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Wycieczka do Austin
Wydarzyïo siÚ w paědzierniku 2000 roku.
Spisane we wrzeĂniu 2003 roku.

Cementowanie wiÚzi w restauracji Steak & Shake
Na poczÈtku trzeciego roku studiów siedziaïem sobie w bibliotece z moimi przyjacióïmi. ZerwaliĂmy siÚ z zajÚÊ i wykorzystywaliĂmy ten czas
na wymianÚ opowieĂci o tym, co przydarzyïo nam siÚ podczas wakacji.
PoczÈtkowo to ja byïem w centrum zainteresowania — to byïo zaraz po
tym lecie, kiedy przeĝyïem „KlapÚ aukcji charytatywnej cieszÈcego siÚ
zïÈ sïawÈ Tuckera Maxa”, ale PWJ szybko mnie przebiï, opowiadajÈc
historiÚ o „klubie dĝentelmena”, do którego uczÚszczaï w Dallas. Wedïug
jego opowieĂci byïo to miejsce znacznie róĝniÈce siÚ od typowego klubu
ze striptizem:
— Za pierwszym razem, gdy zamówiïem tam taniec erotyczny, byïem
doĂÊ powĂciÈgliwy, jeĂli chodzi o dotykanie, ale striptizerka sama zïapaïa
mnie za dïonie i poïoĝyïa je sobie na cyckach. Przy drugim tañcu odwróciïa siÚ i ocieraïa siÚ o mnie praktycznie przez caïy utwór. Nie miaïem
juĝ trzeciego tañca, ale sÈdzÚ, ĝe gdybym miaï, to mógïbym zrobiÊ z niÈ
wszystko, no moĝe oprócz seksu. Byïa naprawdÚ GORkCA, a daleko
jeszcze byïo jej do najlepszej dupy w caïym klubie. I teraz najlepsze: tylko
piÚÊ dolców za wstÚp i drinki po dwa dolce.
Chociaĝ poczÈtkowo mocno wÈtpiliĂmy w te rewelacje, to jednak
w koñcu PWJ zdoïaï nas przekonaÊ, ĝe ten raj utracony naprawdÚ istnieje. ByliĂmy naprawdÚ podnieceni. Najlepiej podsumowaï to JonBenet:
— A ja kiedyĂ myĂlaïem, ĝe jest wyraěna granica miÚdzy klubem dĝentelmena a burdelem. A teraz ty mówisz mi, ĝe jest ona bardzo cieniutka…
Miejsce opisane przez PWJ-a nazywaïo siÚ Baby Dolls i staïo siÚ naszym
¥wiÚtym Graalem. Bezzwïocznie zaplanowaliĂmy wyprawÚ do Dallas.
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Na poczÈtku byïo nas dziesiÚciu, ale im bliĝej terminu wyjazdu, tym
wiÚcej osób zaczÚïo siÚ wykruszaÊ.
x

x
x

x

x

x

Zïotowïosy wycofaï siÚ, gdyĝ wïaĂnie wróciï z tygodniowej wycieczki
po Rosji i nie chciaï na tak dïugo rozstawaÊ siÚ ze swojÈ narzeczonÈ.
Nie skomentujÚ tego, gdyĝ w koñcu siÚ z niÈ oĝeniï, a ja naprawdÚ jÈ
lubiÚ, wiÚc byïa to chyba dobra decyzja z jego strony. JeĂli oczywiĂcie waĝne dla kogoĂ sÈ takie rzeczy jak „odpowiedzialnoĂÊ” czy
„miïoĂÊ”.
Wkurw postanowiï pójĂÊ na jakÈĂ rozmowÚ kwalifikacyjnÈ. W przeciwieñstwie do mnie fakt, ĝe nie ma pracy, bardzo mu przeszkadzaï.
BrÈzik jest w gruncie rzeczy tchórzem i baï siÚ, ĝe jeĂli zostanie
zaaresztowany wraz z caïÈ naszÈ paczkÈ, to bÚdzie to kres jego politycznej kariery. ¿aden z nas nie ma pojÚcia, jak w ogóle BrÈzik znalazï siÚ w naszej paczce.
Krecha chodziï wtedy z dziewczynÈ, którÈ Blizna opisaï kiedyĂ jako
„najbardziej zepsutego demona-kurwiszona w dïugiej historii babskiego krÚtactwa i oszustwa”. W zasadzie Krecha to tchórz bez krÚgosïupa, a poniewaĝ chciaï dalej chodziÊ z tamtym demonem, wypisaï siÚ z naszej wycieczki.
Jojo podjÈï dokïadnie takÈ samÈ decyzjÚ jak zawsze, gdy widzi bandÚ
szurniÚtych biaïych mïodzieñców pchajÈcych siÚ prosto w kïopoty —
wybraï przeciwny kierunek.
JonBenet miaï najgïupszÈ wymówkÚ z nich wszystkich. Zamiast
zabraÊ siÚ z nami poleciaï do Bostonu ze swojÈ dziewczynÈ, przyjacióïkÈ demona-kurwiszona Krechy. Mieli oglÈdaÊ mieszkania.
OGLkDAm MIESZKANIA… chociaĝ nie zamierzali siÚ tam przeprowadzaÊ przez NAJBLI¿SZY ROK. Oto powód, dla którego postanowiï
zrezygnowaÊ z naszej wyprawy.

W ten sposób zostaïo nas tylko czterech:
x

x

PWJ miaï mnóstwo waĝnej roboty — koñczyï juĝ studia prawnicze
i byï na staĝu. Na caïe szczÚĂcie penis jest dla niego tym, czym
róĝdĝka dla radiestety — podÈĝaï za jego wskazaniami zawsze i wszÚdzie, wiÚc natychmiast odwoïaï wszystkie swoje obowiÈzki.
Terminarz Blizny wypeïniony byï takimi zadaniami jak picie w samotnoĂci i onanizowanie siÚ przed plakatem Star Treka z limitowanej
serii. Byï z nami.
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El Pijus juĝ wczeĂniej planowaï odwiedziny u swojego przyjaciela
w Austin, wiÚc poïÈczyï obie te wyprawy w jednÈ. Musiaï tylko kupiÊ
swojej dziewczynie jakÈĂ bïyskotkÚ, by odciÈgnÈÊ jej uwagÚ od
zmienionych planów.
Ja zdoïaïem jakoĂ wcisnÈÊ wyjazd miÚdzy wyprawy na seks i picie
do Chapel Hill przeplatane piciem i seksem.

I tak oto wczesnym paědziernikiem, w czwartkowy wieczór, Blizna, PWJ,
El Pijus i ja wyruszyliĂmy w drogÚ do Dallas. Wkrótce stan Teksas miaï
poznaÊ nas z naszych biblijnych imion: Pomór, Zaraza, Gïód i ¥mierÊ.

Wycieczka do Austin

x

Pierwszym przystankiem byïa restauracja Steak & Shake na przedmieĂciach Charlotte, gdzie zbliĝyliĂmy siÚ do siebie, dzielÈc siÚ historiami
z naszej porÈbanej mïodoĂci. Ja wspominaïem dzieciñstwo pozbawione
stabilnej sytuacji rodzinnej, peïne rozwodów, ponownych Ălubów (tylko
miÚdzy moimi biologicznymi rodzicami byïo ich w sumie siedem), ojczymów i macoch, ciÈgïych przeprowadzek, samotnoĂci i emocjonalnego
cierpienia. Nikogo jednak nie obchodziïy moje problemy, gdyĝ czytali
juĝ o ostatnim rozwodzie mojego ojca (tak, napisali o tym w magazynie „Time”) i nie potrzebowali juĝ ĝadnych dodatkowych informacji,
by wiedzieÊ, ĝe miaïem w ĝyciu nieěle napieprzone.
PWJ opowiedziaï nam o nieszczÚĂliwym dzieciñstwie syna puïkownika
armii amerykañskiej. Zarówno jego nietypowy ubiór, jak i obsesja na
punkcie wszystkiego, co ma koïa, nie mogïy ujĂÊ uwadze Êwokom
z Kansas, podobnie jak jego nieksztaïtna, jajowata gïowa oraz trzycyfrowe IQ. O tak, w mïodoĂci nie cieszyï siÚ popularnoĂciÈ wĂród swoich
kolegów, ale poniewaĝ ĝaden z nas nie jest jego typowÈ ofiarÈ — a wiÚc
gïupiutkÈ i naiwnÈ nastolatkÈ — nic nas to nie obchodziïo. Chociaĝ jego
wiek (jest trzy lata starszy od reszty) zapewnia mu mÈdroĂÊ i dojrzaïoĂÊ,
której to ĝaden z nas jeszcze nie posiadï, to pod pozorami spokoju
i wspóïczucia dla bliěnich kryje siÚ prawdziwy wÈĝ, byÊ moĝe najwiÚkszy z caïej naszej grupy. Fakt, ĝe wyrósï na czïowieka inteligentnego,
ale nieprzystosowanego spoïecznie, sprawiï, iĝ wszystko, co osiÈgnÈï
w ĝyciu, kosztowaïo go wiÚcej niĝ nas, a rezultatem tego jest wiÚksza
wrednoĂÊ. ChoÊ to on jest najczÚĂciej naszym gïosem rozsÈdku, to jednak równoczeĂnie jest jedynym czïonkiem naszej grupy, który skïonny
jest kïamstwami i oszustem nakïoniÊ niewinnÈ osiemnastolatkÚ na seks
(podczas gdy my po prostu znajdujemy sobie puszczalskie dziewczyny
i pozwalamy im robiÊ to, co przychodzi im naturalnie).
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Blizna uraczyï nas opowieĂciÈ o swoich zdystansowanych emocjonalnie, bojÈcych siÚ wszelkiego ryzyka i nadopiekuñczych rodzicach, którzy
na przemian wrzeszczeli na niego i zamykali go w pokoju. StÈd jego
dzieciñstwo w otoczeniu figurek — jego jedynych przyjacióï — i z konsolÈ Nintendo speïniajÈcÈ rolÚ niani. To wïaĂnie wtedy opowiedziaï nam
takĝe historiÚ, która chyba najsilniej wpïynÚïa na caïe jego ĝycie: o sobie
i dziewczynie, którÈ poznaï w liceum i która byïa miïoĂciÈ jego ĝycia,
dopóki nie poszli na róĝne studia licencjackie. Przez caïy pierwszy
semestr odmawiaï wszystkim dziewczynom, które chciaïy wskoczyÊ mu
do ïóĝka (a byïo ich wiele), gdyĝ byï tak naiwny i zakochany, ĝe nie
chciaï zdradzaÊ swojej dziewczyny. Ona jednak nie dorównywaïa mu
pod tym wzglÚdem i zdradzaïa go na prawo i lewo. On nic o tym nie wiedziaï, dopóki nie pojechaï do niej w odwiedziny i nie zauwaĝyï, jak wielu
studentów zaglÈda do jej pokoju, pytajÈc, jakie ma plany na tÚ noc.
Blizna nie radzi sobie zbyt dobrze z bólem emocjonalnym i przez to
jest teraz taki zgorzkniaïy, a kaĝdÈ napotkanÈ dziewczynÚ podejrzewa
o puszczalstwo.
Ale to historia El Pijusa przebiïa wszystkie pozostaïe. Dorastaï w bardzo
maïym miasteczku w Nebrasce. Siedmiuset mieszkañców, jeden fast
food sieci Dairy Queen i jedna stacja benzynowa. Ojciec kazaï mu ĂcigaÊ siÚ z bratem na dystansie stu metrów. El Pijus miaï wtedy szeĂÊ
lat. W szkole podstawowej byï gruby i nieustannie wciÈgaï w siebie
makaron, wiÚc nauczyciele doszli do wniosku, ĝe jest opóěniony, i umieĂcili go w klasie specjalnej. Program szkoïy specjalnej realizowaï aĝ
do ósmego roku ĝycia, kiedy to w koñcu dano mu test na inteligencjÚ.
Okazaïo siÚ, ĝe jest geniuszem, i przenieĂli go prosto do klasy dla uzdolnionych uczniów. Ta zmiana mu siÚ nie podobaïa, gdyĝ lubiï kolorowanki i czÚste przerwy na przekÈski. El Pijus opowiedziaï nam takĝe
o tym, jak majÈc dziewiÚÊ lat, wraz ze starszym o trzy lata bratem, oglÈdaï z wnÚtrza zamkniÚtego samochodu, jak ich ojciec tïucze jakiegoĂ
bandytÚ, omal go przy tym nie zabijajÈc. Tïukï gïowÈ nieszczÚĂnika
o maskÚ i zderzak samochodu, a krew rozbryzgiwaïa siÚ naokoïo (spotkaïem ojca El Pijusa i, wierzcie mi, to nie jest facet, którego warto byïoby
rozgniewaÊ. Wzbudziï we mnie prawdziwy strach).
Tym, co wyróĝniaïo El Pijusa z naszej bandy, byï fakt, iĝ prowadziï ustabilizowane ĝycie i byï naprawdÚ zakochany. Chociaĝ uwielbiaï imprezy,
tak jak i my, to jednak kochaï swojÈ narzeczonÈ, byï jej caïkowicie
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Dzieñ pierwszy: Baby Dolls
Do Dallas dotarliĂmy w piÈtkowe popoïudnie. Po krótkiej drzemce udaliĂmy siÚ na kolacyjkÚ w jakiejĂ meksykañskiej knajpce w dzielnicy Deep
Ellum, a nastÚpnie przeszliĂmy na drugÈ stronÚ ulicy do baru utrzymanego w stylu zajazdu dla japiszonów. Pabst i Guinness z kija. Metroseksualni w brÈzowych ciuchach z lycry. Od razu wszystkich znienawidziïem.
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oddany i ekscytowaïy go takie rzeczy jak to, ĝe w koñcu przekonaï jÈ,
aby ubraïa siÚ w strój francuskiej pokojówki na zbliĝajÈce siÚ uczelniane
przyjÚcie z okazji Halloween.

DostaliĂmy dwa dzbany i postanowiliĂmy zagraÊ w shuffleboard1. Ledwo
napoczÚliĂmy pierwszy dzban, gdy zauwaĝyïem dwie lukajÈce na nas
dziewczyny. GorÈca blondynka (Blondyna) i przyzwoita skromna (Ruda).
Gapiïy siÚ na nas przez jakieĂ dziesiÚÊ minut. Zechciaïo mi siÚ wydupczyÊ
BlondynÚ, dlatego postanowiïem zagaiÊ rozmowÚ:
— Podejdziecie tu do nas pogadaÊ czy tylko bÚdziecie tak staïy i siÚ
nam przyglÈdaïy?
PrzyjÚïy zaproszenie. Wzrok wbiïem w biust Blondyny. Byï niemalĝe idealny i uwodzicielsko wyeksponowany. Ta dziewczyna wie, co robi. PrzeprowadzajÈc drobiazgowÈ analizÚ jej dekoltu (niczego nie zauwaĝyïa —
jestem w tym ekspertem), jednoczeĂnie prowadzÚ zgrabnÈ rozmowÚ.
Trwa do to chwili, w której ten gïupek El Pijus nie postanawia wszystkiego spieprzyÊ.
— WiÚc co sprowadza was do Dallas? — pyta Blondyna.
— WybraliĂmy siÚ tu do klubu ze striptizem — informuje jÈ El Pijus.
Co za pojeb. DziÚki, dupku, nie, wcale nie chciaïem zaciÈgnÈÊ jej do ïóĝka.
Ruda odciÈga mnie nieco na bok, gdy El Pijus nadaje do Blondyny.
— NaprawdÚ przyjechaliĂcie tu do klubu ze striptizem? — pyta.
— OczywiĂcie, ĝe nie. Mamy tydzieñ wolnego na naszym wydziale prawa,
wiÚc postanowiliĂmy odwiedziÊ znajomych i trochÚ siÚ pobawiÊ. Po prostu El Pijus chce pójĂÊ do klubu, o którym kiedyĂ sïyszaï — Ăciemniam.
— Lubisz takie miejsca? SÈ ohydne.
1

Shuffleboard — gra polegajÈca na trafianiu krÈĝkami w oznaczone cyframi
pola — przyp. tïum.
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— Tak, ohydne. Ale skoro moi kumple naprawdÚ chcÈ tam iĂÊ, to co
mogÚ zrobiÊ? Nie znam nikogo w Dallas. A oprócz tego ja teĝ lubiÚ nagie
piersi.
— Moĝesz zostaÊ tutaj… PosiedzieÊ tu ze mnÈ — sugeruje Ruda.
— Tak, byÊ moĝe — mówiÚ, a w duchu myĂlÚ: A moĝe po prostu obejrzÚ
powtórkÚ serialu Alf po hiszpañsku.
— Chïopie, powinieneĂ tego posïuchaÊ — zwraca siÚ do mnie El Pijus,
po czym z powrotem odwraca siÚ do Blondyny. — A wiÚc chciaïabyĂ
pójĂÊ z nami do Baby Dolls?
— Tak, pójdÚ z wami, chïopaki. Chciaïabym zobaczyÊ duĝe cyce — mówi
Blondyna.
— ByïaĂ juĝ tam kiedyĂ? — pytam.
— Tak, byïam tam raz na przesïuchaniu — przyznaje Blondyna.
DING, DING, DING, DING!!! STRZA W DZIESIkTK}!!! Wezwijcie kierownika sali, mamy tu zwyciÚzcÚ!
— Lubisz dziewczyny? — dopytuje siÚ El Pijus.
— OczywiĂcie!
No Ăwietnie. Wystarczy, ĝeby puĂcili muzykÚ z lat siedemdziesiÈtych,
a bÚdziemy mieÊ tu pornosa jak siÚ patrzy.
Rzucam okiem na kumpli siedzÈcych naprzeciwko. W grze jest nasza
kolej, ale El Pijus i ja nie rzuciliĂmy krÈĝka juĝ od dobrych dziesiÚciu
minut. Blizna gapi siÚ na mnie tym typowym dla niego, na póï znudzonym, na póï pogardliwym spojrzeniem: „Co, kolejna kurwa?”. Zawsze
tak na mnie patrzy, gdy zaczynam rozmawiaÊ z dziewczynami. DïoniÈ
przywoïujÚ go do siebie… i wtedy mój wzrok pada na PWJ-a.
O jasna cholera, wyglÈda, jakby wpadï w sam Ărodek filmu Kino z Kentucky Fried Theater. WïaĂnie rozmawia z kobietÈ w kowbojskim kapeluszu w cÚtki leoparda, spod którego wysuwajÈ siÚ tapirowane wïosy
w kolorze platynowy blond. Jej makijaĝ wyglÈda tak, jakby zaaplikowano go strzelbÈ. Na tyïek naciÈgnÚïa obcisïe pomarañczowe szorty,
które ewidentnie podprowadziïa ze swojej ostatniej pracy w sieci restauracji Hooters. Biodra opina pas, przy którym wisi zabawkowy rewolwer.
NiewÈtpliwie byïa kiedyĂ bardzo atrakcyjnÈ kobietÈ, ale gdzieĂ tak
w 1986. Teraz jednak ewidentnie jest na przegranej pozycji w bitwie
z czasem i modÈ.
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Jeszcze kwadrans nawijania gïupot i Blondyna jest juĝ prawie nasza.
Niestety chce iĂÊ z RudÈ, która wcale nie wykazuje entuzjazmu na myĂl
„o pójĂciu do takiego miejsca”. Ja zaĂ stajÚ przed sporym logistycznym
problem: chcÚ Blondyny, która ewidentnie leci na El Pijusa; Blondyna
pójdzie do Baby Dolls, ale tylko z RudÈ; Ruda zagiÚïa parol na mnie,
ale nie chce iĂÊ do Baby Dolls; el Pijus jest pijany i nie moĝna liczyÊ na
pomoc z jego strony. Co robiÊ?

Wycieczka do Austin

— Jezu, z kim gada PWJ? — pytam.
— Nie wiem… Z jakÈĂ dziwkÈ. Oblaïa go ze swojego pistoletu na wodÚ
i poszedï za niÈ — wyjaĂnia Blizna i dodaje: — Ma duĝe cycki… Widocznie Kupidyn siÚ odezwaï.

W sukurs przychodzÈ zajÚcia z przedsiÚbiorczoĂci na Uniwersytecie Chicagowskim. Oto klasyczny przykïad dylematu wiÚěnia w prawdziwym
ĝyciu: jeĂli bÚdÚ nadal upieraï siÚ przy Blondynie, to mogÚ ponieĂÊ
klÚskÚ i nikogo nie zaliczÚ, a w dodatku nie obejrzymy ĝadnej lesbijskiej akcji w klubie, gdyĝ ĝadna z dziewczyn tam z nami nie pójdzie.
Wszyscy przegrywajÈ. JeĂli poĂwiÚcÚ siÚ dla dobra sprawy, zapomnÚ
o Blondynie i zamiast niej skupiÚ siÚ na Rudej, to zapewne obie zaciÈgniemy do klubu. To oznacza, ĝe prawdopodobnie nie przelecÚ Blondyny, co negatywnie wpïynie na moje poczucie osobistego szczÚĂcia,
ale da nam wszystkim moĝliwoĂÊ peïnego wykorzystania sytuacji, a to
dziÚki zaciÈgniÚciu do klubu dwóch dziewczyn. No widzicie, nawet Tucker Max moĝe byÊ altruistÈ. JeĂli to dla niego korzystne.
— Hej, Ruda, chodě z nami — namawiam rudowïosÈ. — BÚdziemy siÚ
Ăwietnie bawiÊ.
— Nie idě tam. — Ruda próbuje mnie powstrzymaÊ. — Wiesz przecieĝ,
ĝe tamtym dziewczynom wcale na tobie nie zaleĝy.
— To nieprawda — wtrÈca siÚ Blizna. — SiadajÈ mi na kolanach i mówiÈ,
ĝe mnie kochajÈ.
Taki wïaĂnie jest Blizna. Zawsze przedkïada dobry dowcip nad misternÈ
grÚ. I wïaĂnie dlatego nie moĝe sobie przygruchaÊ ĝadnej dupy. No i moĝe
jeszcze dlatego, ĝe brak mu pewnoĂci siebie i boi siÚ zaangaĝowaÊ emocjonalnie, poniewaĝ wszystkie kobiety uwaĝa za faïszywe zdziry.
— DziÚki, dupku — mówiÚ mu. — Moĝe idě sobie pooglÈdaÊ Star Treka,
a resztÚ zostaw mnie. Palant.
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OdciÈgam RudÈ od Kapitana Nieruchalskiego i mówiÚ:
— Chodě, skarbie. BÚdzie wesoïo. Twoja przyjacióïka teĝ chce iĂÊ.
— Nie mam ochoty tam iĂÊ. To ohydne miejsce.
— Tak, wiem. Ale ja teĝ tam pójdÚ i bÚdziemy trzymaÊ siÚ razem. Pozwolimy im — tu macham z lekcewaĝeniem w stronÚ moich kumpli —
gapiÊ siÚ na goïe babki, a my sobie pogadamy. We dwoje.
SiÚgam po jej dïonie i biorÚ je w swoje.
— A dlaczego tu nie zostaniesz? Ze mnÈ? — upiera siÚ Ruda.
— Tak, zostañmy razem… ale w klubie.
— Ale ja nie chcÚ iĂÊ do klubu ze striptizem.
— Ale ja chcÚ. Z tobÈ… z nami… razem.
— Nie bÚdzie mi siÚ tam podobaïo.
— A byïaĂ tam kiedyĂ?
— No nie…
— Powiem ci coĂ. — KïadÚ wszystko na jednÈ szalÚ. — JeĂli ty i Blondyna pójdziecie tam z nami, to obiecujÚ ci, ĝe siÈdziemy gdzieĂ we
dwoje w jakimĂ kÈciku i bÚdziemy patrzyli siÚ sobie w oczy, caïkowicie
zapominajÈc o Ăwiecie wokóï nas. BÚdzie romantycznie. BÚdziemy tak
zajÚci wpatrywaniem siÚ sobie w oczy, ĝe nawet nie bÚdziemy widzieli,
co siÚ tam bÚdzie dziaïo.
SïyszÈc swoje wïasne sïowa, o maïo nie wymiotujÚ. Dziewczyna milknie
na chwilÚ i ostro siÚ zastanawia.
— Nie… Nie chcÚ iĂÊ do klubu ze striptizem… Po prostu nie mogÚ —
mówi po chwili.
A niech to wszyscy diabli. Nawet ja mam pewne granice i to „wpatrywanie siÚ sobie w oczy” byïo jej przekroczeniem. Blizna i El Pijus
nudzÈ siÚ naszÈ rozmowÈ i idÈ po PWJ-a, który dalej tokuje z kowbojskÈ-kurwÈ-z-pistoletem-na-wodÚ. Moi kumple zbierajÈ siÚ do wyjĂcia.
Ruda jeszcze próbuje namówiÊ mnie, bym zostaï z niÈ w tym barze. Niemal bïaga. Zanim zdÈĝyïem siÚ obejrzeÊ, wszyscy juĝ sÈ przy drzwiach.
IdÚ za nimi, ale Ruda uczepia siÚ mojego ramienia jak jakaĂ pijawka.
PróbujÚ przeprowadziÊ szybkÈ analizÚ zysków i strat: prawdopodobny
seks z RudÈ lub goïe babki w Baby Dolls, ale pewnie niewielkie szanse
na podryw. MuszÚ koniecznie upewniÊ siÚ, co do dalszych planów Rudej
wobec mojej osoby.
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Wybiegam z baru, jeszcze zanim zaskoczenie znika z jej twarzy.
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— Czy zamierzasz zostaÊ ze mnÈ takĝe póěnym wieczorem? Chodzi
mi o póěniej, na przykïad u ciebie. — Mój ton gïosu jest bardzo jednoznaczny.
— Nie wiem, czy bÚdÚ mogïa. Jutro muszÚ wstaÊ na siódmÈ.
— Siódma rano? A po co?
— Mam spotkanie grupy Young Life.
— Aha. MuszÚ dogoniÊ moich przyjacióï.

(Informacja: Young Life to fundamentalistyczna chrzeĂcijañska organizacja mïodzieĝowa, która opowiada siÚ za caïkowitÈ abstynencjÈ i stawia swoim czïonkom jeszcze inne, równie gïupie zakazy. Juĝ wiele razy
w szkole Ăredniej trafiaïem na dziewczyny naleĝÈce do tej organizacji
i nie wynikaïo z tego nic oprócz opuchniÚtych jaj. NIE, NIGDY WI}CEJ).
Po drodze do Baby Dolls PWJ ma okazjÚ, by wytïumaczyÊ siÚ ze swojej
maïej przygody.
— Chïopie, kim, do jasnej cholery, byïa ta baba, z którÈ rozmawiaïeĂ?
I skÈd wziÚïa swój strój? Z wyprzedaĝy w sex-shopie Kurwy To My? —
pytam.
— Nie mam pojÚcia — wyjaĂnia PWJ. — Pracuje tam. Wiesz, miaïa
pistolet na wodÚ za paskiem. Czy to ěle, ĝe to mnie podjaraïo?
— PRACUJE tam? — Nie mogÚ ukryÊ zdziwienia. — I nikomu nie przeszkadzaïo, ĝe gada z tobÈ przez póï godziny? Najwyraěniej jej praca
polega na tym, by siÚ poniĝaÊ przy goĂciach i podrywaÊ gïupkowate
blade twarze.
— Nic nie rozumiesz. To jeszcze nie wszystko. Najlepsze byïo to, ĝe
poznaïem jej filozofiÚ podrywu: „Nie ïów w swojej firmie i nie pieprz siÚ
z przyjacióïmi. Wielokrotnie próbowaïam obu tych rzeczy i wiem, ĝe to
nigdy nie dziaïa”. O TAK… O maïo nie wypluïem drinka, kiedy mi powiedziaïa, ĝe woli mieszkaÊ z kotami niĝ z dzieÊmi, gdyĝ, cytujÚ: „Jak nafaszerujesz koty dragami, to przynajmniej nie wylÈdujesz za to w pierdlu”.
Dochodzimy do wniosku, ĝe zaczyna nam siÚ podobaÊ w Teksasie.
Wizyta w klubie ze striptizem tylko utwierdza nas w tym przekonaniu.
Baby Dolls powinien staÊ siÚ modelowym klubem, na którym wzorowaÊ powinny siÚ wszystkie pozostaïe lokale tego typu. Neon przyciÈga
juĝ z odlegïoĂci kilku kilometrów. Spory, piÚtrowy budynek stoi poĂrodku
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morza asfaltu, a do odwiedzenia go zachÚca stojÈcy przy parkingu billboard na wysokoĂÊ czterech piÚter, prezentujÈcy niemal caïkowicie nagie
dziewczyny. WejĂcie to ogromne drewniane dwuskrzydïowe drzwi zdobione mosiÈdzem i pilnowane przez dwóch ochroniarzy wyjÚtych wprost
z ligi NFL. Nad wejĂciem jest róĝowy daszek, który wychodzi na jakieĂ
trzy metry nad chodnik. Wchodzimy do Ărodka. Gïówna, owalna scena
jest ogromna, a po jej bokach sÈ jeszcze cztery mniejsze sceny, kaĝda
z mosiÚĝnÈ rurÈ ïÈczÈcÈ podïogÚ z sufitem. ¥ciany i sufity wyïoĝono
lustrami. Dwa peïne bary i dwa bary piwne obsïugiwane sÈ przez liczne
barmanki i kelnerki. Same kobiety. I najwaĝniejsze: wszystkie sÈ goïe.
GOE. ¿adnych naklejek na sutki. ¿adnych stringów. ¿adnych zasïonek na krocze. MiÚdzy tobÈ a nagim, ponÚtnym kobiecym ciaïem nie
ma absolutnie nic… poza dolarowym banknotem. Dziewczyny byïy
gorÈce — tak gorÈce, ĝe nie da siÚ tego opisaÊ. DziesiÈtki niezwykle
piÚknych i seksownych kobiet, uĂmiechajÈcych siÚ do ciebie ze szczeroĂciÈ typowÈ dla samotnych matek z czynszem do zapïacenia.
Miaïem wtedy dwadzieĂcia piÚÊ lat, a to byïo moje Elizjum.
Ledwo usiedliĂmy, a juĝ podeszïy do nas dwie tancerki. Ta gorÈca ma co
najmniej metr siedemdziesiÈt piÚÊ wzrostu, upiÚte w kok blond wïosy,
gïadkÈ, kremowÈ skórÚ i wspaniaïe sztuczne cycki. Idealnie okrÈgïe
i umieszczone wysoko na klatce piersiowej. Siada na kolanach PWJ-a.
— WiÚc czym siÚ zajmujesz? — pyta striptizerka.
— StudiujÚ prawo — chwali siÚ PWJ.
— aï… a wiÚc chodzisz do metodystów?
(Ma na myĂli Southern Methodist University).
— Niezupeïnie. ChodzÚ do Duke’a.
Striptizerka patrzy na niego pustym wzrokiem. Jednak kilka sekund
póěniej niemal widaÊ, jak nad jej gïowÈ zapala siÚ maïa ĝarówka.
— Aaa. Chodzi ci o Duke Duke?
PWJ-a ewidentnie zatyka, ale po chwili odpowiada, duszÈc siÚ ze
Ămiechu:
— Tak, Duke Duke.
— Hm… Nigdy o nim nie sïyszaïam. Niech zgadnÚ: chodziïeĂ do college’u na Harwardzie? — Patrzy na niego nieco zdezorientowana.
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PWJ robiï licencjat na Princeton. PrzestajÚ zwracaÊ na niÈ uwagÚ, bo
chociaĝ bardzo kocham piÚkno, to równie mocno nienawidzÚ gïupoty,
a poïÈczenie tych dwóch cech bardzo dziaïa mi na nerwy. No i muszÚ
zaczÈÊ juĝ piÊ, a z jej sutków jakoĂ nie leje siÚ wódka.
PrzywoïujÚ kelnerkÚ z tacÈ koktajli i zaczynam piÊ. Ostro. Jechaïem szesnaĂcie godzin specjalnie po to, by znaleěÊ siÚ w tym klubie, i bÚdÚ wkurzony, jeĂli nic ciekawego siÚ tu nie wydarzy. RobiÚ wszystko, by tak
nie byïo — jeĂli siÚ upijÚ, to na pewno coĂ siÚ zdarzy — i przy okazji
zaprzyjaěniam siÚ z naszÈ kelnerkÈ, Liz. Mili czytelnicy, pozwólcie, ĝe
wam w tym miejscu coĂ wyjaĂniÚ.

Wycieczka do Austin

— No niezupeïnie…

Otóĝ kelnerki w klubach ze striptizem sÈ niemal z reguïy lepszymi partnerkami do rozmowy i chÚtniej pieprzÈ siÚ z klientami niĝ striptizerki.
Nie majÈ takiej presji czasowej, wiÚc gadajÈ z tobÈ dïuĝej. MiÚkkie fiuty,
które dajÈ tak duĝe napiwki striptizerkom, zazwyczaj nie dajÈ ani centa
kelnerkom, dlatego teĝ uwaga poĂwiÚcona kelnerce jest w stanie zaprowadziÊ ciÚ znacznie dalej niĝ uwaga poĂwiÚcona striptizerce. Oprócz
tego kelnerki z reguïy nie sÈ ani pijane, ani naÊpane, podczas gdy striptizerki niemal zawsze majÈ jakiĂ odmienny stan ĂwiadomoĂci, przez co
rozmowa z tymi pierwszymi jest sensowniejsza i moĝe do czegoĂ doprowadziÊ. A najzabawniejsze jest to, ĝe kaĝda kelnerka jest przekonana, iĝ
jest lepsza od kaĝdej striptizerki. Ich zdaniem istnieje wyraěna granica
oddzielajÈca je od kobiet, które publicznie zdejmujÈ z siebie ubrania.
Nic wiÚc dziwnego, ĝe o wiele ïatwiej namówiÊ kelnerkÚ na wspólny
powrót do domu. Striptizerki sÈ zblazowane, wykorzystywane, zuĝyte
i znudzone — innymi sïowy: nienawidzÈ mÚĝczyzn, zazwyczaj majÈc
ku temu sïuszne podstawy. Kelnerki roznoszÈce koktajle sÈ o wiele
ïatwiejszym celem. Przywykïy, ĝe siÚ je lekcewaĝy lub caïkowicie nie
dostrzega, wiÚc jeĂli poĂwiÚcisz im trochÚ uwagi, natychmiast to zauwaĝajÈ i reagujÈ. Odrobina niewinnego flirtu i wysoki pierwszy napiwek
sprawiajÈ, ĝe Liz staje siÚ naszÈ, a w szczególnoĂci mojÈ, osobistÈ kelnerkÈ. DziÚki temu mamy staïy dostÚp do drinków i skïonnÈ do dalszego
flirtu laskÚ. Czytajcie i uczcie siÚ. A teraz wracamy do akcji.
Blizna bierze sobie jednÈ z najgorÚtszych w klubie striptizerek. Zanim
jeszcze laska bierze od niego kasÚ za zamówiony taniec, próbuje nawiÈzaÊ
z nim jakÈĂ rozmowÚ i wydaje siÚ, ĝe naprawdÚ jest nim zainteresowana.
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NaprawdÚ — nie tak jak striptizerka. To prawdopodobnie ma coĂ wspólnego z niezwykïym poïÈczeniem jego sarkastycznego poczucia humoru
i niezdolnoĂciÈ jej ojczyma do okazania jej jakichkolwiek ludzkich uczuÊ
w czasie, gdy dorastaïa. Co wiÚc robi Blizna? Czy jÈ podrywa? Czy przynajmniej próbuje wykorzystaÊ tÚ sytuacjÚ? OczywiĂcie, ĝe nie. Kïadzie
jej palec na ustach i cierpliwie tïumaczy, ĝe „wolaïby raczej daÊ sobie
w ĝyïÚ kreta” niĝ sïuchaÊ jej choÊ sekundÚ dïuĝej, i rozkazuje: „mniej
gadania, wiÚcej cycka”. Tak, ten dzieciak ma problem.
Najwyraěniej coĂ w wyglÈdzie PWJ-a mówi, ĝe jest dupkiem, gdyĝ podchodzi do niego inna ze striptizerek, zakrywa mu oczy dïoñmi i szepcze mu jakieĂ erotyczne kawaïki prosto do ucha. Jest BRZYDKA. Jej
twarz wyglÈda tak, jakby przegraïa jakÈĂ szalonÈ bitwÚ z glebogryzarkÈ.
Brakuje jej kilku zÚbów. Nie jestem pewien, ale wydaje mi siÚ, ĝe ma
wytatuowanÈ ïezkÚ pod lewym okiem. Macham na kumpla i robiÈc gest
podrzynanego gardïa, krzyczÚ:
— Chïopie, ona jest okropna. Prawdziwe dno. Powinna zaïoĝyÊ ciuchy
i nauczyÊ siÚ pisaÊ. Nie wchodě w to! JESTE¥ MODYM FACETEM!
Moje ostrzeĝenie niestety nie dociera do niego w porÚ. Brzydula siada
mu na kolanach. PWJ mówi, ĝe nie chce tañca, a ona odpowiada, ĝe
w porzÈdku, i dalej siedzi mu na kolanach i z nim gada. Zastanawiam
siÚ — na tyle gïoĂno, by wszyscy sïyszeli — czy w zoo wiedzÈ juĝ, ĝe
zgubiï im siÚ trójpalczasty leniwiec. Moja uwaga wcale jej siÚ nie podoba.
PieprzyÊ to. Przecieĝ to nie moja wina, ĝe wyglÈda jak Adrien Brody
z zapadniÚtym cycem.
PWJ ignoruje mnie i ciÈgnie pogawÚdkÚ. Gdy sïyszÚ, jak mówi: „Tak,
miaïam dwa serca wytatuowane na biodrach, ale wtedy urodziïam
i nosiïam syna na lewej stronie. Teraz to serce wyglÈda jak pomidor”,
wstajÚ. PrÚdzej wyrwaïbym sobie fiuta wraz z korzeniami, niĝ sïuchaï
pierdoï tej striptizerki choÊby minutÚ dïuĝej.
Przechadzam siÚ po klubie, flirtujÈc z kelnerkami, barmankami i striptizerkami, popijajÈc wódkÚ z wodÈ sodowÈ ze szklaneczek trzymanych
w obu dïoniach, kiedy staje siÚ to: dostrzegam przyszïÈ ĝonÚ El Pijusa.
To znaczy to tak naprawdÚ nie jest ona (TO dopiero byïaby historia),
ale dziewczyna wyglÈda dokïadnie tak samo jak narzeczona El Pijusa,
normalnie jej sobowtór. To naprawdÚ dziwaczne. Natychmiast do niej
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PïacÚ jej za dwa tañce dla El Pijusa i jeszcze dorzucam dziesiÚÊ dolców
napiwku. KaĝÚ jej, by powiedziaïa mu, ĝe ma imiÚ Kristy (tak jak jego
narzeczona), i nie odpowiadaïa na zaczepki innych. PokazujÚ jej El
Pijusa, a ona podchodzi do niego i mu siÚ przedstawia:
— CzeĂÊ, jestem Kristy. Obiad juĝ siÚ grzeje, kochanie.

Wycieczka do Austin

podchodzÚ i czekam, aĝ skoñczy taniec dla jakiegoĂ goĂcia. Facet nie jest
zbyt zadowolony. Pieprz siÚ chïopie — zaïoĝyïeĂ sweterek z logiem
Detroit Red Wings, musisz wiÚc byÊ palantem.

Po jakichĂ dziesiÚciu minutach spoglÈdam w tamtÈ stronÚ i widzÚ, ĝe
siedzÈ i rozmawiajÈ. W porzÈdku, moĝe go na razie tylko rozgrzewa.
OdczekujÚ jeszcze kilka minut, ale widzÚ tÚ samÈ scenÚ. WkurzÚ siÚ,
jeĂli El Pijus nie wykorzysta kasy, którÈ w niego zainwestowaïem. To
taki typ faceta, który byïby w stanie zapïaciÊ jej wiÚcej za to, aby nie
tañczyïa, gdyĝ jego zdaniem mogïoby to niekorzystnie wpïynÈÊ na jego
zwiÈzek. PodchodzÚ wiÚc do nich i przerywam El Pijusowi w samym
Ărodku historii, którÈ sïyszaïem z jego ust poprzedniego dnia:
— Tak, jako dziecko naprawdÚ byïem grubasem. Wiesz, ĝe dĝinsy dla
dzieci w Kmarcie sprzedawane byïy w trzech rozmiarach: small, middle
i husky? Ja musiaïem nosiÊ husky.
— Hej, El Pijus, co siÚ dzieje? Czy ta striptizerka-narzeczona w koñcu
dla ciebie zatañczy? — pytam.
El Pijus wyglÈda na zdziwionego.
— O czym ty mówisz? Chïopie, ona przecieĝ juĝ zatañczyïa dla mnie
dwa razy, a teraz tylko gadamy.
Moĝe jestem juĝ bardziej pijany, niĝ mi siÚ wydaje.
OdszukujÚ Liz i pytam jÈ, ile wypiïem juĝ drinków. Patrzy na mnie dokïadnie w ten sam sposób co El Pijus: „Tucker, kochanie, o czym ty mówisz?
Nie rozumiem ciÚ”.
DochodzÚ do wniosku, ĝe jestem juĝ nieěle nawalony.
PróbujÚ wróciÊ na swoje miejsce, ale jakaĂ ponÚtna, obdarzona bujnymi
ksztaïtami striptizerka ïapie mnie za pasek i przyciÈga do siebie. Ma na
sobie obcisïy kostium w tygrysie paski — tak obcisïy, ĝe wyglÈda, jakby
byï namalowany na jej ciele. A powiedzieÊ, ĝe jej piersi wylewaïy siÚ
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z tego kostiumu, byïoby bïÚdem, gdyĝ sugerowaïoby, ĝe strój zakrywaï
je choÊ w maïym kawaïku. Jej tyïek J-Lo uĂmiecha siÚ do mnie i odwzajemniam uĂmiech. PotrzebujÚ kilku sekund, by przenieĂÊ wzrok na jej
twarz. MuszÚ zmruĝyÊ oczy, poniewaĝ srebrny cieñ do powiek rozsmarowany wokóï jej oczu odbija aĝ tak duĝo Ăwiatïa. Przez jakieĂ trzy
minuty udajÚ, ĝe jÈ sïucham, ale w koñcu przerywam:
— Gdybym z tobÈ chodziï, to nigdy nie wychodziïbym z domu. Ba,
nigdy nie opuszczaïbym okolic twojej pusi. No chyba tylko po to, ĝeby
spuĂciÊ ci siÚ na twarz.
Uwaĝa, ĝe jestem zabawny. NaprawdÚ chce dla mnie zatañczyÊ. MówiÚ
jej, ĝe jestem gïodujÈcym prawnikiem i nie mogÚ sobie na niÈ pozwoliÊ.
Ale ta dziewczyna coĂ w sobie ma. Moĝe to Ăwiatïo, moĝe jej agresywne nastawienie, moĝe murzyñski tyïek, moĝe sztuczne cycki w rozmiarze 36DD, które tak na mnie napierajÈ… a moĝe trzy margarity,
szeĂÊ piw i piÚtnaĂcie wódek z wodÈ sodowÈ. Niewaĝne, coĂ mi siÚ
w niej po prostu podoba.
I najwyraěniej ona widzi to w moich oczach, bo bez ĝadnych dalszych
ceregieli — przynajmniej o ile dobrze pamiÚtam — zaciÈga mnie do
kabiny na tyïach klubu i zaczyna tañczyÊ. Ja w tym momencie jestem
juĝ tak pijany, ĝe nawet sam zdajÚ sobie z tego sprawÚ.
I kolejna Ăwietna rzecz w Baby Dolls: striptizerki same zachÚcajÈ ciÚ,
ĝebyĂ dotykaï ich piersi. W peïni wykorzystujÚ ten przywilej. Z caïÈ siïÈ
chwytam oba sztuczne cyce. Ugniatam je tak mocno, ĝe trzeba by
jeszcze tylko odrobiny wody i trochÚ droĝdĝy, bym zagniótï ciasto na
chleb. Pod koniec tañca robiïem juĝ wszystko, by pÚkïy jej te wypeïnione sïonÈ wodÈ implanty, ale te balony sÈ naprawdÚ wytrzymaïe.
Po skoñczonym tañcu dziewczyna siada tuĝ obok mnie, z cyckami tuĝ
pod mojÈ brodÈ.
— ChciaïbyĂ pójĂÊ ze mnÈ… w jakieĂ bardziej odosobnione miejsce? —
pyta.
— No… pewnie… a na co?
— JeĂli weěmiemy pokój szampañski, to moĝemy robiÊ tam wszystko,
co tylko bÚdziemy chcieli — kusi.
— Wszystko? — upewniam siÚ.
— Wszystko.
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Zastanawiam siÚ. Nie ïuděcie siÚ jednak. Nie pamiÚtam, bym rozwaĝaï
moralne aspekty tej propozycji… zakïadajÈc oczywiĂcie, ĝe byïbym doĂÊ
trzeěwy, aby przypomnieÊ sobie podstawy mojego wewnÚtrznego kodeksu
etycznego. Albo ĝe w ogóle miaïbym jakikolwiek kodeks etyczny.

Wycieczka do Austin

— No dobrze.
— Trzysta dolarów za pokój plus jeszcze jakieĂ sto. W zaleĝnoĂci…
Ale ty jesteĂ sïodki.
— WiÚc razem czterysta?
— Tak, tak.

Nic z tych rzeczy. Jestem tak nawalony, ĝe mogÚ rozwaĝaÊ tylko kwestiÚ
ceny. DziÚkujÚ ci, Uniwersytecie Chicagowski, za lekcje ekonomii.
— Dam ci dwadzieĂcia dolców — mówiÚ.
Cycolina siÚ Ămieje.
— Nie. To kosztuje cztery stówki, skarbie.
— No dobrze. DwadzieĂcia dwa dolary.
— JesteĂ sïodki i zabawny. Dla ciebie zrobiÚ to za trzysta piÚÊdziesiÈt.
— DwadzieĂcia piÚÊ.
— Trzysta dwadzieĂcia piÚÊ?
— Nie, samo dwadzieĂcia piÚÊ.
— MuszÚ oddaÊ klubowi stówkÚ za godzinÚ wynajÚcia pokoju.
— Nie dam rady przez godzinÚ. Dam ci dwadzieĂcia osiem dolarów.
I tak to szïo przez jakieĂ dziesiÚÊ minut, aĝ w koñcu doszliĂmy do porozumienia.
PiÚÊdziesiÈt piÚÊ dolarów za póï godziny.
Mógïbym napisaÊ ksiÈĝkÚ o prowadzeniu negocjacji. I chociaĝ byïem
pijany w cztery litery, to moĝecie mi wierzyÊ, ĝe zarobiïa te swoje piÚÊ
dolarów.
Gdy znalazïem moich przyjacióï — dwie godziny i piÚÊdziesiÈt piÚÊ
mÈdrze wydanych dolarów póěniej — wszyscy byli juĝ na parkingu
i jedli kanapki Sloppy Joe kupione od jakiegoĂ goĂcia, który sprzedawaï je prosto z bagaĝnika swojego chevroleta. Nie trzeba chyba dodawaÊ, ĝe byli na mnie wkurzeni. Musiaïem siÚ broniÊ:
— Chïopaki, naprawdÚ musiaïem. Jak mógïbym zrezygnowaÊ z takiej
okazji? TO KWESTIA ZASAD!
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Dzieñ drugi: teksañski targ
i przygoda w hotelu Embassy Suites
NastÚpnego dnia obudziliĂmy siÚ w róĝnych pozach i porozrzucani po
caïym pokoju — w ubraniach i ĂmierdzÈcy sprayem do wïosów i dymem
tytoniowym z baru. PozbieraliĂmy siÚ jakoĂ i zapakowaliĂmy do samochodu. Jedziemy do Austin. Po drodze widzimy ogromny drogowskaz:
„TÚdy na Teksañski Targ Stanowy!”.
El Pijus o maïo nie dostaje udaru:
— OCH, OCH, OCH, OCH!!! MUSIMY TAM BYm! Chïopaki, to TEKSASKI TARG STANOWY!!!
Teksañski Targ Stanowy to najbardziej szalony labirynt póïciÚĝarówek,
wieĂniaków i tanich bazarowych pierdóïek, jaki kiedykolwiek widziaïem. Blizna kupuje sobie funnel cake, ja jem loda w kubku, a PWJ zakochuje siÚ w „klasycznych” (czytaj: „chujowych”) samochodach, ale to
El Pijus w peïni wtapia siÚ w atmosferÚ bazaru. Zaprzyjaěnia siÚ z tïustym
wsiowym nastolatkiem z brÈzowymi zÚbami i koszulkÈ WWF Mankind
pokrytÈ plamami z musztardy. Biedny dzieciak wyglÈda tak, jakby miaï
IQ kogoĂ, kto wïaĂnie wyszedï z owczej orgii. StojÈ przy jakimĂ automacie do gier i El Pijus macha do nas.
— Widzicie to? — pyta, wskazujÈc palcem na dziwaczne urzÈdzenie, gdy
do nich podchodzimy. — Nazywa siÚ The Shocker. apiesz za te dwie
metalowe rÈczki, przez które przechodzi coraz silniejszy prÈd. Im wiÚcej mocy wytrzymasz, tym wyĝszy twój wynik, a jeĂli wytrzymasz do
koñca, to wygrywasz…coĂ. I wïaĂnie ten goĂÊ, Jethro, myĂli, ĝe mu
siÚ to uda.
— A co moĝna wygraÊ? — pytam.
— Najwyraěniej darmowe elektrowstrzÈdy — zauwaĝa Blizna.
— Nie da siÚ tego wytrzymaÊ dïuĝej niĝ przez kilka sekund — mówi PWJ.
— Pieprze to, jo wytrzymom — oznajmia Jethro.
— OK, stary. Daj z siebie, ile potrafisz. Ba, my nawet za to ci zapïacimy —
zachÚca go El Pijus.
Gdy PWJ wrzuca dolara do urzÈdzenia, a wieĂniak zaciera dïonie i przygotowuje siÚ do próby, odciÈgam El Pijusa na bok. Chichocze jak japoñska uczennica w sklepie Hello Kitty.
— Co to za gówniarz? Co siÚ dzieje? — pytam.
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WieĂniak mocno zapiera siÚ stopami, pociera sobie twarz, pluje w dïonie, zaciera je, a nastÚpnie wyciera o koszulÚ. Zaczynamy zagrzewaÊ go
do walki:
— JEEEEEE! — drze siÚ El Pijus.
— Dajesz radÚ! — mówiÚ.
— Co ciÚ nie zabije, to ciÚ wzmocni! — zapewnia PWJ.
— Idě na caïoĂÊ! — dorzuca Blizna.

Wycieczka do Austin

— Zobaczyïem, ĝe gapi siÚ na to urzÈdzenie, i zaïoĝyïem siÚ z nim, ĝe
nie da rady — wyjaĂnia El Pijus. — A on daï siÚ podpuĂciÊ. Chïopie,
widziaïem, jak takie coĂ potrafi powaliÊ stukilowego faceta. W Nebrasce sÈ zakazane. TO PO PROSTU WSPANIAE!

Chïopak mamrocze do siebie jeszcze jakieĂ wïasne sïowa zachÚty,
naciska przycisk „start” i ïapie za dwie metalowe rÈczki. Przez kilka
pierwszych sekund nic siÚ dzieje…
Potem zaczynajÈ trzÈĂÊ mu siÚ rÚce.
Potem ramiona.
Potem tuïów.
Potem gïowa.
Potem zaczyna mu lecieÊ piana z ust, rozbryzgujÈc siÚ na wszystkie
strony.
Potem z gardïa wydobywa mu siÚ ten dziwny, zwierzÚcy jÚk.
Chociaĝ caïym jego ciaïem wstrzÈsajÈ potÚĝne konwulsje, chïopak nie
puszcza rÈczek. W tym jednak momencie pojawia siÚ jakaĂ starsza
kobieta i odciÈga go od urzÈdzenia. Mïodzian pada na ziemiÚ, a baba
drze siÚ na niego:
— Jethro, juĝem ci mówiïa, cobyĂ tego nie tykoï, bo se zrobisz krzywde!
Chyba nigdy w ĝyciu tak siÚ nie Ămiaïem. Leĝaïem na rozgrzanym asfalcie, zwiniÚty w kïÚbek, po policzku leciaïy mi ïzy, a ja trzymaïem siÚ
za brzuch, którego miÚĂniami wstrzÈsaïy kolejne fale Ămiechu. Udaïo
mi na chwilÚ podnieĂÊ wzrok na Jethro. Chïopak miaï puste spojrzenie
i wciÈĝ jeszcze drĝaïy mu ramiona, gdy dawaï siÚ bezwolnie odciÈgnÈÊ
swojej matce, która po drodze ocieraïa mu ĂlinÚ z twarzy.
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NaprawdÚ mam nadziejÚ, ĝe Bóg potrafi przebaczaÊ tak, jak twierdzÈ
chrzeĂcijanie, zamierzam bowiem osobiĂcie przetestowaÊ granice jego
wielkodusznoĂci.
Docieramy do Austin i meldujemy siÚ w Embassy Suites. Po krótkiej
drzemce El Pijus dzwoni do swoich znajomych i spotykamy siÚ z nimi
w miejscu zwanym Cheers Shot Bar przy Szóstej Ulicy. Jest nas siedmiu:
ja, PWJ, Blizna, El Pijus i trzech jego kumpli z college’u: Thomas (znacie
go juĝ z historii „Noc, której omal nie zginÚliĂmy”), Brudas i Syrena.
Do baru docieramy koïo ósmej i lokal jest niemal caïkiem pusty. ¿aden
problem, ta ekipa jest w stanie rozkrÚciÊ wïasnÈ imprezÚ. Syrena zamawia pierwszy:
— Siedem PïonÈcych Doktorów Pepperów.
Nie piïem tego wczeĂniej i nie miaïem pojÚcia, jak to wyglÈda. Barman
ustawiï przed nami piramidÚ z siedmiu póïlitrowych kufli wypeïnionych do poïowy jakimĂ lekkim piwem. NastÚpnie wyjÈï siedem szklaneczek do drinków, napeïniï je w dziewiÚÊdziesiÚciu procentach amarettem, dolaï bacardi 151 i postawiï na krawÚdziach kufli. A potem
wziÈï duĝy ïyk bacardi 151, przyïoĝyï sobie do ust zapalonÈ zapalniczkÚ
i wydmuchaï caïy trzymany w ustach alkohol, posyïajÈc w ten sposób
ogromnÈ kulÚ ognia w stronÚ misternej konstrukcji. Wszystkie szklaneczki zajÚïy siÚ ogniem. Jeszcze pïonÚïy, gdy barman trÈciï jednÈ
z nich, inicjujÈc w ten sposób efekt domina, w którym kolejne szklaneczki wpadaïy do kufli, gasnÈc i wzburzajÈc znajdujÈce siÚ w nich
piwo. Kaĝdy chwyciï swój kufel i wychyliï go duszkiem. I niech mnie
diabli porwÈ, jeĂli rzeczywiĂcie nie smakowaïo to jak Doktor Pepper.
To byïa najfajniejsza sztuczka z alkoholem, jakÈ widziaïem w swoim
ĝyciu. Jako ĝe jestem ZOK-iem (mam zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), musiaïem zobaczyÊ to jeszcze raz. I jeszcze. I jeszcze. SzeĂÊ
kolejek PïonÈcego Doktora Peppera póěniej byïem juĝ ululany i o maïo
nie puĂciliĂmy baru z dymem.
Ludziska, zapamiÚtajcie moje ostrzeĝenie: w tych póïlitrowych szklankach czai siÚ Szatan. MyĂlisz, ĝe to tylko niewinny, niezbyt mocny drink,
ale juĝ po godzinie znajdujesz siÚ nagle w kiblu ze spuszczonymi
spodniami, otoczony piÚcioma laskami, ofiarujÈc swoje bokserki na ich
wieczór panieñski. A to tylko dlatego, ĝe jedna z dziewczyn powiedziaïa,
ĝe jesteĂ sïodki i masz niezïy tyïeczek. PamiÚtajcie, ĝe was ostrzegaïem.
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W sumie daliĂmy mu juĝ chyba ze dwadzieĂcia karteczek z wypisanymi tytuïami róĝnych piosenek. W koñcu jednak koñczy siÚ mu cierpliwoĂÊ. Przestaje graÊ i mówi:

Wycieczka do Austin

Po tej maïej wpadce idziemy na drugÈ stronÚ ulicy do baru, w którym
odbywajÈ siÚ pojedynki na fortepiany. Szybko zauwaĝamy, ĝe jeden
z pianistów jest niewidomy. W zasadzie jesteĂmy zwykïÈ bandÈ szakali,
które chodzÈ na dwóch ïapach, wiÚc zgodnie z naszÈ padlinoĝernÈ naturÈ
koncentrujemy siÚ na sïabszym ogniwie.

— HEJ, WY IDIOCI! Przestañcie dawaÊ mi sugestie utworów na karteczkach. JESTEM ¥LEPY! ¥LEPY! NIE MOG} ICH PRZECZYTAm!
Jeden z pracowników baru zabraï wszystkie karteczki i przekazaï je drugiemu pianiĂcie. Ten zaczÈï je przeglÈdaÊ, ale wybuchnÈï Ămiechem i nie
mógï dïuĝej graÊ. Zrobiï krótkÈ przerwÚ i powiedziaï do mikrofonu:
— Bardzo chciaïbym zagraÊ te utwory, ale niestety nie znam ani jednego. Phil, moĝe ty je znasz?
Oto tytuïy:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zabij siÚ, proszÚ.
Czy Ray Charles czasem nie byï czarny?
UkradnÚ ci portfel, bo i tak nie widzisz, kim jestem.
Czy kiedykolwiek przespaïeĂ siÚ przez pomyïkÚ z kozÈ?
JesteĂ Ălepy, bo w dzieciñstwie za duĝo siÚ masturbowaïeĂ.
PodpalÚ ci wïosy.
Chodě do ïazienki, ĝebym mógï zrobiÊ ci loda.
ZaïoĝÚ siÚ, ĝe pieprzysz same brzydule, gdyĝ nie moĝesz zobaczyÊ ich twarzy.
Nasikaïem ci na buty, gdy staïeĂ przy pisuarze.

— I tak dalej. Phil, znasz któryĂ z tych utworów? Bo ja sobie z tym nie
poradzÚ.
To byïo wspaniaïe. Ironia tej sytuacji polegaïa na tym, ĝe chociaĝ klienci
baru oniemieli z przeraĝenia, to niewidomy Ămiaï siÚ do rozpuku wraz
z nami. Kaleki majÈ czasem poczucie humoru.
WypiliĂmy jeszcze kilka piw i poszliĂmy do kolejnego baru, a potem do
kolejnego i kolejnego — i tak w nieskoñczonoĂÊ. To byïa bardzo zabawna
noc… dla nas. Tylko dla nas, bo nie jesteĂmy zbyt miïymi luděmi. Oto
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kilka wybranych sytuacji, które sprokurowaliĂmy w róĝnych barach przy
Szóstej Ulicy:
x

x

x

W pewnym momencie podszedïem do grupy gïuchoniemych, którzy ze sobÈ rozmawiali w jÚzyku migowym, i zaczÈïem migaÊ wraz
z nimi. Zdziwicie siÚ, ale znam jÚzyk migowy, gdyĝ wziÈïem go sobie
jako jÚzyk obcy na Uniwersytecie Chicagowskim. WïaĂnie pytaïem
ich, gdzie tu moĝna znaleěÊ gorÈce dupy, kiedy podszedï do mnie
PWJ i powiedziaï: „Tucker, nie wiedziaïem, ĝe mówisz po gïuchemu”.
Po drodze z jednego baru do drugiego PWJ zobaczyï lowridera na
bazie Chevroleta El Camino, który bujaï siÚ na swoich hydraulicznych
resorach po Szóstej Ulicy. Podbiegï do samochodu i zaczÈï podskakiwaÊ wraz z nim. „FAJOWA FURA, KOLE¥” — krzyknÈï do kierowcy. Facet za kierownicÈ, ewidentnie latynoskiego pochodzenia,
spojrzaï na niego z pogardÈ i odkrzyknÈï: „Odejdě od mojego samochodu, biaïasie, albo wsadzÚ ci tÚ czapkÚ w dupÚ”.
OczywiĂcie, ĝe byïy i kobiety. Mnóstwo, tysiÈce kobiet. WiÚkszoĂÊ
z nich niezïa, wszystkie pijane. Jedna z rozmów, którÈ zapamiÚtaïem:
Tucker: „Hej, jak masz na imiÚ?”
Dziewczyna: „Pocahontas.”
Tucker: „Jasne, suko, a moje pieprzone imiÚ to John Smith.”
Blizna (barowym szeptem): „Tucker, to nie jest dobry poczÈtek.”
Tucker: „Masz mÚĝa?”
Dziewczyna: „Tak.”
Tucker: „Jak dobre jest wasze maïĝeñstwo?”
Dziewczyna: „Bardzo dobre”.
Tucker: „WiÚc nie mam szans na podryw?”
Dziewczyna: „Nie.”
Tucker: „Ale na pewno masz jakieĂ gorÈce koleĝanki, które nie sÈ
takimi pieprzonymi cnotkami jak ty? Hej, dokÈd siÚ wybierasz?
Przecieĝ ja tylko ĝartowaïem! NaprawdÚ szanujÚ ĂwiÚtoĂÊ
monogamicznych zwiÈzków! KURWA!”

x

W pewnym momencie PWJ uczyniï mnie swoim „skrzydïowym”, ale
koleĝanka laski, która wpadïa mu w oko, byïa gruba i brzydka. Próbowaïem szybko to uciÈÊ, mówiÈc: „Nie chcesz ze mnÈ gadaÊ, mam
zaognione rany na worku mosznowym”, ale jej wydawaïo siÚ, ĝe
jestem bardzo zabawny, i musiaïem siÚgnÈÊ po ciÚĝszÈ artyleriÚ:
„A co z tÈ oponÈ, którÈ nosisz na brzuchu? To zapas do Twojego
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samochodu czy ciÚĝarówki?”. Gdy PWJ spytaï mnie, co siÚ staïo,
udawaïem niewiniÈtko: „No nie wiem, czïowieku. Próbowaïem ci
pomóc, ale chyba siÚ jej nie spodobaïem. Co zrobiÊ, nie wszystkim
laskom siÚ podobam”.
Brudas najpierw zrobiï zdjÚcie jakiejĂ dziewczynie i mnie, a potem
powiedziaï jej: „BÚdziesz mogïa zobaczyÊ te zdjÚcia na Poopsex.com”.
Szybko siÚ zmyïa.
Blizna byï „uroczy” jak to zwykle on po pijaku. Tego wieczoru przeszedï caïÈ skalÚ: byï okropny, potem agresywny, a na koniec zaczÈï
zgrywaÊ kryminalistÚ. Typowy podryw — przysiÚgam na Boga —
brzmiaï w jego ustach tak: „Zgodnie z prawem Megan2 jestem zmuszony ciÚ ostrzec, ĝe zostaïem prawomocnym wyrokiem skazany za
przestÚpstwa na tle seksualnym. Jak masz na imiÚ?”. Gdy w koñcu
przekonaïem go, ĝeby przestaï mówiÊ o molestowaniu dzieci, zaczÈï
wygadywaÊ inne mÈdroĂci, w stylu: „Och, ty palisz. Gdy skoñczysz
juĝ ssaÊ tego peta Ămierci, chciaïbym usïyszeÊ twojÈ radÚ na temat
rodzaju wódki, którÈ powinienem popiÊ mój percocet”. Albo: „CzeĂÊ,
czy moglibyĂmy pominÈÊ caïÈ tÚ wstÚpnÈ gadkÚ-szmatkÚ i od razu
przejĂÊ do tego momentu, w którym nazwiesz mnie Kapitanem Kirkiem i zrobisz mi laskÚ na tylnym siedzeniu mojego samochodu?”.
NaprawdÚ Ăwietny towarzysz w podrywie.
A oto mój ulubiony dialog tamtego wieczoru:
Tucker: „Czy masz coĂ przeciwko, ĝebym z tobÈ trochÚ poflirtowaï?”
Dziewczyna: „Dobrze, ale najpierw zapnij rozporek, proszÚ. DziÚkujÚ.”
Tucker: „Oj, przepraszam. WiÚc jak masz na imiÚ?”
Dziewczyna: „Bla, bla, bla…”
Tucker: „O kurde, ale masz krzywy zgryz! Poczekaj… WRACAJ TU,
JA NAPRAWD} MY¥L}, ¿E TO SEKSOWNE!”

x

Blizna jakimĂ cudem zdoïaï dorwaÊ niezïÈ laskÚ, której nie uznaï
od razu za zainteresowanÈ nim dziwkÚ. Zaskoczony tym niezwykle
rzadkim zdarzeniem, pogadaïem z niÈ przez chwilÚ i natychmiast
zrozumiaïem przyczynÚ: dziewczyna nie miaïa wiÚcej niĝ szesnaĂcie lat. No moĝe siedemnaĂcie. Blizna wyszeptaï mi do ucha: „To

2

Megan Law — przepis, na mocy którego istnieje obowiÈzek informowania
mieszkañców, ĝe w ich okolicy mieszka osoba skazana w przeszïoĂci za przestÚpstwa seksualne — przyp. tïum.
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jest wïaĂnie to, co prawnicy w Teksasie nazywajÈ terminem »wiek
zgody«”. I byïa tylko jedna przeszkoda stojÈca na drodze do zaliczenia panienki: laska nie chciaïa uwierzyÊ, ĝe chodziï do tego
samego liceum, Austin High, co ona. Zadaïa mu podchwytliwe pytanie o maskotkÚ szkoïy. Blizna zarzuciï jej, ĝe widocznie sama nie wie,
co jest szkolnÈ maskotkÈ, i próbuje podstÚpem wyciÈgnÈÊ tÚ informacjÚ od niego. Zaproponowaïem im rozwiÈzanie tego problemu
w prosty sposób: Blizna mógï wyszeptaÊ mi nazwÚ maskotki na
ucho, potem to samo zrobiïaby ona, a ja wtedy mógïbym jej powiedzieÊ, czy Blizna znaï wïaĂciwÈ odpowiedě. Laska zgadza siÚ. Blizna
tylko udaje, ĝe coĂ mi szepcze, a ja z powagÈ oznajmiam dziewczynie: „O ile nazwa tej maskotki nie brzmi: »Zamierzam spiÊ jÈ do
nieprzytomnoĂci, a nastÚpnie zgwaïciÊ analnie caïÈ piÚĂciÈ«, to on
wcale nie chodziï do Austin High”. Do dziĂ mi tego nie wybaczyï.
Wraz z PWJ-em gadaliĂmy z jakimiĂ laskami. Mojemu kumplowi
szïo caïkiem nieěle, dopóki jego wybranka nie przejrzaïa go:
Dziewczyna: „Czy ty w ogóle pamiÚtasz moje imiÚ?”
PWJ: „Nie.”
Dziewczyna: „To dopiero.”
PWJ (do mnie): „Tucker, te laski przeĂpiÈ siÚ z nami dopiero
po siódmej randce lub nigdy. Idziemy dalej.”

Wszystkie te maïe gierki byïy naprawdÚ sympatyczne, ale robiïo siÚ
póěno, a my nie mieliĂmy ĝadnych pewnych strzaïów. W tej sytuacji
Tucker robi to, co Tucker potrafi najlepiej: nadszedï czas, by na powaĝnie
kogoĂ poderwaÊ. Nasza grupa juĝ siÚ podzieliïa i zostaïem tylko z BliznÈ
i PWJ-em. Dostrzegïem grupkÚ trzech dziewczyn, postawiïem wszystkim kolejkÚ, rzuciïem kilka dowcipów i juĝ byliĂmy jednÈ paczkÈ.
Wszystko uïoĝyïo siÚ tak, ĝe mi przypadïa w udziale najgorÚtsza laska,
Blizna dostaï ïadnÈ, a PWJ grubÈ. Przydzieliïem mu wieloryba dlatego,
ĝe duĝe cycki dziaïajÈ na niego jak kryptonit na Supermana, a jej balony
byïy naprawdÚ ogromne. Gdy PWJ wleje w siebie kilka piw, duĝy biust
przysïania mu wszystkie ewentualne wady, takie jak nadwaga, brzydka
twarz, niedostatki higieny osobistej i tak dalej.
Po kolejnej kolejce lub dwóch dziewczyny zgadzajÈ siÚ pojechaÊ z nami
do Kerbey Lane, gdzie chcemy przekÈsiÊ coĂ treĂciwszego. W drodze do
samochodu widzimy grupÚ kilkunastu policjantów, niektórzy z nich na
koniach, goniÈcych jakiegoĂ pijanego goĂcia i bezlitoĂnie okïadajÈcych
140
Kup książkę

Poleć książkę

— JESTEM PRAWNIKIEM I PRZYSI}GAM PRZED OBLICZEM WSZECHMOGkCEGO, ¿E WAS POZW} Z ARTYKUU 1983 O NARUSZENIE
PRAW TEGO CZOWIEKA, ZGODNIE Z CZWARTk POPRAWKk DO
KONSTYTUCJI!
Tak, mój kumpel w gïÚbi ducha jest bardzo praworzÈdnym obywatelem.

Wycieczka do Austin

go swoimi païkami. Ja siÚ ĂmiejÚ. Dziewczyny sÈ przeraĝone. Blizna
proponuje policjantom pomoc w biciu faceta. A co robi PWJ? Biega
za gliniarzami, krzyczÈc (cytujÚ go SOWO W SOWO):

W sumie obraca siÚ to jednak na naszÈ korzyĂÊ, gdyĝ udaje mi siÚ
przekonaÊ dziewczyny, ĝe PWJ jest znanym obroñcÈ, a my studiowaliĂmy prawo razem z nim. Któĝ czÚĂciej ode mnie ratuje skórÚ swoim
przyjacioïom?
W kaĝdym bÈdě razie pakujemy siÚ w koñcu do samochodu i jedziemy
do Kerbey Lane. Po drodze rzucam okiem w lusterko wsteczne i widzÚ,
jak PWJ liĝe siÚ z grubaskÈ. Wtedy jednak popeïniam niewybaczalny
bïÈd i mój wzrok zeĂlizguje siÚ niĝej. PWJ trzyma rÚkÚ w kroczu dziewczyny. MówiÈc „w kroczu”, mam na myĂli, ĝe NAPRAWD} w kroczu,
rÚki poniĝej ïokcia bowiem w zasadzie nie widaÊ. O maïo nie straciïem
apetytu.
Pomimo sceny, którÈ przed chwilÈ zobaczyïem, gdy docieramy do restauracji, nadal odczuwam gïód. Wiem, ĝe moja wybranka bÚdzie siÚ dziĂ
ze mnÈ stukaÊ, dlatego chcÚ siÚ poĂpieszyÊ, aby jak najszybciej wprowadziÊ konika do stajni. BiorÚ dziewczynÚ za rÚkÚ i ciÈgnÚ jÈ za sobÈ.
Niestety idzie z gïowÈ odwróconÈ w drugÈ stronÚ, krzyczÈc coĂ do jednej
ze swoich koleĝanek, które idÈ za nami. Mijam sïup latarni ulicznej
i uïamek sekundy póěniej sïyszÚ gïoĂne ïup, a potem krzyk: „AUU!
MOJA TWARZ!”.
Odwracam siÚ i widzÚ mojÈ laskÚ zwiniÚtÈ w kïÚbek na chodniku,
trzymajÈcÈ siÚ za twarz i jÚczÈcÈ z bólu. Cholera, najwyraěniej wprowadziïem jÈ prosto na latarniÚ. Jej przyjacióïki podbiegajÈ do niej, a ja stojÚ
jak sïup soli, patrzÈc jak mój najlepszy poïów tego wieczoru ucieka mi
z sieci.
— No cóĝ, chyba dzisiaj nici z dupczenia — mówiÚ i wchodzÚ do
restauracji.
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Mam nadziejÚ, ĝe moje córki bÚdÈ chodziïy na randki z chïopakami
takimi jak ja.
Po tym zdarzeniu to ja oczywiĂcie stajÚ siÚ tym zïym. Dziewczyny patrzÈ
na mnie z gniewnymi minami. Blizna teĝ nie jest zadowolony. Najwyraěniej laska, którÈ udaïo mu siÚ wyrwaÊ, juĝ wczeĂniej uprawiaïa seks
z kimĂ innym, wiÚc teraz dochodzi do wniosku, ĝe jest bezwstydnÈ prostytutkÈ. Tak, chïop ma problemy z kobietami. PWJ jest najbardziej pijany
z nas wszystkich, a szczÚĂliwy jak Ăwinia w bïotku. SpoglÈdam na BliznÚ.
Juĝ tak dïugo chodzimy razem na podryw, ĝe nie muszÚ nawet pytaÊ —
dla niego te dziewczyny sÈ caïkowicie bezwartoĂciowe i najchÚtniej
wyszedïby stÈd natychmiast, i to bez ĝadnego poĝegnania. No cóĝ, ja
zrobiïbym to samo, ale muszÚ najpierw zadbaÊ o drugiego kumpla.
— PWJ, idÚ siÚ odlaÊ. Idziesz ze mnÈ? — pytam.
— Nie. Mnie siÚ nie chce.
MuszÚ kopnÈÊ go kilka razy, aby w koñcu do niego dotarïo. W toalecie
naĂwietlam mu sytuacjÚ:
— Ja i Blizna wychodzimy. Chcesz iĂÊ z nami czy wolisz zostaÊ i przelecieÊ tÚ dziewczynÚ?
— No nie wiem, stary. Ona jest trochÚ gruba. Co byĂ mi radziï?
PWJ jest tak pijany, ĝe zaczÈï zezowaÊ i stoi, koïyszÈc siÚ na wszystkie
strony. Zrobi teraz wszystko, co mu powiem, wiÚc oczywiĂcie wpycham
go prosto pod pociÈg. Dosïownie.
— Kurde, myĂlÚ, ĝe ABSOLUTNIE powinieneĂ iĂÊ z niÈ do domu. Wcale
nie jest taka gruba. Ma ogromne cyce. Kurde, sam bym jÈ chÚtnie
wypieprzyï.
— Tak, ma naprawdÚ duĝe balony, no nie? Uwielbiam takie. OK, OK,
pójdÚ z niÈ. DziÚki, chïopie… JesteĂ naprawdÚ dobrym przyjacielem —
deklaruje PWJ.
Wracamy do stolika, siadam jeszcze na jakieĂ trzydzieĂci sekund, ïapiÚ
wzrok Blizny i równoczeĂnie wstajemy, kierujÈc siÚ prosto do wyjĂcia.
— A wy dwaj gdzie idziecie? — pyta ta gorÈca.
— Do ïazienki — odkrzykujÚ.
Juĝ wychodzimy z restauracji, gdy dobiega nas jej gïos:
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To, jak bardzo jestem nawalony, uĂwiadomiïem sobie dopiero w pokoju
hotelowym. Czy zdarzyïo ci siÚ kiedyĂ upiÊ do tego stopnia, iĝ niemal do
ostatniej chwili nie czuïeĂ, jak bardzo chce ci siÚ sraÊ? Ja doszedïem
wtedy juĝ do tej fazy. Juĝ prawie miaïem ĂciÈgniÚte spodnie, gdy Blizna przeĂliznÈï siÚ obok mnie i wlazï do kibla pierwszy. W porzÈdku.
W takim razie rozbiorÚ siÚ i wskoczÚ w mój podkoszulek i róĝowe
bokserski z Gapa. CierpliwoĂci starcza mi na jakieĂ trzy minuty, potem
zaczynam waliÊ w drzwi i krzyczeÊ, ĝe zesram mu siÚ na ïóĝko, jeĂli
natychmiast stamtÈd nie wyjdzie.

Wycieczka do Austin

— Ale ïazienka jest w drugÈ stronÚ!

Po kilku chwilach Blizna otwiera drzwi i Ămieje siÚ do rozpuku.
— To byïo chyba najwiÚksze srañsko w moim ĝyciu. CzegoĂ takiego ten
sedes jeszcze nie widziaï.
Zapuszczam ĝurawia do wnÚtrza ïazienki. Apokalipsa. Kibel przelaïo
górÈ i brÈzowa woda z kawaïkami gówna zalewa podïogÚ, a ze zbiornika dobywa siÚ demoniczny bulgot.
TEN SKURWYSYN ZAPCHA HOTELOWY KIBEL!
A przecieĝ hotelowe kible majÈ rozmiary przemysïowe — zaprojektowano
je tak, by poradziïy sobie ze sïoniowymi kupami kolejnych goĂci. Ich
spïuczki majÈ siïÚ spïukiwania wystarczajÈcÈ, by spïukaÊ ludzkie dziecko,
a jednak chude dupsko Blizny, który nie waĝy wiÚcej niĝ siedemdziesiÈt
piÚÊ kilo, zdoïaïo pokonaÊ caïy ten mechanizm.
Jestem juĝ bliski paniki. Obrzucam BliznÚ stekiem niezrozumiaïych
przekleñstw, który koñczÚ retorycznym: „CO, DO KURWY N}DZY, JEST
Z TOBk NIE TAK?!”, i wybiegam z pokoju, przewracajÈc po drodze
lampÚ. Z mojego tyïka ĝóïwik wystawia juĝ gïowÚ i zamierza wyjĂÊ bez
wzglÚdu na to, czy bÚdÚ wtedy siedziaï na tronie, czy teĝ nie.
DochodzÚ do wniosku, ĝe w holu musi byÊ jakaĂ toaleta, wiÚc przebiegam przez korytarz i wskakujÚ do windy. Jestem juĝ na dole, ale nigdzie
nie widzÚ kibla. PÚdzÚ do recepcji, która usytuowana jest za rogiem,
ale jest czwarta nad ranem i nikogo tam nie ma. Przez dobrÈ minutÚ
jak oszalaïy walÚ w dzwonek — DZY, DZY, DZY, DZY, DZY,
DZY, DZY, DZY, DZY, DZY — aĝ w koñcu z zaplecza wynurza
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siÚ jakaĂ rozespana biedaczka, która informuje mnie, ĝe ïazienka jest
w rogu hotelowego holu. Trudno to wszystko opisaÊ, pozwólcie wiÚc,
ĝe narysujÚ wam widok z lotu ptaka:

Wracam do holu, ale skrÚciwszy za róg, od razu uĂwiadamiam sobie,
ĝe nie mam pojÚcia, o którym rogu trójkÈtnego holu mówiïa recepcjonistka. Nie mam juĝ czasu, by wracaÊ i dopytywaÊ, ale widzÚ na koñcu
biaïe drzwi. Szybko drepczÚ w ich stronÚ. Dlaczego drepczÚ? Bo muszÚ
mocno zaciskaÊ poĂladki, by nie obsraÊ sobie róĝowych bokserek. Sama
siïa miÚĂni juĝ nie wystarczy i muszÚ przyciskaÊ sobie póïdupki dïoñmi.
Zdecydowanie jeden z najbardziej dumnych momentów w moim ĝyciu.
Wpadam do Ărodka z takim impetem, ĝe o maïo nie wyrywam drzwi
z zawiasów. I wtedy sïyszÚ gïoĂne: AJJJJ!!, które sprawia, ĝe niemal
dosïownie posrywam siÚ ze strachu. OdskakujÚ i mierzÚ wzrokiem
pomieszczenie. To niewielka kanciapa sprzÈtaczek — wraz z malutkÈ
meksykañskÈ sprzÈtaczkÈ. Przez chwilÚ rozwaĝam moĝliwoĂÊ zaïatwienia siÚ do stojÈcego tam wiadra, ale postanawiam jednak tego nie robiÊ,
gïównie za sprawÈ obecnoĂci rzeczonej sprzÈtaczki.
SilÈc siÚ na najwyĝszÈ moĝliwÈ w tym momencie dyplomacjÚ — co jest
bardzo trudne, zwaĝywszy ĝe za chwilÚ zesram siÚ w gacie — pytam:
— GDZIE JEST TOALETA?
— No, no hablo inglés.
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Wskazuje na drugÈ stronÚ holu. JakieĂ piÚÊdziesiÈt metrów od miejsca,
w którym siÚ znajdujemy — dokïadnie po przeciwnej stronie holu —
widzÚ caïy rzÈd drzwi z duĝym napisem „Toalety”. Dokïadnie tam, gdzie
powiedziaïa mi recepcjonistka, z tym tylko, ĝe po drugiej stronie.
Mam uïamek sekundy na podjÚcie niezwykle istotnej decyzji: mogÚ
albo rzuciÊ siÚ tam pÚdem i mieÊ nadziejÚ, ĝe zdÈĝÚ, albo zatkaÊ sobie
dziurÚ kciukiem i jakoĂ tam powolutku doczïapaÊ. Decyzja jest prosta
i wybieram sprint.

Wycieczka do Austin

— CO?! Uch… DÓNDE ESTÁ PIEPRZONE BAÑO?
— ALLÁ, ALLÁ!

W liceum graïem w nogÚ, baseball i koszykówkÚ i nadal jestem w formie. Zdarzaïo mi siÚ juĝ uciekaÊ przed glinami, przed psami, a nawet
przed prawdziwÈ strzelaninÈ w Kentucky, ale nie wydaje mi siÚ, abym
kiedykolwiek biegï szybciej niĝ wtedy. Nic nie motywuje tak bardzo jak
wizja pokrycia siÚ ekskrementami.
Niestety nie byïem doĂÊ szybki. WyglÈdaïo to mniej wiÚcej tak:
x
x
x
x

Po przebiegniÚciu jakichĂ dwudziestu metrów czujÚ wilgoÊ w bokserkach.
Po trzydziestu metrach — juĝ za poïowÈ drogi — czujÚ, jak dziura
w dupie robi siÚ wiÚksza, a wilgoÊ mam juĝ na nogach.
Po czterdziestu metrach bokserki opadajÈ mi do poïowy uda. PróbujÚ utrzymaÊ je jakoĂ na tyïku.
Po piÚÊdziesiÚciu metrach — tuĝ przed drzwiami — czujÚ kropelki
czegoĂ mokrego juĝ na caïym ciele ze szczególnym uwzglÚdnieniem
tyïu gïowy i uszu, w które uderzajÈ kawaïki czegoĂ miÚkkiego.

MówiÈc wprost: zanim dobiegïem do drzwi, posraïem siÚ juĝ na caïego.
Róĝowe bokserki z Gapa sÈ peïne brÈzowej mazi.
Rzucam siÚ na drzwi i ĂciÈgam gacie do koñca. Odrzucam je na oĂlep
i niemal wyïamujÚ drzwi od pierwszej kabiny. Siadam na sedesie i natychmiast siÚ z niego zeĂlizgujÚ — caïy mój tyïek pokryty jest póïpïynnÈ,
ĂliskÈ warstwÈ gówna. A przez caïy czas z tyïka lecÈ kolejne porcje.
Udaje mi siÚ w koñcu zasiÈĂÊ pewniej na tronie i w ciÈgu kolejnych
dwóch minut wyrzucam z siebie jakieĂ dziesiÚÊ kilo.
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Podczas krótkiej przerwy w moim nadludzkim wyczynie — ĝaden czïowiek nie moĝe mieÊ w sobie tyle gówna — zauwaĝam, ĝe muszla jest
juĝ niemal caïkowicie peïna. Spuszczam wodÚ. Jak moĝna siÚ byïo
tego spodziewaÊ, zapycham kibel i wszystko przelewa siÚ górÈ. No
Ăwietnie. PrzechodzÚ do sÈsiedniej kabiny i kontynuujÚ mojÈ maïÈ
przygodÚ, z tÈ tylko róĝnicÈ, ĝe teraz spuszczam wodÚ w kilkusekundowych odstÚpach.
Gdy koñczÚ, jestem wyczerpany fizycznie, caïkowicie odwodniony i bolÈ
mnie od tego srania oczy. Niedostatek papieru, którym mógïbym siÚ
podetrzeÊ, wzbudza we mnie juĝ tylko Ămiech. ZdejmujÚ koszulÚ. Caïy
tyï jest pokryty maïymi kawaïkami gówna, które sam na siebie zarzuciïem, kiedy biegïem z cieknÈcym po nogach rozwolnieniem. Wrzucam
koszulÚ do kosza na Ămieci i wtedy mój wzrok pada na lustro. Gruba
brÈzowa smuga biegnie od samej jego góry aĝ do moich róĝowych bokserek, które leĝÈ zwiniÚte w kulkÚ przy umywalce. To ich ostateczne
miejsce spoczynku.
Caïkiem nagi i wciÈĝ jeszcze pokryty wïasnym kaïem, zaczynam chichotaÊ. JeĂli nie bÚdÚ siÚ Ămiaï, to wybuchnÚ pïaczem. OtwierajÈc drzwi
ïazienki, myĂlÚ sobie: czy jest ktoĂ, kto moĝe mieÊ gorszÈ noc niĝ ja?
OtrzymujÚ natychmiastowÈ odpowiedě na moje pytanie.
PatrzÚ na caïy gówniany szlak — szeroki w miejscu, w którym stojÚ,
i stopniowo zwÚĝajÈcy siÚ aĝ do biaïych butów maïej Meksykanki.
Jej wzrok spotyka siÚ z moim. ByÊ moĝe dzieli nas wiele — religia, kultura, pozycja spoïeczna i status ekonomiczny — ale w tej chwili wyraz
jej twarzy jest w stanie pokonaÊ wszelkie te bariery.
Wyobraě sobie tÚ scenÚ: jestem caïkowicie goïy, mojÈ dupÚ, plecy i gïowÚ
pokrywajÈ przyschniÚte placki kaïu i stojÚ jakieĂ dwadzieĂcia metrów
od sprzÈtaczki, a brÈzowy Ălad pïynnego gówna prowadzi prostÈ drogÈ
od niej do mnie. Ciekawe, co ty byĂ zrobiï na moim miejscu. Nie wydaje
mi siÚ, aby istniaï jakikolwiek ustalony wzorzec wïaĂciwego zachowania w takiej sytuacji.
Wzruszam ramionami i mówiÚ:
— Eee. Przepraszam. To znaczy, eee... lo siento. Dobranoc. Buenos
noche… czy jakoĂ tam.
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Ups. No cóĝ, ktoĂ musi po mnie przecieĝ posprzÈtaÊ i to chyba jasne,
ĝe tym kimĂ nie bÚdÚ ja.
Gdy wracam do pokoju, Blizna juĝ jest w ïóĝku. Przewraca siÚ na bok
i wystarczy mu jeden rzut oka na mnie, by zaczÈÊ siÚ ĂmiaÊ jak szalony.
W koñcu musi jednak przestaÊ, bo naderwaï sobie miÚsieñ brzucha.
Odpoczywa przez caïe piÚÊ minut, zanim w koñcu udaje mu siÚ spytaÊ:

Wycieczka do Austin

Po czym spokojnym krokiem udajÚ siÚ w stronÚ windy. W windzie jest
lustro i widzÚ w odbiciu, ĝe kobieta pïacze. Wystarczy kolejny rzut oka na
hol, by zrozumieÊ dlaczego. BiegnÈc, nie tylko zarzucaïem sobie gówno
na plecy i gïowÚ, ale praktycznie rozchlapywaïem je wszÚdzie. Tak, brÈzowe kropki pokrywajÈ dosïownie WSZYSTKO. Sofy, Ăciany, wszystko.

— Gdzie… gdzie, do jasnej cholery, zgubiïeĂ gacie?
— PIEPRZ SI}, DUPKU. To twoja wina, ty srako nosoroĝca. GdybyĂ
nie narobiï tego syfu w naszej ïazience, to nie byïbym caïy POKRYTY
GÓWNEM!
Znów nie moĝe przestaÊ siÚ ĂmiaÊ. Zbieram to, co zostaïo z mojej godnoĂci, i idÚ pod prysznic. Kiedy wychodzÚ z ïazienki, on nadal rĝy jak
szalony, ale tym razem udaje mu siÚ — pomiÚdzy kolejnymi napadami
Ămiechu — powiedzieÊ:
— To dowód, ĝe Bóg jednak istnieje. I ĝe jest sprawiedliwy!

Dzieñ trzeci: The Yellow Rose i aresztowanie
NastÚpnego ranka obudziïem siÚ koïo dziesiÈtej, gdy do pokoju wtoczyï
siÚ PWJ. Opowiedziaïem mu mojÈ historiÚ o zasraniu holu, a kiedy juĝ
przestaï siÚ ĂmiaÊ, zrelacjonowaï nam swojÈ noc:
— NaprawdÚ, Tucker, bardzo ci dziÚkujÚ, ty pieprzony dupku — zaczÈï.
— Hej, to przecieĝ nie moja wina, ĝe gustujesz w wielorybach — broniïem siÚ.
— Czy wydawaïa z siebie wielorybi Ăpiew, gdy jÈ nadziewaïeĂ? — dopytywaï Blizna.
— Wal siÚ.
— Ale czy jÈ naprawdÚ zerĝnÈïeĂ? — dociekaïem dalej.
— Tak — przyznaï PWJ.
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— Nie mogÚ siÚ juĝ doczekaÊ tego dnia, kiedy Pani Wieloryb przyjdzie
do ciebie z tïustymi dzieciakami z gïowami jak naparstek i powie ci, ĝe
to twoje bachory — rozmarzyïem siÚ.
— CZEKAJ, naprawdÚ jÈ pieprzyïeĂ? — zdziwiï siÚ Blizna. — A co z jej
pierĂcieniem czystoĂci?
— Miaïa jakiĂ pierĂcieñ czystoĂci? — niedowierza PWJ.
— Co za dziwka.
Ta oczywista uwaga Blizny wzbudza w nas salwy Ămiechu. Okazuje siÚ,
ĝe Pani Wieloryb powiedziaïa Bliěnie (ale ani sïówkiem nie zajÈknÚïa siÚ
na ten temat PWJ-owi), ĝe jest niemal zarÚczona ze swoim chïopakiem, który na ten weekend musiaï gdzieĂ wyjechaÊ z miasta. Blizna
choÊ raz ma stuprocentowÈ racjÚ: ta dziewczyna naprawdÚ byïa puszczalskÈ dziwkÈ.
— Teraz juĝ rozumiem, dlaczego musieliĂmy poïoĝyÊ siÚ na podïodze —
mówi PWJ. — Ma skrzypiÈce ïóĝko i nie chciaïa, aby jej wspóïlokatorki
dowiedziaïy siÚ, ĝe zdradza swojego chïopaka.
— Jak ja nienawidzÚ kobiet — stwierdza Blizna.
— PowinieneĂ byÊ tam rano, gdy mnie odwoziïa. Podwiozïa mnie pod
sam hotel i powiedziaïa: „DziÚkujÚ. Miïo byïo ciÚ poznaÊ”, a ja na to: „Tak,
rzeczywiĂcie byïo miïo”, po czym wysiadïem i przyszedïem tu do was na
górÚ. I to wszystko.
— Chcesz powiedzieÊ, ĝe nie zaprosiïeĂ jÈ na Ăniadanie? — pytam.
— Pieprz siÚ.
— Nie staÊ go na to. Jest na minusie — informuje mnie Blizna.
Zmuszam BliznÚ, by zadzwoniï do recepcji i wezwaï kogoĂ do przepchania kibla. JakieĂ póï godziny póěniej drzwi otwierajÈ siÚ z impetem
i jakaĂ baba, która mogïaby byÊ matkÈ Pootie Tanga, zaczyna siÚ na
nas wydzieraÊ:
— Kto zatkaï mojÈ toaletÚ?
— To ja — przyznaje siÚ Blizna. — Bardzo przepraszam. Jeszcze dziĂ
zïoĝÚ pisemne przeprosiny na pani rÚce.
— Nie szkodzi. Przynajmniej nie przeciekïo przez sufit i goĂcie pod wami
nie krzyczeli: „Czemu gówno leci z sufitu?”.
Szybko i sprawnie zabraïa siÚ do pracy, co kilka minut krzyczÈc coĂ
ledwo dla nas zrozumiaïego, w stylu: „CHOLERNY CHOPAKU. Co ty ĝeĂ,
do diabïa, ĝarï? BÚdziesz potrzebowaï leku na ĝoïÈdek. He, he, he, he”.
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Brudas i ja graliĂmy przeciwko El Pijusowi i Syrenie. Przez dwie godziny
biliĂmy ich jak wiÚěniów w Guantanamo, co na dobre rozsierdziïo El
Pijusa. Uwaĝa siÚ za mistrza tej gry, dlatego przegrana ze mnÈ byïa prawdziwym ciosem dla jego ego.

Wycieczka do Austin

ResztÚ tego dnia poĂwiÚciliĂmy na odpoczynek, a pod wieczór spotkaliĂmy siÚ znów caïÈ ekipÈ w mieszkaniu Syreny. Tam zrobiliĂmy sobie
kilkugodzinny wstÚp do imprezy, po czym wsiedliĂmy w samochód
i znów pojechaliĂmy do Austin, tylko ĝe tym razem na CzwartÈ UlicÚ,
na której mniej jest studentów, a wiÚcej mïodych pracujÈcych. ZaczÚliĂmy od lokalu o nazwie Lavaca Street, gdyĝ mieli tam stoliki do shuffleboarda, a El Pijus jest wielkim miïoĂnikiem tej gry.

No i zaczÈï piÊ… oczywiĂcie na smutno. WyglÈdaïo to tak, jakby chciaï
utopiÊ caïÈ swojÈ wĂciekïoĂÊ w alkoholu. Kaĝda kolejna przegrana partyjka sprawiaïa, ĝe piï coraz szybciej. Po dwóch godzinach nieustannego
przegrywania dyszaï z wĂciekïoĂci i byï pijany jak Ăwinia. Poniewaĝ
jestem dobrym przyjacielem, byïem dla niego niezwykle ïaskawy.
— MyĂlaïem, ĝe jesteĂ w tym dobry — zagaiïem. — A okazuje siÚ, ĝe
jesteĂ totalnym dnem. Brudas i ja nawet nie bÚdziemy juĝ dalej ciÚ
poniĝaÊ. Wygrywanie z tobÈ jest jak drÚczenie grubasów: to jest po prostu za ïatwe. Ty nawet nie jesteĂ mÚĝczyznÈ. Czy Kristy zapomniaïa oddaÊ
ci twoje jaja na ten wyjazd?
— PIEPRZ SI}, DUPKU. SKOPI} CI TYEK. — El Pijus oczywiĂcie nie
moĝe pozostaÊ dïuĝny.
— Nie potrafisz pokonaÊ mnie nawet w shuffleboard. Masz jakiĂ pieprzony niedowïad, czy coĂ? Czemu nawet raz nie moĝesz rzuciÊ prosto
krÈĝkiem? Jestem zdrowo nachlany, a i tak jestem lepszy od ciebie.
JesteĂ popierdolony. Ty nawet nie potrafisz wypiÊ wiÚcej ode mnie.
— COO? — oburza siÚ El Pijus. — NIE ZNAM NIKOGO, KTO BYBY
GORSZY OD CIEBIE W PICIU. PIJESZ JAK JAKIE¥ PIEPRZONE SIEDMIOLETNIE DZIECKO.
I wtedy El Pijus przyjmuje zakïad, który niczym efekt motyla odbije siÚ
na ĝyciu nas obu. Mówi:
— TY SKURWYSYNU, PRZEPIJ} CI} TRZY DO JEDNEGO. PIJEMY
COKOLWIEK! TY WYBIERASZ, A JA WYPIJ} TRZY NA KA¿DY TWÓJ
JEDEN KIELISZEK, TY PIEPRZONY PRZEDSZKOLAKU!
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No to tym razem przesadziïem… Ukïuïem go odrobinÚ za mocno. Niemal natychmiast Syrena stawia przed nami cztery szklaneczki tequili.
A Pani Tequila nie pasuje do Pana Tuckera. Prawda jest taka, ĝe Pani
Tequila zmienia zazwyczaj wesoïego pijanego Tuckera we wĂciekïego
i gwaïtownego pijanego Tuckera.
— Wszystko, tylko nie tequila — mówiÚ.
Syrena kilkakrotnie wciÈga nosem powietrze i mówi:
— Oj, coĂ tu zalatuje tchórzem.
PijÚ jednym haustem i z trudem siÚ powstrzymujÚ, ĝeby od razu nie zwymiotowaÊ. Czy ten alkohol nie jest zabawny? To jeden z tych naprawdÚ
nielicznych razy, kiedy komuĂ uda siÚ mnie w coĂ wmanipulowaÊ.
El Pijus radzi sobie z pierwszymi trzema szklaneczkami doĂÊ ïatwo.
Syrena pojawia siÚ przy nas z powrotem juĝ po piÚciu minutach, niosÈc
cztery nastÚpne kielonki. El Pijus i ja uwaĝnie patrzymy sobie w oczy.
ChoÊ na razie wszystko jest jeszcze OK, obaj zdajemy sobie sprawÚ
z tego, ĝe jeĂli wypijemy to, co przyniósï nam Syrena, to bÚdzie nasz
koniec. Ja wiem, ĝe siÚ porzygam, a on wie, ĝe wpadnie w pijacki szaï
i padnie trupem. No ale, ale, przecieĝ jesteĂmy dwudziestopiÚciolatkami — czy naprawdÚ sÈdzimy, ĝe któryĂ z nas siÚ teraz wycofa?
Wychylam mojÈ truciznÚ jako pierwszy, gdyĝ dochodzÚ do wniosku,
ĝe mam mniej do stracenia — nie jestem zarÚczony i nawet wcale tak
bardzo sam siebie nie lubiÚ. El Pijus wypija dwie z trzech dawek. Ja nie
wytrzymujÚ i biegnÚ do kosza na Ămieci, by wyrzygaÊ tam caïe swoje
wnÚtrznoĂci.
OczywiĂcie El Pijus przewodzi szydercom. ZasïugujÚ na to, bo wïaĂnie
zwymiotowaïem zaledwie po dwóch szklaneczkach tequili (oraz jakichĂ
piÚtnastu piwach, które juĝ wczeĂniej miaïem w ĝoïÈdku). JedynÈ pociechÚ przynosi mi widok El Pijusa wychylajÈcego szóstÈ, ostatniÈ szklaneczkÚ tequili. To tak, jakbyĂ oglÈdaï w zwolnionym tempie jeden z tych
wielkich momentów ligi NFL, kiedy jeden zawodnik wpada na drugiego
i moĝemy widzieÊ, jak ofiara traci przytomnoĂÊ lub zïamana koĂÊ przebija
siÚ przez skarpetÚ i wychodzi na zewnÈtrz. Ja widziaïem to samo — El
Pijus przekraczaï wïaĂnie tÚ cienkÈ czerwonÈ liniÚ. Oczy zaczÚïy mu
pracowaÊ niezaleĝnie od siebie, jak u kameleona, ugiÚïy siÚ pod nim
kolana i musiaï wesprzeÊ siÚ na stole. Jego los byï juĝ przesÈdzony.
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Blizna idzie do baru po piwo dla nas, ale nieoczekiwanie uderza w konwersacjÚ z jakÈĂ starszÈ paniÈ, która siedzi na barowym stoïku z pudlem
na kolanach.
— Och, chciaïabym znów byÊ mïoda i taka peïna siï i energii jak wy
chïopaki — babka zagaja rozmowÚ.
— Ale my jesteĂmy peïni jedynie alkoholu i meksykañskiego ĝarcia.
MyĂlÚ, ĝe pani teĝ mogïaby to zrobiÊ — zachÚca jÈ Blizna.
— Och, jaki ty jesteĂ zabawny!

Wycieczka do Austin

Na razie jednak szybko doszedï do siebie i stanÈï wyprostowany, ale
ja piïem z nim juĝ tyle razy, ĝe doskonale wiedziaïem, jak siÚ to skoñczy: na pewno trafi do wiÚzienia.

GadajÈc z niÈ, Blizna ukradkiem daje jej psu piwo. Gdy kobieta to
dostrzega, wcale nie jest zachwycona.
— CO TY WYPRAWIASZ! O mój Boĝe! Pookie, wszystko w porzÈdku?
— Pani pies ma ewidentnie problem z piciem i powinna siÚ pani tym
zajÈÊ. WziÈÊ go do psiego AA czy coĂ w tym rodzaju.
— DLACZEGO DAE¥ PIWO MOJEMU PSU?
— To pani pies wypiï moje piwo. A to róĝnica.
I w tym momencie niestety do akcji wchodzi barmanka.
— Dla ciebie i twoich kumpli to juĝ koniec — mówi.
— CO? — nie dowierza Blizna. — Mam siedemdziesiÈt piÚÊ kilogramów
doskonale wytrenowanego ciaïa. PotrafiÚ bezkarnie rozïoĝyÊ caïy alkohol. Daj mi wiÚcej piwa, kobieto, i lepiej siÚ poĂpiesz.
— Nie zmuszaj mnie, ĝebym zadzwoniïa po policjÚ.
I to w zasadzie rzeczywiĂcie jest juĝ dla nas koniec w tym barze. Syrena
zabiera nas do innego lokalu, który poïoĝony jest przy jakiejĂ alei. Zanim
zdÈĝyliĂmy siÚ zorientowaÊ, co siÚ dzieje, El Pijus zaczyna atakowaÊ
kosze na Ămieci, urywajÈc je i rozrzucajÈc ich zawartoĂÊ. Oto El Pijus
w peïnym trybie niszczycielskim. Jest tego typu pijakiem, który sprawia,
ĝe czïowiek siÚ zastanawia, dlaczego alkohol nie jest klasyfikowany jako
depresant.
Jasne jest, ĝe musimy jak najszybciej ĂciÈgnÈÊ go z ulicy. Gdy tak siÚ
zastanawiamy, co robiÊ, trafiamy na jednego z wielu ulicznych grajków,
którzy okupujÈ caïÈ SzóstÈ UlicÚ. JakiĂ goĂÊ gra na gitarze Friends in

151
Kup książkę

Poleć książkę

Oby w piekle podawali piwo

Low Places i zanim reagujemy, El Pijus obejmuje go za szyjÚ i drze siÚ
na caïy regulator:
— CAUUUUSE I GOT FRIENDS IN LOW PLACES, WHERE THE WHISKEY DROWNS AND THE BEER CHASES… MY BLUES AWAY… A TUCKER TO GEJ…
Muzyk przestaje graÊ i stara siÚ pomóc El Pijusowi:
— Chïopie, musisz odstawiÊ to piwo. Tu w Teksasie obowiÈzuje zakaz
trzymania otwartych napojów alkoholowych.
— CHCESZ SI} BIm? — pyta El Pijus.
— HEJ, EL PIJUS, PRZESTA. On próbuje ci tylko pomóc. — Staram siÚ
zapanowaÊ nad kumplem.
— TY TE¿ CHCESZ SI} BIm? No dalej, dupku, zagraj jeszcze trochÚ
Gartha, zanim wybijÚ ci zÚby. ZROBI} TO, ZOBACZYSZ!
— Zabierzcie swojego kumpla ode mnie — prosi nas muzyk.
Gdybym dostawaï dolca za kaĝdym razem, gdy sïyszÚ coĂ takiego
o samym sobie lub o moich kolegach, to jeědziïbym bugatti.
Kiedy my zajmowaliĂmy siÚ gaszeniem tego poĝaru, Blizna wdaï siÚ
w dyskusjÚ z bezdomnym — jednym z caïej rzeszy bezdomnych w Austin.
RozmowÚ zaczÈï ĝebrak.
— Hej, czïowieku, masz moĝe jakieĂ drobne?
— Ha, ha, ha, ha, ha. On mówi dokïadnie jak ty, El Pijus! ZaïoĝÚ siÚ, ĝe
byï kiedyĂ obiecujÈcym studentem prawa, dopóki nie zaczÈï piÊ i w ogóle.
Hej, Pijus, chodě no tutaj i obejrzyj sobie swojÈ przyszïoĂÊ! — woïa
Blizna.
— Dasz mi jakieĂ drobne, czïowieku? — wtrÈca ĝebrak.
— CoĂ ci powiem. Dam ci wszystkie drobne, jakie mam, jeĂli oddasz mi
tÚ puszkÚ piwa, która wystaje ci z kieszeni. — Blizna chce zrobiÊ deal.
— Ale… to wszystko, co mam. Czïowieku, ja mieszkam na ulicy — tïumaczy ĝebrak.
— ALBO SI} ZGADZASZ NA WYMIAN}, ALBO NIE DOSTANIESZ
MOJEJ KASY.
— No dobrze, czïowieku. OK. Trzymaj — ustÚpuje ĝebrak.
— Bardzo dobrze. Nie mam co prawda ĝadnych drobnych, ale dziÚki
za piwo.
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— Ale… ale… Stary, to wszystko, co miaïem. Mieszkam na ulicy,
czïowieku.
— A nie wydaje ci siÚ, ĝe twoje kiepskie umiejÚtnoĂci negocjacji miaïy
z tym coĂ wspólnego? Cooo? — pyta Blizna.
— Nie, czïowieku, nie. Moja byïa ĝona wyrzuciïa mnie z domu. Nie mam
dokÈd pójĂÊ.
— WïaĂnie wypowiedziaïeĂ magiczne sïowa. Trzymaj z powrotem swoje
piwo. — Blizna wykazuje siÚ wielkodusznoĂciÈ.
— A co z drobnymi?
— Nie przeciÈgaj struny. Masz szczÚĂcie, ĝe nie wybiïem ci ĝadnego zÚba.
Postanawiamy udaÊ siÚ do klubu ze striptizem o wdziÚcznej nazwie
The Yellow Rose — ¿óïta Róĝa. Do dziĂ ĂmiejÚ siÚ za kaĝdym razem,
gdy przypominam sobie nasz proces myĂlowy: El Pijus jest zbyt pijany
i agresywny, by chodziÊ po ulicy, wiÚc zabierzmy go gdzieĂ, gdzie sÈ
goïe kobiety oraz ogromni i nabuzowani ochroniarze! To naprawdÚ
Ăwietny pomysï! Od tej pory wszystko bÚdzie juĝ tylko lepiej!
Jest nas szeĂciu, wiÚc musimy rozdzieliÊ siÚ na dwie taksówki. Do taksówki numer jeden wsiadam ja, Syrena i Brudas, a do taksówki numer
dwa PWJ, Blizna i El Pijus. Od klubu dzieli nas tylko dziesiÚÊ minut
drogi i taksówka numer jeden przybywa na miejsce bez problemu. Od
razu wchodzimy do Ărodka i juĝ na progu Syrena mówi do mnie:
— JesteĂmy w Gomorze.
JeĂli czÚsto imprezujesz, to doskonale wiesz, ĝe rozkrÚciÊ zabawÚ wcale
nie jest tak ïatwo — zwykle trzeba po prostu daÊ siÚ ponieĂÊ i zobaczyÊ,
dokÈd zaprowadzi ciÚ ta noc. DoĂwiadczeni doskonale wiedzÈ, ĝe czasem wpada siÚ w jednÈ z tych nielicznych absolutnie idealnych sytuacji,
w których wszystko zdaje siÚ samo wchodziÊ na swoje miejsce. Tak
wïaĂnie byïo tamtej nocy w The Yellow Rose.
Byïa niedziela, wiÚc lokal nie byï jakoĂ specjalnie zatïoczony, za to
z jakiegoĂ powodu na zmianie byïo naprawdÚ sporo tancerek. ByliĂmy
dobrze ubrani i mieliĂmy sporo kasiory, a wiÚc byliĂmy atrakcyjnÈ zwierzynÈ i ledwo usiedliĂmy, a juĝ przy naszym stoliku krÚciïo siÚ piÚÊ czy
szeĂÊ dziewczyn.
Brudas dokonaï oceny sytuacji, spojrzaï na mnie, uĂmiechnÈï siÚ póïgÚbkiem i wykrÚciï swój klasyczny numer.
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— Panie, czy wy wiecie, kim jest ten facet? — wskazaï na mnie. — To
Tucker Max. WyglÈda na skromnego chïopaka, ale w rzeczywistoĂci
to jeden z twórców i wïaĂciciel czwartego co do wielkoĂci pakietu akcji
firmy Yahoo. Mam nadziejÚ, ĝe nie muszÚ damom tïumaczyÊ, czym jest
Yahoo, prawda?
OczywiĂcie dwie z nich potrzebowaïy wyjaĂnieñ, ale cztery wiedziaïy,
czym jest Yahoo, a jedna powiedziaïa nawet, ĝe sama ma ich akcje.
To wszystko byïo totalnym kïamstwem. Byïem biedny jak mysz koĂcielna
i nawet samochód, którym jeědziïem, nie byï mój. Ale Brudas uczyï siÚ
marketingu od samego mistrza P.T. Barnuma i Ăwietnie opanowaï najwaĝniejszÈ zasadÚ: im wiÚksze kïamstwo, tym wiÚksze szanse na to, ĝe
ludzie w nie uwierzÈ.
Staraïem siÚ zachowaÊ peïnÈ powagÚ i nonszalancjÚ i to podziaïaïo.
yknÚïy wszystko jak mïode pelikany. Najlepszy moment nastÈpiï wtedy,
gdy striptizerka, która miaïa jakieĂ akcje Yahoo i rzeczywiĂcie miaïa
jakieĂ pojÚcie o gieïdzie, chciaïa mnie sprawdziÊ i spytaïa, kto jest dyrektorem generalnym firmy. Tego lata pracowaïem dla kancelarii Fenwick
& West, a jednym z ich gïównych klientów jest wïaĂnie Yahoo, wiÚc
sporo o nim wiedziaïem. Wyraz jej twarzy, gdy powiedziaïem: „¿artujesz
sobie? Przecieĝ osobiĂcie pomagaïem zatrudniaÊ Tima Koogle’a”, byï
naprawdÚ bezcenny. Wydawaïo mi siÚ, ĝe od razu siÚ na mnie nadzieje,
juĝ tam, przy stole.
GrajÈc narzuconÈ mi rolÚ, zamówiïem szampana do stolika i ledwo siÚ
obejrzeliĂmy, a juĝ mieliĂmy bezpïatne tañce i lekkie macanki. Byïo
Ăwietnie. Jedna ze striptizerek graïa wczeĂniej w filmach porno, dlatego
spytaïam jÈ o coĂ, co zawsze mnie zastanawiaïo:
— Wiem, w jaki sposób wybiera siÚ aktorki porno, ale jeĂli jesteĂ facetem i nie masz wcale wielkiego penisa ani szczególnie obfitego wytrysku, to jak moĝesz dostaÊ siÚ do tej branĝy?
— Networking, stary, networking — próbowaï wtrÈciÊ siÚ Syrena.
— Nie wiem — przyznaïa striptizerka. — Pieprzyïam siÚ z kaĝdym,
z kim mi kazali. Dobrze pïacili.
— Czyĝ to nie wspaniaïe? — podpuszczaïem jÈ. — Twoi rodzice muszÈ
puchnÈÊ z dumy.
Udaïo nam siÚ przekonaÊ wszystkie szeĂÊ, by wróciïy z nami do hotelu,
gdy ni z tego, ni z owego Syrena podniósï na nas wzrok i zapytaï:
154

Kup książkę

Poleć książkę

ZajÚci striptizerkami, caïkiem zapomnieliĂmy o naszych kumplach.
Sprawdziïem telefon — cztery nieodebrane poïÈczenia, wszystkie od
PWJ-a. A pamiÚtam, ĝe zastanawiaïem siÚ nawet, co tak wibruje w mojej
kieszeni.
Syrena wyrwaï mi telefon z dïoni i wyszedï na zewnÈtrz. Wróciï piÚÊ
minut póěniej z minÈ, która mówiïa wszystko.

Wycieczka do Austin

— A gdzie, do jasnej cholery, podziaï siÚ El Pijus?

— Chïopaki. El Pijus jest w areszcie. Musimy go stamtÈd wyciÈgnÈÊ.
ZostawiajÈc za sobÈ striptizerki i nadzieje na noc wypeïnionÈ zmysïowÈ
ekstazÈ, która mogïaby samego KaligulÚ przyprawiÊ o rumieniec wstydu,
wracamy do hotelu. PWJ opowiada nam, co zaszïo w taksówce numer
dwa.
Gdy tylko wsiedli, PWJ i Blizna od razu dostrzegajÈ, ĝe El Pijus ma
powaĝne problemy. Faza agresywnoĂci jest juĝ za nim i teraz stacza siÚ
w kolejnÈ — stan ĂpiÈczki. ¿eby pomóc mu w zachowaniu przytomnoĂci, zadajÈ mu pytania.
— A wiÚc, El Pijus, jak poznaïeĂ Kristy (narzeczonÈ)? — zaczyna PWJ.
— Chïopie, spotkaïem jÈ w barze. Czïowieku. Byïem w college’u. Pracowaïem tam — wyjaĂnia El Pijus.
— Naleĝaïa do jakiegoĂ stowarzyszenia studentek? — indaguje PWJ.
— Tak, czïowieku. Spotkaïem jÈ w barze — tïumaczy cierpliwie El Pijus.
— Tak, wiem. Juĝ mi to powiedziaïeĂ. Co robiliĂcie na pierwszej randce?
CoĂ szczególnego?
— Spotkaïem jÈ w barze, czïowieku. Spotkaïem jÈ w barze.
I tak to trwaïo aĝ do momentu, w którym El Pijus osunÈï siÚ bezwïadnie
na kolana Blizny. JakieĂ dwie minuty póěniej i zaledwie trzy przecznice
od klubu ze striptizem El Pijus nagle siada wyprostowany i mówi:
— Musimy siÚ zatrzymaÊ!
MyĂlÈc, ĝe jego pasaĝer bÚdzie zaraz rzygaï, kierowca natychmiast skrÚca
i wjeĝdĝa na parking jakiegoĂ sklepu. El Pijus wysiada, chwilÚ siÚ zatacza, po czym rozpina rozporek, spuszcza spodnie do kostek i zaczyna laÊ.
Na samym Ărodku parkingu.
Dalej siÚ zatacza, a ĝe PWJ nie chce, by kumpel obsikaï sobie spodnie,
staje za nim, obejmuje go i podtrzymuje.
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Wyobraěcie sobie tÚ scenÚ: jest Teksas, póïnoc z niedzieli na poniedziaïek, a na samym Ărodku parkingu stoi goĂÊ z gaciami spuszczonymi
do kostek, a od tyïu przytula siÚ do niego inny facet. Co wy byĂcie sobie
pomyĂleli?
Tak, ja równieĝ. I glina, który dokïadnie w tym momencie musiaï przejeĝdĝaÊ obok.
PWJ relacjonowaï, ĝe usïyszaï tylko pisk opon i chwilÚ póěniej zobaczyï
barczystego gliniarza z Austin, wyskakujÈcego z radiowozu i krzyczÈcego (z piÚknym teksañskim akcentem):
— EJ, WY DWAJ, CO WY DO CHOLERY TAM WYPRAWIACIE?!
Blizna próbowaï wysiÈĂÊ z taksówki i wyjaĂniÊ caïÈ sytuacjÚ, ale policjant tylko poïoĝyï dïoñ na kaburze swojego sïuĝbowego pistoletu i rzuciï: „ZOSTA W TAKSÓWCE!”, a Blizna bez szemrania usïuchaï. Oto, co
zaszczepienie w dziecku awersji do ryzyka robi z dorosïym czïowiekiem.
PWJ wyszedï zza El Pijusa.
— Panie oficerze. Bardzo przepraszam. ProszÚ pozwoliÊ, ĝe wytïumaczÚ.
Mój przyjaciel bardzo siÚ dzisiaj upiï i musieliĂmy siÚ tu zatrzymaÊ, bo
myĂleliĂmy, ĝe bÚdzie wymiotowaï. No ale on zaczÈï sikaÊ, wiÚc stanÈïem za nim, ĝeby go podtrzymaÊ. Jest bardzo pijany, ale musi tylko
wróciÊ do hotelu i siÚ poïoĝyÊ.
Gliniarz jest stereotypowym teksañskim idiotÈ.
— A wiÚc myĂlisz, ĝe moĝesz tu prostu sikaÊ, prosto na ulicÚ, na parkingu? Dwie przecznice dalej jest szpital i staramy siÚ utrzymaÊ tÚ okolicÚ
w nieskazitelnym stanie, a ty sobie tu tak po prostu lejesz — mówi.
PWJ potrafi dziaïaÊ pod presjÈ. Trauma bycia synem despotycznego
wojskowego choÊ raz obróciïa siÚ na jego korzyĂÊ — zachowaï spokój
i po jakichĂ piÚciu minutach niezwykle uprzejmych, rozsÈdnych i dowodzÈcych ulegïoĂci wyjaĂnieniach, zdoïaï przekonaÊ gliniarza, ĝe wszystko
naprawdÚ jest w porzÈdku i ĝe sytuacja jest pod kontrolÈ. Wydawaïo
siÚ, ĝe sukces jest blisko i El Pijus uniknie konsekwencji.
Wtedy jednak podjechaï drugi radiowóz i gliniarz z tamtego samochodu
odciÈgnÈï El Pijusa na bok, by porozmawiaÊ z nim na osobnoĂci. PWJ
opowiedziaï nam, ĝe spojrzaï w ich stronÚ jakieĂ dwie minuty póěniej.
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JesteĂmy wiÚc z powrotem w hotelu. Jest juĝ trzecia nad ranem. Postanawiamy wysïaÊ PWJ-a i SyrenÚ do aresztu, ĝeby spróbowali wyciÈgnÈÊ El Pijusa za kaucjÈ. Reszta idzie spaÊ. BudzÚ siÚ o ósmej i konstatujÚ, ĝe PWJ, Syrena i El Pijus jeszcze nie wrócili. UĂwiadamiam
sobie, ĝe mam wyïÈczonÈ komórkÚ. Natychmiast jÈ wïÈczam i widzÚ trzy
nowe wiadomoĂci gïosowe. OdsïuchujÚ je, przez chwilÚ tarzam siÚ ze
Ămiechu, po czym budzÚ pozostaïych i teĝ kaĝÚ im je wysïuchaÊ. Oto
i one, spisane sïowo w sïowo z mojej poczty gïosowej:

Wycieczka do Austin

El Pijus gestykulowaï jak oszalaïy, wycelowaï palcem prosto w twarz
gliniarza i mówiï coĂ o jakimĂ „Panie Plastikowa Odznaka”. ChwilÚ
póěniej leĝaï juĝ na masce radiowozu, z rÚkami skutymi kajdankami.
PWJ widziaï, jak El Pijus kopaï w tylnÈ szybÚ, gdy odjeĝdĝali. I wtedy
PWJ zaczÈï do mnie wydzwaniaÊ.

WiadomoĂÊ numer jeden. Godzina 1.32. „Dupku, jestem w areszcie…
eee… uuu… w… w areszcie, chïopie. Jestem w areszcie hrabstwa
Austin. Eee… musisz po mnie przyjechaÊ. Musisz mnie stÈd wyciÈgnÈÊ.
Jestem w areszcie, chïopie… To wcale nie jest zabawne.”
WiadomoĂÊ numer dwa. Godzina 2.44. „Hej, czïowieku, kurde, jestem
w kiciu. Mówi El Pijus. Musisz mnie stÈd wyciÈgnÈÊ. Eeee… PWJ dzwoniï… Tu wcale nie jest fajnie. Przyjedě po mnie.”
WiadomoĂÊ numer trzy. Godzina 7.48. „Tucker, tu mówi El Pijus. Jestem
na komisariacie policji w Austin. WïaĂnie wypuĂcili mnie z aresztu. Nie
wiem, kto zapïaciï kaucjÚ, ale ty wiesz, zresztÈ to bez znaczenia. Wiesz…
Szukam jakieĂ podwózki i mam nadziejÚ, ĝe was spotkam chïopaki
i…eee… podwieziecie mnie. JeĂli nie, to dobrze siÚ bawcie beze mnie
w Dallas.”
W momencie, w którym El Pijus dzwoniï do mnie po raz ostatni, PWJ
i Syrena juĝ czekali na niego na schodach prowadzÈcych do lokalnego
sÈdu. Ostatecznie El Pijus odzyskaï wolnoĂÊ kilka godzin póěniej.
— Pozwól, ĝe zadam ci jedno pytanie — zwróciï siÚ zaraz po wyjĂciu do
PWJ-a. — Co ja takiego zrobiïem, ĝe wsadzili mnie do aresztu?
PWJ i Syrena przywoĝÈ El Pijusa do hotelu. Chïopak jest w kiepskim
stanie. WyglÈda jak bohater piosenek Johnny’ego Casha. Obrzydliwy
smród i brudne ubrania komponujÈ siÚ z ogromnym siniakiem nad
prawym okiem.
157
Kup książkę

Poleć książkę

Oby w piekle podawali piwo

— El Pijus, chïopie, co siÚ staïo z twoim okiem? Gliniarz ciÚ walnÈï? —
pyta Syrena.
— Prawdopodobnie — mówi El Pijus.
— Dlaczego ciÚ uderzyï? — dopytuje Syrena.
— Bo mówiïem okropne rzeczy o jego babce. Mówiïem po hiszpañsku…
ale on najwyraěniej znaï ten jÚzyk.
— Jak to siÚ staïo? Co tam siÚ dziaïo?
— Wiesz, byïem w celi z Meksykanami, no i wiesz, byïem wkurzony, wiÚc
zaczÈïem organizowaÊ bunt wĂród tych pendejos, ale wtedy otworzyïy siÚ
drzwi i UP. Nie ma nic zabawnego w pobudce na podïodze pijackiego
chlewu, pokrytej rzygowinami i szczynami.
— Ale wszystko w porzÈdku? — dopytuje siÚ troskliwie Syrena.
— Taaa… chyba tak. Chïopaki, ale tak na serio, jak ja siÚ w ogóle znalazïem w tym areszcie?
MusieliĂmy opowiedzieÊ mu wydarzenia z caïej nocy. OdjÚïo mu pamiÚÊ
gdzieĂ tak przy szóstej szklaneczce tequili. Gdy juĝ zrelacjonowaliĂmy mu
caïÈ historiÚ, milczaï przez jakÈĂ sekundÚ, po czym spojrzaï na nas z najbardziej ĝaïosnym wyrazem twarzy, jaki kiedykolwiek u niego widziaïem,
i powiedziaï:
— Kurde… Chyba nie powinienem byï tyle piÊ.

Dzieñ czwarty: droga powrotna do domu
To jednak wcale nie byï koniec problemów El Pijusa. Popeïniï katastrofalny bïÈd, dzwoniÈc do swojej narzeczonej z aresztu i budzÈc jÈ o trzeciej nad ranem, a nastÚpnie dzwoniÈc do jej rodziców. Pozwólcie, ĝe
powtórzÚ: ZADZWONI Z ARESZTU DO RODZICÓW SWOJEJ NARZECZONEJ. Oprócz kryzysu w zwiÈzku miaï jeszcze zarzut nieobyczajnego
zachowania pod wpïywem alkoholu, wiÚc musiaï zostaÊ w Austin jeszcze przez kilka dni.
Nasza pozostaïa trójka postanowiïa jednak wracaÊ do Dallas, a stamtÈd do Durham. O ile pamiÚtam, ujÈïem to w nastÚpujÈcy sposób:
— Równie dobrze moĝemy juĝ wróciÊ do Dallas, nic tu po nas. Co jeszcze moglibyĂmy zrobiÊ, by przebiÊ te dwie noce? SpaliÊ miasto? ZabiÊ
gubernatora?
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— Panie Max, czy to przypadkiem nie pan miaï ten, ehem, „wypadek”
w holu naszego hotelu dwie noce temu?
PrzyznajÚ, ĝe to rzeczywiĂcie byïem ja, mówiÚ, ĝe mi bardzo przykro, ĝe
nie byïem przygotowany na efekt, jaki moĝe we mnie wywoïaÊ drink,
i ĝe poszukam pomocy, gdy tylko wrócÚ do Durham. Kobieta nie
uĂmiecha siÚ.

Wycieczka do Austin

Gdy wymeldowujÚ siÚ z Embassy Suites, ze swojego kantorka wychodzi
do mnie sama dyrektorka hotelu i prosi o chwilÚ rozmowy.

— MuszÚ pana poinformowaÊ, ĝe nie bÚdzie pan juĝ mógï nigdy zatrzymaÊ siÚ w tym ani w ĝadnym innym hotelu sieci Embassy Suites.
— Co?
— Mamy ogólnokrajowÈ bazÚ niemile widzianych klientów, do której
dodaliĂmy pañskie nazwisko. Po tym incydencie wolelibyĂmy pana nie
goĂciÊ w ĝadnym z naszych hoteli.
I tak wïaĂnie dostaïem zakaz pobytu we WSZYSTKICH hotelach Embassy
Suites. Doĝywotnio.
No cóĝ… Niektóre dziaïania muszÈ jednak mieÊ swoje konsekwencje.
W Dallas meldujemy siÚ w tym samym hotelu sieci Radisson co poprzednio, Ăpimy do kolacji, a nastÚpnie znów idziemy na podbój dzielnicy Deep Ellum.
Szybko przewiñmy taĂmÚ do nastÚpnego ranka. Przez caïÈ noc piïem
i cudzoïoĝyïem z jakÈĂ dziewczynÈ, a gdy o ósmej rano wróciïem do
hotelu, caïa podïoga w naszym pokoju byïa juĝ zarzygana. Najwyraěniej ta kanapka, którÈ Blizna zamówiï w barze, a która zawieraïa kapustÚ,
ser szwajcarski, woïowinÚ konserwowÈ i sos rosyjski, jakoĂ mu nie
posïuĝyïa. Ewidentnie zabrakïo mu formy. Ten chïopak ma wytrzymaïoĂÊ
szeĂciolatka i po czterech nocach ostrego picia i cielesnych ekscesów jego
delikatny ukïad immunologiczny po prostu odmówiï wspóïpracy, a organizm przeszedï w typowy dla Blizny stan czas-udaÊ-siÚ-na-ostry-dyĝur.
Wczoïgaï siÚ jakoĂ na tylne siedzenie swojego fioletowego saturna,
przyjÈï pozycjÚ embrionalnÈ i co kilka minut wydawaï z siebie jÚki. I tak
przez caïÈ drogÚ powrotnÈ do Durham. ByliĂmy chyba w Arkansas, gdy
nagle Blizna wyprostowaï siÚ i zaczÈï kopaÊ w mój fotel. Przeraziïem
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siÚ, gwaïtownie skrÚciïem kierownicÈ i przejechaïem przez wszystkie
pasy, ale zanim zdÈĝyïem zatrzymaÊ siÚ na poboczu, usïyszaïem, jak
z ust wyrywa mu siÚ…
— BEEEEE.
Zdoïaï co prawda otworzyÊ drzwi i wychyliÊ siÚ, ale i tak obrzygaï sobie
caïy samochód. W koñcu wysiadï i poszedï kontynuowaÊ w trawie.
Po dobrej, piÚciominutowej sesji rzygania doczoïgaï siÚ z powrotem do
samochodu i ruszyliĂmy dalej. Nie upïynÚïa jednak nawet caïa minuta,
gdy zaczÈï okïadaÊ siÚ rÚkami po nogach i krzyczeÊ z bólu. Idiota wlazï
w gniazdo czerwonych mrówek i naniósï do samochodu caïy ich pluton.
Juĝ po chwili wszyscy trzej jak oszalali zrzucaliĂmy z siebie rozzïoszczone owady. MusieliĂmy zatrzymaÊ siÚ przy kolejnym zjeědzie.
ZnaleěliĂmy siÚ na jakiejĂ stacji benzynowej na prawdziwym zadupiu
w Arkansas. Blizna czyĂciï samochód z wïasnych rzygowin i czerwonych
mrówek, posïugujÈc siÚ w tym celu wyïÈcznie gazetÈ, gdyĝ na stacji nie
byïo nawet odkurzacza.
Trzeba powiedzieÊ, ĝe to juĝ byïo dla niego za duĝo.
— To najgorszy dzieñ mojego ĝycia, a nie ĂpiÚ dopiero od trzech godzin.
Nie wierzÚ, ĝe to wszystko siÚ dzieje.
Pozostaïa czÚĂÊ drogi przebiegaïa juĝ bez wiÚkszych atrakcji. Gdy ja
i PWJ zgïÚbialiĂmy semantykÚ, filozofiÚ i inne tego typu dziwaczne
tematy, Blizna spaï z tyïu samochodu, od czasu do czasu jÚczÈc i krzyczÈc. GdzieĂ tak w okolicach Chattanooga obudziï siÚ, szybko napisaï
coĂ na skrawku papieru, wrÚczyï go nam, po czym znów zapadï w sen.
Na kartce napisane byïo: „Zabijcie mnie, proszÚ”.

Epilog
Od tamtego paědziernika Teksas sporo siÚ zmieniï. Klub Baby Dolls
niestety juĝ nie istnieje w takiej formie, w jakiej go opisaïem. SiÚgnÚïy
po niego macki prawa Dallas i dziĂ, choÊ klub stoi nadal, to jednak nie
jest juĝ bastionem dzikiej rozpusty.
Kilka tygodni po naszej wizycie na Szóstej Ulicy w Cheers Shot Bar
wybuchï poĝar, spowodowany przez nieumiejÚtnie podany drink Pïo-

160
Kup książkę

Poleć książkę

I ku mojej najwiÚkszej konsternacji, sïyszaïem od kogoĂ, ĝe urzÈdzenie przepuszczajÈce prÈd przez ludzi — The Shocker — takĝe jest teraz
nielegalne w caïym Teksasie.
O ile mi wiadomo, moje nazwisko wciÈĝ figuruje na czarnej liĂcie
Embassy Suites. Zapomniaïem o tym, ale jakieĂ dwa lata póěniej próbowaïem zarezerwowaÊ pokój w Embassy Suites w Atlancie. Okazaïo
siÚ wtedy, iĝ rzeczywiĂcie Tucker Max nadal nie jest mile widzianym
tam goĂciem. No cóĝ, wydaje mi siÚ, ĝe to niewielka cena jak za bodaj
najzabawniejszÈ historiÚ mojego ĝycia.

Wycieczka do Austin

nÈcy Doktor Pepper. Chociaĝ poĝar udaïo siÚ bez trudu ugasiÊ, drink
trafiï na listÚ zakazanych trunków w caïym Austin. Owszem, nadal
moĝesz dostaÊ go w niektórych barach, ale oficjalnie jest zakazany.

Tamta wyprawa wiele zmieniïa w ĝyciu jednego z jej czïonków.
Dla El Pijusa to byï ostatni prawdziwy weekend picia i niszczenia, jaki
miaï jako (niemal) kawaler. Po pobudce w miejskim areszcie w Austin,
caïy w sikach i rzygach, musiaï na powaĝnie zastanowiÊ siÚ nad sobÈ
i najwyraěniej doszedï do wniosku, ĝe jest zarÚczony, zakochany i musi
przestaÊ zachowywaÊ siÚ jak Colin Farrell. NastÚpnego lata oĝeniï siÚ
z Kristy. Nadal pije, czasem do przesady, ale El Pijusa, którego widzieliĂmy tamtej nocy, juĝ nie ma. Nigdy nie wróciï do tamtego siebie, nawet
podczas wïasnego wieczoru kawalerskiego, kiedy to wynajÚliĂmy grupÚ
striptizerek i karïa.
Zmiany w swoim ĝyciu zaczÈï wprowadzaÊ juĝ podczas uczelnianej
imprezy halloweenowej. PamiÚtacie, ĝe przed wyjazdem do Austin
namówiï Kristy, aby zaïoĝyïa strój francuskiej pokojówki? Kupiï go
juĝ na miesiÈc przed imprezÈ i byï bardzo podekscytowany tÈ perspektywÈ. Poniewaĝ jednak Kristy byïa bardzo niezadowolona z przebiegu
wydarzeñ w Austin, El Pijus, w akcie publicznego wyraĝania skruchy
zaïoĝyï na siebie strój francuskiej pokojówki. Kristy miaïa na sobie
pomarañczowy strój wiÚěniarki. Co z nich byïa za para… I wciÈĝ jest.
W przypadku Blizny i PWJ-a wiele siÚ nie zmieniïo, gdyĝ nigdy nie doroĂli.
Blizna nadal jest zgorzkniaïym, samotnym i niechÚtnym podejmowaniu jakiegokolwiek ryzyka facetem, który wciÈĝ ma problemy z kobietami. PWJ jest tak samo zïym czïowiekiem jak wczeĂniej i nadal nie
potrafi oprzeÊ siÚ ĝadnej dziewczynie z duĝym biustem.
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Ku naszej wielkiej radoĂci jego kontakty z PaniÈ Wielorybem nie ustaïy
tamtej pamiÚtnej nocy. Nigdy nie zdradziïa PWJ-owi swojego nazwiska ani adresu, a jednak ona znaïa jego nazwisko, znalazïa jego adres
i kilka tygodni póěniej przysïaïa mu karteczkÚ z podziÚkowaniem, bez
adresu zwrotnego, za to z czekiem pokrywajÈcym jej czÚĂÊ kosztów przejazdu taksówkÈ z Szóstej Ulicy do jej mieszkania. Czek opiewaï na trzy
dolary i szeĂÊdziesiÈt cztery centy. To byïo naprawdÚ jajcarskie.
¿ycie jest jednak nieprzewidywalne i w prawdziwym stylu zen z popioïów El Pijusa wzbiï siÚ feniks, którego znacie jako Tuckera Maxa. Juĝ
wczeĂniej robiïem wiele szalonych rzeczy, ale to byï pierwszy weekend,
na który Ăwiadomie zabraïem ze sobÈ dyktafon, a takĝe pierwszy weekend, podczas którego w peïni uĂwiadomiïem sobie, jak nienormalne
i zabawne jest moje ĝycie. Do Durham wróciïem z dziesiÚcioma stronami cytatów i to wtedy pomyĂlaïem sobie: „Byïby z tego Ăwietny film”.
To byïo to uderzenie skrzydeï motyla — dokïadnie we wïaĂciwym czasie
i miejscu — które doprowadziïo do Huraganu Max. Nie wiedziaïem tego
wtedy i walczyïem z tym jeszcze przez kolejne trzy lata, ale po tym
weekendzie moje ĝycie zaczÚïo w sposób nieodwracalny oddalaÊ siÚ
od prawa, a zmierzaÊ w stronÚ pisania.
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