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- Powie mi pan, jak dojedziemy do 
San Jose w Kalifornii?
  Prośba ch³opca zdziwi³a starszego 
mężczyznę na s¹siednim siedzeniu.
- Powie mi pan?
  Mężczyzna mrukn¹³ jakieś dziwne 
„o. k.” i skupi³ się na gazecie, wytę-
żaj¹c b³ękitne oczy pod lampk¹ nad 
siedzeniem.
  Denver powoli zostawa³o w tyle, 
znikaj¹c pod ciężkimi chmurami smo-
gu. W oddali ciemne góry garbi³y się 
jak zwierzęta, ciche i niebezpieczne. 
Kiedy greyhound pędzi³ przez tę zie-
mię, starszy mężczyzna wpatrywa³ 
się w noc. Neony sygnalizowa³y: 
POSTÓJ – POSIŁEK – BENZYNA – 
POKÓJ DO WYNAJĘCIA. Ch³opiec 
kartkowa³ komiks.
- Daleko jeszcze do San Jose w Kali-
fornii?

A prowadzenie 
zostawcie nam

Maurice Kenny
przełożył Marek MaciołekDzień Włoski na Commercial Drive

A ponieważ tegoroczny festyn odbywał się pod hasłem AMORE, nie mogło też zabraknąć volkswagena.

…oraz oczywiście wyznawcy Kryszny.

Skoro Dzień Włoski, to obowiązkowo musieli być ludzie na szczudłach…

  W blasku autostradowych lamp i 
świate³ka przy wyjściu bezpieczeńst-
wa jego ciemne cia³o zabarwi³o się na 
pomarańczowo, czarne w³osy lśni³y, 
w oczach zaś, choć w zasadzie nie-
wiele wyrażaj¹cych, czai³o się oczeki-
wanie, blask zdenerwowania, jakby 
dreszcz strachu wywo³any pierwsz¹ 
w życiu jazd¹ diabelsk¹ kolejk¹.
 Jego towarzysz podróży śni³ na ja-
wie.
- Daleko jeszcze do San Jose w Kali-
fornii?
  Mężczyzna drgn¹³ nagle, myśl¹c w 
duchu: „Pewnie, że daleko. Cholernie 
daleko. Pó³ świata st¹d.” Ale ch³opcu 
spokojnie odpowiedzia³: - Tak.
  Go West, young man, go West! – po-
myśla³, gdy mignę³y przydrożne zna-
ki.
  W Trinidad, przy granicy Nowego 
Meksyku, zaczyna³ się d³ugi ³ańcuch 
świate³ i kończy³ tuż przy wjeździe 
do Cheyenne w Wyoming. Świat³a 
te ³¹cz¹ miasto ze wsi¹, kiosk ham-
burgerów ze stacj¹ benzynow¹ zu-
pe³nie niczym zimne, b³ękitne świat³a 
kostnicy.
- Tak synu, do San Jose jest jeszcze 
diablo daleko. Tam się wybierasz?
- Tak.
- No to pojedziesz tym autobusem 
jeszcze parę dni.

- Och!
  Zapanowa³a między nimi cisza. Je-
chali na wskroś prerii, której nie uwa-
żano już za pust¹ i ja³ow¹, tylko za 
wieczn¹.

  W Cheyenne podróżni zrobili krótk¹ 
przerwę na kawę. Sunęli jak mrówki 
przez tę tak późn¹, nocn¹ porę do ³a-
zienek i baru samoobs³ugowego. Męż-
czyzna wyśledzi³, że ch³opiec kieruje 
się do automatu z col¹. Sam podszed³ 
do automatu z kaw¹.
 Kierowca zbiera³ pasażerów jak owce. 
Wkrótce zagoni³ wszystkich do auto-
busu.
- Wci¹ż jeszcze daleko do San Jose 
w Kalifornii?
- Tak, synu.
- Bo ja tam jadę. Do San Jose!
- San Jose to bardzo d³uga trasa. Bę-

dzie z tysi¹c mil, a może i więcej.
- Och!

  Greyhound min¹³ Laramie, Rawlins 
i Rock Springs. Pi¹³ się po górskich 
zboczach I mkn¹³ przez rozleg³e do-
liny. Noc wisia³a nisko.
  Zaczę³o świtać. Dzień, suchy jak 
pieprz, powoli wschodzi³ nad górami 
i wyschnięt¹ ziemi¹. Antylopa spoj-
rza³a na rycz¹cy autobus, po czym 
śmignę³a na wzgórza.
  Autobus zatrzyma³ się w Fort Brid-
ger.
  Ch³opiec, budz¹c się, usiad³ prosto 
i wyjrza³ przez okno.
- Czy to już San Jose?
  Jego towarzysz na pó³ śpi¹c potrz¹-
sn¹³ g³ow¹ „nie”, zanim się jeszcze ro-
zejrza³. – Nie, synu. To Fort Bridger.
- Fort Bridger? Czy to już Kalifornia?
- Nie, na mi³ość Bosk¹! Wpierw mu-
simy opuścić Wyoming, przejechać
przez Utah... o, to piękny kawa³ek kra-
ju, przejechać Nevadę i na koniec jesz-
cze ca³¹ Kalifornię... od gór do morza.
- To chyba dosyć daleko. – W jego 
s³owach brzmia³a nuta zawodu.
- Więc jedziesz do San Jose?
- Tak.
  Ch³opiec sięgn¹³ g³ęboko za wy-
ście³ane siedzenie i wyj¹³ komiks, na 
którym siedzia³.


