wakat

9—10 kwietnia 2009
Augie Odenkirk mia datsuna z 1997 roku, który wciƤǇ
dobrze ciƤgnƤ pomimo wielu kilometrów na liczniku, ale
benzyna bya droga, zwaszcza dla faceta bez pracy, a City Center
leǇao na drugim koƵcu miasta, wiƬc Augie postanowi pojechaƥ
ostatnim wieczornym autobusem. Wysiad dwadzieƽcia po
jedenastej, z plecakiem na ramionach i zwiniƬtym ƽpiworem pod
pachƤ. Pomyƽla, Ǉe o trzeciej nad ranem bƬdzie siƬ cieszy
z puchowego ƽpiwora. Noc bya mglista i przejmujƤco zimna.
— Powodzenia, stary — poǇegna go kierowca. — Powinieneƽ dostaƥ jakƤƽ nagrodƬ za to, Ǉe bƬdziesz tam pierwszy.
Tylko Ǉe nie by pierwszy. Kiedy dotar na szczyt szerokiego,
stromego podjazdu prowadzƤcego do wielkiego audytorium,
zobaczy co najmniej dwa tuziny ludzi czekajƤcych juǇ przed
rzƬdem drzwi. Niektórzy stali, wiƬkszoƽƥ siedziaa. Ustawiono
supki i rozciƤgniƬto pomiƬdzy nimi ǇótƤ taƽmƬ z napisami
NIE PRZEKRACZAž; powstao skomplikowane przejƽcie,
krƬte jak labirynt. Augie zna to z kin i banku, w którym
mia obecnie debet, i rozumia cel: stoczyƥ jak najwiƬcej ludzi
na jak najmniejszej przestrzeni.
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PodchodzƤc do grupy ludzi, którzy wkrótce utworzƤ korowód bezrobotnych ubiegajƤcych siƬ o pracƬ, Augie ze zdumieniem i konsternacjƤ zobaczy, Ǉe kobieta na koƵcu kolejki
trzyma ƽpiƤce dziecko w nosideku. Dziecko miao policzki
zaczerwienione z zimna; przy kaǇdym wydechu sabo rzƬzio.
Kobieta usyszaa kroki lekko zasapanego Augiego i odwrócia siƬ. Bya moda i cakiem adna mimo podkrƤǇonych
oczu. Przy jej nogach staa nieduǇa pikowana torba. Augie
przypuszcza, Ǉe zawiera rzeczy dla dziecka.
— Czeƽƥ — powiedziaa kobieta. — Witamy w Klubie
Rannych Ptaszków.
— Kto rano wstaje... — Zastanowi siƬ, pomyƽla: A co
tam, i wyciƤgnƤ rƬkƬ. — August Odenkirk. Augie. Niedawno
mnie zredukowali. Tak siƬ mówi w dwudziestym pierwszym
wieku, jak kogoƽ wylejƤ.
Podaa mu rƬkƬ. Miaa przyjemny uƽcisk, mocny, bez cienia
nieƽmiaoƽci.
— Nazywam siƬ Janice Cray, a moje mae szczƬƽcie to
Patti. Mnie teǇ chyba zredukowali. Byam gosposiƤ u miej
rodziny w Sugar Heights. Mój byy pracodawca... ee... sprzedaje samochody.
Augie skrzywi siƬ.
Janice kiwnƬa gowƤ.
— Wiem. Powiedzia, Ǉe Ǉauje, ale muszƤ zacisnƤƥ pasa.
— CiƤgle siƬ to syszy — przyzna Augie, myƽlƤc: Nie
mogaƽ znaleǆƥ nikogo do dziecka? NaprawdƬ nikogo?
— Musiaam jƤ zabraƥ. — Janice Cray nie potrzebowaa
telepatycznych zdolnoƽci, Ǉeby odczytaƥ jego myƽli. — Nie
mam nikogo, kto mógby siƬ niƤ zajƤƥ. Dosownie nikogo.
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Dziewczyna z mojej ulicy nie moga zostaƥ caƤ noc, nawet
gdybym jej zapacia, a i tak nie miaabym z czego. Nie wiem,
co zrobimy, jeƽli nie dostanƬ tej pracy.
— Twoi rodzice nie mogli jej wziƤƥ? — zapyta Augie.
— MieszkajƤ w Vermoncie. Gdybym miaa trochƬ rozumu,
zabraabym Patti i pojechaa do nich. Tam jest adnie. Tylko Ǉe
oni majƤ wasne kopoty. Tata mówi, Ǉe dom tonie. Nie
dosownie, to nie powódǆ ani nic takiego, tylko sprawy finansowe.
Augie kiwnƤ gowƤ. To teǇ czƬsto siƬ syszao.
Kilka samochodów wjeǇdǇao stromym podjazdem od Marlborough Street, gdzie Augie wczeƽniej wysiad z autobusu.
SkrƬciy w lewo, na rozlegy, pusty parking, który z pewnoƽciƤ
zapeni siƬ do rana... za kilka godzin, kiedy Pierwsze Doroczne
Miejskie Targi Pracy otworzƤ podwoje. Ơaden z samochodów
nie wyglƤda na nowy. Kierowcy zaparkowali i prawie ze
wszystkich aut wysiado po trzech lub czterech szukajƤcych
pracy, którzy skierowali siƬ do drzwi audytorium. Augie nie
sta juǇ na koƵcu kolejki. SiƬgaa prawie do pierwszego zakrƬtu.
— Jeƽli dostanƬ pracƬ, wynajmƬ opiekunkƬ — ciƤgnƬa
Janice. — Ale dzisiaj ja i Patti musimy zacisnƤƥ zƬby.
Dziewczynka zakaszlaa chrapliwie, co wcale nie spodobao
siƬ Augiemu, poruszya siƬ w nosideku i znowu znieruchomiaa. Przynajmniej bya ciepo otulona; nawet na rƤczkach
miaa maleƵkie mitenki.
Dzieciaki przeǇywajƤ gorsze rzeczy, pociesza siƬ niepewnie
Augie. Przypomnia sobie Dust Bowl i wielki kryzys. No, ten
by dla niego dostatecznie wielki. Dwa lata temu wszystko
siƬ ukadao. Nie Ǉeby siƬ pawi w luksusach, ale jakoƽ wiƤza
koniec z koƵcem i zwykle nawet móg co miesiƤc odoǇyƥ
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niewielkƤ sumƬ. Teraz wszystko diabli wziƬli. Coƽ siƬ porobio
z pieniƬdzmi. Nie rozumia tego; by tylko urzƬdasem w dziale
wysykowym Great Lakes Transport, zna siƬ na fakturach
i uǇywa komputera, Ǉeby wysyaƥ towary drogƤ morskƤ,
powietrznƤ i lƤdowƤ.
— Ludzie widzƤ mnie z dzieckiem i myƽlƤ, Ǉe jestem
nieodpowiedzialna — mówia nerwowo Janice. — Wiem,
widzƬ to w ich twarzach, widziaam w twojej twarzy. Ale co
miaam robiƥ? Nawet gdyby ta dziewczyna od sƤsiadów moga
zostaƥ na caƤ noc, to by kosztowao osiemdziesiƤt cztery
dolary. OsiemdziesiƤt cztery! Mam odoǇone na czynsz za
przyszy miesiƤc, a potem jestem spukana. — UƽmiechnƬa siƬ
i w blasku wysokich lamp sodowych z parkingu Augie dostrzeg
zy na koƵcach jej rzƬs. — Rozgadaam siƬ. Przepraszam.
— Nie musisz przepraszaƥ.
Kolejka zrobia juǇ pierwszy zakrƬt i dotara z powrotem
do miejsca, gdzie sta Augie. Dziewczyna miaa racjƬ. ZauwaǇy, Ǉe wiele osób gapi siƬ na ƽpiƤce dziecko w nosideku.
— Och, ciƤgle to robiƬ. Jestem samotnƤ, niezamƬǇnƤ matkƤ
bez pracy. Przepraszam wszystkich za wszystko.
Odwrócia siƬ i popatrzya na baner zawieszony nad szeregiem drzwi:
GWARANTUJEMY 1000 MIEJSC PRACY!
A poniǇej:
Popieramy ludzi z naszego miasta!
— BURMISTRZ RALPH KINSLER
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— Czasami mam ochotƬ przepraszaƥ za Columbine* i za
jedenasty wrzeƽnia, i za to, Ǉe Barry Bonds bierze sterydy. —
Zachichotaa na wpó histerycznie. — Czasami chcƬ nawet
przeprosiƥ za wybuch promu kosmicznego, chociaǇ kiedy to
siƬ stao, dopiero uczyam siƬ chodziƥ.
— Nie martw siƬ — powiedzia Augie. — Wszystko
bƬdzie dobrze.
Takie rzeczy po prostu siƬ mówi.
— Szkoda tylko, Ǉe jest tak wilgotno. OwinƬam jƤ na
wypadek, gdyby zrobio siƬ bardzo zimno, ale ta wilgoƥ... —
PokrƬcia gowƤ. — Nic to, damy radƬ, prawda, Patti? — Obdarzya Augiego sabym, pozbawionym nadziei uƽmiechem. —
Ơeby tylko nie padao.


 

Nie padao, ale robio siƬ coraz bardziej wilgotno; widzieli
kropelki wody zawieszone w smugach ƽwiata lamp sodowych.
W którymƽ momencie Augie siƬ zorientowa, Ǉe Janice Cray
zasnƬa na stojƤco: zgarbiona, z jednym biodrem wysuniƬtym
do przodu, z mokrymi wosami opadajƤcymi na twarz, z brodƤ
niemal wspartƤ na piersi. Spojrza na zegarek i zobaczy, Ǉe
jest za kwadrans trzecia.
DziesiƬƥ minut póǆniej Patti Cray obudzia siƬ i zaczƬa
pakaƥ. Jej matka (niezamƬǇna matka, pomyƽla Augie) wzdrygnƬa siƬ, parsknƬa jak koƵ, uniosa gowƬ i próbowaa wyciƤgnƤƥ dziecko z nosideka. Nie moga sobie poradziƥ — nóǇki
* Masakra w Columbine High School — jedno z najwiƬkszych masowych
zabójstw na terenie placówek oƽwiatowych w historii Stanów Zjednoczonych;
doszo do niej 20 kwietnia 1999 roku.
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maej uwiƬzy. Augie pomóg, przytrzymujƤc boki nosideka.
Wreszcie Patti siƬ wyonia, teraz zawodzƤc na caego. Krople
wody lƽniy na jej maleƵkim róǇowym kaftaniku i dopasowanym czepeczku.
— Jest godna — powiedziaa Janice. — MogƬ jej daƥ
pierƽ, ale w dodatku siƬ zmoczya. CzujƬ przez spodenki.
BoǇe, nie mogƬ jej tu przewijaƥ... zobacz, jaka mga siƬ
zrobia!
Augie zastanawia siƬ, jakie bóstwo obdarzone poczuciem
humoru ustawio go w kolejce za tƤ kobietƤ. Zastanawia siƬ
równieǇ, jak, do cholery, ona przebrnie przez resztƬ Ǉycia...
przez cae Ǉycie, nie nastƬpne osiemnaƽcie czy ileƽ lat odpowiedzialnoƽci za dziecko. Ơeby wyjƽƥ w takƤ noc tylko
z torbƤ pieluszek! Bya aǇ tak zdesperowana?
PooǇy wczeƽniej swój ƽpiwór obok torby z pieluszkami
Patti. Teraz kucnƤ, rozwiƤza tasiemki, rozwinƤ ƽpiwór
i rozsunƤ zamek byskawiczny.
— Waǆ tam. Rozgrzejcie siƬ. Potem podam ci to, czego
potrzebujesz.
Popatrzya na niego, trzymajƤc wiercƤce siƬ, paczƤce
dziecko.
— Jesteƽ Ǉonaty, Augie?
— Rozwiedziony.
— Dzieci?
PokrƬci gowƤ.
— Dlaczego jesteƽ dla nas taki dobry?
— Bo tu jesteƽmy — odpar i wzruszy ramionami.
Patrzya na niego jeszcze przez chwilƬ, podejmujƤc decyzjƬ,
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potem podaa mu dziecko. Augie trzyma Patti na odlegoƽƥ
ramienia, zafascynowany czerwonƤ, rozwƽcieczonƤ twarzyczkƤ,
kapkƤ smarków wiszƤcƤ u maleƵkiego zadartego noska, pedaujƤcymi nóǇkami we flanelowych ƽpioszkach. Janice wsunƬa
siƬ do ƽpiwora i uniosa rƬce.
— Daj mi jƤ, proszƬ.
Augie poda dziecko i kobieta zagrzebaa siƬ gƬbiej w ƽpiwór. Obok nich, tam, gdzie kolejka po raz pierwszy siƬ
dublowaa, stali i gapili siƬ dwaj modzi mƬǇczyǆni.
— Pilnujcie wasnego nosa — warknƤ Augie i obcy odwrócili wzrok.
— Podasz mi pieluszkƬ? — poprosia Janice. — Powinnam
jƤ przewinƤƥ, zanim jƤ nakarmiƬ.
PrzyklƬknƤ na jedno kolano na mokrym chodniku i rozpiƤ
suwak pikowanej torby. W pierwszej chwili zdziwi siƬ, widzƤc
pieluszki z tkaniny zamiast pampersów, potem zrozumia.
Pieluszek z materiau moǇna uǇywaƥ wiele razy. MoǇe ta
kobieta nie bya cakiem beznadziejna.
— WidzƬ butelkƬ Baby Magic. TeǇ ci daƥ?
Z wnƬtrza ƽpiwora, skƤd wystawa teraz tylko kosmyk
brƤzowych wosów, pada odpowiedǆ:
— Tak, poproszƬ.
Poda pieluszkƬ i balsam. Ɩpiwór zaczƤ siƬ krƬciƥ i podskakiwaƥ. PoczƤtkowo pacz siƬ nasili. Z któregoƽ dalszego
zakrƬtu kolejki, ginƤcego w gƬstniejƤcej mgle, ktoƽ zawoa:
— Nie moǇecie uciszyƥ tego bachora?
Ktoƽ inny doda:
— Powinno siƬ wezwaƥ opiekƬ spoecznƤ.
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Augie czeka, obserwujƤc ƽpiwór. Wreszcie materia przesta
siƬ poruszaƥ i wysunƬa siƬ rƬka trzymajƤca pieluszkƬ.
— WoǇysz to do torby? Tam jest plastikowy worek na
brudne. — Janice wyjrzaa jak kret z nory. — Nie bój siƬ,
to nie kupka, tylko mokre.
Augie wziƤ pieluszkƬ, woǇy do plastikowego worka (z
nadrukiem COSTCO), potem zamknƤ torbƬ na suwak.
Pacz dochodzi z wnƬtrza ƽpiwora jeszcze przez jakƤƽ minutƬ, potem ucich nagle, kiedy Patti zaczƬa siƬ poǇywiaƥ na
parkingu City Center. Nad szeregiem drzwi, które nie otworzƤ siƬ jeszcze przez szeƽƥ godzin, zaopota niefrasobliwie
baner.
GWARANTUJEMY 1000 MIEJSC PRACY!
Akurat, pomyƽla Augie. I nie zapiesz AIDS, jeƽli zaǇywasz
duǇo witaminy C.
MinƬo dwadzieƽcia minut. WiƬcej samochodów wjechao
na wzgórze z Marlborough Street. WiƬcej ludzi doƤczyo do
kolejki. Augie ocenia, Ǉe czeka juǇ okoo czterystu osób.
W tym tempie zbierze siƬ ze dwa tysiƤce, i to wedug ostroǇnych szacunków, zanim drzwi siƬ otworzƤ o dziewiƤtej.
Gdyby mi zaproponowali smaǇenie frytek w McDonaldzie,
zgodzibym siƬ? — myƽla Augie.
Pewnie tak.
A stanowisko witajƤcego klientów w Walmarcie?
Och, jasne. Szeroki uƽmiech i „witamy serdecznie”. Augie
uzna, Ǉe mógby wykonywaƥ tƬ pracƬ z palcem w nosie.
Jestem towarzyski, pomyƽla. I parsknƤ ƽmiechem.
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— Co ciƬ tak rozƽmieszyo?
— Nic — odpar Augie. — Karm tego dzieciaka.
— KarmiƬ — odpowiedziaa z uƽmiechem.


 

O wpó do czwartej uklƬknƤ, podniós klapƬ ƽpiwora
i zajrza do ƽrodka. Janice Cray spaa mocno, zwiniƬta w kƬbek, z dzieckiem przy piersi. Ten widok przypomnia mu
Grona gniewu. Jak siƬ nazywaa ta dziewczyna? Ta, która na
koƵcu karmia piersiƤ mƬǇczyznƬ? ImiƬ jak nazwa kwiatu,
pomyƽla. Lily? Nie. Pansy? Z caƤ pewnoƽciƤ nie. Mia ochotƬ
zoǇyƥ donie wokó ust, podnieƽƥ gos i zawoaƥ do tumu:
CZY KTOƖ TU CZYTA GRONA GNIEWU?
Kiedy siƬ podnosi (uƽmiechajƤc siƬ na myƽl o tym absurdalnym pytaniu), przypomniao mu siƬ imiƬ. Rose. Tak siƬ
nazywaa dziewczyna w Gronach gniewu. Ale nie po prostu
Rose; Rosesharon, RóǇa Szaronu. Brzmiao biblijnie, jednak
nie daby za to gowy; nigdy nie czyta Biblii.
Popatrzy na ƽpiwór, w którym spodziewa siƬ spƬdziƥ
najzimniejsze godziny nocy, i pomyƽla o Janice Cray, która
chciaa przepraszaƥ za Columbine, jedenasty wrzeƽnia i Barry’ego Bondsa. Pewnie wziƬaby teǇ na siebie winƬ za efekt
cieplarniany. MoǇe po wszystkim, kiedy dostanƤ pracƬ — albo
nie, co byo równie prawdopodobne — zaprosi jƤ na ƽniadanie.
Ơadna randka, nic takiego, tylko jajecznica na bekonie. A potem nigdy wiƬcej siƬ nie spotkajƤ.
Przybywao coraz wiƬcej ludzi. Zapenili do koƵca serpentynowe przejƽcia ogrodzone taƽmƤ z waǇniackim napisem NIE
PRZEKRACZAž. Potem kolejka rozciƤgnƬa siƬ na parking.
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Co dziwio Augiego — i trochƬ niepokoio — to panujƤca
wszƬdzie cisza. Jakby wszyscy wiedzieli, Ǉe im siƬ nie powiedzie,
i tylko czekali na oficjalne potwierdzenie.
Baner znowu niefrasobliwie zatrzepota.
Mga wciƤǇ gƬstniaa.


 

TuǇ przed piƤtƤ Augie ocknƤ siƬ z drzemki, potupa, Ǉeby
odzyskaƥ wadzƬ w zdrƬtwiaych nogach, i spostrzeg, Ǉe
w ciemnoƽƥ wkrado siƬ brzydkie ƽwiato barwy Ǉelaza. Stanowio cakowite przeciwieƵstwo róǇanopalcej jutrzenki poetów i starych filmów w technikolorze; to bya antyjutrzenka,
wilgotna i blada jak policzek wczorajszego trupa.
Widzia audytorium City Center, powoli wyaniajƤce siƬ
w caej tandetnej architektonicznej chwale z lat siedemdziesiƤtych zeszego wieku. Widzia zakrƬcajƤcƤ dwadzieƽcia razy
kolejkƬ cierpliwych ludzi, której ogon ginƤ we mgle. Teraz
zaczƬy siƬ rozmowy, a kiedy przez hol za zamkniƬtymi
drzwiami przeszed woǆny w szarym roboczym kombinezonie,
rozlegy siƬ niegoƽne, ironiczne wiwaty.
— Odkryto Ǉycie na innych planetach! — krzyknƤ jeden
z modych ludzi, którzy wczeƽniej gapili siƬ na Janice Cray...
to by Keith Frias, którego lewe ramiƬ niedugo zostanie
wyrwane.
Ta ciƬta uwaga wywoaa ƽmiech i rozmowy siƬ oǇywiy.
Noc minƬa. Nike ƽwiato niespecjalnie dodawao odwagi,
ale byo trochƬ lepsze niǇ dugie godziny przed ƽwitem.
Augie uklƬknƤ obok ƽpiwora i nadstawi ucha. UƽmiechnƤ
siƬ, syszƤc ciche, regularne chrapanie. MoǇe niepotrzebnie
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siƬ martwi o Janice Cray. Zapewne istnieli ludzie, którzy
przez cae Ǉycie polegali na innych i jakoƽ przetrwali, nawet
nieǆle im siƬ wiodo. Ta moda kobieta z maym dzieckiem,
chrapiƤca teraz w jego ƽpiworze, pewnie do nich naleǇaa.
Przyszo mu do gowy, Ǉeby przedstawiaƥ siƬ jako para
z Janice Cray przy róǇnych okienkach. Wtedy obecnoƽƥ dziecka
nie ƽwiadczyaby o braku odpowiedzialnoƽci, tylko raczej
o wspólnym zaangaǇowaniu. Nie mia pewnoƽci, czy ktokolwiek w to wierzy, natura ludzka w duǇym stopniu pozostawaa
dla niego tajemnicƤ, ale przypuszcza, Ǉe to moǇliwe. Postanowi powiedzieƥ Janice o tym pomyƽle, kiedy siƬ obudzi. Zobaczyƥ, jak zareaguje. Nie mogli udawaƥ maǇeƵstwa; ona nie
nosia obrƤczki, a on zdjƤ swojƤ na zawsze przed trzema laty,
ale mogli siƬ podawaƥ za... jak to siƬ teraz mówi? Partnerów.
Samochody nadal wjeǇdǇay po stromej pochyoƽci z Marlborough Street w staych odstƬpach. Wkrótce pojawiƤ siƬ
równieǇ piesi, którzy przyjadƤ pierwszym porannym autobusem. Augie by cakiem pewien, Ǉe zacznƤ napywaƥ o szóstej. Z powodu gƬstej mgy widzia tylko przednie ƽwiata
nadjeǇdǇajƤcych samochodów i niewyraǆne cienie przyczajone
za szybami. Kilku kierowców zniechƬcio siƬ na widok ogromnego tumu czekajƤcych i zawrócio, wiƬkszoƽƥ jednak jechaa
dalej, w stronƬ nielicznych pozostaych miejsc parkingowych;
tylne ƽwiata ich wozów rozmyway siƬ we mgle.
Potem Augie zauwaǇy sylwetkƬ samochodu, który ani nie
zawróci, ani nie jecha dalej na koniec parkingu. Mia niezwykle jasne reflektory i Ǉóte ƽwiata przeciwmgielne.
Lampy ksenonowe, pomyƽla Augie. To mercedes benz. Co
robi merc na targach pracy?
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Przypuszcza, Ǉe to burmistrz Kinsler przyjecha wygosiƥ
przemówienie do Klubu Rannych Ptaszków. Pogratulowaƥ
im ikry, starej dobrej amerykaƵskiej inicjatywy. Jeƽli tak, myƽla
Augie, pojawienie siƬ w mercedesie — nawet wiekowym —
jest w zym guƽcie.
Starszy facet w kolejce przed Augiem (Wayne Welland,
w ostatnich chwilach swojej ziemskiej egzystencji) powiedzia:
— Czy to benz? WyglƤda jak benz.
Augie chcia juǇ odpowiedzieƥ, Ǉe oczywiƽcie tak, nie moǇna
nie rozpoznaƥ ksenonowych reflektorów mercedesa, ale wtedy
kierowca samochodu bezpoƽrednio za niewyraǆnƤ sylwetkƤ
nacisnƤ klakson — dugi, niecierpliwy sygna. Ksenonowe
lampy bysnƬy jeszcze jaƽniej, wycinajƤc oƽlepiajƤco biae stoǇki
wƽród wiszƤcych w powietrzu kropelek mgy, i wóz skoczy
do przodu, jakby sposzony przez klakson.
— Hej! — zawoa Wayne Welland ze zdziwieniem. To
byo jego ostatnie sowo.
Mercedes przyspieszy, kierujƤc siƬ prosto w najgƬstszy tum
bezrobotnych, otoczonych przez taƽmy z napisami NIE
PRZEKRACZAž. Kilka osób próbowao uciekaƥ, ale tylko
ci na tyach tumu zdoali siƬ wyrwaƥ. Ci bliǇej drzwi —
prawdziwe ranne ptaszki — nie mieli szans. Uderzyli w supki
i przewrócili je, zaplƤtali siƬ w taƽmy, odbijali siƬ od siebie.
Tum koysa siƬ do przodu i do tyu, falowa gwatownie.
Starsi i mniejsi przewracali siƬ, inni ich tratowali.
Augie zosta mocno popchniƬty w lewo, potknƤ siƬ, odzyska równowagƬ i polecia do przodu. Czyjƽ okieƥ z rozmachem walnƤ go w koƽƥ policzkowƤ tuǇ pod prawym okiem
i poowƬ pola widzenia wypeniy jaskrawe fajerwerki przy20

pominajƤce te z okazji Czwartego Lipca. Drugim okiem
widzia, jak mercedes nie tyle wyania siƬ z mgy, ile jakby
z niej powstaje. Wielki szary sedan, moǇe SL500 z dwunastoma cylindrami, i wszystkie dwanaƽcie teraz wyo.
Augie zosta rzucony na kolana obok ƽpiwora i zarobi
mnóstwo kopniaków, kiedy usiowa wstaƥ: w ramiƬ, w szyjƬ,
w bark. Ludzie wrzeszczeli. Usysza krzyk kobiety: „UwaǇaj,
uwaǇaj, on nie hamuje!”.
Zobaczy, jak Janice Cray wystawia gowƬ ze ƽpiwora,
mrugajƤc w oszoomieniu. Znowu skojarzya mu siƬ z pochliwym kretem wyglƤdajƤcym z nory. KrecicƤ, zaspanƤ i rozczochranƤ.
PodpeznƤ na czworakach i nakry sobƤ ƽpiwór, kobietƬ
i dziecko w ƽrodku, jakby wasnym ciaem móg ich osoniƥ
przed dwutonowym wytworem niemieckiej techniki. Sysza
krzyki, niemal zaguszone przez zbliǇajƤcy siƬ ryk potƬǇnego
silnika sedana. Ktoƽ rƤbnƤ go mocno w ty gowy, ale prawie
tego nie poczu.
ZdƤǇy pomyƽleƥ: Chciaem postawiƥ RóǇy Szaronu ƽniadanie.
ZdƤǇy pomyƽleƥ: MoǇe on skrƬci.
Tak, to bya ich szansa, prawdopodobnie jedyna szansa.
ZaczƤ podnosiƥ gowƬ, Ǉeby sprawdziƥ, czy tak siƬ stanie, ale
ogromna czarna opona przesonia mu ƽwiat. Poczu, Ǉe
kobieta ƽciska jego przedramiƬ. Poczu jeszcze przebysk
nadziei, Ǉe dziecko ciƤgle ƽpi. Potem czas siƬ skoƵczy.
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