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 przyszym roku
zbudowa lodówk w ksztacie kobiety?”. Towarzyszy
mu szkic przedstawiaj cy tak

wanie lodówk, ze

strzakami wskazuj cymi miejsca, gdzie maj

by

pojemniki na warzywa, na maso 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 ta czy, rozmawia i piewa z
lodówk

w ksztacie lodówki. Miaa na imi Jenny.

George zaprojektowa j i zbudowa, kiedy by prawdziw
gwiazd laboratorium badawczego GHA.
Zachowywa si, jakby Jenny bya jego on . Mieszka
z ni

w furgonetce do przeprowadzek, wypenionej

gównie elektronik stanowi c mózg Jenny. Mia tam
koj, kuchenk elektryczn , stoek na trzech nogach,
stolik i szafk. Kiedy zatrzymywa si gdzie na noc, kad
przed wozem na ziemi wycieraczk. Widoczny na niej
napis Jenny i George wieci w ciemnoci.
Jenny i George je dzili od dealera do dealera sprztu
domowego w caych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Ta czyli, piewali i opowiadali kaway, ci gaj c do
sklepów poka ne tumy. Nastpnie zachwalali sprzt
GHA, stoj c i nic nie robi c.
Jenny i George zajmowali si tym od 1934 roku. Kiedy
sko czyem college i rozpocz em prac w firmie, George
mia sze dziesi t cztery lata. A gdy dowiedziaem si o
jego wysokich zarobkach, swobodnym trybie ycia i o
tym, jak rozmieszaj c ludzi, zachca ich do kupowania
sprztu firmy, uznaem,

e jest jej najszczliwszym

pracownikiem.
Nigdy jednak nie miaem okazji zobaczy George’a i
Jenny, dopóki firma nie przeniosa mnie do swojej filii w
Indianapolis. Pewnego ranka dostalimy telegram z
wiadomoci , e George i Jenny zatrzymali si gdzie
przejazdem w naszej okolicy. Czy moglibymy askawie
ich odnale

i zawiadomi George’a, e jego bya ona

jest powa nie chora? Rokowania s bardzo ze, a ona
chciaaby si z nim zobaczy .
Byem bardzo zdziwiony, kiedy si dowiedziaem, e
George mia on. Niektórzy starsi pracownicy firmy o
niej wiedzieli. George prze y z ni tylko sze miesicy

– potem wyruszy w drog z Jenny. Jego bya ona która
miaa na imi Nancy, odwrócia si wtedy na picie i
wysza za jego najbli szego przyjaciela.

Powierzono mi wic zadanie wytropienia George’a i
Jenny. Firma waciwie nigdy nie wiedziaa dokadnie,
gdzie oni w danym momencie przebywaj . George
porusza si wedug wasnego harmonogramu. Sam by
sobie szefem. W firmie z grubsza tylko orientowano si
w jego trasach, ustalaj c je wedug rachunków, jakie
wysya, i po entuzjastycznych listach od dystrybutorów
i sprzedawców sprztu.
I niemal w ka dym licie donoszono o jakim nowym
numerze Jenny, do którego jeszcze niedawno nie byaby
zdolna. George nie móg zostawi jej samej. Majstrowa
przy niej w ka dej wolnej chwili, jakby jego ycie zale ao
od tego, w jakim stopniu uda mu si wyposa y Jenny w
ludzkie cechy.

Zadzwoniem do Hala Flourisha, naszego dystrybutora
w rodkowej Indianie, i zapytaem, czy wie, gdzie s
Jenny i George. Hal, dosownie zarykuj c si ze miechu,
powiedzia, e oczywicie wie. I poinformowa mnie, e
Jenny i George s

wanie w Indianapolis. W Hali

Targowej ze Sprztem Domowym Hoosiera. Podobno
wczesnym rankiem, spaceruj c North Meridian Street,

zatrzymali ruch uliczny.
– Jenny

miaa

nowy

kapelusz,

z

przypitym

bukiecikiem kwiatków, i ót sukni – powiedzia. – A
George,

cay

odszykowany,

wyst pi

w

stroju

wieczorowym, w ótych getrach i z laseczk . Mo na
skona . Masz pojcie, jak on j

zaprogramowa, eby

wiedzie , kiedy siada jej agregat?
– Nie – odparem.
– Jenny ziewa i opadaj jej powieki.

Jenny i George zaczynali wanie swój pierwszy pokaz
tego dnia, kiedy wyruszyem do Hali Targowej Hoosiera.
By pikny poranek. George sta na chodniku, w so cu,
oparty o botnik wozu mieszcz cego mózg Jenny. piewali
w duecie Indiaski zew miosny. Byli cakiem dobrzy.
George piewa chropawym barytonem: „Bd woa
cieeebie”. A Jenny odpowiadaa mu, stoj c w drzwiach
hali, cienkim dziewczcym sopranem.
Sully Harris, waciciel hali targowej, sta obok Jenny,
obejmuj c j ramieniem. Pali cygaro i liczy potencjalnych
klientów.
George mia na sobie frak i óte getry, które tak bardzo
wymiewa Hal Flourish. Poy jego fraka ci gny si po
ziemi. Biaa kamizelka sigaa kolan, a gors koszuli,
zrolowany a pod brod, przypomina okienn rolet.
Jego stroju dopeniay zmylne buty, które wygl day jak
goe stopy, a wielkoci

przypominay opaty wiose.

Paznokcie byy 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
musiaem przyjrze

mu si bli ej, poniewa

nie

przyjechaem po to, eby dobrze si bawi . Przynosiem
mu smutne wieci. Kiedy wic dokadnie przypatrzyem
si George’owi, zobaczyem starzej cego si maego
czowieczka, samotnego na tym padole ez. Zobaczyem
niskiego m czyzn z du ym nosem i piwnymi oczami,
w których czai si jaki niepokój.
Jednak e wikszo

osób uwa aa go za bardzo

zabawnego faceta. Zaledwie tu i ówdzie mo na byo
zauwa y

osoby, które widziay to, co ja. W ich

umiechach, troch dziwnych i maj cych w sobie jak 
sodycz, nie byo szyderstwa. W wikszoci z nich mo na
byo wyczyta

pytanie, na jakiej zasadzie funkcjonuje

Jenny.

A Jenny bya sterowana radiem. I cay ukad sterowania
mieci si wanie w tych zmylnych butach George’a,
pod jego palcami. George naciska palcami stóp
odpowiednie guziki, wysyaj c w ten sposób sygnay do
mieszcz cego si w furgonie mózgu Jenny. I mózg mówi
jej w ten sposób, co ma robi . Pomidzy Jenny, George’em
a samochodem nie byo adnych przewodów.
Trudno byo uwierzy ,

e George mia cokolwiek

wspólnego z dziaaniami Jenny. Nosi w uchu ma
ró ow suchaweczk, eby móc sysze wszystko, co inni
do niej mówi , nawet kiedy bya od niego oddalona o
jakie trzydzieci metrów. Prócz tego do ramek okularów
George’a byy przyczepione mae lusterka wsteczne, tak
eby nawet stoj c tyem do Jenny, móg widzie wszystko,
co ona robi.
Kiedy sko czyli piewa , Jenny wybraa sobie mnie,
eby troch ze mn popajacowa .
– Halo,

wysoki,

ciemnowosy

przystojniaku

–

powiedziaa. – Stara lodówka wypdzia ci z domu, tak?
– Jenny miaa nad drzwiami twarz ze sztucznej g bki, w
której zatopione byy spr yny, a za ni ukryty gonik.
Ta twarz bya jak prawdziwa: wydawao si, e w rodku
w lodówce siedzi ywa kobieta, która wystawia twarz
przez dziur w drzwiach.
Odpowiedziaem jej artem:
– Wie pani co, pani Frankenstein, a mo e by tak pani
odesza sobie gdzie na bok i zrobia troch kostek lodu?
Chciabym porozmawia z pani szefem w cztery oczy.
Twarz Jenny z ró owej staa si biaa. Jej wargi zaczy
dr e , a nastpnie wygiy si w podkówk i caa twarz
jakby stracia ksztat. Jenny zamkna oczy,

eby nie

musie patrze na tak koszmarn osob jak ja. Po czym
– Bóg mi wiadkiem – uronia dwie dorodne zy. Potoczyy
si po jej policzkach, a potem po biaym emaliowanym
froncie Jenny, a wreszcie spady na ziemi.
Umiechn em si i mrugn em do George’a, daj c mu

do zrozumienia, e doceniam jego zmylne dzieo, ale e
naprawd chc z nim porozmawia .
Nie odwzajemni mojego umiechu. Nie podobao 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 wicej dziesicioletni
chopak.
– A ja wiem, jak ona dziaa – powiedzia. – Tam w
rodku siedzi karze.
– Jeste pierwsz

osob , która zgada, na czym to

polega – odpar George. – A teraz, skoro ju wszyscy
wiedz , mog wreszcie tego kara wypuci . – Gestem da
Jenny znak, eby wysza z nim na chodnik.
Spodziewaem si, e bdzie azia jak kaczka, dzwoni c
i szczkaj c jak traktor, poniewa

wa ya trzysta

pi dziesi t kilo. Ona jednak nie do , e miaa pikn
twarz, to jeszcze poruszaa si lekkim krokiem. Nigdy do
tej pory nie byem wiadkiem takiego triumfu ducha nad
materi . Zupenie zapomniaem, e mam do czynienia z
lodówk . Widziaem tylko j .
Jenny podesza do George’a.
– O co chodzi, kochanie? – zapytaa.
– Wydao si – odpar George. – Ten bystry chopak
zgad, e w rodku ciebie siedzi karze. Wic dlaczego nie
wyj sobie dla zaczerpnicia wie ego powietrza, a przy

okazji pozna jakich miych ludzi? – George zrobi pauz
wystarczaj co dug

i min mia dostatecznie ponur ,

eby publika pomylaa, e mo e istotnie zobaczy kara.
Nagle co zawarczao, szczkno i drzwi Jenny stany
otworem. Ale w rodku nie byo nic, poza zimnym
powietrzem, stal nierdzewn , porcelan i szklank soku
pomara czowego. Wszyscy prze yli szok – na zewn trz
cae to pikno 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 zadbae
– powiedziaa Jenny. Wida byo, e ma na jego punkcie
hysia i

e si ci gle o niego martwi. – Naprawd –

zwrócia si do zebranego tumku – od ywiaj c si w ten
sposób, biedak ju dawno powinien si wyko czy na
szkorbut i na krzywic.
Jak si tak nad tym zastanowi , to tum jest czym
najbardziej zwariowanym na wiecie. Oto George
udowodni wszem wobec, e w rodku Jenny nie ma nic,
a jakie dwadziecia sekund pó niej ludzie znów zaczli
j traktowa jak prawdziw ludzk istot. Kobiety kiway
gowami na znak, e wiedz , jaka to mka doprowadzi
do tego, eby m czyzna zacz  wreszcie o siebie dba .
M czy ni z kolei nie szczdzili George’owi ukradkowych
spojrze mówi cych: wiemy, jaka to mka, kiedy kobieta
cay czas traktuje ci jak mae dziecko.
Jedynym widzem, którego nie ogarn  ogólny nastrój
i nie da si wystrychn

na dudka, by chopak, który

wczeniej powiedzia, e w Jenny siedzi karze. Ura ona
ambicja i rozczarowanie, e jednak si pomyli co do
zasady jej dziaania, zaowocoway u niego mocnym
postanowieniem: zdemaskuje to wszystko poprzez
prawd, Prawd przez wielkie P. Jak doronie, zostanie
uczonym.
– No dobrze – odezwa si – jeli tam w rodku nie
siedzi karze, to wiem dokadnie, jak ona dziaa.
– No jak, kochanie? – Jenny zamienia si w such,
ciekawa, co te m drego ma do powiedzenia chopak na
jej temat. Doprowadzia go do szau.
– Jeste sterowana radiem! – wykrzykn  chopak.
– Oooooo! – Jenny wydawaa si zachwycona. – To by
byo fantastyczne rozwi zanie.
Chopak 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 – sutan
Alla-Bakar zakocha si w najm drzejszej, najczulszej,
najpikniejszej kobiecie, jaka kiedykolwiek chodzia po
ziemi. Miaa na imi Jenny i bya niewolnic . Stary sutan
wiedzia, e jego królestwu grozi nieustanny rozlew krwi
– ci gn  George – poniewa ka dy m czyzna na widok
Jenny zaczyna marzy
dworskiemu magikowi wyj

o jej mioci. Kaza wic
ducha z jej ciaa 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, bd c w podró y su bowej w sawetnym
Bagdadzie, kupi tam dziwn butelk. Przywióz j do
domu i otworzy, wypuszczaj c ze rodka ducha Jenny,
który mia trzy tysi ce lat. Pracowaem wtedy w
laboratorium badawczym firmy i pan Heartline zapyta
mnie, jaki mam pomys na nowe ciao dla Jenny.
Wyposa yem wic obudow lodówki w twarz, gos i
stopy, no i w sterowanie duchowe o napdzie zale nym
wy cznie od jej woli. – Bya to tak gupia historia, e
zapomniaem o niej, kiedy tylko sko czyem si mia .
Dopiero po kilku tygodniach dotaro do mnie,
opowie

George’a

to

nie

byo

jedynie

e ta

zwyke

efekciarstwo. Chyba jeszcze nigdy dotychczas, mówi c o
Jenny, nie by tak bliski prawdy i tak szczery. I to w taki
peen poezji sposób. – I oto, prosz bardzo, jest! –
zako czy swoj opowie .
– Bujda! – wrzasn  m drala. Ale publiczno mu nie
przyklasna, ani wtedy, ani ju nigdy.
Jenny wydaa dugie westchnienie – zadumaa si nad
tymi trzema tysi cami lat w butelce.
– No có , ten etap mojego

ycia si zako czy –

odpara. – Nie ma co paka nad rozlanym mlekiem. Ani
przerywa pokazu.
Wesza 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. Poszedem
za nim i wsadziem gow przez okno. Widziaem, jak
wierzchy jego dziwnych butów si marszcz , kiedy George
rusza w nich palcami, sprawiaj c, e Jenny perorowaa
w hali targowej z o ywieniem. O godzinie dziewi tej w
ten soneczny poranek George raczy si obficie gorza
z butelki.

Kiedy ustao zawienie oczu i pieczenie w gardle,
zwróci si do mnie z pytaniem:
– Dlaczego tak dziwnie na mnie patrzysz, synku?
Czy by nie widzia, e popijaem sok pomara czowy,
jak przystao na grzecznego chopca? Przecie nie pij
przed niadaniem.
– Przepraszam – odparem. Odsun em si od
samochodu, eby da mu szans na zebranie si w gar ,
ale i samemu zyska na czasie.
– Kiedy zobaczyam t pikn

lodówk GHA w

laboratorium badawczym – mówia Jenny w markecie –
od razu powiedziaam do George’a: „To jest idealne dla
mnie nieskazitelnie biae ciao”. – Spojrzaa najpierw na
mnie, a potem na George’a, zamilka i na par sekund
znik z jej twarzy „towarzyski” umiech. Potem
odchrz kna i kontynuowaa: – Na czym to ja
sko czyam?
George nie zamierza wysiada z kabiny. Patrzy teraz
przed siebie na co bardzo przygnbiaj cego i odlegego

o osiem tysicy kilometrów. Móg tak spdzi cay dzie .
Tymczasem

natchnienie

publicznoci towarzysk

Jenny

pogawdk

do

zabawiania

si sko czyo,

podesza wic do drzwi i zawoaa:
– Kochanie, przyjdziesz zaraz?
– Spokojnie – odpar George, nawet na ni nie patrz c.
– Czy... czy wszystko w porz dku? – spytaa Jenny.
– Fantastycznie. – George nie przestawa gapi

si

przed siebie. – Po prostu fantastycznie.
Robiem wszystko, eby dopatrzy si w tym zwykej
rutyny, eby w tym znale

co m drego i zabawnego.

Ale Jenny nie graa pod publiczk. Zebrani ludzie nawet
nie widzieli jej twarzy. Nie robia tego nawet na mój
u ytek. Graa na George’a, a on na ni i zachowywaliby
si dokadnie tak samo, gdyby byli sami porodku Sahary.
– Kochanie – powiedziaa Jenny – tam w rodku czeka
mnóstwo ludzi. – Bya speszona i cholernie dobrze
wiedziaa, e go zapaem na piciu.
– Hurra! – wykrzykn  George.
– Kochanie, show must go on.
– Niby dlaczego? – odpar George.
A do tej chwili nie wiedziaem, jak bardzo niewesoy
potrafi by

tak zwany niewesoy miech. Otó

Jenny

zamiaa si niewesoo, eby ludzie myleli, e to, co si
dziao, byo jedynie przejawem histerii. Ten miech
zabrzmia tak, jakby kto tuk kieliszki do szampana
motkiem o kulistym nosku. To nie to,

e tylko ja

dostaem gsiej skórki. Gsiej skórki dostali wszyscy.

– Czy... czy pan czego chce, mody czowieku? –
zwrócia si do mnie Jenny.
Do diaba, skoro George nie nadawa si do rozmowy,
to zacz em rozmawia z Jenny.
– Jestem z biura w Indianapolis. Mam... mam dla niego
wiadomo o jego onie – powiedziaem.
George odwróci gow.
– O kim? – zapyta.
– O twojej... twojej byej onie – wyjaniem.
Teraz ju znów ludzie z marketu wylegli na chodnik,
zdezorientowani, przestpuj c z nogi na nog, ciekawi,
kiedy wreszcie bdzie miesznie. Czy to nie zwariowany
sposób na sprzeda lodówek? Sully Harris zaczyna si
irytowa .
– Od dwudziestu lat nie miaem od niej wiadomoci –
powiedzia George. – Mógbym spokojnie, bez problemu,
wytrzyma nastpne dwadziecia. Ale dzikuj. – I znów
zacz  patrze przed siebie.
To wywoao wród zebranych nerwowy miech i Sully
Harris odetchn  z ulg .
Podesza do mnie Jenny, a waciwie na mnie wpada,
i spytaa pógbkiem:
– A co z Nancy?
– Jest bardzo chora – odparem te

szeptem. –

Podejrzewam, e umiera i chce go jeszcze przed mierci
zobaczy .
Gdzie z tyu furgonu ucicho gbokie buczenie. Odgos
pracy mózgu Jenny. Jej twarz staa si kawakiem martwej

sztucznej g bki, czym tak idiotycznym jak to, co
widujemy

u

manekinów

w

sklepach

z

odzie .

ótozielone wiateka w jej oczach zamigotay i zgasy.
– Umiera? – powtórzy George. Otworzy drzwi kabiny,
eby wpuci troch wie ego powietrza. Wielkie jabko
Adama na jego wychudej szyi poruszao si w gór i w
dó, w gór i w dó. Zatrzepota sabo ramionami. –
Koniec pokazu, ludzie – zakomunikowa.
Ale na razie nikt si nie ruszy. Wszyscy byli oszoomieni
wtargniciem prawdziwego niemiesznego ycia w sam
rodek krainy fantazji.
George strz sn  z nóg kopniciem swoje dziwne buty,
eby pokaza , jak bardzo show si sko czy. Nie móg z
siebie wykrztusi ani sowa wicej. Siedzia w kabinie,
zwrócony bokiem do przejcia, gapi c si na swoje bose
stopy oparte na stopniu samochodu. A te stopy byy
w skie, kociste i sine.
Po tym przygnbiaj cym pocz tku dnia tumek gapiów
zacz  si rozchodzi . Sully Harris i ja czekalimy jeszcze
jaki czas przy samochodzie, a George wyjmie gow
spomidzy r k. Sully by zrozpaczony tym, co si stao z
jego klientami.
George wymamrota w donie co, czego nie
zrozumielimy.
– 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 bya

ona, jeli j

porzucie dwadziecia lat temu – odpar Sully – to
dlaczego ta wiadomo dosownie ci rozwalia, na oczach
moich klientów, przed moim sklepem?
George nie odpowiedzia.
– Gdyby chcia, ebym ci zaatwi bilet kolejowy czy
rezerwacj lotu albo su bowy samochód – zwróciem si
do George’a – to mog to zrobi .
– I miabym zostawi

moj

ci arówk? – zapyta

George. Powiedzia to w taki sposób, jakbym mu
zaproponowa co wyj tkowo idiotycznego. – Ja tam
mam, synu, sprzt wart wier miliona dolarów. – Pokrci
gow . – Miabym to bezcenne wyposa enie zostawi ,
eby ka dy... – urwa.
Doszedem do wniosku, e nie ma sensu si z nim
sprzecza , bo tak naprawd chodzio mu o co zupenie
innego. Furgonetka bya jego domem, a Jenny ze swoim
mózgiem – sensem jego istnienia. Na myl o tym, e po
tylu latach miaby to wszystko zostawi i gdzie wyjecha
sam, ogarno go przera enie.
– Pojad swoim samochodem – odpar. – Tak bdzie
najprdzej. Wysiad z kabiny i energicznie odszed, eby
nikt mu nie zd

y wytkn

,

e przeznaczone do

przeprowadzek wozy dotychczas nie zasyny jako szybki
rodek transportu. – Zabieraj si ze mn , wyruszamy zaraz.

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

nimi jecha . Podkrelili, e George – razem z Jenny – jest
najbardziej oddanym firmie pracownikiem i

e w tej

trudnej sytuacji powinienem zrobi wszystko, eby mu
pomóc.
Kiedy wróciem, nie zastaem George’a, który te
poszed gdzie zadzwoni . Zdj  swoje magiczne buty i
zao y tenisówki. Sully Harris podniós magiczne buty i
zajrza do rodka.
– O mój Bo e – zdziwi si – te mae guziczki
przypominaj mi akordeon. – Wsun  do do jednego z
butów i trzyma j tam przez jak  minut, zanim odwa y
si nacisn

jeden z przycisków.

– Fah – powiedziaa Jenny. Bya miertelnie powa na.
Sully nacisn  nastpny guzik.
– Fah – powtórzya Jenny.
Sully nacisn  kolejny guzik.
Jenny umiechna si niczym Mona Liza.
Sully naciska teraz ró ne guziki po kolei.
– Barabarapura – powiedziaa Jenny. – Bama-dama
Szah – zako czya. Zrobia stosown min i pokazaa
jzyk.
Sully straci cierpliwo . Postawi magiczne buty koo
samochodu, tak jak si stawia kapcie przy ó ku.
– Jak babci kocham – zezoci si – ci ludzie tu wicej
nie przyjd . Po tym numerze, jaki odstawi, pomyl , e
mój sklep to kostnica albo co w tym rodzaju. Ja tylko
dzikuj Bogu za jedno.
– Za co mianowicie? – zainteresowaem si.

– e przynajmniej si nie zorientowali, czyj twarz i
gos ma ta lodówka.
– Czyj ? – zapytaem.
– Nie wiesz? Do jasnej cholery, zrobi odcisk jej twarzy
i t twarz da Jenny. A potem nagra ka dy d wik, jaki
wydaa w jzyku angielskim. Ka dy odgos, jaki wydaa
Jenny, wydaa przed ni ona.
– Ale kto? – zapytaem.
– 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.

Przejechalimy ponad tysi c sto kilometrów w
szesnacie godzin i przez cay ten czas George powiedzia
do mnie nie wicej ni dziesi sów. 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
odpowiedziaa.
Ale e nie mia na nogach swoich magicznych butów,
Jenny nie reagowaa. Staa w ciemnym pudle furgonu,
przypita pasami do ciany. George nie przejmowa si
ni specjalnie, dopóki nie znale limy si o jak  godzin
drogi od miejsca przeznaczenia. Potem sta si nerwowy
jak pies go czy. Co jakie dziesi minut niepokoi si,
e Jenny zerwaa si z uwizi i obija si wród czci

swojego mózgu. Zje d alimy wtedy na pobocze,
zatrzymywalimy si i szlimy na ty furgonu, eby si
upewni , e wszystko jest z Jenny w porz dku.
Mówi si o sparta skich warunkach ycia: wntrze
furgonetki przypominao cel zakonnika w studiu
telewizyjnym. Widziaem ju deski podogowe szersze i
bardziej elastyczne od koi George’a. Wszystko w
furgonetce, co miao su y

George’owi, byo tanie i

niewygodne. Na pocz tku zastanawiaem si, co si stao
z dwustu pi dziesicioma tysi cami dolarów, o których
mówi. Ale za ka dym razem, kiedy muska promieniem
latarki mózg Jenny, byem bardziej podniecony.
Doszedem do wniosku,
pomysowym,
najpikniejszym

e ten mózg by najbardziej

najbardziej
systemem

skomplikowanym
elektronicznym,

i
jaki

kiedykolwiek w yciu widziaem. Jeli chodzio o Jenny,
pieni dze nie miay adnego znaczenia.

Kiedy wzeszo so ce, skrcilimy z autostrady w pen
dziur drog prowadz c do rodzinnego miasta General
Household Appliances Company. Tutaj rozpoczynaem
swoj karier, tutaj swoj karier rozpoczyna on i tutaj
przed wielu laty przywióz swoj wie o polubion
George

prowadzi.

Obudziy

mnie

on.

wstrz sy

podskakuj cego na wybojach samochodu. Jednoczenie
co si w George’u przeamao. Nagle odczu potrzeb
mówienia. Eksplodowa jak budzik.

