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  Historia ta zaczyna się w 1995 ro-
ku. W wyniku nieudanych transakcji 
w mojej firmie postanowi³em – po 
wielu rozmowach z moj¹ ma³żonk¹ 
– poszukać pracy oraz dodatkowego 
zarobku za „Wielk¹ Wod¹”, w kraju, 
w którym dolary, w myśl wielu wy-
obrażeń, leż¹ na chodniku.
  Listopad. Po wielu nieudanych sta-
raniach o wizę amerykańsk¹ posta-
nawiam poszukać „znajomych”. Ci 
oczywiście zawsze s¹ chętni do po-
mocy i za niewielk¹ op³at¹ pomagaj¹ 
mi uzyskać upragniony dokument. 
K³opot w tym, że jest to wiza do Ka-
nady, a ja mam zagwarantowan¹ pracę 
w New Yorku. Po ustaleniach i pew-
nych targach ustalamy, że 40% do ręki, 
na miejscu, a pozosta³e 60% już tam, 
gdzie czekaj¹ na mnie znajomi w pol-
skiej dzielnicy na Leonard Street 42. 
   Marzec 1966, Warszawa, Okęcie. Sa-
motny w t³umie podróżnych, z tysi¹-
cem dolarów w kieszeni, lecę do To-
ronto po wielk¹ niewiadom¹. Jak mnie
przyjm¹? Jak przerzuc¹ przez zielon¹ 
granicę – w kontenerze, czy w bagaż-
niku? Może na piechotę? Moje i tak
sko³atane nerwy dobija jeszcze infor-
macja kontroli lotów: Lot numer 444
do Toronto odwo³any z powodu awa-
ryjnego międzyl¹dowania. Wśród lu-
dzi rozchodzi się plotka o rzekomej 
bombie na pok³adzie tegoż samolotu. 
Rozterka – wracać z niedokończonej 
podróży, czy może walczyć z k³opo-
tami, brn¹ć w to dalej. Najwyżej zro-
zrobię sobie drogie wakacje w i tak 
uszczuplonym budżecie. Wreszcie in-
informacja: wylot 18,30. Jezu, oby 
wszystko posz³o dobrze, oby Ci lu-
dzie, którzy maj¹ odebrać mnie w To-
ronto, odebrali mnie po tych sześciu 
godzinach opóźnienia. 
  Mój pierwszy lot samolotem. Miej-
sce przy oknie, za towarzystwo mam 
m³oda kobietę pochodzenia azjatyc-
kiego, coś zagaduję, ale po kilku od-
burknięciach w nie znanym mi języku
daję spokój. Startujemy, po dziewię-
ciu godzinach spokojnego lotu i sie-
dzenia na dość w¹skich fotelach, s³y-
szę dobiegaj¹cy z g³ośników g³os: wi-
tamy w Toronto, prosimy zapi¹ć pasy,
podchodzimy do l¹dowania. Po wyl¹-
dowaniu kolejne rozterki. Przeprawa
przez urz¹d emigracyjny: powtarzam 
wyuczony na pamięć tekst, że przyle-
cia³em do Kanady w celach bizneso-
wych na kurs obróbki metalu metod¹ 
gradowania. Nie wiem o co chodzi w
tej metodzie ani kursie, ale parę zdań 
plus promienny uśmiech, oraz deter-
minacja zamieniona w pewność siebie, 
dokonuj¹ cudu. Czarnoskóry funkcjo-
nariusz urzędu emigracyjnego z sze-
rokim uśmiechem wita mnie w Kana-
dzie, wbijaj¹c mi jednomiesięczn¹ wi-
zę i życz¹c mi³ego pobytu. Och, żeby
wiedzia³, ile jeszcze przede mn¹ drogi, 
i to jakiej. 
  Nie zastanawiaj¹c się, nie czekaj¹c, 
aż urzędnik się rozmyśli, chwytam 
paszport i udaję się poprzez d³ugi, po-
malowany na jasnoszary kolor kory-
tarz do wyjścia. Zaraz za zakrętem ko-
rytarza gęba mi się wykrzywia z ra-
dości. S¹, stoj¹, m³oda kobieta z męż-
czyzną trzymają kartkę z moim na-
zwiskiem. Jestem w Toronto, noc, go-
dzina 22,30 (różnica czasu). Podcho-
dzę, witam się, pytam dla pewności, 

czy to na mnie czekaj¹, przedstawiam 
się –  Jacek. Cześć – Tomek i Ala ¯e-
gota. Idziemy. Podchodz¹c do samo-
chodu informuj¹ mnie, że następnego 
dnia przyjedzie po mnie ktoś w³aści-
wy. Nie wiedz¹, kto; mieli mnie tylko 
odebrać i przenocować. 
 Nastêpnego dnia, poniedzia³ek. Od sa-
mego rana, przygotowany na wszyst-
ko, czekam na przewodnika. Chodzę 
po pokoju jak wilk po klatce. Spóźnia  
się, coś się na pewno sta³o! Nie, wresz-
cie jest. Pó³torej godziny spóźnienia. 
Bez wielkich ceregieli wchodzi do 
pokoju: cześć ty do New Yorku, jak 
z fors¹? Po krótkiej dyskusji ustala-
my, że op³ata będzie zrealizowana na 
miejscu. Ruszam w nieznan¹ mi dro-
gę z jedn¹ ma³¹ torb¹ podręczn¹. Po 
paru minutach jazdy zaczynam się de-
nerwować: już trzeci raz jestem w tym
samym miejscu. Myśli k³ębi¹ się w
g³owie jak burza, co on kombinuje? 
Widz¹c, co się dzieje, informuje mnie,
że sprawdza, czy nie jestem podsta-
wiony. Upewniwszy się, że nie, pod-
jeżdża na parking wielkopowierzchnio-
wego sklepu i każe przesi¹ść się do 
ciemnobr¹zowego, zdezelowanego 
campera. W środku siedzi dwóch mło-
dych mężczyzn, wskazuj¹ mi miejsce 
na brudnej kanapie. Rozpacz! Na po-
d³odze walaj¹ się puste puszki po pi-
wie, pety, puste opakowania po kon-
domach. Ja pierdolę, gdzie ja się zna-
laz³em! Trudno. Powiedzia³o się A, 
trzeba się czegoś trzymać. Siedzę ci-
cho jak mysz pod miot³¹. Ca³e szczę-
ście, że przyzna³em się tylko do $150 
– cholera wie, co ci ludzie zrobiliby dla 
paru stówek. Po pięciu minutach pod-
chodzi do samochodu mężczyzna, sia-
da za kierownic¹, ruszamy z kopyta.
Znowu to kluczenie, na szczęście wy-
jeżdżamy z miasta. Po dwóch godzi-
nach jazdy w nieznanym kierunku do-
chodzi do mnie smród z przednich sie-
dzeń, patrzę, wytrzeszczam oczy ze
zdumienia. Skurczybyki pal¹ marychę,
dziel¹ się jednym skrętem, zaśmiewa-
j¹ się do rozpuku. No, teraz to jestem 
w czarnej dupie. Jak nas zatrzymaj¹, 
to posiedzę za ćpanie. 
  Po trzech godzinach dojeżdżamy do 
rezerwatu Indian Kri. Osiedle partero-
wych domów, brak p³otów prawie przy
każdym, ujadaj¹ce psy. Czyżby zwie-
trzy³y nieznajomych? Oby tylko za 
mocno się nie rozjazgota³y, bo zwrócą
na nas uwagę. Późne popołudnie, za-
czyna się szarówka. Podjeżdżamy pod 
jeden bungalow, jakich wiele w okoli-
cy. Indianin, na oko ze 25 lat, otwiera
drzwi domu. Po dziwnych powitaniach
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z moimi przewodnikami, pyskówkach 
i targach dotyczących ceny, wycho-
dzimy. Otwiera drzwi swojego vana, 
wskazuje pod³ogę, każe siadać i nie 
wychylać się. Ruszamy. Na podstawie
zatrzymań i odg³osów orientuję się, 
że przejeżdżamy przez różne punkty
kontroli. Adrenalina buzuje jak diabli. 
Po niezbyt d³ugiej jeździe, gdy zapad³ 
już kompletny zmrok, dojeżdżamy do 
budynku stoj¹cego jakieś sto metrów 
od kana³u. Staj¹c pada komenda: szyb-
ko t¹ ścieżk¹ w kierunku wody i cze-
kaj przy ³odzi! Moi indiańscy prze-
wodnicy udali się do pobliskiego do-
mu, sk¹d dochodz¹ mnie teraz odgło-
sy śpiewów. Przycupn¹wszy w krza-
kach nad brzegiem kana³u, spogl¹dam 
na ³ódź o wymiarach ma³ej barki de-
santowej. Zastanawiam się, co dalej, 
bo przecież w tym „biurze podróży” 
nie dosta³em żadnego programu. Uff! 
Z mroku wy³ania się pięciu Indian i 
wskazuj¹c na ³ódź, każe wsiadać. Od-
bijamy, staraj¹c się nie robić dużego 
ha³asu. Odpychamy bosakami krę. Do-
stajemy się na środek jeziora, bo na ka-
na³, to ta woda trochę już za szeroka. 
Nas³uchujemy odg³osów jakiejś nie-
dalekiej rozróby, a po chwili docho-
dzi nas narastaj¹ce wycie syren poli-
cyjnych motorówek. I tak, po cichut-
ku, dop³ywamy do przeciwleg³ego 
brzegu. 
  Indianie daj¹ latark¹ znaki świetlne 
w sobie znanym kodzie i kierunku. Po 
chwili s³yszymy cichy warkot samo-
chodu. No, myślę sobie, po³owa dro-
gi za mn¹. Nic bardziej mylnego! Naj-
pierw muszę pomóc czerwonym bra-
ciom za³adować barkę wszelakim do-
brem: papierosami, kanadyjsk¹ whisky
(och co to będzie za impreza!). Potem
dowiaduję się, że muszę biec do zary-
sów drzew wskazanych przez Indian. 
Zastanawiam się, ile jeszcze godzin ta-
kiego kamuflażu. Wsiadam do czarne-
go sedana i ruszamy przy zgaszonych 
świat³ach. Jedziemy parę dobrych ki-
lometrów po piaskowej drodze. Kie-
rowca – po polsku – wita mnie w USA.
Informuje mnie o dobrych intencjach 
moich poprzedników, i o tym, co cze-
ka mnie, gdybym na miejscu nie roz-
liczy³ się do końca. 
  Po siedmiu kolejnych godzinach jaz-
dy samochodem – i po czterdziestu 
ośmiu godzinach od wyjazdu z domu
– znalaz³em się pod wskazanym adre-
sem. Tak oto szczęśliwie zakończy³a 
się – a może dopiero zaczę³a się – moja 
Wielka Podróż.
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Emigracja rzuca urok na poetę emigracyjnego

Wyjazd z ojczyzny sprawił, że przeszłość staje się
dla poety przestrzenią śladów,
czas upływający pozwala spojrzeć na nią
jak na coś konkretnego i namacalnego,
przekładającego się na egzystencję,
pisząc o przeszłości popada poeta w nostalgię,
czuje jak poetyka kiczu podchodzi mu do gardła,
duszą go wierzby i piaski Mazowsza, bałtycki brzeg,
Tatry wysokie, góralskie stroje, kurpiowska muzyka,
dusi go polskość, przed którą z ojczyzny wyjechał.
Tutaj ma stworzyć nowoczesny język ojczysty
(w nowoczesnym państwie zamieszkał),
z dala od ojczyzny lepiej wszystko widać i zrozumieć,
a tu tylko kicz niczym snop światła wspomnień
dociera do zapomnianych obrazów pamięci,
aby nie przegrać z samym sobą wymyśla sposób
na pisanie emigracyjnej poezji,
świadomie dowartościowuje kicz,
zamiast tworzyć nowe znaczenie słów,
docierać do głębokich pokładów języka,
on nadaje poezji smak kiełbasy z czosnkiem,
zabarwia ją łzawą historią swojej ojczyzny,
obwinia słup graniczny, swój język,
o to, że nie jest giętki, i nie powie tego,
co pomyśli głowa, język stał się kłodą drzewa,
czyniąc go bezsilnym wobec uroku
rzuconego na niego przez emigrację.

Emigracyjny poeta pisze językiem codzienności

Miał opisać świat
językiem nowego świata,
miał to być ładny i życzliwy,
nowoczesny, język mówiący
własnym głosem, szukający przyszłości,
a nie przebywający w pejzażach tradycji,
ani przechadzający się po salonach
dziedzictwa narodowego,
dawne choroby narodu, znaki i symbole,
mity i legendy, tęsknota i marzenia,
miały być tylko szkicem a nie opisem
teraźniejszości, nowego stylu, nowej formy.
Nie wiadomo dlaczego narodziła się tęsknota
za tym co było,
dlaczego nie narodziło się pragnienie za tym co będzie,
za tym co jest, co można dotknąć palcem ręki, podeszwą buta,
poeta nie potrafi rozczepić języka na dwie części,
dlatego przegrał, jego poezja stała się dosłowna,
nasiąknięta obserwacją szczegółów,
o rzeczach codzienności,
zapisem głosu, który miał być mu
obcy, a stał się tak bardzo znajomy.

Emigracyjny poeta myśli o swojej poezji

Jak tu wyżyć z poezji i pisania wierszy,
zastanawia się emigracyjny poeta,
… to jakby nauczyć się fruwać lepiej od ptaka,
pływać lepiej od ryby,
zdobyć to, co jest nie do zdobycia,
nauczyć się tego, co jest nie do nauczenia,
głową przebić nie tylko mur, ale przy jej
pomocy rodzinę utrzymać, dom zbudować.
… Och!!! westchnął można by pomarzyć,
i już oczami wyobraźni widzi czarnego listonosza,
idącego do niego szybkim żołnierskim krokiem
z wielką kopertą, a w niej czek na prawdziwe
amerykańskie dolary…
poeta leniwie się przeciąga mówiąc do żony:
… to kasa za te wiersze o tęsknocie do ojczyzny…
… zobacz żono, czek z trzema kołami, nieźle co…
– poezję zamieniłem na polską kiełbasę,
kotlety schabowe, kurę w rosole,
szczęśliwy do niej się uśmiecha,
weź ten czek… mówi uroczyście…
skocz do banku,
rzeźnika,
na stację benzynową,
liquor store,
weź dobrą brandy z trzema gwiazdkami,
zrobimy dzisiaj porządny obiad, zjemy moją poezję,
wolno ją trawiąc, popijając brandy.


