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- Tu, w Fort Bridger, grupa Donnera 
kupowa³a towary. Sam Jim Bridger 
ostrzega³ przed niebezpieczeństwem 
wyprawy, jak¹ planowali. Jednak lu-
dzi Donnera nie sposób by³o odwieść, 
i czym prędzej mu zap³acili.
- Czy Donnerowie wybierali się do 
San Jose? – spyta³ zak³opotany ch³o-
piec.
- Nie, synu, niezupe³nie. Nie wiesz, 
kim byli Donnerowie?
- A byli z Denver?
- To emigranci starej daty, ch³opcze. 
Dawno temu, w latach sześćdziesi¹-
tych ubieg³ego wieku ruszyli ze Środ-
kowego Zachodu do Kalifornii. Tak,
chyba się nie mylę. Wyruszyli zbić 
fortunę. Ale pos³uchali z³ej rady cz³o-
wieka, którego nie znali, i obrali nie-
w³aściwy szlak. No i zab³¹dzili. Kiedy 
zima przy³apa³a ich w Sierra Nevada, 
prawie wszyscy zginęli z g³odu i zim-
na. Trafili na ciężkie śnieżyce. – Spo-
kój ch³opca wskazywa³ na ca³kowity 
brak zainteresowania. – Niektórzy stali 
się kanibalami. Jedni zjadali drugich. 
Ca³kiem jak dzikie drapieżniki. Biedni 
nieszczęśnicy. Mieli pecha. A gna³o ich 
naprzód. Taki by³ pocz¹tek tej krainy... 
tutaj w Fort Bridger.
- Ale ci¹gle jeszcze daleko do San 
Jose?
  Mężczyzna przytakn¹³.

  Ciep³e poranne s³ońce wlewa³o się 
przez zielonkawe szyby. Większość 
pasażerów już się rozbudzi³a i mia³a 
teraz ochotę na śniadanie. Kierowca 
zapowiedzia³, że najbliższy postój bę-
dzie za jakieś pó³ godziny w Evanston 
w Wyoming. Panie czesa³y w³osy, 
mężczyźni pocierali świeży zarost.
 Ch³opiec ci¹gle wpatrywa³ się w p³as-
kie równiny z purpurowymi górami 
w oddali. Sprawia³y wrażenie gor¹-
cych, zakurzonych, ja³owych, budzi³y 
strach. Spojrza³ na swego towarzysza. 
Dopiero teraz zauważy³ jego strój: 
kwiecist¹ koszulę i szare spodnie, a 
także skórzane buty na wysoki po³ysk. 
Gęste, szpakowate w³osy uk³ada³y się 
w duże plastry po obu stronach g³owy,
rozdzielone pośrodku. Pomada nada³a 
im przet³uszczony, stalowy wygl¹d.
Jego zmęczona twarz wcale nie by³a 
tak stara, jak ch³opiec sobie pocz¹tko-
wo wyobraża³. Mia³ może trzydzieś-
ci pięć lat, najwyżej czterdziestkę. 
Zreszt¹, czy to ważne? By³ stary.
- W³aściwie jestem g³odny – oświad-
czy³ starszy wspó³pasażer, zadumaw-
szy się nad swoim poprzednim prze-
jazdem przez Evanston. Kawiarnia 
przy poczcie zatrudnia³a kelnerkę, któ-
ra przejawia³a – jak s¹dzi³ – specjalne 
zainteresowanie jego osob¹.
  Ch³opiec powstrzyma³ się od odpo-
wiedzi. Mężczyzna spojrza³ na niego 
pytaj¹co.
   Chociaż fizycznie by³ ma³y, nie był 
znowu taki m³ody, jak mężczyzna 
z pocz¹tku przypuszcza³. Ch³opak 
musia³ mieć jakieś trzynaście – czter-
naście lat. Niski, szczup³y, ale wcale 
nie w¹t³y, za to gibki. Klatka piersio-
wa dopiero mu się rozwija³a. Bez w¹t-
pienia ch³opak by³ Indianinem. Dziw-
ne, że nie zauważy³ tego wcześniej. 
Obcy ludzie przy pierwszym spotka-
niu natychmiast takie rzeczy wyczu-
waj¹. Łatwo od razu poznać, że to: 
dziwka, student, marynarz w cywilu,
rozwódka. Czasami nawet nie chce się 
wiedzieć. Jak na indiańskie dziecko 
prezentowa³ się ca³kiem nieźle. W no-
wych levisach i kraciastej koszuli wy-
gl¹da³ jak spod ig³y... nawet podko-
szulek pod szyj¹, niczym bia³e pióra 
okalaj¹ce podgardle myszo³owa, mia³ 

czysty. „No cóż – pomyśla³ – niektó-
rzy Indianie s¹ pewnie czyści.” Kru-
czoczarne w³osy sięga³y mu nieco po-
niżej uszu... gęste i ciężkie, ale wypie-
lęgnowane. Wypatrywa³ niemal pióra 
wplecionego w krucze kosmyki.
- Po co jedziesz do San Jose?
  Ch³opiec ożywi³ się.
- Jadę się zobaczyć z ojcem.
  Srebrzysty autokar zatrzyma³ się.
  Mężczyzna poszed³ do bufetu zamó-
wić jajka na szynce, ale nie by³o tam 
jego „wielbicielki”.
  Przerwa w podróży prędko się skoń-
czy³a.
  Kiedy pasażerowie ponownie zajęli 
miejsca, kierowca zapowiedzia³ na-
stępny postój: Salt Lake City. Pasaże-
rowie na krótko podnieśli lament, ale 
zaraz jęli chrz¹kać i pomrukiwać.
- Tam będzie dwugodzinny postój.
  Jazda przez pustynię up³ynę³a pasa-
żerom bez większych wrażeñ. Nie-
mowlę, które kwili³o w nocy, p³aka³o 
też przez ca³¹ pustynię, denerwuj¹c 
wszystkich w autobusie. Na koniec 
pokaza³a się świ¹tynia mormonów 
i zjazd w dolinę wzbudzi³ ciekawość. 
Góry Skaliste stercza³y na tle b³ękitne-
go nieba. Na najwyższych szczytach 
leża³ jeszcze śnieg, ale przy autostra-
dzie nr 80 kwitnę³y polne kwiatki. 
Miasto przedstawia³o się wyniośle, 
czysto i krystalicznie, lodowato. Grey-
hound warcz¹c kluczy³ ulicami, aż 
w końcu zatrzyma³ się w doku dwor-
cowym.
  Pasażerowie wysypywali się wolno. 
Niektórzy oczywiście niezadowoleni 
z tak d³ugiego postoju, inni mieli roz-
radowane miny. Ch³opiec znikn¹³ za-
raz na zat³oczonym dworcu. Mężczyz-
na skierowa³ się do baru szybkiej ob-
s³ugi.

  Czas wlók³ się jak stara kaczka z m³o-
dymi. Mimo swego otoczenia – zim-
nych, górskich szczytów pokrytych tu 
i ówdzie śniegiem – Salt Lake City ki-
pia³o żarem. S³oneczny blask oślepia³ 
oczy, przyprawia³ o md³ości, wywo-
³ywa³ zawroty g³owy, przeszywa³ aż 
do trzewi. Wypucowane chodniki roz-
palone jak pogrzebacz. Nieliczni po-
dróżni odważyli się wyjść z klimaty-
zowanego dworca.
 Towarzysz ch³opca pozosta³ w barze 
przez ca³¹ przerwę. Teraz wsta³ i po-
wlók³ się do męskiej toalety, gdzie zo-
baczy³ indiańskiego ch³opca stoj¹cego
przy pisuarze. W przejściu jakiś męż-
czyzna w bia³ym garniturze wytrzesz-
czy³ oczy na m³odzieńca.
  Ch³opiec odwróci³ się i spojrza³ groź-
nie. Jego towarzysz podróży uświado-
mi³ sobie, że ten indiański ch³opak nie 
jest wcale tak niski, jak pierwotnie są-
dzi³, ani tak szczup³y, ani tak młody.
Musia³ mieć przynajmniej szesnaście 
lat.

 Autobus pędzi³ przez równiny Utah, 
mijaj¹c solanki i teren rozleg³ych od-
krywek miedzi. Mg³a przes³ania³a
większość obrazu. Przez pięćdziesi¹t 

mil ch³opiec wpatrywa³ się uporczy-
wie w okno. Jego towarzysz w¹tpi³, 
czy on tam cokolwiek widzi.
- Jak daleko jeszcze do San Jose? – spy-
ta³ w końcu Indianin.
- Przynajmniej jeszcze jeden dzień.
  Zanim mężczyzna znów przemó-
wi³, zaleg³a między nimi ciężka cisza. 
Przebi³ się przez tę jedn¹ jedyn¹ szcze-
linę w symbolicznej zas³onie, jaka ich 
dzieli³a.
- Więc jedziesz zobaczyć się z ojcem?
- Tak. – Kolejna d³uga przerwa. – Ni-
gdy dot¹d nie by³em poza Denver.
- Coś takiego! Czyli mieszkasz tam... 
w Denver?
- Jeszcze nigdy nigdzie nie by³em. Ni-
gdy dot¹d nie jecha³em autobusem.
- Co? Niemożliwe! Bo ja dość dużo 
podróżuję... g³ównie między Denver 
a Kaliforni¹. Zawsze autobusem. Zo-
stawiam im prowadzenie – zarechota³.
  M³odzieniec nie podchwyci³ żartu.

  Wjechali do Nevady. Dziesięć mil 
za granic¹ stanu autobus zajecha³ przed 
restaurację, która sta³a samotnie na 
odludziu. Mieści³o się tam kasyno za-
pchane automatami i sto³ami do gry. 
Spoceni, nerwowi ludzie w średnim 
wieku t³oczyli się w kandelabrowym 
wnętrzu, oczy pa³a³y im chciwości¹, 
oblizywali się oczekuj¹c roznoszonych
trunków na koszt lokalu.
  Ch³opiec zignorowa³ automaty, kupi³ 
zaś colę. Jego towarzysz przecisnął się
szybko przez t³um i znalaz³ wolny sto-
³ek przy automacie na pięciocentów-
ki. Wrzuci³ pojedynczo całą garść do
szczeliny i poci¹gnął za rączkę: wiśnia,
śliwka, cytryna. Wypad³ uk³ad prze-
grywaj¹cy.
 Dziesięciominutowy postój przeci¹g-
n¹³ się do czterdziestu minut. Kierow-
ca zgarnia³ swych graczy. Dwie star-
sze panie śmia³y się weso³o. Trafi³y 
ma³¹ dziesięciocentow¹ pulę. Kierow-
ca żartowa³, że musz¹ mu postawić 
obiad w Reno.
  Już na autostradzie ch³opiec zagadn¹³ 
swego towarzysza, czytaj¹cego pro-
gram wyścigów.
- Nigdy nie widzia³em ojca. Dlatego 
jadę do San Jose.

- Nigdy nie widzia³eś ojca?! – powtó-
rzy³ tamten zaskoczony.
- Nie.
  Mężczyzna speszy³ się i zarumieni³. 
B³¹dzi³ wzrokiem nad g³owami pasa-
żerów. Cóż móg³ powiedzieć? Roz-
pocz¹ć banaln¹ pogawędkę? M³odzie-
niec uci¹³ rozmowę odwracaj¹c się do 
okna.
- S³uchaj, jestem Dan. Nie przedstawi-
liśmy się jeszcze sobie nawzajem.
  Bez odpowiedzi.
- Jestem Dan.
- Bardzo mi mi³o, Dan – odpowiedzia³ 
ignoruj¹c wyci¹gnięt¹ rękę.
- Dan Spires. Jestem pośrednikiem sa-
mochodowym. Dostarczam samocho-
dy do Denver, a potem wracam na wy-
brzeże autobusem. Też mi życie, co? 
Nudne jak flaki z olejem. Gdyby nie te 
śliczne kelnereczki w restauracjach, to 
bym zrezygnowa³.
  Ch³opiec zdoby³ się na nik³y uśmiech.
- Dan Spires! – Nie uderzy³ jeszcze 
w odpowiedni ton. – A ty... jak masz 
na imię, synu?
  Ch³opiec spojrza³ na niego spode ³ba.
- Mike Hightower.
- Cześć, Mike, to znaczy, jak się masz.
  Ponownie wyci¹gn¹³ rękę. Zosta³a 
zignorowana.
- Jedziemy razem już prawie ca³y
dzień i nawet nie poznaliśmy naszych 
imion. G³upio, co? – Ch³opiec skrzy-
wi³ się w uśmiechu. – Wkrótce za-
czniemy pi¹ć się w górę i wydostanie-
my się wreszcie z tej nieznośnej pus-
tyni. Już widać szczyty. Wygl¹da do-
syć ponuro tam w oddali. To chyba 
kraj Ponderosy. Kraina telewizji. Tu 
kręcili ten serial telewizyjny.
- Ten film kowbojski?
- Aha! Ogl¹da³eś go? Moim zdaniem, 
świetny.
- Nie, moja matka nie ma telewizora. 
Zreszt¹ tak czy inaczej, nie bardzo lubi 
kowbojów.
- Może twój ojciec będzie mia³.
- Może.
  Wyczu³ obojętność w g³osie ch³opca. 
„No dobra – pomyśla³ – nie wszyst-
kie dzieciaki s¹ takie same. Czyli to 
na pewno Indianin. Może Indianie nie 
lubi¹ filmów o kowbojach. Zawsze 
dostaj¹ kulkę.”
  Autobus pi¹³ się wśród ska³ i urwisk, 
parowów i lasów iglastych. Zmierzch 
powoli osiada³ na tej opustosza³ej zie-
mi. Jasność znika³a. Wzgórza ciem-
nia³y i nabiera³y ciemnego wygl¹du. 
Pasażerowie zmierzali na zachód.
  Ch³opiec, rozluźniony, pokręci³ się 
trochę na swym siedzeniu i przysun¹³ 
bliżej okna.
- Dok¹d pan... dok¹d jedziesz, Dan?
- Ja? Do Richmond.
- W Kalifornii?

- Uhm. Do Richmond w Kalifornii. 
Tuż pod Oakland.
- To blisko San Jose?
- No, niezupe³nie... chociaż nie tak 
znowu daleko.
- Powiesz mi, jak dojedziemy do San 
Jose?
- Jasne! Na pewno, jeśli będziemy 
tamtędy przejeżdżać.

 Przez g³ośnik obwieszczono, że zbli-
żaj¹ się do Reno w Nevadzie. Wszy-
scy pasażerowie mieli się przesi¹ść. Ci 
do San Francisco i wchodniej zatoki 
do jednego autobusu, ci do San Jose 
i po³udniowej zatoki do drugiego.
  Na dworcu w Reno Dan zwróci³ się 
do Mike’a stoj¹cego przy automacie 
z col¹.
- Pijesz dużo coli, Mike.
- Lubię colę. Jest lepsza od seven-up.
- Hm... cóż, wiesz... ja tam wolę se-
ven-up.
- Ja nie.
- Dot¹d jechaliśmy razem, synu. Teraz 
musimy się przesi¹ść do oddzielnych 
autobusów. Czyli ci nie powiem, kie-
dy będzie San Jose. Ale będzie tam na 
ciebie czeka³ ojciec, więc wszystko 
w porz¹dku.
- Nie, nie będzie.
- Nie będzie?
- Zadzwonię do niego. Nie wiem na-
wet, jak wygl¹da. Nigdy go nie wi-
dzia³em. Mam nadzieję, że chociaż 
on wie, jak ja wygl¹dam. Nigdy mnie 
nie widzia³.
  Dan znowu się speszy³.
- To świetnie, że masz jego telefon. 
No cóż, trzymaj się, Mike.
   Patrza³, jak ch³opak odchodzi. Na 
chwilę jego ciemnow³osa g³owa znik-
nę³a w t³umie, ale potem znowu poja-
wi³a się nad morzem rozko³ysanych
g³ów.
   Dan uśmiechn¹³ się.
-  Mi³y ch³opak.
  Powiedzia³ to g³ośno, ale w zasięgu 
jego g³osu nie by³o nikogo. Wsiad³ do 
swego autobusu do Richmond. Pró-
bowa³ zasn¹ć w ciemności na auto-
stradzie w Sierra, ale jego myśli kr¹ży-
³y wokó³ Mike’a. Z ty³u greyhounda 
dwóch hippisów gra³o na gitarach. Je-
den z ch³opców śpiewa³:

I’m a wanderin’ cowboy 
with no place to go.

I’m a wanderin’ cowpunch 
with no family.

So I spend my days 
drinkin’ rough whisky

An lookin’ for women 
who won’t say no.

I’m a wanderin’ loner 
with no place in sight.

I’m a wanderin’, 
wanderin’, wanderin’ all night…


