktajle!
– „A co by� powiedzia�a na drobne obiter dictum w sprawie
koktajli lub Marietty, razem lub osobno?”.

– Mimo to spó�nianie si� w taki sposób nie jest szczególnie
uprzejme. Doprawdy, Ed, mówi� powa�nie. To takie
lekcewa��ce. Nie znosz� tego.

„Teraz! Teraz albo nigdy! Bo w�a�nie w �cianie s�ów
pojawi�a si� szczelina, na któr� czeka�. Wy�om! To
ryzykowne, ale...” – niemal do rytmu, prawie nie fa�szuj�c,
zanuci�:

Bo to ty...
Ty...
Ty, �ycie bazgrzesz mi.
Dziergasz moje sny,
Mackie, w�a�nie TY...

Zacz��a kr�ci� g�ow�.
– Nie wychodzi mi to specjalnie na dobre, prawda?

Niewa�ne! Bo có� to b��ka si� tak podst�pnie na jej ustach?
Czy to u�mieszek? Lekki wymuszony u�mieszek? Tak! „Mam
ci� dosy�” natychmiast posz�o w zapomnienie po raz kolejny.



Znajdowali si� w po�owie parkingowej alei, kiedy w
�wiat�ach reflektorów pojawi�y si� dwie postacie, maszeruj�ce
prosto na elfa i prosto do Balzaka – dwie ciemnow�ose
rozszczebiotane dziewczyny, które musia�y przed chwil�
zaparkowa�. Mia�y nie wi�cej ni� dziewi�tna�cie, góra
dwadzie�cia lat. Dziewczyny i poszukuj�cymiejsca elf zbli�ali
si� szybko do siebie. Mia�y na sobie d�insowe szorty, których
stan znajdowa� si� niebezpiecznie blisko wzgórka Wenery, a
obci�te... a� dot�d...! nogawki si�ga�y zaledwie do panewki
stawu biodrowego i w dodatku by�y wystrz�pione! Ich
m�ode nogi wydawa�y si� d�ugie jak u modelek, poniewa�
obie sz�y w l�ni�cych, co najmniej sze�ciocalowych szpilkach.
Zapewne z pleksiglasu czy czego� w tym rodzaju. Obcasy,
gdy pad�o na nie �wiat�o, iskrzy�y si� z�oci�cie. A ociekaj�ce
tuszem oczy dziewczyn zdawa�y si� p�ywa� w czterech
smolnych do�ach.

– Rzeczywi�cie atrakcyjne... – mrukn��a Mac.
Ed nie móg� oderwa� od nich oczu. To by�y Latinas – cho�

nie potrafi�by powiedzie�, sk�d to wie, podobnie jak nie
potrafi�by powiedzie�, dlaczego Latina i Latino to hiszpa�skie
s�owa, które istniej� tylko w Ameryce. Te dwie Latinas... tak,
wygl�da�y jak dziwki, to prawda, ale ironia Mac nie by�a w
stanie niczego zmieni�. Atrakcyjne? To okre�lenie absolutnie
nie oddawa�o tego, co poczu�! Mia�y tak zgrabne, szczup�e
i d�ugie nogi! I takie króciutkie, króciute�kie szorty! Tak
króciute�kie, �e mog�yby z nich wyskoczy�, ot tak! W
mgnieniu oka mog�yby obna�y� soczyste malutkie �ona i
zgrabniutkie, filigranowe jak babeczki pupki... dla niego! I
bez w�tpienia w�a�nie o to im chodzi! Poczu�, jak w bia�ych
sportowych slipkach ro�nie opuchlizna stanowi�ca esencj�
�ycia m��czyzny. Och, genialne laski!

KiedyMac je mija�a, jedna z lasek wskaza�a Zielonego Elfa
i obie roze�mia�y si� g�o�no. miejecie si�, co? Niew�tpliwie



nie mia�y poj�cia, jak ekskluzywnie zielony jest elf... ani jaki
jest modny i czadowy. Nie mia�y, by tak rzec, zielonego
poj�cia, jakie akcesoria posiada – te wszystkie tajemnicze i
wielce ekologiczne wska�niki, nie mówi�c ju� o radarze
ProtexDeer... oraz zapewne mia�y bardzo blade poj�cie o
tym, �e ten male�ki skrzat kosztuje sto trzydzie�ci pi��
tysi�cy dolarów. Ed da�by wiele, �eby us�ysze�, o czym teraz
rozmawiaj�. Ale znajdowa� si� w termoizolowanym kokonie
elfa za szyb� z leksanu, za drzwiami i panelami ze szklanego
w�ókna, w przetworzonym powietrzu klimatyzacj�
przeciwdzia�aj�c� parowaniu, wi�c nie móg� us�ysze�, co
mówi si� na zewn�trz. A czy one w ogóle rozmawia�y ze sob�
po angielsku? Nie porusza�y ustami w taki sposób jak ludzie
mówi�cy po angielsku – doszed� do wniosku jako niedosz�y
mistrz odczytywaniamowy z ruchu warg. Musia�y pochodzi�
z Ameryki 
aci�skiej. Och, genialne latynoskie laski!

– Dobry Bo�e! – rzuci�a Mac. – Sk�d one, u licha, bior�
takie migocz�ce obcasy? – doda�a konwersacyjnym tonem.
Ju� nie jest poirytowana. Z�y czar si� rozwia�! – Kiedy
przeje�d�ali�my obok Mary Brickell Village, widzia�am tam
wsz�dzie jakie� przedziwne �wietlne miecze – mówi�a dalej.
– Zastanawia�am si�, co to jest. Ca�a dzielnica wygl�da�a jak
weso�e miasteczko, pe�na tych jaskrawych kolumienek
�wiat�a w tle i pó�nagich imprezowiczek chwiej�cych si� na
swoich obcasach... My�lisz, �e to jaka� kuba�ska moda?

– Nie wiem – powiedzia� Ed.
I nic wi�cej, gdy� odwróci� g�ow� niemal o sto

osiemdziesi�t stopni, by przyjrze� si� laskom po raz ostatni
– od ty�u. Zgrabniutkie filigranowe babeczki! Widzia� oczami
duszy nawil�acze i kr�tki sp�ywaj�ce po kroczu tych
króciutkich, króciute�kich szortów. Króciutkie, króciute�kie
szorty! Seks! Seks! Seks! Seks! Oto i on, seks w Miami, na
z�ocistych pleksiglasowych tronach!



– S�dz� – odezwa�a si� Mac – �e Mary Brickell* nie tylko
przewraca si� w trumnie, ale pisze zza grobu skarg� do
redakcji.

– Hej, to jest niez�e, Mac! Mówi�em ci ju�, �e kiedy jeste�
w nastroju, potrafisz by� ca�kiem dowcipna?

– Nie. Prawdopodobnie ci umkn��o.
– No wi�c mówi� to teraz! „Pisze zza grobu skarg� do

redakcji!”. To ca�kiem dobre, powiadam ci! Kln� si� na Boga,
�e wola�bym dosta� skarg� zza grobu od Mary Brickell ni�
to, co dostaj� od tych maniaków... chodz�cych po mie�cie
z pian� na ustach. – Zmusi� si� do �miechu.

To bardzo zabawne, Mac. „Dowcip. Doskona�y temat.
Wspaniale. Albo, hej, porozmawiajmy o Mary Brickell, o
Mary Brickell Village, o listach do redakcji, o ma�ych
dziwkach w pleksiglasowych szpilkach, o czymkolwiek, do
jasnej cholery, bo jak nie, to... mam ju� tego dosy�!”.

Mac, jakby czytaj�c w jego my�lach, wykrzywi�a k�t ust
w czym� na kszta�t u�miechu – chwa�a Bogu, u�miechu
mimo wszystko – i powiedzia�a:

– Doprawdy, Ed, spó�nianie si� w taki sposób, wymaganie
od go�ci, by czekali tak d�ugo, jest zwyczajnie
nie-przy-zwo-i-te! To niew�a�ciwe i niegrzeczne. Jest oznak�
lekce-sobie-wa�enia. Jest... – przerwa�a – ...jest... jest... jest
po prostu dowodem gnu�no�ci!

O nie! Znów „lekce-sobie-wa�enie” i... Bo�e
Wszechmog�cy... do tego „gnu�no��”! Ed, po raz pierwszy
od rozpocz�cia tej poronionej wyprawy, mia� ochot�
parskn�� �miechem. „Lekce-sobie-wa�enie” i „gnu�no��” to
terminy z zasobów leksykalnych Bia�ej Anglosaskiej

* William i Mary Brickellowie – pochodz�ce z Cleveland w Ohio
ma��e�stwo w�a�cicieli ziemskich; s� uznawani za za�o�ycieli Miami na
prze�omie XIX i XX w.



Protestantki, jak� by�a jego �ona, Mac. W ca�ym hrabstwie
Miami-Dade, w ca�ym Wielkim Miami, obejmuj�cym tak�e
Miami Beach, tylko przedstawiciele tego kurcz�cego si�,
zagro�onego plemionka, do którego nale�eli oboje –
plemionka Bia�ych Anglosaskich Protestantów – u�ywaj�
jeszcze takich s�ów jak „lekcewa�enie” i „gnu�no��” oraz
maj� jakiekolwiek poj�cie o tym, co terminy te oznaczaj�.
Owszem, Ed tak�e jest przedstawicielem wymieraj�cego
gatunku Bia�ych Anglosaskich Protestantów, ale w ich
ma��e�stwie tylko Mac szczerze wierzy w protestancki
dogmat. Nie trzeba chyba dodawa�, �e nie chodzi o
protestancki dogmat religijny. �aden z mieszka�ców
wschodniego czy zachodniego wybrze�a Stanów
Zjednoczonych aspiruj�cy cho�by do odrobiny
wyrafinowania, nie jest ju� religijny; religijni nie s� z
pewno�ci� absolwenci Yale, do których zalicza si� Ed wraz
z �on�. Nie, Mac by�a okazem gatunku BAP w sensie
moralnym i kulturowym. By�a BAP-k� purystk�, nieznosz�c�
pró�niactwa i indolencji, prowadz�cych do
„lekce-sobie-wa�enia” oraz „gnu�no�ci”. Pró�niactwo i
indolencja s� nie tylko oznak� marnotrawstwa czasu czy
b��dnego rozeznania. S� niemoralne! S� zepsuciem! S�
grzechem przeciw samemu sobie. Mac na przyk�ad nie znosi
wylegiwania si� na s�o�cu. Na pla�y, je�li nie ma nic lepszego
do roboty, organizuje marszobiegi. „Wszyscy wstaj�! W
drog�! Przejdziemy pla�� pi�� mil przez godzin�, po piasku!”.
Tak, to jest co�. Mówi�c krótko, gdyby Platon przekona�
Zeusa – Platon twierdzi�, �e wierzy w Zeusa – by pozwoli�
mu na reinkarnacj� i powrót na ziemi� w celu odnalezienia
idealnego typu Bia�ej Anglosaskiej Protestantki, to
przybywszy do Miami, wskaza�by na Mac.

Ed, na papierze, jest tak�e typem idealnym tej rasy.
Najpierw Hotchkiss, potem Yale... wysoki wzrost, sze�� stóp



i trzy cale, szczup�y, tyczkowaty... szatyn o g�stych w�osach
przetykanych tu i ówdzie siwizn�, jak dobry tweed z hrabstwa
Donegal... tak, w�a�nie takie ma w�osy, ale przede wszystkim
nazwisko... nazwisko, które brzmi Topping! Kiedy� zda�
sobie spraw�, �e jego imi� i nazwisko w pe�nym brzmieniu
– Edward T. Topping IV – s� BAP-skie do bólu, wr�cz do
absurdu. Nawet te nieporównywalne z niczym angielskie
okazy snobizmu nie snobuj� si� na trójki, czwórki, pi�tki czy
nawet szóstki, jakie zdarza si� niekiedy spotka� w Stanach
Zjednoczonych. W�a�nie z tego powodu jego syn, Eddie, jest
nazywany „Pi�tym”, a jego pe�ne imi� i nazwisko brzmi:
Edward T. Topping V. Pi�tki s� ci�gle rzadkie. Ale ka�dy
Amerykanin z trójk� lub wy�szym numerem po nazwisku
jest Bia�ym Anglosaskim Protestantem lub mia� rodziców,
którzy rozpaczliwie �yczyli sobie, aby go za takiego uznano.

Ale Jezu Chryste! Co taki Bia�y Anglosaski Protestant jak
on – jedna z ostatnich zagubionych duszyczek wymieraj�cego
gatunku, nazywaj�ca si� w dodatku Edward T. Topping IV
– robi na czele redakcji „Miami Herald”? Przyj�� t� prac�
zupe�nie bez zastanowienia. Kiedy Loop Syndicate wykupi�
„Heralda” od McClatchy Company i nagle Ed zosta�
awansowany z redaktora strony redakcyjnej „Chicago
Sun-Times” na redaktora naczelnego „Heralda”, interesowa�a
go wy��cznie jedna kwestia – ile kolumn zajmie doniesienie
o jego awansie w magazynie absolwentów Yale. Tylko ta
sprawa zadomowi�a si� na dobre w lewej pó�kuli jego
mózgu. O, tak, ludzie z korporacyjnego wydzia�u o�wiaty
Loop Syndicate urz�dzili mu briefing. Przynajmniej
próbowali. Ale jakim� cudem wszystko, co mieli mu do
zakomunikowania na temat sytuacji w Miami, unios�o si�
nad jego mózgowymi o�rodkami Broki i Wernickego, a
nast�pnie rozproszy�o jak poranna mg�a. Czy Miami jest
naprawd� jedynym miastem na �wiecie, w którym ponad



po�owa mieszka�ców to niedawni imigranci...? „Niedawni”
w sensie mniej wi�cej ostatnich pi��dziesi�ciu lat... Hm...
Kto by pomy�la�... Czy to prawda, �e jedna z grup etnicznych
spo�ród tych niedawnych imigrantów, a mianowicie
Kuba�czycy, kontroluje miasto pod wzgl�dem politycznym,
co oznacza, �e w Miami urz�duje kuba�ski burmistrz, �e
rz�dz� tu kuba�scy naczelnicy wydzia�ów oraz kuba�scy
gliniarze, kuba�scy gliniarze i jeszcze raz kuba�scy gliniarze?
Bo sze��dziesi�t procent sk�adu osobowego policji to
Kuba�czycy, dziesi�� procent inni przybysze z Ameryki

aci�skiej, osiemna�cie procent Afroamerykanie i tylko
dwana�cie procent Biali Anglosascy Protestanci. Czy nie
odpowiada to przypadkiem sk�adowi procentowemu ca�ej
populacji miasta? Hm... Istotnie, interesuj�ce... Swoj� drog�,
ciekawe, kim s� ci „Biali Anglosascy Protestanci” z Miami...
Czy rzeczywi�cie Kuba�czycy i inni przybysze z Ameryki

aci�skiej opanowali miasto do tego stopnia, �e „Herald”
musi wydawa� ca�kiem oddzieln� gazet� po hiszpa�sku – „El
Nuevo Herald” – gdzie pracuj� sami Kuba�czycy, gdy� w
przeciwnym razie angloj�zyczny „MH” sta�by si� zupe�nie
niepotrzebny? Hm... Chyba co� o tym s�ysza�... Tak mu si�
przynajmniej wydawa�o. A czy to prawda, �e Afroamerykanie
tak bardzo nienawidz� Kuba�czyków, �e traktuj� kuba�skich
gliniarzy jak przybyszów z kosmosu, zes�anych nie wiadomo
sk�d tylko po to, by dokopa� czarnym? Hm... Patrzcie,
pa�stwo... I rzeczywi�cie próbowa� si� temu przyjrze� przez...
jakie� pi�� minut? Bo potem kwestia ta zupe�nie zblad�a w
obliczu dr�cz�cego Eda pytania, czy magazyn absolwentów
Yale przy�le swojego fotografa. Potem jeszcze okaza�o si�, �e
doMiami nap�ywaj� dziesi�tki tysi�cy Haita�czyków, którym
bardzo si� nie podoba, �e rz�d ameryka�ski zalegalizowa�
bez mrugni�cia powiek� nap�yw nielegalnych imigrantów z
Kuby, a nie chce kiwn�� palcem dla Haita�czyków... A co z



Wenezuelczykami, Nikaragua�czykami, Portoryka�czykami,
Kolumbijczykami, Rosjanami, Izraelczykami... Hm...
Naprawd�? Trzeba to zapami�ta�... Dobra, jeszcze raz...

Wszak�e celem tego briefingu – celem, który próbowano
u�wiadomi� Edowi w zawoalowany sposób – by�o wskazanie
nowemu naczelnemu, i� nie powinien wykorzystywa� napi��
i zadra�nie� w Mie�cie Imigrantów jako czo�owych
materia�ów gazety. W �adnym wypadku. Celem tego
briefingu by�o wskazanie Edowi i redakcji, i� maj�
„przymyka� oczy” na napi�cia i zadra�nienia, a w zamian
podkre�la� Ró�norodno��, która jest nie tylko dobra, ale i
szlachetna, pod warunkiem �e nie mówimy o niej w sensie
podzia�ów, bez których wszyscy si� obejdziemy. Chodzi�o o
to, by podpowiedzie� Edowi, �eby zachowa� ostro�no�� i nie
antagonizowa� grup etnicznych... Powinien znale�� „z�oty
�rodek” i przeczeka� jako� okres do planowanej przez
syndykat „cyfryzacji” „Heralda” i „El Nuevo Heralda”,
która uwolni oba tytu�y z przerdzewia�ych oków druku i
zamieni je w zgrabne e-gazety dwudziestego pierwszego
wieku. Podtekst brzmia� nast�puj�co: niech kundelki warcz�
na siebie, skacz� sobie do garde� i wypruwaj� bebechy
ostrymi jak brzytwy k�ami, ty masz podkre�la� Ró�norodno��
i przypomina� im, �eby umy�y z�by.

To wszystko wydarzy�o si� przed trzema laty. Ed, w ogóle
nie s�uchaj�c, co do niegomówiono, niczego zrazu nie poj��.
Trzy miesi�ce po obj�ciu stanowiska redaktora naczelnego
pu�ci� do druku cz��� pierwsz� reporta�u m�odego
odwa�nego dziennikarza �ledczego o tajemniczym znikni�ciu
dziewi�ciuset czterdziestu tysi�cy dolarów, przyznanych przez
rz�d federalny pewnej antycastrowskiej organizacji z Miami,
by mog�a rozpocz�� nadawanie niedaj�cych si� zag�usza�
programów telewizyjnych na Kub�. �aden z podanych w
reporta�u faktów nie zosta� obalony czy cho�by powa�nie



zakwestionowany. Ale „spo�eczno�� kuba�ska” – bez
wzgl�du na to, co ów termin oznacza – podnios�a taki
rwetes, �e zako�ysa�a Edem w posadach. Najpierw
„spo�eczno�� kuba�ska” zablokowa�a linie telefoniczne,
maile, strony internetowe, a nawet faksy zarówno „Heralda”,
jak i kwatery g�ównej Loop Syndicate w Chicago, tak �e
wszystko to zwyczajnie pad�o. Potem przed siedzib�
„Heralda” zacz��y si� zbiera� t�umy, które ca�ymi dniami
wrzeszcza�y, skandowa�y, wy�y i wymachiwa�y
transparentami g�osz�cymi, i� nale�y WYBI� WSZYSTKIE
CZERWONE SZCZURY W HERALDZIE; a ponadto FIDEL,
SI! PATRIOTYZM, NO!; BOJKOTUJCIE EL HABANA
HERALD; EL MIAMI HEMOROIDY; MIAMI HERALD TO
DZIWKA CASTRO; MIAMI HERALD... i tak dalej, i tym
podobne. W�ród nieustaj�cej kanonady wyzwisk, jakimi
hiszpa�skoj�zyczne stacje telewizyjne i radiowe obrzuca�y
Loop Syndicate, nowych w�a�cicieli „Heralda”, naj�agodniej
brzmia�o okre�lenie firmy mianem „zara�liwego, skrajnie
lewicowego wirusa”. Sam „Herald”, zawiadywany przez
„bolszewickich komisarzy”, sta� si� gniazdem „otwarcie
lewicowych, radykalnych intelektualistów”, jego nowy
naczelny, Edward T. Topping IV, okaza� si� „towarzyszem i
fagasem Fidela”. M�ody odwa�ny reporter by� – jak
dowodzono w blogach – „zagorza�ym komunist�”, a w
dzielnicach Hialeah i Ma�a Hawana rozdawano ulotki i
wieszano afisze z jego podobizn�, adresem, numerami
telefonów – komórkowych i stacjonarnych – oraz napisem:
POSZUKIWANY ZA ZDRAD	. Gro�by �mierci wymierzone
w dziennikarza, jego �on� oraz trójk� ma�ych dzieci pada�y
g�sto jak strza�y z karabinu maszynowego. Syndykat
zareagowa�, wytykaj�c Edowi – je�li umie si� czyta� mi�dzy
wierszami – �e jest zramola�ym kretynem: publikacj� cz��ci
drugiej i trzeciej reporta�u wstrzymano i wyra�nie



poinstruowano „zramola�ego kretyna”, �eby w ogóle nie
pisa� o grupach antycastrowskich, o ile policja nie oskar�y
ich oficjalnie o morderstwo, podpalenie czy napad z broni�
w r�ku, w wyniku którego dosz�o do powa�nych strat i ofiar.
Syndykat sarka� na koszty przeniesienia reportera wraz z
rodzin� – pi�ciu osób! – w bezpieczne miejsce na sze��
tygodni, a do tego wynaj�cia ochrony.

W ten sposób Edward T. Topping IV wyl�dowa� na
lataj�cym spodku z Marsa w samym �rodku ulicznej bójki
w Miami.

Tymczasem Mac dojecha�a Zielonym Elfem do ko�ca
jednej parkingowej alei i skr�ci�a w drug�.

– O�e� ty... – wykrzykn��a i ugryz�a si� w j�zyk, nie
bardzo wiedz�c, jak jeszcze mog�aby obrazi� z�oczy�c�, w
którego ty� o ma�o nie wjecha�a.

Oma�o nie wjecha�a w kufer du�ego z�ocistegomercedesa,
z�ocistego w dystyngowany europejski sposób... a mo�e to
nawet by� maybach... l�ni� w zamieraj�cym elektrycznym
pó�mroku i szuka�, jak oni, wolnego miejsca do parkowania.
Je�li jakie� si� znajdzie, mercedes czy maybach b�dzie
pierwszy.

Mac zwolni�a, by zwi�kszy� odst�p mi�dzy samochodami.
W tej samej chwili us�yszeli pisk opon hamuj�cego szale�czo
auta. Wnosz�c z odg�osu, jad�cy z du�� pr�dko�ci� kierowca
wykona� tak karko�omny skr�t o sto osiemdziesi�t stopni,
�e opony wydar�y si� pod niebiosa. Teraz samochód znów
brawurowo przyspiesza� tu� za nimi. Jego przednie �wiat�a
roz�wietli�y wn�trze Zielonego Elfa.

Co to za idioci? – Mac niemal wrzasn��a.
Oboje z Edem zaparli si� nogami o pod�og�, oczekuj�c

nieuniknionego uderzenia w ty�, ale samochód zahamowa�
w ostatnim momencie i zatrzyma� si� jakie� dwa jardy za ich
kufrem. Kierowca, dla fasonu, ze dwa razy przegazowa� silnik.



– Co ten idiota sobie wyobra�a? – spyta�a Mac. – Przecie�
nie mo�e nas wyprzedzi�, nawet gdybym go pu�ci�a!

Ed obróci� si� na fotelu, by przyjrze� si� winowajcy.
– Jezu Chryste, nic nie widz� przez te o�lepiaj�ce �wiat�a!

Ale to chyba jaki� kabriolet. Zdaje si�, �e prowadzi kobieta,
ale nie jestem pewny.

– Prymitywna dziwka! – rzuci�a Mac.
A potem... Ed nie wierzy� w�asnymoczom! Tu� przed nimi

w �cianie aut po prawej stronie zapali�y si� �wiat�a cofania!
Oraz czerwona diodowa lampa hamulca za tyln� szyb�! To
�wiat�o stopu znajdowa�o si� tak wysoko, �e cofaj�ce auto
nie mog�o by� niczym innym, jak tylko jakim� escalade albo
denali czy innym behemotem z gatunku SUV-ów. Czy to
mo�liwe... �eby kto� chcia� wyjecha� z tej nieprzeniknionej
�ciany litego metalu?

– Nie wierz� – oznajmi�a Mac. – I nie uwierz�, dopóki nie
wyjedzie. To cud!

Jak jeden m�� spojrzeli przed siebie, aby przekona� si�,
czy konkurencja, a mianowicie mercedes, zauwa�y�a �wiat�a
i czy cofa si�, by zaj�� nale�ne jej miejsce. Chwa�a Bogu
mercedes nie zahamowa�... patrolowa� dalej alej�... zbli�aj�c
si� do jej ko�ca... zupe�nie nie�wiadom cudu, jaki si� dokona�.

Pojazd wyje�d�a� powoli ze �ciany aut... gigantyczny,
czarny... olbrzym...! Cofa� wolno... bardzo wolno... By� to
prawdziwy potwór, a imi� jego brzmia�o anihilator. Chrysler
rozpocz�� produkcj� tego monstrum w roku 2011, by
konkurowa� z cadillakiem escalade.

Jaskrawe �wiat�a samochodu stoj�cego za ich plecami
zacz��y z wolna opuszcza� wn�trze elfa, by raptem zupe�nie
znikn��. Ed obejrza� si� przez rami�. Kierowca kabrioletu
wrzuci� wsteczny bieg i wykonywa� manewr zawracania. Ed
dopiero teraz móg� lepiej si� przyjrze� tamtemu autu. Tak,
za kierownic� siedzia�a kobieta, ciemnow�osa, m�oda z



wygl�du, a kabriolet – Chryste Panie! – by� bia�ym ferrari 403!
Wyci�gn�� r�k� ku tylnej szybie i zwróci� si� do Mac:
– Twoja prymitywna dziwka odje�d�a. Zawraca, �eby

skr�ci� w s�siedni� alej�. I nie uwierzysz, czym je�dzi...
ferrari 403!

– Co oznacza...?
– Co oznacza, �e porusza si� autem wartym dwie�cie

siedemdziesi�t pi�� tysi�cy dolarów! Ten model ma prawie
pi��set koni. Na tych ferrari �cigaj� si� we W�oszech. Kiedy�
zamie�cili�my ca�y artyku� o czterystatrójce.

– Och, przypomnij mi pó�niej, na pewno przeczytam –
rzuci�a Mac. – Ale w tej chwili to cudowne auto ma tylko
t� zalet�, �e odje�d�a nim ta prymitywna dziwka.

Za ich plecami rozleg� si� z�owieszczy pomruk cudownego
auta, a zaraz potem przera�liwy pisk opon – siedz�ca za
kierownic� ferrari kobieta pali�a gum�, �eby zawróci� tam,
sk�d j� przynios�o.

Anihilator cofa� si�... niezgrabnie... bardzo niezgrabnie.
Czarny gigantyczny kufer j�� zwraca� si� ku Zielonemu
Elfowi... ci��ko... zwali�cie... by wykr�ci� na wprost i ruszy�
ku wyjazdowi z parkingu. Anihilator przypomina� olbrzyma,
który po�era zielone elfy na drugie �niadanie jak jab�ka albo
batoniki musli. Mac, wyczuwaj�c bez w�tpienia t� przewag�,
wrzuci�a wsteczny bieg i cofn��a elfa, by zrobi� olbrzymowi
tyle miejsca, ile tylko by�o mu potrzeba.

– Czy zauwa�y�a� – zapyta� Ed – �e ludzie kupuj�cy tego
rodzaju pojazdy nigdy nie wiedz�, jak si� je prowadzi? Ka�dy
manewr zajmuje im ca�� wieczno��. Nie maj� poj�cia o
kierowaniu czo�gami.

Teraz przed ich oczami roztoczy� si� widok na niemal
nierealny twór geograficzny... puste miejsce parkingowe.

– Okay, ch�opie – mrukn��a Mac, maj�c na my�li
anihilatora – bierz dup� w troki i spadaj!



Kiedy tylko wypowiedzia�a s�owo „spadaj”, u wylotu alei
zagrzmia� dudni�cy mechaniczny ryk wysokoobrotowego
silnika spalinowego oraz gniewny wizg gumy. Bo�e
Wszechmog�cy! Jaki� samochód przyspiesza� tak gwa�townie
jak tamto ferrari i p�dzi� parkingow� alej� pod pr�d! Maj�c
przed oczami kad�ub anihilatora, Ed i Mac nie widzieli, co
si� przed nim dzieje. W nast�pnym u�amku sekundy ryk
silnika nasili� si� – �ami�cy przepisy pojazd musia�
zdecydowa� si� na czo�owe zderzenie z czo�giem. Klakson
anihilatora i jego �wiat�a stopu wydar�y si� na
czeeeeerwooooono – piiiiiiisk gumy – nadje�d�aj�cy z
przeciwka pojazd skr�������caaaaa gwa�townie, by nie
zderzy� si� z SUV-em – bia�a plaaaaaama, zwie�czona
male�k� czaaaaaaarn����� plaaaaamk�����,
wyjeeeeeeechaaaaaawszy zza anihilatora,
przeeeeeeemyyyyyykaaaaa z prawej strony Eda i gna, i
wtacza si� na mityczne puste miejsce parkingowe,
paaaaaal����c gum� przy hamowaniu tu� przed Edem iMac.

Szok, os�upienie – i �up! – ich o�rodkowe systemy nerwowe
zalewa fala... poni�enia! Bia�� plam� by�o ferrari 403;
male�k� czarn� plamk� fryzura prymitywnej dziwki. Trafi�o
to do nich szybciej, ni� da si� to wypowiedzie�. Gdy
prymitywna dziwka zda�a sobie spraw�, �e zwalnia si�
miejsce parkingowe, zawróci�a, pop�dzi�a pod pr�d s�siedni�
alej�, zakr�ci�a za �cian� samochodów, wjecha�a w t� alej�
– znów pod pr�d – przedar�a si� obok anihilatora i wstrzeli�a
si� w wolny prostok�t. No bo przecie� w�a�nie do tego s�u�y
ferrari 403! I có� mo�e na to poradzi� taki uleg�y ekologiczny
aktywista jak Zielony Elf, uszcz��liwiaj�cy straszliwie
poranion� Matk� Ziemi� drobnymi dobrymi uczynkami?
Nie ma innego wyboru, musi to przyj�� jak... jak elf.

Anihilator po�egna� si� z prymitywn� dziwk� kilkoma
gniewnymi r�bni�ciami pi��ci� w klakson, po czym potoczy�



si� przed siebie, kieruj�c si� najprawdopodobniej ku bramie.
Ale Mac nie ruszy�a si� z miejsca. Nie mia�a zamiaru nigdzie
st�d odje�d�a�, dotkni�ta do �ywego, w�ciek�a.

– Co za dziwka! – warkn��a. – Co za bezczelna ma�a
dziwka!

Wypowiedziawszy te s�owa, wrzuci�a bieg i podjecha�a
kawa�ek, zatrzymuj�c si� tu� za ferrari, które znalaz�o si� z
prawej strony ich autka.

– Co robisz? – zapyta� Ed.
– Je�li komu� si� wydaje, �e ujdzie mu to na sucho, zaraz

zmieni zdanie – odpar�a. – Chce z nami pogrywa�? Okay,
zabawimy si�.

– Jak to? – spyta� Ed.
Szcz�ka Mac napi��a si� zdecydowanie po BAP-sku.

Wiedzia�, co to oznacza. To oznacza, �e transgresja, jakiej
dopu�ci�a si� ta prymitywna dziwka, nie by�a zwyk�ym
przejawem braku szacunku i z�ego wychowania. Sta�a si�
grzechem �miertelnym.

Ed poczu�, �e przek�adnia w jego sercu wrzuci�a wy�szy
bieg. Od najwcze�niejszych lat unika� publicznego
okazywania z�o�ci i wystrzega� si� przemocy fizycznej. A
poza tym by� naczelnym „Heralda”, cz�owiekiem Loop
Syndicate w Miami. W cokolwiek si� wda w miejscu
publicznym, zostanie to nag�o�nione po stokro�.

– Co chcesz zrobi�? – By� �wiadom, �e nagle straszliwie
ochryp�. – Jestem pewien, �e to niewarte... – Zapomnia�
s�owo, którym ko�czy� si� ten frazeologizm.

Mac i tak nie zwraca�a na niego uwagi. Wbi�a wzrok w
prymitywn� dziwk�, która w�a�nie wysiada�a z ferrari.
Widzieli jedynie jej plecy. Ale gdy tylko zacz��a si� odwraca�
w ich stron�,Mac nacisn��a guzik otwieraj�cy okno pasa�era,
przechyli�a si� nad udami Eda i zadar�a g�ow�, by spojrze�
dziwce prosto w oczy.




