


JENNY

George Castrow pojawia� si� w General Household
Appliances, macierzystej siedzibie firmy, w której by�
zatrudniony, tylko raz do roku – 	eby zainstalowa�
wyposa	enie w obudowie nowego modelu lodówki. Za
ka	dym razem zostawia� w skrzynce na wnioski zawsze
ten sam postulat: „A mo	e by tak w przysz�ym roku
zbudowa� lodówk� w kszta�cie kobiety?”. Towarzyszy�
mu szkic przedstawiaj
cy tak
 w�a�nie lodówk�, ze
strza�kami wskazuj
cymi miejsca, gdzie maj
 by�
pojemniki na warzywa, na mas�o i na kostki lodu.

George nazwa� ten typ lodówki Jak-u-Mamy. Wszyscy
uznali Jak-u-Mamy za �wietny 	art, poniewa	 nieustannie
podró	uj
cy George taczy�, rozmawia� i �piewa� z
lodówk
 w kszta�cie lodówki. Mia�a na imi� Jenny.
George zaprojektowa� j
 i zbudowa�, kiedy by� prawdziw

gwiazd
 laboratorium badawczego GHA.

Zachowywa� si�, jakby Jenny by�a jego 	on
. Mieszka�
z ni
 w furgonetce do przeprowadzek, wype�nionej



g�ównie elektronik
 stanowi
c
 mózg Jenny. Mia� tam
koj�, kuchenk� elektryczn
, sto�ek na trzech nogach,
stolik i szafk�. Kiedy zatrzymywa� si� gdzie� na noc, k�ad�
przed wozem na ziemi wycieraczk�. Widoczny na niej
napis Jenny i George �wieci� w ciemno�ci.

Jenny i George je�dzili od dealera do dealera sprz�tu
domowego w ca�ych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Taczyli, �piewali i opowiadali kawa�y, �ci
gaj
c do
sklepów poka�ne t�umy. Nast�pnie zachwalali sprz�t
GHA, stoj
c i nic nie robi
c.

Jenny i George zajmowali si� tym od 1934 roku. Kiedy
skoczy�em college i rozpocz
�em prac� w firmie, George
mia� sze��dziesi
t cztery lata. A gdy dowiedzia�em si� o
jego wysokich zarobkach, swobodnym trybie 	ycia i o
tym, jak roz�mieszaj
c ludzi, zach�ca� ich do kupowania
sprz�tu firmy, uzna�em, 	e jest jej najszcz��liwszym
pracownikiem.

Nigdy jednak nie mia�em okazji zobaczy� George’a i
Jenny, dopóki firma nie przenios�a mnie do swojej filii w
Indianapolis. Pewnego ranka dostali�my telegram z
wiadomo�ci
, 	e George i Jenny zatrzymali si� gdzie�
przejazdem w naszej okolicy. Czy mogliby�my �askawie
ich odnale�� i zawiadomi� George’a, 	e jego by�a 	ona
jest powa	nie chora? Rokowania s
 bardzo z�e, a ona
chcia�aby si� z nim zobaczy�.

By�em bardzo zdziwiony, kiedy si� dowiedzia�em, 	e
George mia� 	on�. Niektórzy starsi pracownicy firmy o
niej wiedzieli. George prze	y� z ni
 tylko sze�� miesi�cy



– potem wyruszy� w drog� z Jenny. Jego by�a 	ona która
mia�a na imi� Nancy, odwróci�a si� wtedy na pi�cie i
wysz�a za jego najbli	szego przyjaciela.

�

Powierzono mi wi�c zadanie wytropienia George’a i
Jenny. Firma w�a�ciwie nigdy nie wiedzia�a dok�adnie,
gdzie oni w danym momencie przebywaj
. George
porusza� si� wed�ug w�asnego harmonogramu. Sam by�
sobie szefem. W firmie z grubsza tylko orientowano si�
w jego trasach, ustalaj
c je wed�ug rachunków, jakie
wysy�a�, i po entuzjastycznych listach od dystrybutorów
i sprzedawców sprz�tu.

I niemal w ka	dym li�cie donoszono o jakim� nowym
numerze Jenny, do którego jeszcze niedawno nie by�aby
zdolna. George nie móg� zostawi� jej samej. Majstrowa�
przy niej w ka	dej wolnej chwili, jakby jego 	ycie zale	a�o
od tego, w jakim stopniu uda mu si� wyposa	y� Jenny w
ludzkie cechy.

�

Zadzwoni�em do Hala Flourisha, naszego dystrybutora
w �rodkowej Indianie, i zapyta�em, czy wie, gdzie s

Jenny i George. Hal, dos�ownie zarykuj
c si� ze �miechu,
powiedzia�, 	e oczywi�cie wie. I poinformowa� mnie, 	e
Jenny i George s
 w�a�nie w Indianapolis. W Hali
Targowej ze Sprz�tem Domowym Hoosiera. Podobno
wczesnym rankiem, spaceruj
c North Meridian Street,



zatrzymali ruch uliczny.
– Jenny mia�a nowy kapelusz, z przypi�tym

bukiecikiem kwiatków, i 	ó�t
 sukni� – powiedzia�. – A
George, ca�y odszykowany, wyst
pi� w stroju
wieczorowym, w 	ó�tych getrach i z laseczk
. Mo	na
skona�. Masz poj�cie, jak on j
 zaprogramowa�, 	eby
wiedzie�, kiedy siada jej agregat?

– Nie – odpar�em.
– Jenny ziewa i opadaj
 jej powieki.

�

Jenny i George zaczynali w�a�nie swój pierwszy pokaz
tego dnia, kiedy wyruszy�em do Hali Targowej Hoosiera.
By� pi�kny poranek. George sta� na chodniku, w s�ocu,
oparty o b�otnik wozumieszcz
cegomózg Jenny. �piewali
w duecie India�ski zew mi�osny. Byli ca�kiem dobrzy.
George �piewa� chropawym barytonem: „B�d� wo�a�
cieeebie”. A Jenny odpowiada�a mu, stoj
c w drzwiach
hali, cienkim dziewcz�cym sopranem.

Sully Harris, w�a�ciciel hali targowej, sta� obok Jenny,
obejmuj
c j
 ramieniem. Pali� cygaro i liczy� potencjalnych
klientów.

Georgemia� na sobie frak i 	ó�te getry, które tak bardzo
wy�miewa� Hal Flourish. Po�y jego fraka ci
gn��y si� po
ziemi. Bia�a kamizelka si�ga�a kolan, a gors koszuli,
zrolowany a	 pod brod�, przypomina� okienn
 rolet�.
Jego stroju dope�nia�y zmy�lne buty, które wygl
da�y jak
go�e stopy, a wielko�ci
 przypomina�y �opaty wiose�.



Paznokcie by�y w kolorze stra	ackiej czerwieni.
Ale Hal Flourish nale	y do ludzi, którzy uwa	aj
, 	e to,

co ma by� �mieszne, jest �mieszne. George jednak – po
bli	szym przyjrzeniu mu si� – nie by� �mieszny. A ja
musia�em przyjrze� mu si� bli	ej, poniewa	 nie
przyjecha�em po to, 	eby dobrze si� bawi�. Przynosi�em
mu smutne wie�ci. Kiedy wi�c dok�adnie przypatrzy�em
si� George’owi, zobaczy�em starzej
cego si� ma�ego
cz�owieczka, samotnego na tym padole �ez. Zobaczy�em
niskiego m�	czyzn� z du	ym nosem i piwnymi oczami,
w których czai� si� jaki� niepokój.

Jednak	e wi�kszo�� osób uwa	a�a go za bardzo
zabawnego faceta. Zaledwie tu i ówdzie mo	na by�o
zauwa	y� osoby, które widzia�y to, co ja. W ich
u�miechach, troch� dziwnych i maj
cych w sobie jak
�
s�odycz, nie by�o szyderstwa. W wi�kszo�ci z nich mo	na
by�o wyczyta� pytanie, na jakiej zasadzie funkcjonuje
Jenny.

�

A Jenny by�a sterowana radiem. I ca�y uk�ad sterowania
mie�ci� si� w�a�nie w tych zmy�lnych butach George’a,
pod jego palcami. George naciska� palcami stóp
odpowiednie guziki, wysy�aj
c w ten sposób sygna�y do
mieszcz
cego si� w furgonie mózgu Jenny. I mózg mówi�
jej w ten sposób, coma robi�. Pomi�dzy Jenny, George’em
a samochodem nie by�o 	adnych przewodów.

Trudno by�o uwierzy�, 	e George mia� cokolwiek



wspólnego z dzia�aniami Jenny. Nosi� w uchu ma�

ró	ow
 s�uchaweczk�, 	eby móc s�ysze� wszystko, co inni
do niej mówi
, nawet kiedy by�a od niego oddalona o
jakie� trzydzie�ci metrów. Prócz tego do ramek okularów
George’a by�y przyczepione ma�e lusterka wsteczne, tak
	eby nawet stoj
c ty�em do Jenny, móg� widzie� wszystko,
co ona robi.

Kiedy skoczyli �piewa�, Jenny wybra�a sobie mnie,
	eby troch� ze mn
 popajacowa�.

– Halo, wysoki, ciemnow�osy przystojniaku –
powiedzia�a. – Stara lodówka wyp�dzi�a ci� z domu, tak?
– Jenny mia�a nad drzwiami twarz ze sztucznej g
bki, w
której zatopione by�y spr�	yny, a za ni
 ukryty g�o�nik.
Ta twarz by�a jak prawdziwa: wydawa�o si�, 	e w �rodku
w lodówce siedzi 	ywa kobieta, która wystawia twarz
przez dziur� w drzwiach.

Odpowiedzia�em jej 	artem:
– Wie pani co, pani Frankenstein, a mo	e by tak pani

odesz�a sobie gdzie� na bok i zrobi�a troch� kostek lodu?
Chcia�bym porozmawia� z pani szefem w cztery oczy.

Twarz Jenny z ró	owej sta�a si� bia�a. Jej wargi zacz��y
dr	e�, a nast�pnie wygi��y si� w podkówk� i ca�a twarz
jakby straci�a kszta�t. Jenny zamkn��a oczy, 	eby nie
musie� patrze� na tak
 koszmarn
 osob� jak ja. Po czym
– Bógmi �wiadkiem – uroni�a dwie dorodne �zy. Potoczy�y
si� po jej policzkach, a potem po bia�ym emaliowanym
froncie Jenny, a	 wreszcie spad�y na ziemi�.

U�miechn
�em si� i mrugn
�em do George’a, daj
c mu



do zrozumienia, 	e doceniam jego zmy�lne dzie�o, ale 	e
naprawd� chc� z nim porozmawia�.

Nie odwzajemni� mojego u�miechu. Nie podoba�o mu
si� to, 	e si� w ten sposób odzywam do Jenny. Tak
jakbym zniewa	y� jego matk� czy siostr� albo co� w tym
rodzaju.

�

Do George’a podszed� mniej wi�cej dziesi�cioletni
ch�opak.

– A ja wiem, jak ona dzia�a – powiedzia�. – Tam w
�rodku siedzi karze�.

– Jeste� pierwsz
 osob
, która zgad�a, na czym to
polega – odpar� George. – A teraz, skoro ju	 wszyscy
wiedz
, mog� wreszcie tego kar�a wypu�ci�. – Gestem da�
Jenny znak, 	eby wysz�a z nim na chodnik.

Spodziewa�em si�, 	e b�dzie �azi�a jak kaczka, dzwoni
c
i szcz�kaj
c jak traktor, poniewa	 wa	y�a trzysta
pi��dziesi
t kilo. Ona jednak nie do��, 	e mia�a pi�kn

twarz, to jeszcze porusza�a si� lekkim krokiem. Nigdy do
tej pory nie by�em �wiadkiem takiego triumfu ducha nad
materi
. Zupe�nie zapomnia�em, 	e mam do czynienia z
lodówk
. Widzia�em tylko j
.

Jenny podesz�a do George’a.
– O co chodzi, kochanie? – zapyta�a.
– Wyda�o si� – odpar� George. – Ten bystry ch�opak

zgad�, 	e w �rodku ciebie siedzi karze�. Wi�c dlaczego nie
wyj�� sobie dla zaczerpni�cia �wie	ego powietrza, a przy



okazji pozna� jakich� mi�ych ludzi? – George zrobi� pauz�
wystarczaj
co d�ug
 i min� mia� dostatecznie ponur
,
	eby publika pomy�la�a, 	e mo	e istotnie zobaczy kar�a.

Nagle co� zawarcza�o, szcz�kn��o i drzwi Jenny stan��y
otworem. Ale w �rodku nie by�o nic, poza zimnym
powietrzem, stal
 nierdzewn
, porcelan
 i szklank
 soku
pomaraczowego. Wszyscy prze	yli szok – na zewn
trz
ca�e to pi�kno i osobowo��, a w �rodku – zimne nic.

George �ykn
� soku ze szklanki, wstawi� j
 z powrotem
do Jenny i zamkn
� drzwi.

– Ciesz� si�, 	e dla odmiany wreszcie o siebie zadba�e�
– powiedzia�a Jenny. Wida� by�o, 	e ma na jego punkcie
hysia i 	e si� ci
gle o niego martwi. – Naprawd� –
zwróci�a si� do zebranego t�umku – od	ywiaj
c si� w ten
sposób, biedak ju	 dawno powinien si� wykoczy� na
szkorbut i na krzywic�.

Jak si� tak nad tym zastanowi�, to t�um jest czym�
najbardziej zwariowanym na �wiecie. Oto George
udowodni� wszem wobec, 	e w �rodku Jenny nie ma nic,
a jakie� dwadzie�cia sekund pó�niej ludzie znów zacz�li
j
 traktowa� jak prawdziw
 ludzk
 istot�. Kobiety kiwa�y
g�owami na znak, 	e wiedz
, jaka to m�ka doprowadzi�
do tego, 	eby m�	czyzna zacz
� wreszcie o siebie dba�.
M�	czy�ni z kolei nie szcz�dzili George’owi ukradkowych
spojrze mówi
cych: wiemy, jaka to m�ka, kiedy kobieta
ca�y czas traktuje ci� jak ma�e dziecko.

Jedynym widzem, którego nie ogarn
� ogólny nastrój
i nie da� si� wystrychn
� na dudka, by� ch�opak, który



wcze�niej powiedzia�, 	e w Jenny siedzi karze�. Ura	ona
ambicja i rozczarowanie, 	e jednak si� pomyli� co do
zasady jej dzia�ania, zaowocowa�y u niego mocnym
postanowieniem: zdemaskuje to wszystko poprzez
prawd�, Prawd� przez wielkie P. Jak doro�nie, zostanie
uczonym.

– No dobrze – odezwa� si� – je�li tam w �rodku nie
siedzi karze�, to wiem dok�adnie, jak ona dzia�a.

– No jak, kochanie? – Jenny zamieni�a si� w s�uch,
ciekawa, co te	 m
drego ma do powiedzenia ch�opak na
jej temat. Doprowadzi�a go do sza�u.

– Jeste� sterowana radiem! – wykrzykn
� ch�opak.
– Oooooo! – Jenny wydawa�a si� zachwycona. – To by

by�o fantastyczne rozwi
zanie.
Ch�opak zrobi� si� czerwony na twarzy.
– Mo	esz sobie 	artowa�, ile wlezie – powiedzia� – ale

taka jest prawda i ty o tym dobrze wiesz. A ciekawe, co
pan ma na ten temat do powiedzenia? – rzuci� tym razem
wyzwanie George’owi.

– Trzy tysi
ce lat temu – zacz
� George – su�tan
Alla-Bakar zakocha� si� w najm
drzejszej, najczulszej,
najpi�kniejszej kobiecie, jaka kiedykolwiek chodzi�a po
ziemi. Mia�a na imi� Jenny i by�a niewolnic
. Stary su�tan
wiedzia�, 	e jego królestwu grozi nieustanny rozlew krwi
– ci
gn
� George – poniewa	 ka	dy m�	czyzna na widok
Jenny zaczyna� marzy� o jej mi�o�ci. Kaza� wi�c
dworskiemu magikowi wyj
� ducha z jej cia�a i wsadzi�
go do butelki. Któr
 z kolei zamkn
� w swoim skarbcu.



W tysi
c dziewi��set trzydziestym trzecim roku Lionel O.
Heartline, prezes General Household Appliances
Company, b�d
c w podró	y s�u	bowej w s�awetnym
Bagdadzie, kupi� tam dziwn
 butelk�. Przywióz� j
 do
domu i otworzy�, wypuszczaj
c ze �rodka ducha Jenny,
który mia� trzy tysi
ce lat. Pracowa�em wtedy w
laboratorium badawczym firmy i pan Heartline zapyta�
mnie, jaki mam pomys� na nowe cia�o dla Jenny.
Wyposa	y�em wi�c obudow� lodówki w twarz, g�os i
stopy, no i w sterowanie duchowe o nap�dzie zale	nym
wy�
cznie od jej woli. – By�a to tak g�upia historia, 	e
zapomnia�em o niej, kiedy tylko skoczy�em si� �mia�.
Dopiero po kilku tygodniach dotar�o do mnie, 	e ta
opowie�� George’a to nie by�o jedynie zwyk�e
efekciarstwo. Chyba jeszcze nigdy dotychczas, mówi
c o
Jenny, nie by� tak bliski prawdy i tak szczery. I to w taki
pe�en poezji sposób. – I oto, prosz� bardzo, jest! –
zakoczy� swoj
 opowie��.

– Bujda! – wrzasn
� m
drala. Ale publiczno�� mu nie
przyklasn��a, ani wtedy, ani ju	 nigdy.

Jenny wyda�a d�ugie westchnienie – zaduma�a si� nad
tymi trzema tysi
cami lat w butelce.

– No có	, ten etap mojego 	ycia si� zakoczy� –
odpar�a. – Nie ma co p�aka� nad rozlanym mlekiem. Ani
przerywa� pokazu.

Wesz�a z powrotem do marketu i wszyscy inni, z
wyj
tkiem mnie i George’a, pod
	yli za ni
.

George, który w dalszym ci
gu sterowa� ni
 za pomoc




palców stóp, da� nura do kabiny samochodu. Poszed�em
za nim i wsadzi�em g�ow� przez okno. Widzia�em, jak
wierzchy jego dziwnych butów si�marszcz
, kiedy George
rusza� w nich palcami, sprawiaj
c, 	e Jenny perorowa�a
w hali targowej z o	ywieniem. O godzinie dziewi
tej w
ten s�oneczny poranek George raczy� si� obficie gorza�

z butelki.

�

Kiedy usta�o �zawienie oczu i pieczenie w gardle,
zwróci� si� do mnie z pytaniem:

– Dlaczego tak dziwnie na mnie patrzysz, synku?
Czy	by� nie widzia�, 	e popija�em sok pomaraczowy,
jak przysta�o na grzecznego ch�opca? Przecie	 nie pij�
przed �niadaniem.

– Przepraszam – odpar�em. Odsun
�em si� od
samochodu, 	eby da� mu szans� na zebranie si� w gar��,
ale i samemu zyska� na czasie.

– Kiedy zobaczy�am t� pi�kn
 lodówk� GHA w
laboratorium badawczym – mówi�a Jenny w markecie –
od razu powiedzia�am do George’a: „To jest idealne dla
mnie nieskazitelnie bia�e cia�o”. – Spojrza�a najpierw na
mnie, a potem na George’a, zamilk�a i na par� sekund
znik� z jej twarzy „towarzyski” u�miech. Potem
odchrz
kn��a i kontynuowa�a: – Na czym to ja
skoczy�am?

George nie zamierza� wysiada� z kabiny. Patrzy� teraz
przed siebie na co� bardzo przygn�biaj
cego i odleg�ego



o osiem tysi�cy kilometrów. Móg� tak sp�dzi� ca�y dzie.
Tymczasem natchnienie Jenny do zabawiania

publiczno�ci towarzysk
 pogaw�dk
 si� skoczy�o,
podesz�a wi�c do drzwi i zawo�a�a:

– Kochanie, przyjdziesz zaraz?
– Spokojnie – odpar� George, nawet na ni
 nie patrz
c.
– Czy... czy wszystko w porz
dku? – spyta�a Jenny.
– Fantastycznie. – George nie przestawa� gapi� si�

przed siebie. – Po prostu fantastycznie.
Robi�em wszystko, 	eby dopatrzy� si� w tym zwyk�ej

rutyny, 	eby w tym znale�� co� m
drego i zabawnego.
Ale Jenny nie gra�a pod publiczk�. Zebrani ludzie nawet
nie widzieli jej twarzy. Nie robi�a tego nawet na mój
u	ytek. Gra�a na George’a, a on na ni
 i zachowywaliby
si� dok�adnie tak samo, gdyby byli sami po�rodku Sahary.

– Kochanie – powiedzia�a Jenny – tam w �rodku czeka
mnóstwo ludzi. – By�a speszona i cholernie dobrze
wiedzia�a, 	e go z�apa�em na piciu.

– Hurra! – wykrzykn
� George.
– Kochanie, show must go on.
– Niby dlaczego? – odpar� George.
A	 do tej chwili nie wiedzia�em, jak bardzo nieweso�y

potrafi by� tak zwany nieweso�y �miech. Otó	 Jenny
za�mia�a si� nieweso�o, 	eby ludzie my�leli, 	e to, co si�
dzia�o, by�o jedynie przejawem histerii. Ten �miech
zabrzmia� tak, jakby kto� t�uk� kieliszki do szampana
m�otkiem o kulistym nosku. To nie to, 	e tylko ja
dosta�em g�siej skórki. G�siej skórki dostali wszyscy.



– Czy... czy pan czego� chce, m�ody cz�owieku? –
zwróci�a si� do mnie Jenny.

Do diab�a, skoro George nie nadawa� si� do rozmowy,
to zacz
�em rozmawia� z Jenny.

– Jestem z biura w Indianapolis.Mam... mamdla niego
wiadomo�� o jego 	onie – powiedzia�em.

George odwróci� g�ow�.
– O kim? – zapyta�.
– O twojej... twojej by�ej 	onie – wyja�ni�em.
Teraz ju	 znów ludzie z marketu wylegli na chodnik,

zdezorientowani, przest�puj
c z nogi na nog�, ciekawi,
kiedy wreszcie b�dzie �miesznie. Czy to nie zwariowany
sposób na sprzeda	 lodówek? Sully Harris zaczyna� si�
irytowa�.

– Od dwudziestu lat nie mia�em od niej wiadomo�ci –
powiedzia� George. – Móg�bym spokojnie, bez problemu,
wytrzyma� nast�pne dwadzie�cia. Ale dzi�kuj�. – I znów
zacz
� patrze� przed siebie.

To wywo�a�o w�ród zebranych nerwowy �miech i Sully
Harris odetchn
� z ulg
.

Podesz�a do mnie Jenny, a w�a�ciwie na mnie wpad�a,
i spyta�a pó�g�bkiem:

– A co z Nancy?
– Jest bardzo chora – odpar�em te	 szeptem. –

Podejrzewam, 	e umiera i chce go jeszcze przed �mierci

zobaczy�.

Gdzie� z ty�u furgonu ucich�o g��bokie buczenie. Odg�os
pracymózgu Jenny. Jej twarz sta�a si� kawa�kiemmartwej



sztucznej g
bki, czym� tak idiotycznym jak to, co
widujemy u manekinów w sklepach z odzie	
.
�ó�tozielone �wiate�ka w jej oczach zamigota�y i zgas�y.

– Umiera? – powtórzy� George. Otworzy� drzwi kabiny,
	eby wpu�ci� troch� �wie	ego powietrza. Wielkie jab�ko
Adama na jego wychud�ej szyi porusza�o si� w gór� i w
dó�, w gór� i w dó�. Zatrzepota� s�abo ramionami. –
Koniec pokazu, ludzie – zakomunikowa�.

Ale na razie nikt si� nie ruszy�.Wszyscy byli oszo�omieni
wtargni�ciem prawdziwego nie�miesznego 	ycia w sam
�rodek krainy fantazji.

George strz
sn
� z nóg kopni�ciem swoje dziwne buty,
	eby pokaza�, jak bardzo show si� skoczy�. Nie móg� z
siebie wykrztusi� ani s�owa wi�cej. Siedzia� w kabinie,
zwrócony bokiem do przej�cia, gapi
c si� na swoje bose
stopy oparte na stopniu samochodu. A te stopy by�y
w
skie, ko�ciste i sine.

Po tym przygn�biaj
cym pocz
tku dnia t�umek gapiów
zacz
� si� rozchodzi�. Sully Harris i ja czekali�my jeszcze
jaki� czas przy samochodzie, a	 George wyjmie g�ow�
spomi�dzy r
k. Sully by� zrozpaczony tym, co si� sta�o z
jego klientami.

George wymamrota� w d�onie co�, czego nie
zrozumieli�my.

– Jak to mo	liwe? – zapyta� go Sully.
– Kiedy kto� ci mówi w taki sposób, 	e masz przyjecha�

– rzek� George – to chyba musisz przyjecha�, prawda?
– Ale... ale je	eli to jest twoja by�a 	ona, je�li j




porzuci�e� dwadzie�cia lat temu – odpar� Sully – to
dlaczego ta wiadomo�� dos�ownie ci� rozwali�a, na oczach
moich klientów, przed moim sklepem?

George nie odpowiedzia�.
– Gdyby� chcia�, 	ebym ci za�atwi� bilet kolejowy czy

rezerwacj� lotu albo s�u	bowy samochód – zwróci�em si�
do George’a – to mog� to zrobi�.

– I mia�bym zostawi� moj
 ci�	arówk�? – zapyta�
George. Powiedzia� to w taki sposób, jakbym mu
zaproponowa� co� wyj
tkowo idiotycznego. – Ja tam
mam, synu, sprz�t wart �wier� miliona dolarów. – Pokr�ci�
g�ow
. – Mia�bym to bezcenne wyposa	enie zostawi�,
	eby ka	dy... – urwa�.

Doszed�em do wniosku, 	e nie ma sensu si� z nim
sprzecza�, bo tak naprawd� chodzi�o mu o co� zupe�nie
innego. Furgonetka by�a jego domem, a Jenny ze swoim
mózgiem – sensem jego istnienia. Na my�l o tym, 	e po
tylu latach mia�by to wszystko zostawi� i gdzie� wyjecha�
sam, ogarn��o go przera	enie.

– Pojad� swoim samochodem – odpar�. – Tak b�dzie
najpr�dzej. Wysiad� z kabiny i energicznie odszed�, 	eby
nikt mu nie zd
	y� wytkn
�, 	e przeznaczone do
przeprowadzek wozy dotychczas nie zas�yn��y jako szybki
�rodek transportu. – Zabieraj si� zemn
, wyruszamy zaraz.

�

Zadzwoni�em do biura, gdzie mi powiedziano, 	e nie
tylko mog� jecha� z Jenny i George’em, ale 	e musz� z



nimi jecha�. Podkre�lili, 	e George – razem z Jenny – jest
najbardziej oddanym firmie pracownikiem i 	e w tej
trudnej sytuacji powinienem zrobi� wszystko, 	eby mu
pomóc.

Kiedy wróci�em, nie zasta�em George’a, który te	
poszed� gdzie� zadzwoni�. Zdj
� swoje magiczne buty i
za�o	y� tenisówki. Sully Harris podniós� magiczne buty i
zajrza� do �rodka.

– O mój Bo	e – zdziwi� si� – te ma�e guziczki
przypominaj
 mi akordeon. – Wsun
� d�o do jednego z
butów i trzyma� j
 tam przez jak
� minut�, zanim odwa	y�
si� nacisn
� jeden z przycisków.

– Fah – powiedzia�a Jenny. By�a �miertelnie powa	na.
Sully nacisn
� nast�pny guzik.
– Fah – powtórzy�a Jenny.
Sully nacisn
� kolejny guzik.
Jenny u�miechn��a si� niczym Mona Liza.
Sully naciska� teraz ró	ne guziki po kolei.
– Barabarapura – powiedzia�a Jenny. – Bama-dama

Szah – zakoczy�a. Zrobi�a stosown
 min� i pokaza�a
j�zyk.

Sully straci� cierpliwo��. Postawi� magiczne buty ko�o
samochodu, tak jak si� stawia kapcie przy �ó	ku.

– Jak babci� kocham – zez�o�ci� si� – ci ludzie tu wi�cej
nie przyjd
. Po tym numerze, jaki odstawi�, pomy�l
, 	e
mój sklep to kostnica albo co� w tym rodzaju. Ja tylko
dzi�kuj� Bogu za jedno.

– Za co mianowicie? – zainteresowa�em si�.



– �e przynajmniej si� nie zorientowali, czyj
 twarz i
g�os ma ta lodówka.

– Czyj
? – zapyta�em.
– Nie wiesz? Do jasnej cholery, zrobi� odcisk jej twarzy

i t� twarz da� Jenny. A potem nagra� ka	dy d�wi�k, jaki
wyda�a w j�zyku angielskim. Ka	dy odg�os, jaki wyda�a
Jenny, wyda�a przed ni
 ona.

– Ale kto? – zapyta�em.
– No, Nancy czy jak tam ona ma na imi� – odpar�

Sully. – Zrobi� to wszystko zaraz po miesi
cu miodowym.
To ta kobieta, która teraz umiera.

�

Przejechali�my ponad tysi
c sto kilometrów w
szesna�cie godzin i przez ca�y ten czas George powiedzia�
domnie nie wi�cej ni	 dziesi�� s�ów. Owszem, mówi� co�,
ale nie do mnie. Mówi� przez sen i podejrzewam, 	e
mówi� do Jenny. Chrapi
c obok mnie, wypowiada� co�
w rodzaju „Uffa-mfuffa”. Po czym wykonywa� palcami
stóp w tenisówkach ruchy, sygnalizuj
c Jenny, 	eby mu
odpowiedzia�a.

Ale 	e nie mia� na nogach swoich magicznych butów,
Jenny nie reagowa�a. Sta�a w ciemnym pudle furgonu,
przypi�ta pasami do �ciany. George nie przejmowa� si�
ni
 specjalnie, dopóki nie znale�li�my si� o jak
� godzin�
drogi od miejsca przeznaczenia. Potem sta� si� nerwowy
jak pies goczy. Co jakie� dziesi�� minut niepokoi� si�,
	e Jenny zerwa�a si� z uwi�zi i obija si� w�ród cz��ci



swojego mózgu. Zje	d	ali�my wtedy na pobocze,
zatrzymywali�my si� i szli�my na ty� furgonu, 	eby si�
upewni�, 	e wszystko jest z Jenny w porz
dku.

Mówi si� o spartaskich warunkach 	ycia: wn�trze
furgonetki przypomina�o cel� zakonnika w studiu
telewizyjnym. Widzia�em ju	 deski pod�ogowe szersze i
bardziej elastyczne od koi George’a. Wszystko w
furgonetce, co mia�o s�u	y� George’owi, by�o tanie i
niewygodne. Na pocz
tku zastanawia�em si�, co si� sta�o
z dwustu pi��dziesi�cioma tysi
cami dolarów, o których
mówi�. Ale za ka	dym razem, kiedy muska� promieniem
latarki mózg Jenny, by�em bardziej podniecony.
Doszed�em do wniosku, 	e ten mózg by� najbardziej
pomys�owym, najbardziej skomplikowanym i
najpi�kniejszym systemem elektronicznym, jaki
kiedykolwiek w 	yciu widzia�em. Je�li chodzi�o o Jenny,
pieni
dze nie mia�y 	adnego znaczenia.

�

Kiedy wzesz�o s�oce, skr�cili�my z autostrady w pe�n

dziur drog� prowadz
c
 do rodzinnego miasta General
Household Appliances Company. Tutaj rozpoczyna�em
swoj
 karier�, tutaj swoj
 karier� rozpoczyna� on i tutaj
przed wielu laty przywióz� swoj
 �wie	o po�lubion
 	on�.

George prowadzi�. Obudzi�y mnie wstrz
sy
podskakuj
cego na wybojach samochodu. Jednocze�nie
co� si� w George’u prze�ama�o. Nagle odczu� potrzeb�
mówienia. Eksplodowa� jak budzik.




