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Pewnego letniego poranka w roku 1984, pó
niej ni�
zazwyczaj, ZoydWheeler wychyn�� ze snu w s�o�cu s�cz�cym
si� przez zwisaj�cy w oknie pn�cy fikus, przy wtórze
szwadronu tupi�cych po dachu sójek. �ni�o mu si�, �e sójki
s� go��biami pocztowymi sk�d� zza oceanu, l�duj�cymi jeden
za drugim i znów zrywaj�cymi si� do lotu, przynosz�cymi
wiadomo�ci, których, po�ród rozedrganych �wiat�em skrzyde�,
odebra� na czas nie by� w stanie. Pojmowa�, �e to kolejny
bolesny kuksaniec od wiadomych si� niemal na pewno
powi�zanych z listem, który nadszed� wraz z psychiatrycznym
�wiadczeniem rentowym i przypomina� mu, �e je�li przed
up�ywem tygodnia nie odstawi publicznie jakiego� wyskoku,
przestanie si� kwalifikowa� do renty. Wyj�koli� si� z �ó�ka.
Gdzie� w dole wzgórza pracowa�y m�oty i pi�y, a w radiu
czyjej� furgonetki gra�a muzyka country. Sko�czy�y mu si�
fajki.
Na kuchennym stole, obok pude�ka p�atkówCount Chocula

– jak si� okaza�o pustego – znalaz� wiadomo�� od Prairie.
Tato, znów zmienili mi zmian�, wi�c pojecha�am z Thapsi�.



Dzwonili z Kana�u 86, mówili, �e to pilne, powiedzia�am im:
spróbujcie go kiedy� dobudzi�. I tak Ci� kocham. Prairie.
– Znowu Fruit Loops – mrukn�� do li�ciku. Nie s� takie

z�e, kiedy posypie si� je nesquikiem, w dodatku w ró�nych
popielniczkach wala�o si� kilka daj�cych si� dopali� petów.
Sp�dziwszy w �azience tyle czasu, �e wi�cej si� nie da�o, 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 b�d� w Log Jam w Del Norte.
Co si� dzieje z tymi lud
mi? Przecie� Zoyd planowa� to od

wielu tygodni.
Desmond le�a� na ganku w okolicy miski, która za spraw�

sójek, zrywaj�cych si� z sekwoi i porywaj�cych psu jedzenie
kawa�ek po kawa�ku, zawsze by�a pusta. Od jakiego� czasu
psia karma zmieni�a nastawienie sójek do �wiata; niektóre,
jak mówiono, gania�y za samochodami osobowymi i
pick-upami przez ca�e kilometry i dzioba�y ka�dego, komu
si� to nie podoba�o. Kiedy Zoyd wyszed�, Desmond obrzuci�
go pytaj�cym spojrzeniem.
– Kombinuj dalej. – Zoyd pokr�ci� g�ow�, widz�c

czekoladowe okruszki na pysku psa. –Wiem, �e ci� nakarmi�a,
Desmond, i wiem te�, czym ci� nakarmi�a. – Pies odprowadzi�
go a� do bierwion na opa�, machaj�c ogonem na znak, �e nie
czuje urazy, wpatrywa� si� w swojego wyje�d�aj�cego ty�em
na le�ny dukt pana, a w ko�cu odwróci� si� i zaj�� w�asnymi
sprawami.



Zoyd pojecha� do Galerii Vineland i kr��y� przez chwil� po
parkingu, wypalaj�c po�ow� skr�ta, którego znalaz� w kieszeni,
po czym zaparkowa� fur� i poszed� do More Is Less, dyskontu
dla obfitszych kobiet, kupi� barwn� sukienk� koktajlow� w
dobrze wygl�daj�cych w telewizji kolorach, p�ac�c za ni�
czekiem, który – jak przeczuwali oboje z ekspedientk� – by�
bez pokrycia i wyl�duje przylepiony do kasy; nast�pnie uda�
si� do m�skiej toalety na stacji benzynowej Breez-Thru, gdzie
przebra� si� w sukienk� i damskim grzebyczkiem utapirowa�
to, co mia� na g�owie i na policzkach w k��bowisko, które –
jak mia� nadziej� – specjalistom od zdrowia psychicznego
wyda si� nale�ycie 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� wi�kszo�� do silnika, z wyj�tkiem
odrobiny, któr� zmiesza� z benzyn� i przela� do zbiorniczka
male�kiej eleganckiej, zapewne importowanej pi�y
�a�cuchowej wielko�ci karabinka maszynowego Mini-Mac, a
potem ukry� pi�� w p�óciennej torbie pla�owej. Znajomy
Prairie, Slide, wyszed� z kantorka, �eby popatrze�.
– O-o, czy to ju� pora?
– W tym roku te� mnie to zaskoczy�o. Chyba robi� si� na

to za stary.
– Znam to uczucie. – Slide pokiwa� g�ow�.
– Masz pi�tna�cie lat, ch�opie.
– I wszystko widzia�em. Na czyje okno padnie w tym roku?
– Niczyje. Daj� za wygran�, wyskakiwanie przez okna to

przesz�o��, w tym roku bior� ma�� pi�� �a�cuchow� do Log
Jam i przekonam si�, co b�dzie dalej.
– Eee... mo�e lepiej nie, panie Wheeler. By� pan tam

ostatnio?



– No, wiem, �e siedz� tam twardzi hombre, same
skurczybyki, którym przez ca�y dzie� drzewa zwalaj� si� na
�by, wi�c nie maj� za bardzo cierpliwo�ci do wyg�upów, ale
przemawia za mn� element zaskoczenia, nie?
– Przekona si� pan – rzuci� znudzony Slide.
Jasne, �e tak, ale dopiero po zmarnowaniu mnóstwa czasu

– o wiele wi�cej, ni� mog�o znie�� jego mocno nadwer��one
poczucie humoru – na stojedynce, a to z powodu konwoju
przyby�ych z innego stanu i obje�d�aj�cych ospale sekwoje
kamperów Winnebago, po�ród których na dwupasmowych
odcinkachmusia� hamowa�, redukowa� bieg i znosi� multum
nie zawsze przyjemnych uwag.
– Odwalcie si�! – wrzeszcza�, przekrzykuj�c silnik. – Tak,

to... eee... oryginalny Calvin Klein!
– Calvin nie szyje rozmiarów wi�kszych od czternastki! –

wo�a�a do niego przez okno dziewczynka m�odsza od Prairie.
– A ciebie trzeba zamkn��!
By�a ju� pora lunchu, kiedy w ko�cu dojecha� do Log Jam,

gdzie z rozczarowaniem stwierdzi�, �e brakuje mediów, bo na
�wie�o wyasfaltowanym parkingu sta�y tylko maszyny z
wy�szej pó�ki dla zamo�niejszych klientów. By�a to pierwsza
z kilku nieprzyjemnychwiadomo�ci z ostatniej chwili. Staraj�c
si� my�le� pogodnie – przyjmowa�, na przyk�ad, �e ekipy
telewizyjne zwyczajnie si� spó
ni� – Zoyd zabra� torb� z pi��,
poprawi� raz jeszcze fryzur� i wpad� do Log Jam, gdzie z
miejsca zauwa�y�, �e wszystko – pocz�wszy od kuchni, a� po
klientel� – pachnie inaczej.
O-o. Czy nie powinien przypadkiem sta� gdzie� tutaj bar

dla drwali? Wszyscy wiedzieli, �e nadesz�y wspania�e czasy
dla sztywniaków z lasów – cho� nie dla tych z tartaków, bo
Japo�czycy kupowali na pniu nieprzerobione na tarcic�



drewno – ale mimo wszystko widok by� zaskakuj�cy.
Niebezpieczni m��czy
ni o pogardliwym nastawieniu,
szczególnie wobec �mierci, siedzieli na dizajnerskich sto�kach
barowych, s�cz�c mimozy z kiwi. Szafa graj�ca s�ynna niegdy�
na odcinku setek zjazdów z nadbrze�nej autostrady dzi�ki
gigantycznej kolekcji country-and-western, w�ród której by�o
sze�� coverów So Lonesome I Could Cry, zosta�a
przeformatowana na lekk� muzyk� klasyczn� i new age
ciurkaj�cy taktownie na granicy s�yszalno�ci, spowalniaj�cy
i usypiaj�cy ca�� sal� drwali i pilarzy, którzy obecnie
przypominali modeli z reklam na Dzie� Ojca. Jako pierwszy
zwróci� na Zoyda uwag� jeden z wy�szych spo�ród tych
osobników i postanowi� wzi�� spraw� w swoje r�ce. Mia�
stylowe okulary przeciws�oneczne, koszul� Turnbull & Asser
w pastelow� krat�, warte kilkaset dolarów d�insy od Mme.
Gris i buty après-r�banie z przygaszonego, lecz
niezaprzeczalnie b��kitnego zamszu.
– Dzie� dobry, �liczna panienko, wystrza�owo panienka

wygl�da, w innych okoliczno�ciach i innym nastroju wszyscy
zechcieliby�my pozna� panienk� i jej rozliczne zalety bli�ej,
bomodowy komunikat panienki wskazuje, i� nale�y panienka
do wra�liwych osób, które potrafi� oceni� problem, który
nam si� zarysowa� w kwestii orientacyjnych drga�, je�li
panienka nad�...
Mocno skonfundowany Zoyd, którego instynkt

samozachowawczy nie spisywa� si� od jakiego� czasu najlepiej,
postanowi� wyj�� z torby pi��.
– Buster! – zawo�a� b�agalnie do w�a�ciciela za barem. –

Gdzie s� media? – Urz�dzenie natychmiast przyku�o uwag�
go�ci w sali, i to nie tylko ze wzgl�du na nowinkarstwo
techniczne. Widzieli przed sob� wykonane na zamówienie



damskie narz�dzie �a�cuchowe, „wystarczaj�co mocne do
drewna” – jak g�osi�a reklama – lecz na tyle ma�e, by zmie�ci�
si� w torebce”. Prowadnic�, uchwyty i obudow� wy�o�ono
prawdziw� macic� per�ow�, a nad �a�cuchem gotowym w
ka�dej chwili zazgrzyta� z�bami wypisano górskim kryszta�em
imi� m�odej damy, od której po�yczy� instrument – CHERYL
– potraktowane przez wszystkich obecnych jako
przebierankowy przydomek Zoyda.
– Spokojnie, kowbojko, wszystko jest w porz�siu. – Drwal

cofn�� si�, Zoyd poci�gn�� ostro�nie za jedwabny sznureczek
misternego rozruszniczka, i damska per�owa pi�a �a�cuchowa
zgrzytn��a i o�y�a.
– Pos�uchaj, jak mruczy to male�stwo.
– Zoyd, co ty tu, do kurwy n�dzy, wyprawiasz tak daleko

od domu? – Buster doszed� do wniosku, �e czas interweniowa�.
– �aden kana� nie przy�le ci jebanej ekipy taki kawa� od
miasta. Czemu nie jeste� w Eurece albo gdzie� w Arcacie?
Drwal spojrza� uwa�niej.
– Znasz t� osob�?
– Grali�my razem w starej Six Rivers Conference – odpar�

Buster ca�y w u�miechach. – To by�y czasy, nie, Zoyd?
– Nie s�ysz� ci�! – wrzasn�� Zoyd, staraj�c si� zachowa�

szybko bledn�cy gro
ny image. Niech�tnie skr�ci�
przepustnic� �licznej per�owej pi�y, najpierw do damskiego
basu, a potem ca�kiem. I rzuci� w nios�ce si� po sali echo: –
Widz�, �e zmienili�cie wystrój.
– Jakby�cie wpadli w zesz�ym miesi�cu, ty i ta twoja pi�ka,

pomogliby�cie nam wybebeszy� knajp�.
– Wybacz, Buster, chyba rzeczywi�cie wybra�em z�y lokal,

nie mog� ci przecie� nic odpi�owa�, bo wpakowa�e� w to kup�
forsy... Przyjecha�em tu tylko z powodu gentryfikacji South



Spooner, Two Street i innych kiedy� podejrzanych okolic, na
której cierpi moja kiesze�, bo teraz mieszkaj� tam ludzie
lubi�cy 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, mówi�c szczerze, my te� nie jeste�my ju� tacy

ostatni, Zoyd, jak nas pami�taj�. Odk�d odwiedzi� nas George
Lucas z ekip�, dokona�a si� tu, powiadam ci, prawdziwa
zmiana �wiatopogl�dowa.
– Taa, zauwa�y�em... S�uchaj, nalejesz mi ma�e damskie

piwko... Wiesz, �e jeszcze nie widzia�em tego filmu?
Mówili o Powrocie Jedi (1983), kr�conym cz��ciowo w tej

okolicy, co, zdaniem Bustera, zmieni�o tutejsze �ycie na
zawsze. Barman opar� t�uste �okcie na jedynej rzeczy, której
nie zmieniono: oryginalnym barze z prze�omu wieków,
arcydziele snycerki wykonanym z jednego gigantycznego
pnia sekwoi.
– Pod spodem wci�� jeste�my ch�opakami ze wsi.
– S�dz�c po parkingu, z niemieckiej.
– Ty i ja, Zoyd, jeste�my jak Wielka Stopa. Czas p�ynie, a

my si� nie zmieniamy. Pos�uchaj mnie teraz: odkrywam w
tobie pragnienie nowych do�wiadcze�, ale nie jeste� zwyk�ym
barowym zabijak�, wi�c lepiej trzymaj si� swojej specjalno�ci,
któr� jest chyba w zasadzie... transfenestracja?
– Mmm... tak przypuszcza�em – szepn�� niemal

nies�yszalnie jaki� drwal, przysuwaj�c si� i k�ad�c r�k� na
udzie Zoyda.
– Poza tym – ci�gn�� niewzruszony Buster, wbijaj�c wzrok

w d�o� drwala – wyskakiwanie przez okna to twój modus
operandi. Zaczniesz z czym� nowym w tak pó
nym wieku, a



stan b�dzie 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�, mo�e si�
nawet gdzie� zapodzieje na poczcie... No, spójrz na mnie,
Lemay! Poka� mnie t� r�k�, dobry cz�owieku, poka� mnie,
kochanie�ki, wn�trze d�oni na barze. Na chwil�, bo chc� ci
powró�y�, co ty na to? – D�o� drwala, która równie dobrze
mog�a zacisn�� si� w pi���, przymuszona dziwnym jowialnym
magnetyzmem Bustera zsun��a si� natychmiast z uda
psychicznie sparali�owanego Zoyda, czy raczej Cheryl, jak
nazywa� go oczarowany (jak si� wydaje) Lemay. – B�dziesz
d�ugo �y�. – Buster patrzy� prosto w oczy Lemaya, a nie na
jego d�o�. – Dzi�ki zdrowemu rozs�dkowi i trze
wemu
spojrzeniu na rzeczywisto��. Pi�� dolców.
– H�?
– No, dobra, postaw nam kolejk�. Ten tu Zoyd wygl�da

troch� dziwnie, ale odwala robot� dla rz�du.
– Wiedzia�em! – wykrzykn�� Lemay. – Tajniak!
– �wir – wyzna� Zoyd.
– Och, no có�... to te� interesuj�ca praca...
W�a�nie wtedy zadzwoni� telefon, szukano Zoyda. Z

Cucumber Lounge, zajazdu znanego w ca�ym okr�gu
Vineland, dzwoni� poruszony Van Meter, przyjaciel Zoyda z
dawnych lat. – Mamy sze�� telewizyjnych wozów
transmisyjnych, jeden z samego miasta, plus karetk� i
furgonetk� z przek�skami. Wszyscy czekaj�, wszyscy
zastanawiaj� si�, gdzie jeste�.
– Tutaj. Dzwonisz do mnie. Pami�tasz?
– Aha. Celny strza�. Ale dzi� masz wyskakiwa� przez okno

w Cuke!
– Nie! Dzwoni�em wsz�dzie i powiedzia�em im, �e jestem



tutaj. Co si� sta�o?
– Mówi�, �e zmienili harmonogram.
– Kurwa.Wiedzia�em, �e którego� dnia mnie to przero�nie.
– Lepiej tu przyjed
 – poradzi� Van Meter.
Zoyd od�o�y� s�uchawk�, schowa� pi�� do torby, doko�czy�

piwo i wyszed�, przes�awszy wszystkim w powietrzu ca�usy i
przypomniawszy, �eby ogl�dali wieczorne wiadomo�ci.

� � �

Zajazd Cucumber Lounge rozci�ga� si� od ciesz�cego si�
z�� s�aw� motelu z charakterystycznym neonem w g��b kilku
hektarów dziewiczego sekwojowego lasu. W cieniu
ogromnych majacz�cych czerwonawo drzew sta�o ze
dwadzie�cia kar�owatych domków kempingowych opalanych
drewnem z gankami, grillami, �ó�kami wodnymi i
kablówkami. Podczas krótkiego na pó�nocy Zachodniego
Wybrze�a lata domki te s�u�y�y turystom i podró�nym, a
przez deszczow� reszt� roku mieszkali w nich przewa�nie
miejscowi, p�ac�cy tygodniowy czynsz. Opalane drewnem
kozy nadawa�y si� do gotowania, sma�enia, a nawet pieczenia,
a w niektórych domkach sta�y kuchenki gazowe, wi�c oprócz
dymu z bierwion i surowego zapachu drzew, w powietrzu
unosi�a si� przez ca�y dzie� wo� gotowania.
Parking, na którym Zoyd usi�owa� znale
� wolne miejsce,

nie zosta� utwardzony, a natura od lat ��obi�a na nim
w�wozy. Dzi� parking ten zaszczyci�y wozy mediów oraz
pojazdy policyjnych si� specjalnych – stanowych i okr�gowych
– migocz�ce �wiat�ami i odgrywaj�ce syrenami motyw
muzyczny z teleturniejuVa banque. Ekipy telewizyjne, �wiat�a,
kable, kamery by�y wsz�dzie, par� przyjecha�o nawet znad
zatoki San Francisco. Zoyd poczu� trem�. „Mo�e jednak



powinienem odpi�owa� co� taniego Busterowi...”, mrucza�
pod nosem. W ko�cu musia� zawróci� i zaparkowa� ty�em
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 sk�ada�o si� ze zdumiewaj�cej liczby
aktualnych i by�ych starych, by�ych ch�opaków starych,
dzieci zrodzonych z aktualnych i nieaktualnych kombinacji
rodziców oraz rozmaitych ludzi wpadaj�cych na noc. Zoyd
ogl�da� kiedy� w telewizji film o Japonii, o takim, chyba,
Tokio, gdzie �yj�cy w niewyobra�alnym �cisku ludzie, nauczyli
si� wskutek dziejowej konieczno�ci odnosi� si� do siebie
kulturalnie, wi�c 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 japo�ski
spokój ducha, ale nic z tego. Zamiast cichego rozwi�zania
kwestii przeludnienia, „komuna” VanMetera wybra�a wyj�cie
wysokoenergetyczne – ci�g�� zwad�. Nieustanne
wielodecybelowe k�ótnie wyniesione do poziomu
ceremonia�u, opisywane w wewn�trznym biuletynie „The
Blind-Side Gazette”, s�yszane nawet na autostradzie przez
kierowców rozp�dzonych ci��arówek, z których cz��� bra�a
je za zak�ócenia radiowe, a inni za nawiedzaj�ce okolic�
niespokojne duchy.
Lecz oto zza rogu Cuke wyszed� samVanMeter z firmowym

grymasem zranionej niewinno�ci na twarzy.
– Jeste� gotów? Zaraz zacznie si� �ciemnia�, wyjdzie mg�a,

i co ty, do cholery, robi�e� w Log Jam?
– Nie, Van Meter, powiedz mi, dlaczego wszyscy s� tutaj?
Szli �cie�k� na ty�ach Cuke, a Van Meter marszczy� i

odmarszcza� czo�o.



– Chyba mog� ci powiedzie�, skoro ju� tu przyjecha�e�, �e
w�a�nie zjawi� si� twój stary kumpel.
Zoyd natychmiast si� spoci� i prze�y� napad strachu – taki,

od którego od razu chce si� sra�. Czy to postrzeganie
pozazmys�owe, czy tylko reakcja na ton g�osu 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 prze�ladowca Zoyda, agent
DEA, Hector Zuñiga, który wróci� niczym b��dna federalna
kometa ci�gn�ca za sob� podczas ka�dego przelotu przez
orbit� Zoyda nowe kl�twy i z�owrogie oddzia�ywania.Min��o
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.Mo�esz sobie pomarzy�, Zoyd. Hector czeka� obok
toalet, udaj�c, �e gra na automacie Zaxxon, i licz�c bez
w�tpienia na to, �e zostanie na nowo wprowadzony do
towarzystwa – honor ten mia� przypa�� w udziale
menad�erowi Cuke, Ralphowi Wayvone’owi Juniorowi,
m�odemu utracjuszowi z San Francisco, gdzie ojciec Ralpha,
dorobiwszy si� w takich ga��ziach przedsi�biorczo�ci, w
których rozliczenia dokonywane s� zazwyczaj gotówk�, wiele
znaczy�. Dzisiaj Ralph Junior odpicowa� si� w garnitur od
Cerrutiego, bia�� koszul� ze spinkami, zagraniczne pó�buty
„nadepnij je, a zginiesz” na podwójnej podeszwie i ca��
reszt�. Jak wszyscy wokó� wydawa� si� niezwykle spi�ty i
podekscytowany.
– Cze��, Ralph, rozlu
nij si�, to ja odwalam ca�� brudn�

robot�.
– Nie gadaj... W przysz�y weekend mam �lub siostry,

orkiestra odwo�a�a przyjazd, a ja jestem koordynatorem



weselnym, wi�c musz� znale
� zast�pstwo. Znasz kogo�?
– Taa, mo�e... 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�� ch�opakom
zrobi� ci drinka. A przy okazji, Zoyd, przyjecha� twój stary
kumpel, �eby trzyma� za ciebie kciuki.
– Oo... – Zoyd wymieni� z Hectorem najkrótszy u�cisk

kciuka.
– Wspania�y garnitur, Wheeler.
Zoyd ostro�nie jak saper wyci�gn�� przed siebie r�k�, �eby

poklepa� Hectora po brzuchu.
– A ty nie
le poruszasz w�sami, amigo.
– Wi�kszy, ale nie mi�kszy, ése. A skoro ju� mowa o

lunchu, co powiesz na jutro w kr�gielni Vineland Lanes?
– Nie dam rady, zarabiam na czynsz i mam ju� opó
nienie.
– To wa�ne! – rzuci� z naciskiem Hector. – Spójrz na to

tak: je�li ci udowodni�, �e wci�� potrafi� by� takim samym
z�ym desperado jak zawsze, pozwolisz mi postawi� sobie
lunch?
– Takim samym z�ym... – Jak to? Dlaczego Zoyd zawsze

daje si� nabiera� na te sztuczki Hectora? Najlepsze, co mu z
tego kiedykolwiek przysz�o, to wielki dyskomfort. – Hector,
jeste�my ju� na to za starzy.
– Po tylu rado�ciach i po tylu �zach...
– No, dobra, przesta�, umowa stoi. Ty jeste� z�y, a ja

przyjad� na lunch, ale pozwól mi teraz wyskoczy� przez to
okno, okay? Dasz mi par� sekund...
Kierownicy produkcji szepn�li co� do walkie-talkie,

techniczni za wyznaczonym oknemmachali �wiat�omierzami
i nastawiali mikrofony, a Zoyd, oddychaj�c spokojnie,



powtarza� w duchu mantr�, któr� Van Meter pod koniec
zesz�orocznej fascynacji jog� sprzeda� mu za dwadzie�cia
dolarów – niezupe�nie do wy��cznej dyspozycji Zoyda –
twierdz�c przy tym, �e kosztowa�a go a� sto. Wszystko by�o
gotowe. Van Meter przekaza� mu wolka�skie 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
umys�em podbiec prosto ku oknu i wyskoczy� przez nie na
zewn�trz. Od razu wiedzia�, �e co� posz�o nie tak. W ogóle
nie poczu� si�y uderzenia, szk�o w zetkni�ciu z jego cia�em
zabrzmia�o i zachowa�o si� inaczej ni� zwykle, nie stawia�o
oporu i nie rezonowa�o, nie p�k�o z trzaskiem i tylkomlasn��o
jako� tak pokr�tnie.
Po obowi�zkowej szar�y z ob��kanym grymasem na ustach

na ka�d� z telewizyjnych kamer oraz po zako�czeniu przez
policj� papierkowej roboty Zoyd dostrzeg� k�tem okaHectora,
który przykucn�wszy w�ród le��cych na ziemi b�yszcz�cych
od�amków wybitej szyby, podniós� ostry wyszczerbiony
wielok�t okiennego szk�a.
– Czas na z�e wie�ci! – zawo�a�, u�miechaj�c si� z�o�liwie

w dobrze znany Zoydowi sposób. – Jeste� gotów? – Wysun��
szybko g�ow� jak atakuj�ca �mija i odgryz� spory kawa� szyby.
Kurwa ma�, Zoyd zamar�. Odjeba�o mu..., ale nie, chyba

nie, bo Hector �u� spokojnie szk�o i zgrzyta� ob�linionymi
z�bami z tym samym z�o�liwym u�mieszkiem na ustach,
mrucz�c z zadowoleniem:
„Mmmm!” oraz „¡Qué rico, qué sabroso!”. Van Meter

pu�ci� si� p�dem za odje�d�aj�c� karetk�, wrzeszcz�c:
„Sanitariusz!”, a Zoyd za�apa�, bo nie by� przecie� medialn�



dziewic� i czytywa� „Tele Tydzie�”, wi�c przypomnia� sobie
artyku� o kaskaderskich oknach wykonywanych z
przejrzystego arkusza cukru, który p�ka i �amie si�, nie rani�c
i nie wyrz�dzaj�c szkód. To dlatego okno od razu wyda�o mu
si� dziwne: m�ody Wayvone wyj�� z niego normaln� szyb� i
zast�pi� j� cukrow�.
– Znów mnie wyrucha�e�, Hector, wielkie dzi�ki.
Ale Hector znikn�� ju� wwielkim szarym sedanie z federaln�

rejestracj�. Niedobitki kamerzystów filmowa�y krajobrazowe
przebitki w Cuke i s�ynny obracaj�cy si� neon, który Ralph
Junior z rado�ci� w��czy� wcze�niej ni� zwykle: zielony
neonowy ogórek z mrugaj�cymi pryszczami, wzniesiony pod
k�tem granicz�cym plus minus o jeden czy dwa stopnie z
obsceniczno�ci�. Czy nast�pnego dnia Zoyd powinien
pojecha� do kr�gielni? Technicznie rzecz ujmuj�c, nie. Ale w
oczach agenta pojawi� si� b�ysk, który da�o si� widzie� i teraz
– mimo przyciemnianych szyb federalnego auta, mimo
przedwieczornej mg�y k��bi�cej si� na szerokim poboczu, w
któr� wjecha� Hector, mkn�c ku stojedynce. Zoyd czu� w
ko�ciach, �e znów zostanie wkr�cony. 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�, ci�gle wraca�,
za ka�dym razem przywo��c ze sob� nowy, coraz bardziej
ob��kany plan, a Zoyd wiedzia�, �e którego� dnia dla �wi�tego
spokoju powie „pieprz� to” i przejdzie na drug� stron�.
Pytanie brzmi, czy zrobi to teraz, czy mo�e kiedy indziej? Czy
ma czeka� na kolejny obrót? Bo czu� si� jak w Kole fortuny,
cho� w okolicy nie by�o Pata Sajaka, który by go po
przyjacielsku pocieszy�, ani opalonej i pi�knej Vanny White
w rogu ekranu, która zaczarowa�aby ko�o, �yczy�a mu



szcz��cia i odkry�a przed nim kolejne litery wiadomo�ci,
której za nic w �wiecie nie chcia� przeczyta�.



Zd��y� dojecha� do domu, �eby obejrze� siebie w Pudle,
ale musia� zaczeka�, a� córka sko�czy ogl�da� film o czwartej
trzydzie�ci: Pia Zador� w The Clara Bow Story. Prairie
pomaca�a materia� jaskrawej sukienki.
– Pi�kny wzór, tatusiu. Nówka, chiba. Dasz mi j�, jak ju�

nie b�dzie ci potrzebna. Rzuc� j� na futon.
– Ej, spotykasz si� z drwalami, pilarzami, r�baczami i

takimi tam?
– Zoy-oyd...
– Nie obra�aj si�, paru takich go�ci da�o mi dzisiaj swoje

telefony, pojmujesz? Razem z banknotami o ró�nych
nomina�ach.
– Po co?
Zmru�y� oczy i przyjrza� si� jej uwa�niej. Czy to jakie�

podchwytliwe pytanie?
– Poczekaj, mamy rok tysi�c dziewi��set osiemdziesi�ty

czwarty, tak? To znaczy, �e masz ile... czterna�cie lat?
– Prawid�owa odpowied
. Grasz o samochód?
– No, nie z�o�� si�, to nic osobistego. – Zdejmowa� sut�

kolorow� sukni�.




