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  Paj¹ki w³a¿¹ mi przez okno do miesz-
kania. Paj¹k w domu to szczêœcie, 
wszyscy to wiedz¹. A jeœli ktoœ tego 
nie wie – co ma³o prawdopodobne, ale 
zdarzyæ siê mo¿e – albo pow¹tpiewa 
w prawdziwoœæ tej najprawdziwszej 
prawdy, niech sprawdzi w Internecie 
a przekona siê, ¿e ³garstwa ¿adnego 
w tym nie ma.
  Szczêœcie jest OK, tylko nie bardzo 
chcê mieæ po k¹tach pod sufitem pajê-
czynê, zatem na kawa³ku papieru, na 
gazecie, na powrót wysy³am paj¹ki za 
okno w szeroki œwiat. Bo zabiæ paj¹ka 
w ¿adnym wypadku nie mo¿na – to 
przynosi nieszczêœcie. Nikt nie zabije 
paj¹ka.
   No wiêc pierwszy numer „Aha!”, 
jako tygodnika, ukaza³ siê równe dzie-
siêæ lat temu, z dat¹ 5 wrzeœnia 2003. 
Moje pisanie w Vancouver jest jednak 
dwa razy d³u¿sze, siêga koñcówki 
1992 roku.
  Przylecia³em tu we wrzeœniu 1991r.
Vancouver, po dwuipó³letnim poby-
cie w Chicago, wyda³ mi siê miastem 
ma³ym, górskim kurortem, z zawie-
szon¹ w powietrzu nud¹. Pracuj¹c 
w firmie szyj¹cej i sprzedaj¹cej we 
w³asnych sklepach damskie ciuchy, 
jeŸdzi³em od czasu do czasu z tymi 
ciuchami do Bellingham i Seattle, co 
by³o dla mnie odczuwalnym przeryw-
nikiem nudy. Przejazd przez granicê za 
ka¿dym razem wywo³ywa³ wspom-
nienie dwudziestoczterogodzinnej ko-
lejki przed amerykañskim konsulatem 
w Warszawie trzy lata wczeœniej i
œmiech mnie ogarnia³, ale nie by³ to 
œmiech radosny, raczej przemieszany 
z dreszczem wywo³anym wspomnie-
niem tamtego czasu.
  Tak, jazda vanem do stanu Waszyn-
gton to by³a odskocznia od doœæ sza-
rej codziennoœci pierwszych miesiêcy 
w Vancouver, do której przecie¿ wra-
ca³em po dostarczeniu do amerykañ-
skich sklepów „Margaret” damskich 
ciuchów i fata³aszków. Wraca³em i 

znów wia³o nud¹. Przerwa³em j¹ w 
lutym 1992 roku; zdecydowa³em siê 
polecieæ na trochê do Chicago, maj¹c 
w pamiêci weso³e chwile tam prze¿y-
te – wieczory, a nawet noce spêdzone 
w Cafe Lura na Milwaukee Avenue 
przy Belmont – kawiarni z czarnymi 
szybami, która by³a miejscem zbiórek
artystów – œpiewanie przy gitarze – zbio-
rowe odreagowywanie stresu dziennej
pracy na sprz¹taniu, na kontraktorce... 
Œmiech z siebie samych pozwala³ za-
chowaæ psychiczn¹ równowagê i do-
dawa³ si³ na kolejne dni zarobkowej,
najczêœciej czasowej emigracji. 
  Oczywiœcie, teraz te¿ Cafe Lura bê-
dzie obowi¹zkowa; raz nawet zaim-
prowizujemy niez³y koncert z Janem 
Stefankiem (No To Co) na pianinie i 
z trêbaczem, którego imienia nie pa-
miêtam. Jednak z miesi¹ca na miesi¹c
(bêdzie ich w sumie siedem, rzecz jas-
na z codzienn¹ prac¹) bêdê czu³ rosn¹-
ce rozdra¿nienie, jakieœ napiêcie i nie-
pokój, coraz wiêcej rzeczy – karaluchy 
w domach na Jackowie, s³abe ciœnie-
nie wody – bêdzie mnie irytowaæ. Byæ 
mo¿e wynika³o to ze œwiadomoœci, ¿e
to wszystko – ta ca³a dotychczasowa
egzystencja po wyjêŸdzie z Polski taka
tymczasowa. ̄ e to moje miotanie siê
pomiêdzy Chicago i Vancouver, to –
jak mówi¹ anglojêzyczni – sitting on 
the fence. To zdenerwowanie przynie-
sie mi korzyœæ: wyleczy mnie z Chica-
go. Kiedy – znów we wrzeœniu – wrócê 
do Vancouver, poczujê siê tak jak czu-
³em siê wysiadaj¹c po podró¿y z po-
ci¹gu na dworcu w Gdañsku.
  Droga powrotna via Seattle by³a roz-
rywkowa. Najpierw, po zajêciu miejsc
w samolocie w Chicago, trzeba by³o 
z niego wysi¹œæ, poniewa¿ wykryto 
jak¹œ usterkê. Minê³y z dwie godziny 
zanim podstawiono innego airbusa.  
Startujemy, ale nie bêdziemy d³ugo le-
cieæ, l¹dujemy w Minneapolis – awa-
ria samolotu, linie lotnicze Northwest 
maj¹ najwyraŸniej k³opoty finansowe 

(w 2008 roku zostan¹ wch³oniête przez 
Delta Air Lines). Tym razem oczeki-
wanie na zmianê odrzutowca bêdzie 
d³u¿sze, przynajmniej o pó³ godziny.
  Jest na lotnisku œw. Paw³a  (Saint Paul
International Airport) bar wzmianko-
wany w tytule wiersza Czes³awa Mi-
³osza Uczciwe opisanie samego siebie
nad szklank¹ whisky na lotnisku, daj-
my na to w Minneapolis. Ma to miej-
sce jakiœ szczególny nastrój. Pó³mrok 
¿ó³tego œwiat³a rozszczepianego i zmie-
niaj¹cego barwê w ró¿nokolorowych
butelkach, barman bez s³owa nape³nia
szklanki, pij¹cy wpatrzeni w te ró¿ne
kolory, odcienie szk³a, cisza.
   Siedzê nad szklank¹ whisky na lot-
nisku w Minneapolis i myœlê, jak to siê 
sta³o, ¿e ¿ycie w Chicago przesta³o mi 
siê podobaæ, ¿e powrót do Wietrznego 
Miasta piêæ miesiêcy po jego opusz-
czeniu nie przyniós³ mi specjalnej ra-
doœci, a przeciwnie, jakaœ niechêæ do

tego miasta wzbiera³a we mnie. Pa-
trzy³em na tê gonitwê za dolarem, pra-
cê – czêsto od œwitu do prawie nocy 
– widzia³em nieop³acalnoœæ tego wy-
si³ku, tej nieustannej roboty, nierzadko 
siedem dni w tygodniu. A te ciê¿ko za-
rabiane pieni¹dze nie chc¹ za bardzo 
siê odk³adaæ. Wiem coœ o tym, bo te¿ 
tak przez pewien czas siê zabija³em, 
dopóki nie zbuntowa³em siê przeciw-
ko takiemu ¿yciu, rzuci³em to wszyst-
ko w diab³y i szukaj¹c innej roboty, 
trafi³em do klubu amerykañskich we-
teranów, gdzie odetchn¹³em. Wiem, ¿e 
Polakowi w Vancouver, gdzie doœæ
³atwo mo¿na zostaæ sprzedawc¹ nie-
ruchomoœci, co jest szczytem kariery 
tutejszego Polaka, u³atwiaj¹cym wejœ-
cie na polonijne salony, trudno to zro-
zumieæ. Trudno zrozumieæ ró¿nicê 
miêdzy Chicago a Vancouver. Mo¿e
dobrze by³oby, gdyby Kanada przyj-
muj¹c do siebie (kiedyœ, trochê dzisiaj) 

przybyszy z Polski, odsy³a³a ich naj-
pierw na przeszkolenie na chicagow-
skim Jackowie. Bo co to za emigrant, 
który nie pozna³ prawdziwego ¿ycia 
emigranta. Poza tym po takim prze-
szkoleniu doceniliby ¿ycie w Kana-
dzie, nie gêbowaliby na ni¹, jak wielu
ma w zwyczaju to czyniæ.
  Dolecê do Seattle póŸnym wieczo-
rem. O tej porze ju¿ nie kursuje auto-
bus – shuttle bus – do Vancouver. Idê 
do Holiday Inn, to blisko, zamawiam 
budzenie na wczesn¹ godzinê.

  Trudno mi skupiæ siê na pisaniu; 
jacyœ nawiedzeni nadgorliwcy z Biu-
ra Premiera (Prime Minister Office 
– PMO) rozsy³aj¹ – z czêstotliwoœci¹ 
piêæ na godzinê – informacje, co pre-
mier oœwiadczy³, gdzie by³, z kim siê 
wita³, co powiedzieli poszczególni mi-
nistrowie i temu podobne duperele. 

ANDRZEJ JAR

Droga do „Aha!” numer 202

„Ci¹g³e obni¿anie poziomu artyku³ów, ksi¹¿ek i teatru 
do gustu danego przekroju spo³ecznego doprowadza 
do tego, ¿e wychowuje siê coraz ni¿szej wartoœci po-
kolenia, do których poziomu znowu trzeba siê obni¿aæ 
i w ten sposób dojdzie siê wreszcie do spo³eczeñstwa 
kretynów...” 

Stanis³aw Ignacy Witkiewicz

Na dziesięciolecie dwadzieścia lat w skrócie


