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Czasami czuję znużenie, nagły przypływ zmęczenia. Wtedy zaczynają
mnie złościć ci wszyscy ludzie w centrach handlowych – mallrats – i ci
wszyscy żrący w niezliczonych jadłodajniach. Denerwuje ruch lewostronny
i pierwszeństwo samochodów przed
pieszymi, tłumek oczekujący w metalowych zagródkach na wezwaną taksówki, i jeszcze bardziej wymyślna,
cudaczna, pokręcona architektura tego miejsca na ziemi, wysokościowce
z dziwacznymi, wystającymi lub cofającymi się do wnętrza wielopiętrowych budowli kondygnacjami, niekiedy obejmujące sobą niskie historyczne, kolonialne budynki, jak gdyby
chcąc mocnym kontrastem podkreślić
swoją supernowoczesność, a co wygląda dla mnie na zboczenie architekta. Jedynie wieżowce w śródmieściu
(Central Business District) prezentują
się przyzwoicie. Żal mi – no tak, irracjonalnie – dżungli, którą wycięto pod
budowę tej betonowej cywilizacji.
Wprawdzie przyszło opamiętanie, rozpoczęto ileś lat temu intensywnie zazieleniać wyspę i chronić pozostałości
dawnej roślinności, co spotkało się z uznaniem ze strony UNESCO, ale dla
mnie jest to ersatz, nawet jeśli ta zieleń,
której w mieście dużo, cieszy oczy.
Czuję chwilami homesickness i męczy mnie myśl o długim locie z powrotem. Chciałbym jak najprędzej znaleźć się na Commercial Drive, zasiąść
znów z książką w parku Trout Lake.
Powrotny lot będzie dużo lepszy niż
myślałem i minie nadspodziewanie
szybko. Głównie dlatego, że zajmuję
w pojedynkę trzy siedzenia (możliwe,
że po niedawnym wyrzuceniu z samolotu Bogu ducha winnego pasażera –
ale na szczęście nie w powietrzu – są
ludzie, którzy bojkotują, jak to zapo-

wiadano m.in. w serwisach społecznościowych, United Airlines) – a także dzięki temu, iż obmyśliłem sobie
przed startem, że jeśli obejrzę ciągiem,
po raz setny, wszystkie (czyli trzy)
Godfather i po raz sto pięćdziesiąty
Blues Brothers na dokładkę, to tuż po
zakończeniu tego maratonu powinienem dolatywać do San Francisco. Już
wcześniej doszedłem do wniosku, że
w samolocie – w którym słychać stale huczenie silnika – sensowne jest jedynie oglądanie filmów, których dialogi zna się prawie na pamięć. Podobna zasada odnosi się również do wyboru „czegoś do czytania” na drogę.
Najlepiej zabierać ze sobą książkę,
której lektura nie wymaga zbyt dużej
koncentracji – co przy zakłóceniach
skupienia przez dotyczące lotu komunikaty pokładowe mogłoby wywoływać niepotrzebne stany przelotnego
wkurzenia – a więc, mówiąc krótko,
książkę, którą już się czytało. Najlepiej
kilka razy. Stosując się do powyższej
mądrości, wrzuciłem do podręcznej
torby „Powieść teatralną” Bułhakowa,
którą ostatni raz czytałem w całości
parę lat temu. Była to dobra decyzja,
lektura tej książki bawiła mnie doskonale jak zawsze. Połowę pochłonąłem na trasie Vancouver – San Francisco, a drugą połowę w kierunku odwrotnym. Przy tej drugiej połowie zatrzymałem się na chwilę przy fragmencie, w którym główny bohater i zarazem narrator powieści, będąc w podłym nastroju, udaje się z pisarzem Likospastowem do knajpy.
Mniej więcej po upływie pół godziny siedzieliśmy pod oknem w restauracji „Neapol”, przy stoliku nakrytym
poplamionym obrusem. Sympatyczny
blondyn krzątał się przy nas, stawiając
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Czuję chwilami homesickness...
na stoliku rozmaite zakąski. Rozmawiał
z nami czule, ogórki nazywał „ogóreczkami”, kawior – „kawiorkiem, ma się
rozumieć, i tak się dzięki niemu zrobiło
miło i swojsko, że zapomniałem o mgle
snującej się beznadziejnie po ulicy,
a nawet przestało mi się zdawać, że

Policjanci. Ich widok wywoływał niezbyt przyjemne refleksje i niepokoił. Nie dlatego, że byli policjantami, ale dlatego,
że tacy młodzi – a też i drobni. Wyglądali mi na maturzystów… którym dano broń. Mało ważne, czy w dobrej sprawie.

Likospastow jest jadowitą żmiją.
(tłum. Ziemowit Fedecki)
Od dawna powstrzymuję się przed
powiedzeniem, co myślę o kelnerskim
języku polskim, używanym z nadzwyczajnym upodobaniem przez Polaków w zachodniokanadyjskiej metropolii. Nigdy na przykład nie ogłasza
się tutaj zbiórki pieniędzy na jakiś cel,
tylko nieodmiennie zbiera się „pieniążki”. Nie przekazuje się pozdrowień dla czyjejś rodziny, ale przesyła
„pozdrowionka dla rodzinki”, życzy
się komuś oczywiście zdrówka, a w
polonijnym radiu nie gra się nowych
piosenek, tylko „całkiem świeżutkie”.
Itd., itp. Obrzydliwość i głęboka prowincja. Kiedy przypominam sobie o
tym, stygnie gwałtownie mój zapał do
powrotu do rzeczywistości, w którą
wpisuje się także realność polonijna.
Dobrze, że Trout Lake i Commercial
Drive na wyciągnięcie ręki…
Przed startem z San Francisco do
Vancouver widzę jak pasażerka w rzędzie przede mną, skosem po prawej,
otwiera książkę. Zdążyłem zerknąć na
okładkę – to Dżuma Alberta Camus.
Czytelniczka jest młoda, ma pewnie
z dwadzieścia lat, więc mniemam, że
czyta powieść Camusa po raz pierwszy w życiu, czego jej oczywiście zazdroszczę. Za kilkanaście minut, kiedy jesteśmy już na właściwej wysokości, widzę, że już nie czyta, lecz zabawia się grą w coś tam na swoim tablecie, co potwierdza moją teorię, że
należy zabierać do samolotu książki
już czytane, i na mgnienie oka budzi
smutek, że aż tyle książek przeczytałem już w życiu bezpowrotnie po raz
pierwszy.
W skrzynce na listy znajduję po powrocie zaproszenie z Instytutu Pamięci Narodowej na dyskusję historyczną
z okazji 40. rocznicy powstania Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, które odbyło się (!) 25 kwietnia.
Ze stempla na kopercie wynika, że list

nadany został w Warszawie 20 kwietnia. Mało jednak, że wysłano go pięć
dni przed datą dyskusji, to jeszcze
świadczy to jasno, że przesyłka szła z
Warszawy do Vancouver ponad dwa
miesiące, co – biorąc pod uwagę, że
w czasach, kiedy nie było jeszcze komunikacji lotniczej pan Phileas Fogg
i jego służący odbyli podróż dookoła
świata w osiemdziesiąt dni – nie jest
tempem imponującym.
Tymczasem wystarczy szesnaście
godzin lotu, aby wypić kawę w Starbucksie na drugim końcu świata. Ziemia jest strasznie mała.

Wieczorem na lotnisku w San Francisco, kiedy za przeszklonymi ogromnie ścianami już ciemno – ostatnie lądujące samoloty, coraz mniejsze, i dalej światła miasta – kiedy zaczyna się
brodzić w jakiejś niby-mgle, podchodzącej do kolan, jakby smutku – wtedy czuję się wędrowcem. Czuję, że jestem w drodze. Za trzy godziny długi
lot i przede mną coś, o czym jeszcze
nie wiem.

