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 Pomocna  dłoń
Adam Armstrong, policjant, odebrał wezwanie chwilę po dziewiątej, gdy w pierwszy dzień świąt patrolował miasto Akron w stanie Ohio. Jakaś kobieta głośno płakała w barze, koło parkingu przy autostradzie biegnącej zaraz za miastem. Wystraszeni klienci wezwali policję. Armstrong westchnął. Zawrócił samochód i skierował się w stronę parkingu. Był doświadczonym policjantem. W ciągu ośmiu lat służby zobaczył tyle bólu, że bez trudu mógł sobie wyobrazić, co sprawiło głośny płacz kobiety na parkingu; szczególnie w Boże Narodzenie. Do miejsca zgłoszenia miał jakieś trzy mile. Jadąc przypomniał sobie początki kariery. 
Wstąpił do policji właśnie po to , by zapobiegać ludzkiemu cierpieniu. Ta myśl przyświecała mu, kiedy kończył z najlepszym wynikiem szkołę policyjną. Wszystko zaczęło się, gdy pracował jako dziennikarz. Polecono mu przygotować reportaż na temat pracy policji. Zbierając materiał, postanowił pojechać na nocny patrol. Pierwsze wezwanie pochodziło od kobiety dotkliwie pobitej przez męża. Armstrong przypatrywał się aresztowaniu. Kiedy policjant zakładał mężowi kajdanki, a on zobaczył, z jaką ulgą spogląda kobieta na swojego wybawiciela, coś w nim wówczas pękło. Mógł napisać tysiące artykułów opiewających dobro i piętnujących zło świata. Nigdy jednak nie zrobił by dla tej kobiety tyle ,co ten policjant. Żaden artykuł nie uchroniłby jej od bólu. Adam zgłosił się do policji już następnego dnia. Obiecał sobie nigdy nie wracać do przeszłości. Teraz, osiem lat po tym wydarzeniu, praca wciąż daje mu tyle satysfakcji, co na samym początku. Choć przyniosła mu też niebezpieczeństwo, niepowodzenia czasem frustracje, zawsze zdarzały się noce takie jak ta, kiedy trzeba było ulżyć komuś w cierpieniu. 
Armstrong wszedł do parkingowego baru tonącego w blasku świątecznych lampek. Natychmiast zauważył kobietę wciąż wstrząsaną szlochem, z twarzą ukrytą w dłoniach. Tuż obok siedziały dwie przerażone dziewczynki o jasnych włosach. Wyglądały na jakieś cztery i piąć lat. Podchodząc, policjant spróbował nadać swojej twarzy jak najłagodniejszy wyraz.
-Co się stało ?- zapytał.
Starsza z nich spojrzała na niego , zauważył że ona także ma łzy w oczach.
- Tatuś nie mógł nam kupić prezentów na gwiazdkę, więc odszedł. - odpowiedziała. -Kiedy byłyśmy w łazience, wyniósł nasze rzeczy z samochodu. 
Armstrong zamarł. Przyjrzał się uważnie kobiecie, po czym delikatnie położył rękę na jej ramieniu. Spojrzał na dziewczynki z ciepłym uśmiechem.
-Na prawdę tak było ?-zapytał
Kobieta pokiwała głową .Powiedział dziewczynką , aby zamówiły, co tylko chcą. Poprosił kelnerkę, żeby podała im to, o co poproszą. Adam powiedział bezgłośnie :
-Ona potrzebuje anielskiej pomocy Panie. Proszę pomórz jej.
-Ma Pani jakąś rodzinę ?-zapytał po chwili ciszy.
-Moja jedyna rodzina mieszka w Tulsie.-odpowiedziała ze smutkiem. Gdy zobaczył, jak kelnerka daje dzieciom dania, już chciał zapłacić lecz powstrzymała go pracowniczka baru, mówiąc:
-Szef powiedział, że firma stawia. -
Nagle do Armstronga podszedł jakiś kierowca, co go dość mocno zdziwiło .
-Przepraszam, Panie władzo, proszę to wziąć. Zrobiliśmy małą zbiórkę, powinno wystarczyć na początek dla tej kobiety i jej dzieci.- powiedział z uśmiechem.
-Jestem pewny, że będzie bardzo szczęśliwa. Mogę jej powiedzieć od kogo te pieniądze? -zapytał wzruszony stróż prawa.
-Nie.- kierowca podniósł ręce i cofnął się. 
-Po prostu niech jej Pan powie ,że od kilku facetów, którzy też mają rodziny i chcących spędzić z nimi Wigilię w domu.- po odejściu kierowcy Adam policzył pieniądze i nie mógł uwierzyć, że kilku szoferów w ciągu piętnastu minut zebrali, aż 3000 dolarów. Policjant podszedł i podał kobiecie pieniądze, a ona wyszeptała przez łzy:
-Jednak mnie wysłuchał.
-Chyba ma Pani rację.- odpowiedział po chwili namysłu .W tym czasie do baru weszło dwóch młodych ludzi, spytali, czy mogą w czymś pomóc .
-Gdyby mogli mnie i moje córki Panowie podwieźć na przystanek, bo...- powiedziała kobieta.
Po chwili Armstrong był już w radiowozie , włączył radio i dał komunikat.
-Problem rozwiązany.-wrócił do domu z myślą:
Czasami Bogu wystarczy kilku kierowców pijących kawę na parkingu koło Akron w stanie Ohio, by zesłać Bożonarodzeniowe Anioły.

