
GARAŻ

samochód  z  piskiem  opon  ruszył  spod  domu  i  dosłownie  w  kilka

sekund dotarł do zakrętu, znajdującego się jakieś 150 metrów w dół

ulicy, po czym ostro skręcił i zniknął. chwilę jeszcze unosił się dym,

który powstał podczas starcia się gumy z nawierzchnią ulicy. znacznie

dłużej czuć było charakterystyczny zapach spalonego ogumienia. po

prostu  można  było  zamknąć  oczy  i  poczuć  się  tak  jak  na  torze

wyścigowym F1. chłopak stał jeszcze przez chwilę przy krawężniku

i z zamkniętymi oczami delektował się. pisk – dym – cisza – zapach

spalonej gumy, mógłby tak trwać wiecznie. cóż każdy ma małe fobie

i obsesje. chłopak stał a noc powoli zatapiała kły w kolejnych domach

mieszczących się przy ulicy, rozmieszczonych po dwóch jej stronach,

jednakowych  dwukondygnacyjnych  kamienic,  które  mieściły  cztery

osobne  mieszkania  o  niezbyt  wielkich  metrażach.  każda  była

ogrodzona małym płotkiem. między kamienicami płotek był wspólny

i niektórzy  mieszkańcy  zrobili  sobie  w  nim  furtki  aby  nie  chodzić

naokoło do sąsiada. teren wokół kamienic nie był ogromny ale mimo

wszystko praktycznie na każdym znajdował się mały plac zabaw dla

dzieci  oraz  jakieś  tam  miejsce  do  posiedzenia  ciepłego  letniego

wieczoru. cała ulica miało około 500 metrów i w granicach tolerancji

była praktycznie prosta. samochód, który wystartował spod domu jak

rakieta, tylko na chwilę zdołał zmącił jej spokój. emocje opadły i ulica

powróciła  do  stanu  sprzed  kilku  minut  a  chłopak  stojący  przy

krawężniku  otworzył  oczy,  obrócił  się  i  poszedł  w  stronę  domu.

wynajmował w nim garaż, który służył mu jednocześnie jako miejsce

pracy i miejsce, w którym spędzał czas po pracy. no jakby nie patrzeć

daleko z pracy do domu nie miał. chłopak zajmował się "tuningiem"

samochodów.  a  jako,  że  był  najlepszy  w  mieście  więc  na  brak

klientów  nie  mógł  narzekać.  miał  po  prostu  ten  rzadki  dar,  który

pozwalał  mu  na  zrobienie  z  silnikiem  samochodowym  po  prostu

wszystkiego.  z  każdego nawet  najbardziej  opornego  silnika potrafił

coś  jeszcze  wykrzesać,  jakieś  parę  koni  mechanicznych.  w  każdy

nawet  najbardziej  mułowaty  silnik  potrafił  tchnąć  jeszcze  iskierkę



życia, która na jakiś czas przywracała go do lat swojej świetności. nic

więc  dziwnego,  że  zapaleni  fani  motoryzacji  pchali  się  do  niego

drzwiami i oknami, aby wielki mistrz choć raz zajrzał pod maskę ich

samochodu. niestety nie każdemu autu było dane zostać choćby na

jedną  noc  w  tym  warsztacie.  magik  sam  wybierał  samochody,

w których  ewentualnie  chciałby  pomajstrować.  jednak  nie  były  to

tylko jakieś drogie bryki bogatych alfonsów, praktycznie nie można

było  dopatrzeć  się  jakiś  analogii  co  do  doboru  samochodów.  nie

wiadomo czy było to kwestia przypadku, nastroju mechanika, uroku

auta czy czegoś tam jeszcze. sąsiedzi z kamienicy praktycznie nic nie

wiedzieli  o  swoim  sąsiedzie,  ponieważ  praktycznie  z  nikim  nie

utrzymywał kontaktów. generalnie unikał ludzi, nawet rzucone w jego

stronę "cześć"  lub "dzień dobry"  odbijało  się  echem. widywano go

tylko rano jak wychodził do sklepu i wracał z niego za jakieś 20 minut

z  siatką  pełną  zakupów  oraz  zazwyczaj  wieczorem  jak  kolejny

samochód  odjeżdżał  spod  jego  garażu  z  piskiem opon  i  znikał  za

zakrętem. chłopak zazwyczaj stał jeszcze jakąś chwilę z zamkniętymi

oczami  przy  krawężniku  po  czym  oddalał  się  w  stronę  swojego

garażu. "ostatni nawet nieźle pociągnął, prawie cztery dni, ciekawe

jak  temu pójdzie"  –  pomyślał  chłopak po  czym wszedł  do  garażu

i zamknął za sobą drzwi. było cicho i spokojnie tak jak lubił. usiadł

wygodnie w obszernym fotelu i po chwili zasnął. obudził się na drugi

dzień około 10.00 po porannej kąpieli wyszedł do sklepu. wracając

wstąpił do kiosku i zakupił dzisiejszą gazetę. wsadzając ją pod pachę

kontem oka przeczytał na pierwszej stronie "NADMIERNA PRĘDKOŚĆ

I BRAWURA ZNOWU PRZYCZYNĄ ŚMIERCI KIEROWCY". nie zrobiło to

na  nim  żadnego  wrażenia.  po  powrocie  do  domu  zjadł  śniadanie

i zabrał  się  za  czytanie  gazety,  jednak  zaczął  czytać  od  końca,

ponieważ  tam właśnie  znajdowały  się  wiadomości  sportowe,  które

były  dla  niego  priorytetem.  w  końcu  doszedł  do  strony  pierwszej

i przeczytał notkę. napisali w niej między innymi, że około godziny

22:30  jak  na  razie  nieznany  kierowca,  ponieważ  nie  można

zidentyfikować tożsamości,  wypadł z  zakrętu po czym odbił  się  od



stojącej na chodniku latarni, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył

czołowo  w  mur  domu  z  prędkością  ponad  100  km/h  i  zginął  na

miejscu. z boku umieszczone było zdjęcie, na którym z trudem można

było  coś  rozpoznać,  po  prostu  kupa  żelaza  wbita  w  ceglany  mur.

ostatnie  zdanie  artykułu  mówiło,  że  policja  nie  doszukała  się

jakiegokolwiek  celowego  uszkodzenia  pojazdu.  chłopak  wyciął  cały

artykuł wraz ze zdjęciem i przyczepił go szpilką do ściany, na której

znajdowało się ponad 30 podobnych wycinków tylko różnej wielkości

i z  różnych  gazet  oraz  jeden  wielki  artykuł  o  dziwnie  brzmiącym

tytule: "PRZYPADKI CZY MOŻE JAKIŚ NOWY GURU", po czym obrócił

się i udał w stronę starego fotela. była godzina 11:10. następny klient

miał się niedługo pojawić. "ciekawe ile ten pociągnie" - pomyślał.
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