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PIERWSZE POLSKIE WYDANIE

Pewnego letniego poranka w roku 1984, pó niej ni
zazwyczaj, Zoyd Wheeler wychyn ze snu w socu sczcym
si przez zwisajcy w oknie pncy fikus, przy wtórze
szwadronu tupicych po dachu sójek. nio mu si, e sójki
s gobiami pocztowymi skd zza oceanu, ldujcymi jeden
za drugim i znów zrywajcymi si do lotu, przynoszcymi
wiadomoci, których, poród rozedrganych wiatem skrzyde,
odebra na czas nie by w stanie. Pojmowa, e to kolejny
bolesny kuksaniec od wiadomych si niemal na pewno
powizanych z listem, który nadszed wraz z psychiatrycznym
wiadczeniem rentowym i przypomina mu, e jeli przed
upywem tygodnia nie odstawi publicznie jakiego wyskoku,
przestanie si kwalifikowa do renty. Wyjkoli si z óka.
Gdzie w dole wzgórza pracoway moty i piy, a w radiu
czyjej furgonetki graa muzyka country. Skoczyy mu si
fajki.
Na kuchennym stole, obok pudeka patków Count Chocula
– jak si okazao pustego – znalaz wiadomo od Prairie.
Tato, znów zmienili mi zmian, wic pojechaam z Thapsi.

Dzwonili z Kanau 86, mówili, e to pilne, powiedziaam im:
spróbujcie go kiedy dobudzi. I tak Ci kocham. Prairie.
– Znowu Fruit Loops – mrukn do liciku. Nie s takie
ze, kiedy posypie si je nesquikiem, w dodatku w rónych
popielniczkach walao si kilka dajcych si dopali petów.
Spdziwszy w azience tyle czasu, e wicej si nie dao, zabra
si za szukanie telefonu, dzwonienie do lokalnej stacji
telewizyjnej i recytowanie tegorocznego komunikatu
prasowego. Ale...
– Niech pan to lepiej sprawdzi jeszcze raz, panie Wheeler.
Powiedziano nam, e zmieniono panu harmonogram.
– U kogo mam sprawdzi? Przecie sam to robi, nie?
– Wszyscy mamy si zameldowa w Cucumber Lounge.
– Ale beze mnie, bo ja bd w Log Jam w Del Norte.
Co si dzieje z tymi lud mi? Przecie Zoyd planowa to od
wielu tygodni.
Desmond lea na ganku w okolicy miski, która za spraw
sójek, zrywajcych si z sekwoi i porywajcych psu jedzenie
kawaek po kawaku, zawsze bya pusta. Od jakiego czasu
psia karma zmienia nastawienie sójek do wiata; niektóre,
jak mówiono, ganiay za samochodami osobowymi i
pick-upami przez cae kilometry i dziobay kadego, komu
si to nie podobao. Kiedy Zoyd wyszed, Desmond obrzuci
go pytajcym spojrzeniem.
– Kombinuj dalej. – Zoyd pokrci gow, widzc
czekoladowe okruszki na pysku psa. – Wiem, e ci nakarmia,
Desmond, i wiem te, czym ci nakarmia. – Pies odprowadzi
go a do bierwion na opa, machajc ogonem na znak, e nie
czuje urazy, wpatrywa si w swojego wyjedajcego tyem
na leny dukt pana, a w kocu odwróci si i zaj wasnymi
sprawami.

Zoyd pojecha do Galerii Vineland i kry przez chwil po
parkingu, wypalajc poow skrta, którego znalaz w kieszeni,
po czym zaparkowa fur i poszed do More Is Less, dyskontu
dla obfitszych kobiet, kupi barwn sukienk koktajlow w
dobrze wygldajcych w telewizji kolorach, pacc za ni
czekiem, który – jak przeczuwali oboje z ekspedientk – by
bez pokrycia i wylduje przylepiony do kasy; nastpnie uda
si do mskiej toalety na stacji benzynowej Breez-Thru, gdzie
przebra si w sukienk i damskim grzebyczkiem utapirowa
to, co mia na gowie i na policzkach w kbowisko, które –
jak mia nadziej – specjalistom od zdrowia psychicznego
wyda si naleycie zaburzone. Wróci do samochodu, nala
do baku benzyny za pi dolarów, wyj wier galonu oleju
z trzymanej na tylnym siedzeniu skrzynki, znalaz lejek, wbi
go w puszk i dola wikszo do silnika, z wyjtkiem
odrobiny, któr zmiesza z benzyn i przela do zbiorniczka
malekiej eleganckiej, zapewne importowanej piy
acuchowej wielkoci karabinka maszynowego Mini-Mac, a
potem ukry pi w póciennej torbie plaowej. Znajomy
Prairie, Slide, wyszed z kantorka, eby popatrze.
– O-o, czy to ju pora?
– W tym roku te mnie to zaskoczyo. Chyba robi si na
to za stary.
– Znam to uczucie. – Slide pokiwa gow.
– Masz pitnacie lat, chopie.
– I wszystko widziaem. Na czyje okno padnie w tym roku?
– Niczyje. Daj za wygran, wyskakiwanie przez okna to
przeszo, w tym roku bior ma pi acuchow do Log
Jam i przekonam si, co bdzie dalej.
– Eee... moe lepiej nie, panie Wheeler. By pan tam
ostatnio?

– No, wiem, e siedz tam twardzi hombre, same
skurczybyki, którym przez cay dzie drzewa zwalaj si na
by, wic nie maj za bardzo cierpliwoci do wygupów, ale
przemawia za mn element zaskoczenia, nie?
– Przekona si pan – rzuci znudzony Slide.
Jasne, e tak, ale dopiero po zmarnowaniu mnóstwa czasu
– o wiele wicej, ni mogo znie jego mocno nadwerone
poczucie humoru – na stojedynce, a to z powodu konwoju
przybyych z innego stanu i objedajcych ospale sekwoje
kamperów Winnebago, poród których na dwupasmowych
odcinkach musia hamowa, redukowa bieg i znosi multum
nie zawsze przyjemnych uwag.
– Odwalcie si! – wrzeszcza, przekrzykujc silnik. – Tak,
to... eee... oryginalny Calvin Klein!
– Calvin nie szyje rozmiarów wikszych od czternastki! –
woaa do niego przez okno dziewczynka modsza od Prairie.
– A ciebie trzeba zamkn!
Bya ju pora lunchu, kiedy w kocu dojecha do Log Jam,
gdzie z rozczarowaniem stwierdzi, e brakuje mediów, bo na
wieo wyasfaltowanym parkingu stay tylko maszyny z
wyszej póki dla zamoniejszych klientów. Bya to pierwsza
z kilku nieprzyjemnych wiadomoci z ostatniej chwili. Starajc
si myle pogodnie – przyjmowa, na przykad, e ekipy
telewizyjne zwyczajnie si spó ni – Zoyd zabra torb z pi,
poprawi raz jeszcze fryzur i wpad do Log Jam, gdzie z
miejsca zauway, e wszystko – poczwszy od kuchni, a po
klientel – pachnie inaczej.
O-o. Czy nie powinien przypadkiem sta gdzie tutaj bar
dla drwali? Wszyscy wiedzieli, e nadeszy wspaniae czasy
dla sztywniaków z lasów – cho nie dla tych z tartaków, bo
Japoczycy kupowali na pniu nieprzerobione na tarcic

drewno – ale mimo wszystko widok by zaskakujcy.
Niebezpieczni mczy ni o pogardliwym nastawieniu,
szczególnie wobec mierci, siedzieli na dizajnerskich stokach
barowych, sczc mimozy z kiwi. Szafa grajca synna niegdy
na odcinku setek zjazdów z nadbrzenej autostrady dziki
gigantycznej kolekcji country-and-western, wród której byo
sze coverów So Lonesome I Could Cry, zostaa
przeformatowana na lekk muzyk klasyczn i new age
ciurkajcy taktownie na granicy syszalnoci, spowalniajcy
i usypiajcy ca sal drwali i pilarzy, którzy obecnie
przypominali modeli z reklam na Dzie Ojca. Jako pierwszy
zwróci na Zoyda uwag jeden z wyszych sporód tych
osobników i postanowi wzi spraw w swoje rce. Mia
stylowe okulary przeciwsoneczne, koszul Turnbull & Asser
w pastelow krat, warte kilkaset dolarów dinsy od Mme.
Gris i buty après-rbanie z przygaszonego, lecz
niezaprzeczalnie bkitnego zamszu.
– Dzie dobry, liczna panienko, wystrzaowo panienka
wyglda, w innych okolicznociach i innym nastroju wszyscy
zechcielibymy pozna panienk i jej rozliczne zalety bliej,
bo modowy komunikat panienki wskazuje, i naley panienka
do wraliwych osób, które potrafi oceni problem, który
nam si zarysowa w kwestii orientacyjnych drga, jeli
panienka nad...
Mocno skonfundowany Zoyd, którego instynkt
samozachowawczy nie spisywa si od jakiego czasu najlepiej,
postanowi wyj z torby pi.
– Buster! – zawoa bagalnie do waciciela za barem. –
Gdzie s media? – Urzdzenie natychmiast przykuo uwag
goci w sali, i to nie tylko ze wzgldu na nowinkarstwo
techniczne. Widzieli przed sob wykonane na zamówienie

damskie narzdzie acuchowe, „wystarczajco mocne do
drewna” – jak gosia reklama – lecz na tyle mae, by zmieci
si w torebce”. Prowadnic, uchwyty i obudow wyoono
prawdziw macic perow, a nad acuchem gotowym w
kadej chwili zazgrzyta zbami wypisano górskim krysztaem
imi modej damy, od której poyczy instrument – CHERYL
– potraktowane przez wszystkich obecnych jako
przebierankowy przydomek Zoyda.
– Spokojnie, kowbojko, wszystko jest w porzsiu. – Drwal
cofn si, Zoyd pocign ostronie za jedwabny sznureczek
misternego rozruszniczka, i damska perowa pia acuchowa
zgrzytna i oya.
– Posuchaj, jak mruczy to malestwo.
– Zoyd, co ty tu, do kurwy ndzy, wyprawiasz tak daleko
od domu? – Buster doszed do wniosku, e czas interweniowa.
– aden kana nie przyle ci jebanej ekipy taki kawa od
miasta. Czemu nie jeste w Eurece albo gdzie w Arcacie?
Drwal spojrza uwaniej.
– Znasz t osob?
– Gralimy razem w starej Six Rivers Conference – odpar
Buster cay w umiechach. – To byy czasy, nie, Zoyd?
– Nie sysz ci! – wrzasn Zoyd, starajc si zachowa
szybko bledncy gro ny image. Niechtnie skrci
przepustnic licznej perowej piy, najpierw do damskiego
basu, a potem cakiem. I rzuci w niosce si po sali echo: –
Widz, e zmienilicie wystrój.
– Jakbycie wpadli w zeszym miesicu, ty i ta twoja pika,
pomoglibycie nam wybebeszy knajp.
– Wybacz, Buster, chyba rzeczywicie wybraem zy lokal,
nie mog ci przecie nic odpiowa, bo wpakowae w to kup
forsy... Przyjechaem tu tylko z powodu gentryfikacji South

Spooner, Two Street i innych kiedy podejrzanych okolic, na
której cierpi moja kiesze, bo teraz mieszkaj tam ludzie
lubicy si procesowa, i to o grub kas, i maj takich
prawników od odszkodowa z miasta, e wystarczy, e si
wysmarkam w ich designersk chusteczk, i siedz po uszy w
gównie.
– No, mówic szczerze, my te nie jestemy ju tacy
ostatni, Zoyd, jak nas pamitaj. Odkd odwiedzi nas George
Lucas z ekip, dokonaa si tu, powiadam ci, prawdziwa
zmiana wiatopogldowa.
– Taa, zauwayem... Suchaj, nalejesz mi mae damskie
piwko... Wiesz, e jeszcze nie widziaem tego filmu?
Mówili o Powrocie Jedi (1983), krconym czciowo w tej
okolicy, co, zdaniem Bustera, zmienio tutejsze ycie na
zawsze. Barman opar tuste okcie na jedynej rzeczy, której
nie zmieniono: oryginalnym barze z przeomu wieków,
arcydziele snycerki wykonanym z jednego gigantycznego
pnia sekwoi.
– Pod spodem wci jestemy chopakami ze wsi.
– Sdzc po parkingu, z niemieckiej.
– Ty i ja, Zoyd, jestemy jak Wielka Stopa. Czas pynie, a
my si nie zmieniamy. Posuchaj mnie teraz: odkrywam w
tobie pragnienie nowych dowiadcze, ale nie jeste zwykym
barowym zabijak, wic lepiej trzymaj si swojej specjalnoci,
któr jest chyba w zasadzie... transfenestracja?
– Mmm... tak przypuszczaem – szepn niemal
niesyszalnie jaki drwal, przysuwajc si i kadc rk na
udzie Zoyda.
– Poza tym – cign niewzruszony Buster, wbijajc wzrok
w do drwala – wyskakiwanie przez okna to twój modus
operandi. Zaczniesz z czym nowym w tak pó nym wieku, a

stan bdzie musia grzeba ci w danych w komputerze, co nie
nastawi ich do ciebie przychylnie. „Aha, zbuntowa si, nie?”,
powiedz sobie i zaraz renta zacznie ci si spó nia, moe si
nawet gdzie zapodzieje na poczcie... No, spójrz na mnie,
Lemay! Poka mnie t rk, dobry czowieku, poka mnie,
kochanieki, wntrze doni na barze. Na chwil, bo chc ci
powróy, co ty na to? – Do drwala, która równie dobrze
moga zacisn si w pi, przymuszona dziwnym jowialnym
magnetyzmem Bustera zsuna si natychmiast z uda
psychicznie sparaliowanego Zoyda, czy raczej Cheryl, jak
nazywa go oczarowany (jak si wydaje) Lemay. – Bdziesz
dugo y. – Buster patrzy prosto w oczy Lemaya, a nie na
jego do. – Dziki zdrowemu rozsdkowi i trze wemu
spojrzeniu na rzeczywisto. Pi dolców.
– H?
– No, dobra, postaw nam kolejk. Ten tu Zoyd wyglda
troch dziwnie, ale odwala robot dla rzdu.
– Wiedziaem! – wykrzykn Lemay. – Tajniak!
– wir – wyzna Zoyd.
– Och, no có... to te interesujca praca...
Wanie wtedy zadzwoni telefon, szukano Zoyda. Z
Cucumber Lounge, zajazdu znanego w caym okrgu
Vineland, dzwoni poruszony Van Meter, przyjaciel Zoyda z
dawnych lat. – Mamy sze telewizyjnych wozów
transmisyjnych, jeden z samego miasta, plus karetk i
furgonetk z przekskami. Wszyscy czekaj, wszyscy
zastanawiaj si, gdzie jeste.
– Tutaj. Dzwonisz do mnie. Pamitasz?
– Aha. Celny strza. Ale dzi masz wyskakiwa przez okno
w Cuke!
– Nie! Dzwoniem wszdzie i powiedziaem im, e jestem

tutaj. Co si stao?
– Mówi, e zmienili harmonogram.
– Kurwa. Wiedziaem, e którego dnia mnie to przeronie.
– Lepiej tu przyjed – poradzi Van Meter.
Zoyd odoy suchawk, schowa pi do torby, dokoczy
piwo i wyszed, przesawszy wszystkim w powietrzu causy i
przypomniawszy, eby ogldali wieczorne wiadomoci.
  
Zajazd Cucumber Lounge rozciga si od cieszcego si
z saw motelu z charakterystycznym neonem w gb kilku
hektarów dziewiczego sekwojowego lasu. W cieniu
ogromnych majaczcych czerwonawo drzew stao ze
dwadziecia karowatych domków kempingowych opalanych
drewnem z gankami, grillami, ókami wodnymi i
kablówkami. Podczas krótkiego na pónocy Zachodniego
Wybrzea lata domki te suyy turystom i podrónym, a
przez deszczow reszt roku mieszkali w nich przewanie
miejscowi, paccy tygodniowy czynsz. Opalane drewnem
kozy nadaway si do gotowania, smaenia, a nawet pieczenia,
a w niektórych domkach stay kuchenki gazowe, wic oprócz
dymu z bierwion i surowego zapachu drzew, w powietrzu
unosia si przez cay dzie wo gotowania.
Parking, na którym Zoyd usiowa znale  wolne miejsce,
nie zosta utwardzony, a natura od lat obia na nim
wwozy. Dzi parking ten zaszczyciy wozy mediów oraz
pojazdy policyjnych si specjalnych – stanowych i okrgowych
– migoczce wiatami i odgrywajce syrenami motyw
muzyczny z teleturnieju Va banque. Ekipy telewizyjne, wiata,
kable, kamery byy wszdzie, par przyjechao nawet znad
zatoki San Francisco. Zoyd poczu trem. „Moe jednak

powinienem odpiowa co taniego Busterowi...”, mrucza
pod nosem. W kocu musia zawróci i zaparkowa tyem
na jednym z miejsc Van Metera. Jego stary basista i kumpel
od wyskoków mieszka tutaj od lat w czym, co nadal
nazywa komun i co skadao si ze zdumiewajcej liczby
aktualnych i byych starych, byych chopaków starych,
dzieci zrodzonych z aktualnych i nieaktualnych kombinacji
rodziców oraz rozmaitych ludzi wpadajcych na noc. Zoyd
oglda kiedy w telewizji film o Japonii, o takim, chyba,
Tokio, gdzie yjcy w niewyobraalnym cisku ludzie, nauczyli
si wskutek dziejowej koniecznoci odnosi si do siebie
kulturalnie, wic mimo przeludnienia wietnie dawali sobie
ze sob rad. Kiedy Van Meter – odwieczny poszukiwacz
sensu – wprowadzi si do bungalowu w Cucumber Lounge,
Zoyd mia nadziej, e w efekcie ubocznym uzyska japoski
spokój ducha, ale nic z tego. Zamiast cichego rozwizania
kwestii przeludnienia, „komuna” Van Metera wybraa wyjcie
wysokoenergetyczne
–
cig
zwad.
Nieustanne
wielodecybelowe kótnie wyniesione do poziomu
ceremoniau, opisywane w wewntrznym biuletynie „The
Blind-Side Gazette”, syszane nawet na autostradzie przez
kierowców rozpdzonych ciarówek, z których cz braa
je za zakócenia radiowe, a inni za nawiedzajce okolic
niespokojne duchy.
Lecz oto zza rogu Cuke wyszed sam Van Meter z firmowym
grymasem zranionej niewinnoci na twarzy.
– Jeste gotów? Zaraz zacznie si ciemnia, wyjdzie mga,
i co ty, do cholery, robie w Log Jam?
– Nie, Van Meter, powiedz mi, dlaczego wszyscy s tutaj?
Szli ciek na tyach Cuke, a Van Meter marszczy i
odmarszcza czoo.

– Chyba mog ci powiedzie, skoro ju tu przyjechae, e
wanie zjawi si twój stary kumpel.
Zoyd natychmiast si spoci i przey napad strachu – taki,
od którego od razu chce si sra. Czy to postrzeganie
pozazmysowe, czy tylko reakcja na ton gosu przyjaciela?
Ale wiedzia, o kogo chodzi. I zamiast skupi si na skoku
przez okno, zacz si ba przybysza z dawnych czasów. Nie
bez powodu, bo by nim stary przeladowca Zoyda, agent
DEA, Hector Zuñiga, który wróci niczym bdna federalna
kometa cignca za sob podczas kadego przelotu przez
orbit Zoyda nowe kltwy i zowrogie oddziaywania. Mino
ju sporo czasu od ich ostatniego spotkania, w zasadzie
widzieli si po raz ostatni tak dawno, e Zoyd zaczyna mie
nadziej, e Hector znalaz sobie inne erowisko i przepad
na zawsze. Moesz sobie pomarzy, Zoyd. Hector czeka obok
toalet, udajc, e gra na automacie Zaxxon, i liczc bez
wtpienia na to, e zostanie na nowo wprowadzony do
towarzystwa – honor ten mia przypa w udziale
menaderowi Cuke, Ralphowi Wayvone’owi Juniorowi,
modemu utracjuszowi z San Francisco, gdzie ojciec Ralpha,
dorobiwszy si w takich gaziach przedsibiorczoci, w
których rozliczenia dokonywane s zazwyczaj gotówk, wiele
znaczy. Dzisiaj Ralph Junior odpicowa si w garnitur od
Cerrutiego, bia koszul ze spinkami, zagraniczne póbuty
„nadepnij je, a zginiesz” na podwójnej podeszwie i ca
reszt. Jak wszyscy wokó wydawa si niezwykle spity i
podekscytowany.
– Cze, Ralph, rozlu nij si, to ja odwalam ca brudn
robot.
– Nie gadaj... W przyszy weekend mam lub siostry,
orkiestra odwoaa przyjazd, a ja jestem koordynatorem

weselnym, wic musz znale  zastpstwo. Znasz kogo?
– Taa, moe... Lepiej tego nie spieprz, Ralph, bo wiesz, co
si stanie.
– arty si ciebie trzymaj, h? Dobra, dobra, chod ,
poka ci okno, przez które wyskoczysz. Ka chopakom
zrobi ci drinka. A przy okazji, Zoyd, przyjecha twój stary
kumpel, eby trzyma za ciebie kciuki.
– Oo... – Zoyd wymieni z Hectorem najkrótszy ucisk
kciuka.
– Wspaniay garnitur, Wheeler.
Zoyd ostronie jak saper wycign przed siebie rk, eby
poklepa Hectora po brzuchu.
– A ty nie le poruszasz wsami, amigo.
– Wikszy, ale nie mikszy, ése. A skoro ju mowa o
lunchu, co powiesz na jutro w krgielni Vineland Lanes?
– Nie dam rady, zarabiam na czynsz i mam ju opó nienie.
– To wane! – rzuci z naciskiem Hector. – Spójrz na to
tak: jeli ci udowodni, e wci potrafi by takim samym
zym desperado jak zawsze, pozwolisz mi postawi sobie
lunch?
– Takim samym zym... – Jak to? Dlaczego Zoyd zawsze
daje si nabiera na te sztuczki Hectora? Najlepsze, co mu z
tego kiedykolwiek przyszo, to wielki dyskomfort. – Hector,
jestemy ju na to za starzy.
– Po tylu radociach i po tylu zach...
– No, dobra, przesta, umowa stoi. Ty jeste zy, a ja
przyjad na lunch, ale pozwól mi teraz wyskoczy przez to
okno, okay? Dasz mi par sekund...
Kierownicy produkcji szepnli co do walkie-talkie,
techniczni za wyznaczonym oknem machali wiatomierzami
i nastawiali mikrofony, a Zoyd, oddychajc spokojnie,

powtarza w duchu mantr, któr Van Meter pod koniec
zeszorocznej fascynacji jog sprzeda mu za dwadziecia
dolarów – niezupenie do wycznej dyspozycji Zoyda –
twierdzc przy tym, e kosztowaa go a sto. Wszystko byo
gotowe. Van Meter przekaza mu wolkaskie pozdrowienia
Spocka.
– Gotowym na twój znak, Zet Wuj!
Zoyd przyjrza si sobie w lustrze za barem, poprawi
fryzur i odwróci si opanowany, by z wrzaskiem i czystym
umysem podbiec prosto ku oknu i wyskoczy przez nie na
zewntrz. Od razu wiedzia, e co poszo nie tak. W ogóle
nie poczu siy uderzenia, szko w zetkniciu z jego ciaem
zabrzmiao i zachowao si inaczej ni zwykle, nie stawiao
oporu i nie rezonowao, nie pko z trzaskiem i tylko mlasno
jako tak pokrtnie.
Po obowizkowej szary z obkanym grymasem na ustach
na kad z telewizyjnych kamer oraz po zakoczeniu przez
policj papierkowej roboty Zoyd dostrzeg ktem oka Hectora,
który przykucnwszy wród lecych na ziemi byszczcych
odamków wybitej szyby, podniós ostry wyszczerbiony
wielokt okiennego szka.
– Czas na ze wieci! – zawoa, umiechajc si zoliwie
w dobrze znany Zoydowi sposób. – Jeste gotów? – Wysun
szybko gow jak atakujca mija i odgryz spory kawa szyby.
Kurwa ma, Zoyd zamar. Odjebao mu..., ale nie, chyba
nie, bo Hector u spokojnie szko i zgrzyta oblinionymi
zbami z tym samym zoliwym umieszkiem na ustach,
mruczc z zadowoleniem:
„Mmmm!” oraz „¡Qué rico, qué sabroso!”. Van Meter
puci si pdem za odjedajc karetk, wrzeszczc:
„Sanitariusz!”, a Zoyd zaapa, bo nie by przecie medialn

dziewic i czytywa „Tele Tydzie”, wic przypomnia sobie
artyku o kaskaderskich oknach wykonywanych z
przejrzystego arkusza cukru, który pka i amie si, nie ranic
i nie wyrzdzajc szkód. To dlatego okno od razu wydao mu
si dziwne: mody Wayvone wyj z niego normaln szyb i
zastpi j cukrow.
– Znów mnie wyruchae, Hector, wielkie dziki.
Ale Hector znikn ju w wielkim szarym sedanie z federaln
rejestracj. Niedobitki kamerzystów filmoway krajobrazowe
przebitki w Cuke i synny obracajcy si neon, który Ralph
Junior z radoci wczy wczeniej ni zwykle: zielony
neonowy ogórek z mrugajcymi pryszczami, wzniesiony pod
ktem graniczcym plus minus o jeden czy dwa stopnie z
obscenicznoci. Czy nastpnego dnia Zoyd powinien
pojecha do krgielni? Technicznie rzecz ujmujc, nie. Ale w
oczach agenta pojawi si bysk, który dao si widzie i teraz
– mimo przyciemnianych szyb federalnego auta, mimo
przedwieczornej mgy kbicej si na szerokim poboczu, w
któr wjecha Hector, mknc ku stojedynce. Zoyd czu w
kociach, e znów zostanie wkrcony. Hector od lat chcia
zrobi z niego TW, ale do tej pory – znów z technicznego
punktu widzenia – Zoyd zachowa dziewictwo. Ale
skurwysynek nie chcia da za wygran. Wraca, cigle wraca,
za kadym razem przywoc ze sob nowy, coraz bardziej
obkany plan, a Zoyd wiedzia, e którego dnia dla witego
spokoju powie „pieprz to” i przejdzie na drug stron.
Pytanie brzmi, czy zrobi to teraz, czy moe kiedy indziej? Czy
ma czeka na kolejny obrót? Bo czu si jak w Kole fortuny,
cho w okolicy nie byo Pata Sajaka, który by go po
przyjacielsku pocieszy, ani opalonej i piknej Vanny White
w rogu ekranu, która zaczarowaaby koo, yczya mu

szczcia i odkrya przed nim kolejne litery wiadomoci,
której za nic w wiecie nie chcia przeczyta.

Zdy dojecha do domu, eby obejrze siebie w Pudle,
ale musia zaczeka, a córka skoczy oglda film o czwartej
trzydzieci: Pia Zador w The Clara Bow Story. Prairie
pomacaa materia jaskrawej sukienki.
– Pikny wzór, tatusiu. Nówka, chiba. Dasz mi j, jak ju
nie bdzie ci potrzebna. Rzuc j na futon.
– Ej, spotykasz si z drwalami, pilarzami, rbaczami i
takimi tam?
– Zoy-oyd...
– Nie obraaj si, paru takich goci dao mi dzisiaj swoje
telefony, pojmujesz? Razem z banknotami o rónych
nominaach.
– Po co?
Zmruy oczy i przyjrza si jej uwaniej. Czy to jakie
podchwytliwe pytanie?
– Poczekaj, mamy rok tysic dziewiset osiemdziesity
czwarty, tak? To znaczy, e masz ile... czternacie lat?
– Prawidowa odpowied . Grasz o samochód?
– No, nie zo si, to nic osobistego. – Zdejmowa sut
kolorow sukni.

