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  Na tydzień przed rozpoczęciem ro-
ku szkolnego nauczyciele w prowin-
cji powrócili do pikietowania szkół. 
Nie wydaje się realne, że trwający od 
miesięcy strajk zakończy się 2 wrześ-
nia. Prowincjonalny rząd, chociaż niby 
negocjacje są cały czas prowadzone,  
wziął nauczycieli na przetrzymanie, 
chce ich zmęczyć finansowymi strata-
mi, które im ta akcja przynosi. Ale ta 
rezygnacja z zarobków świadczy na 
korzyść nauczycieli – iż rzeczywiście 
chodzi im przede wszystkim o warun-
ki nauczania, o mniej liczebne klasy 
itd. Mówią o tym w radiu, jako o argu-
mencie na rzecz poparcia strajku przez 
rodziców.
 Inną lokalną wiadomością, która do-
ciera do mnie z niejakiej paplaniny 
porannych newsów jest to, że nasza 
firma komunikacji miejskiej Translink 
namaluje wkrótce i ułoży z cegiełek 
dróżki wskazujące drogę do przed-
nich, środkowych i tylnych drzwi 
autobusu linii 99B, oraz ścieżkę dla 
pasażerów na wózku inwalidzkim, 
na jednym z najbardziej zatłoczonych 
przystanków w mieście – Broadway 
przy Commercial Drive. Jest to wia-
domość rozczulająca. Z dwóch powo-
dów. Po pierwsze dlatego, że na rze-
czonym przystanku panuje wzorowy
porządek, ludzie samorzutnie ustawia-
ją się w karne kolejki do przednich, 
środkowych i tylnych drzwi autobusu, 
i na pewno nikt – ani tu, ani na żadnym 
innym przystanku – nie będzie się 
przepychał przed wózek inwalidzki, 
a więc wyznaczenie dróżek to prawie 
jak rozłożenie dywanów. Po drugie 
– zaiste piękny to kraj, gdzie na powi-
tanie dnia podaje się wiadomość o 
dróżkach na przystanku autobuso-
wym. Myślę nawet, że ten spokój 
rozleniwia umysł; o słońcu się pisze, 
o „żołnierzu” w parku, ludziach przy 
grillu... Zazdrość serce ściska przy 
czytaniu tekstów Andrzeja Kwiatka, 
który ma o czym pisać. Tutaj, w tym 
miejscu na ziemi, w pełni mogę li-
czyć jedynie na rodaków, którzy, jeden 
przez drugiego, starają się nie zawieść 
i być na ile się da tematem.
 Wciąż nie mogę otrząsnąć się z wie-
czoru pamięci w SPK. To było na-
prawdę niesamowite jak każdy lub 
prawie każdy z występujących kładł 
w swoim wystąpieniu szczególny 
nacisk na piękno języka polskiego, ja-
kim posługiwał się zmarły. To było 
dużo bardziej wzruszające niż ścieżki 
na autobusowym przystanku – mówić 
o pięknym języku ojczystym uchodź-
cy z czasów wojny, gdy samemu – po 
znacznie krótszym okresie rozłąki z 
Polską – ma się język polski taki sam 
jak zawsze, to znaczy jaki się miało 
w chwili ukończenia szkoły podsta-
wowej z oceną dostateczną z polaka, 
na poziomie tutejszych, rozchwyty-
wanych, trąbiących o polskiej kulturze 
gazet polonijnych. Mocno zabrzmiały 
też w SPK słowa jednego z mówców 
o jego wspólnocie losów ze zmarłym, 
który musiał uciekać z ziemi polskiej 
do włoskiej siedemdziesiąt lat temu, 
podobnie jak on – mówca – uciekał 
z PRL-u za Solidarności. Przypusz-
czam, że mógłbym nie mieć za wiele 
przeciwko miejscowym prawdziwym 
Polakom, gdyby tego rodzaju patrio-
tycznych wypowiedzi nie można było 
całkiem spokojnie uogólnić, rozciąg-
nąć na nich wszystkich.

  Ale co tam, nie ma szansy, żeby to 
się zmieniło. Wróćmy do słońca, lu-
dzi przy BBQ i „żołnierza” w parku. 
Jest ostatni wtorek sierpnia, obrzydli-
wie bezchmurne niebo i jeszcze bar-
dziej paskudna temperatura powyżej 
25 stopni po południu albo i więcej. 
Nie lubie słowa ostatni. Jutro wieczo-
rem ostatni środowy koncert waka-
cyjnej serii w Trout Lake Parku. Od 
kilku dni zaglądam nad sztuczne je-
zioro zaraz po przebudzeniu, zanim 
jeszcze słońce na dobre wynurzy się 
zza horyzontu, sprawdzając po dro-
dze czy „żołnierz” przypadkiem się 
nie wyprowadził. Nie, jest, śpi smacz-
nie w swojej sypialni z przytulanką 
szmacianką – uczucie ulgi. W jakiś 
sposób stał się on poświadczeniem 
nienormalnej wakacyjnej pory, jakby 
gwarantował swoją obecnością jej 
trwanie. Gwarantował, że żaden z tych 
dni nie jest jeszcze dniem ostatnim 
tego dającego w kość lata.
  Rzucam okiem na krzyżówkę na 
ostatniej stronie. „Bóg kojarzący się z 
reflektorem.” Halogen? Pasuje. Prze-
kazywano mi parę razy prośbę o za-
mieszczanie rozwiązania krzyżówki 
w kolejnych numerach. Ludzie, zlituj-
cie się. Macie krzyżówkę i kiełbasę, i 
jeszcze wam mało? Jeszcze mnie chce-
cie w to wciągnąć? To nie jest maga-
zyn „Rozrywka”. To jest magazyn li-
teracki, a – jak zauważyła jedna pani 
– „jeżeli ktoś podejmuje się prowa-
dzić magazyn literacki, to powinien 
on w 100% zajmować się literaturą”. 
A ja zajmuję się łażeniem po parku 
i podglądaniem życia „żołnierza”. I 
w wystarczającym stopniu krzyżów-
ką, która literaturą nie jest. Krzyżówka 
jest w stu procentach krzyżówką.
 Któregoś dnia, w szkole średniej, pan 
od historii wyrwał z odległego zamyś-
lenia do odpowiedzi naszą koleżankę, 
nomen omen, Krysię. Zapytał o dy-
nastię Karolingów. Krysia zatrzepota-
ła rzęsami i zerknęła nerwowo za sie-
bie, wypatrując pomocy. Pomoc na-
deszła – kolega z tyłu szepnął: „- Pe-
pin Mały...” – i Krysia powtórzyła: 
„- Pepin Mały...”. „-Tak?” – nie dawał 
spokoju historyk, któremu widać ta 
odpowiedź wydała się niepełna. Nie-
szczęśliwa uczennica sięgnęła do głębi 
swojej wiedzy i dopowiedziała: „- Pe-
pin Mały... to był król”. Kto wie, może 
nieszczęsna Krysia i pani od magazy-
nów literackich to ta sama osoba?
 „Żołnierz” przyciąga moją uwagę 
swoją olewającą postawą. Widać, że 
nigdzie mu się nie spieszy, a wręcz 
nie bardzo mu się chce gdziekolwiek 
ruszać. Najchętnie przebywa w swojej 
sypialni – lubi spać. Jednak co jakiś 
czas zostawia cały ten sypialniany 
bajzel, przytulankę szmaciankę na po-
duszce (notabene nie mogę dojść co 
to jest, z ogonem w prążki; może ty-
grysek), i wychodzi gdzieś na pokoje, 
albo może w ogóle wychodzi z parku, 
znikając na godziny. Mam przeczucie, 
że w ten weekend zniknie na dobre. 
Na sobotę zapowiadają możliwość 
deszczu. Deszcz na zakończenie sło-
necznych, upalnych wakacji byłby 
bardzo teatralny. Byłby też zapowie-
dzią poniedziałkowego Dnia Pracy, 
który kojarzy się jakoś głównie z blue 
collar, ze stawianiem martenowskiego 
pieca... E tam, przesadzam. W końcu 
trzeba kiedyś wyjść z tego parku, z ży-
wymi naprzód iść.
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Moje lato. Aneks

Siostra Ania opuszcza we wrześniu Vancouver, przenosi się do Chicago. Szczęść Boże.

Józia Przystupówna & Co. Sprzedaż lemoniady i słodkich pyszności. Józia grą na akerdeonie nęci klientów.

Joan Jett & The Blackhearts na scenie Pacific National Exhibition

Lato według Tomasza Przystupy
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