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- Jak Andrzej odjeżdżał, to nawet nie-
bo płakało – mówi Ala. 
  Rzeczywiście, leje jak z cebra. Dziw-
ne, to chyba jedyny deszczowy dzień, 
jaki kiedykolwiek widziałem w Chi-
cago. Właśnie tak: deszczowy dzień, 
a nie deszcz, który spada gwałtowną 
ulewą, tworzy ścianę wody, z którą 
daremnie walczą wycieraczki samo-
chodu i za niedługo równie gwałtow-
nie ustaje. Takie deszcze widziałem tu 
wielokrotnie. Dziś jest inaczej. Pada od 
rana i nie wygląda, żeby miało prze-
stać. Ulewa przechodzi w siąpanie, 
siąpanie w deszcz, deszcz w ulewę, po-
tem znów siąpi jakiś czas, a za chwilę 
leje. To nie jest taki normalny chica-
gowski deszcz.
  Może dlatego właśnie, zamiast po-
wiedzieć zwyczajnie, że leje jak z ce-
bra, budzi się w Ali poetyczność i Ala 
mówi, że niebo płacze.
 Równie dobrze mogłaby powiedzieć, 
że każdy jest kowalem własnego losu, 
albo Mierz siły na zamiary, albo wy-
skoczyć z głupia frant z czymś po-
dobnie nieważnym. Zostałoby to skwi- 
towane takim samym bezgłośnym 
chrząknięciem. Byłoby jedynie zakłó-
ceniem milczenia pasażerów niebie-
skiego nissana sentra i niczym więcej.
  Słowa Ali jeszcze bardziej przytulają 
wzrok jadących do zalanych deszczem 
szyb samochodu. Każdy chce mieć to 
już za sobą. Te wszystkie „No to trzy-
maj się”, „Zadzwoń…”, „Niech ci się 
wiedzie” – cały ten dworcowo-lotni-
skowy zestaw, te pożegnalne gotowce 
wypowiadane po to, żeby coś powie-
dzieć.
- No to trzymaj się – powie na lotnisku 
Jurek i doda: - Pewnie zobaczymy się 
teraz w Polsce.
  Prawdopodobnie przez całą drogę 
o tym myślał – milczał, patrzył w za-
lane deszczem szyby i myśłał o swoim 
nieuchronnym powrocie do Polski. Po-
wraca tam na dobre już od co najmniej 
dwóch lat. Najpierw miało to nastąpić 
na Boże Narodzenie, potem na Wiel-
kanoc, po czym, półtora roku temu, 
zapadła ostateczna decyzja, że jeszcze 
równy rok i ani dnia dłużej.
  Dawno by już wyjechał, gdyby nie 
Ala. Bo bez Ali stąd nie wyjedzie. Dla-
tego za pół roku zobaczymy się jeszcze 
raz w Chicago.
 Rzecz w tym, że Ala wcale nie chce 
opuszczać Ameryki. To znaczy niby 
chce, niby potakuje, zgadza się – że 
tak, że na Boże Narodzenie, że na 
Wielkanoc, że jeszcze rok i ani dnia 
dłużej – ale tak naprawdę nie chce 
wyjeżdżać, odwleka termin wyjazdu, 
tłumaczy, że musi jeszcze trochę za-
robić, że właściwie nic jeszcze nie od-
łożyła, a na dodatek kupiła przecież 
synowi w Polsce obiecaną perkusję, 
która kosztowała dużo pieniędzy, bo 
to musiała być nie byle jaka perkusja, 
więc teraz wypada jeszcze trochę po-
pracować na domkach, żeby nie wra-
cać do Polski bez niczego.
 Najchętniej zostałaby tu na stałe. Ale 
nie jako „wakacjuszka”, tylko legal-
nie, żeby można było sobie jeździć 
do Polski i wracać do Chicago. Żeby 

jednak „mieć papiery”, musiałaby albo 
wygrać na loterii wizowej, albo wyjść
za mąż za obywatela, bo na amnestię 
nie ma co liczyć. Za obywatela nie wy-
jdzie, bo po pierwsze jest z Jurkiem, po 
drugie ma w Polsce męża, a po trzecie 
tutejsi obywatele są realistami i wie-
dzą, że takie małżeństwo to bynaj-
mniej nie z miłości, a dla samych 
uciech łóżkowych nie trzeba zaraz się 
żenić; żądają więc za przysługę wnie-
sienia określonej wysokości wiana, 
płatnego z góry gotówką. Ala zaś jest 
porządną kobietą, a do tego niezwykle 
oszczędną. Nawet na zakupy do Bacika 
czy Mulicy chodzi zawsze z Jurkiem, 
który w liczeniu pieniędzy nie jest aż 
tak skrupulatny jak ona. Wysyła więc 
Ala każdego roku formularz na loterię 
wizową, a wtedy Jurek modli się, żeby 
nie wylosowała zielonej karty, ponie-
waż bardzo skomplikowałoby to jego 
życie.
  Jurek stara się obrzydzić Ali Amery-
kę; mówi, że zawsze będzie tu popy-
chadłem, sprzątaczką „u głupich ame-
rykańców”, przekonuje, że w Polsce 
dadzą sobie radę; on zaoszczędził kil-
ka tysięcy dolarów, roboty się nie boi, 
jakąś firmę założy. Nie, chyba nie war-
sztat samochodowy, ale raczej wykła-
danie kafelków, bo tego nauczył się 
pracując na kontraktorce w Chicago. 
Oczywiście najpierw, zaraz po powro-
cie, załatwią sprawy rozwodowe; to 
już postanowione. On wie od dawna, 
że jego żona jest z innym – w końcu to 
ponad pięć lat – a ona przecież dlatego 
wyjechała z Polski, żeby nie być z tym 
pijakiem, swoim mężem, który ją bił.  
Ułożą sobie życie.

  Patrzę w deszcz za szybą niebieskie-
go nissana. Ja też miałem wrócić za 
rok. Mój „rok i ani dnia dłużej” to był 
nie tylko plan – to było głębokie prze-
konanie, całkowita pewność. Nie tylko 
dlatego, że ja także kogoś w kraju zo-
stawiłem. Emigracja była poza moim
systemem krwionośnym, poza moim
kodem kulturowym, poza mną po pro-
stu. Emigruje lud, który chce być syty.
Który chce się nażreć za życia aż do 
rozdymania trzewi, chce mieć tyle żar-
cia, żeby już nigdy o nie się nie mart-
wić, tylko żreć i nie myśleć. Chce za-
znać tego luksusu posiadania, znane-
go mu z amerykańskich filmów, przy-
najmniej otrzeć się o niego. Chce mieć. 
Chce mieć dużo, bo wtedy – zasiada-
jąc z pełną michą przed telewizorem 
– będzie naprawdę szczęśliwy. Przy-
najmniej tak mu się wydaje.
  Ja nie chcę żreć – ja chcę myśleć. I 
dzielić się tymi myślami. A gdzie mo-
gę się nimi dzielić, jak nie w swoim 
środowisku naturalnym – w kraju, 
w którym się urodziłem, wychowa-
łem, wykształciłem? Gdzie ludzie mi 
bliscy. Pijąc wódkę na chicagowskim 
Jackowie tworzę iluzoryczny świat, 
w którym amerykańska przygoda (bo 
przecież miała to być – jest! – przy-
goda) łączy się z rozmową w knajpie 
na Św. Ducha w Gdańsku. Jest Florek, 
Tomira, Ela, Janek, zaraz dojdą inni. 
A ja opowiadam o swojej nocnej wy-

prawie przez Murzynowo, śmiejemy 
się – Basieńko, daj nam jeszcze po 
wódce – woła Florek.  Jest bezpiecz-
nie, teatr o dwa kroki stąd – dobrze za-
poznany świat.
  Polskie Chicago jest polskim zadu-
piem, głęboką polską prowincją. Te 
wszystkie cholernie wsiowe nazwy: 
Jackowo, Trójcowo, Helenowo, Wła-
dysławowo...  Murzynowo. Jak mo-
głem wtedy tak fatalnie pomylić po-
ciągi po libacji u kuzyna na przed-
mieściu, wsiąść w ostatni pociąg byle 
gdzie i wysiąść w zamroczeniu na tej 
stacji w sercu Murzynowa?!
  – What are you doing up here?! – 
w trzepocącym jak skrzydła spłoszo-
nego ptaka głosie Murzynki, na którą 
niespodziewanie wypadam zza rogu, 
jest przerażenie, widzi w mroku moją 
wyzywająco białą gębę. Kilka sekund 
wcześniej bała się tylko o siebie, teraz 
jeszcze ja jej spadłem na głowę.  Pach-
nie tu krwią tej nocy.
  Jeśli ona się boi, przemyka dokądś 
szybkim krokiem, to co ja mam po-
wiedzieć. Wyparowuje ze mnie cały 
wypity alkohol. Przylegam do muru 
jakiejś tutejszej rudery, kulę się w so-
bie, stąpam ostrożnie jak po lodzie, 
słyszę w ciemności głosy, nierucho-
mieję. Co im powiem w razie czego? 
Że z Francine, Nadine, Michaelem, 
Kevinem i Natem sprzątam za dnia 
hotele? Że Francine, Nadine, Michael, 
Kevin i Nate są czarni? O rzucaniu ka-
mieniami w ZOMO im opowiem? O 
tym, jak zdyszani po kolejnej zadymie 
i jeszcze żadni krwi milicjanci pobili 
mnie w celi dworcowego posterunku, 
żeby sobie ulżyć?  Tak, na pewno – na 
pewno ich przekonam i uznają mnie za 
swojego, podadzą mi piwo i domagać 
się będą dalszych opowieści. Panno 
Przenajświętsza, jeśli przeżyję tę noc, 
alkoholu więcej do ust nie wezmę.
  Piję wódkę na chicagowskim Jacko-
wie dla dodania sobie animuszu i po-
prawę humoru. Jest lato, wieczór. Przez 
otwarte okno dobiega z dołu głos Sta-
cha, który wprowadza w arkana tutej-
szego życia nowo przybyłego do pol-
skiego getta męża Jadzi, z którą Sta-

chu mieszka piętro niżej od czterech 
bodaj lat.
-  Mówisz coś po angielsku? – pyta 
Stachu.
-  A gdzieta, Stachu, przecie ja ledwo 
przyjechał – podśpiewuje prosząco 
nowicjusz.
  Pobrzękuje szkło, chwila ciszy.
-  Duju spik ińglisz – nie ustępuje Sta-
chu. – Wiesz co to znaczy?
-  Iiii tam...
- To znaczy – tłumaczy z namaszcze-
niem nauczyciel – czy mówisz po an-
gielsku. Wiesz jak na to odpowiadasz?
-  ...?
-  Odpowiadasz: noł, aj dont. Naucz 
się tego, to będziesz już coś mówił.
  Siedzimy w knajpie na Św. Ducha – 
Florek, Tomira, Ela, Janek... – opowia-
dam im o lekcji Stacha, śmiejemy się. 
Nalewam następne sto gram fińskiej 
wódki i piję w samotności; zaraz Gra-
żyna, Ala, Jurek, dwie Marysie, Sier-
żant Jadzia i Szwagier wrócą ze swo-
ich partajmów. Przychodzi mi do gło-
wy, że gdyby ktoś zapytał mnie o licz-
bę pokoi w tym mieszkaniu na całe 
piętro, nie umiałbym odpowiedzieć. 
Pięć? Sześć? Chyba sześć zakaralu-
szonych pokoi-klatek, jakie buduje się
tu – na piętrach i w piwnicach – dla 
nielegalnych imigrantów, którzy są 
dobrym źródłem dochodu dla właści-
cieli domów, zasilają spłacany mort-
gage.
  Patrzę w deszcz za szybą niebieskie-
go nissana. To miał być rok. Dwa lata 
z hakiem minęły.

- Jak Andrzej odjeżdżał, to nawet nie-
bo płakało – powiedziała więc Ala w 
drodze na lotnisko O’Hare, kiedy Jurek 
myślał o dniu, gdy będzie jechał tędy 
po raz ostatni. On będzie jechał tędy 
po raz ostatni, bo Ala, która powróci 
z nim do Polski, przyleci tu potem na 
stałe.
  Niebo, jak chce Ala, płacze rzęsiście, 
ale jej samej nie jest znowu aż tak bar-
dzo żal, że Andrzej odjeżdża. Owszem, 
żal, ale nie aż tak bardzo, tylko tak nor-
malnie, tak jak zawsze jest żal, kiedy
ktoś, kogo zna się kupę czasu, z kim się 

wypiło na wspólnych „imprezkach” 
morze wódki, odjeżdża.
  Właściwie to nawet jest w dobrym 
humorze. Przed wyjściem wypiliśmy 
strzemiennego, kilka strzemiennych 
– które dołożone do wczorajszego ka-
meralnego wieczoru pożegnalnego, 
kończącego miesiąc wieczorów po-
żegnalnych, dobrze wpłynęły na jej 
samopoczucie.  
  Ala lubi imprezki. Z każdej okazji. 
Każda okazja jest dobra. Andrzej wy-
jeżdża, wiadomo, trzeba się pożegnać 
– kupiła bluzkę „na sejlu”, też trzeba 
to oblać. Tylko Jurek przeszkadza jej 
trochę w swobodnym imprezowaniu. 
Daje baczenie. – Rybcia, już wystar-
czy – mówi i powstrzymuje jej dłoń
sięgającą po szklankę. – Żabciu – pro-
testuje Ala – przecież ja prawie nic nie
wypiłam. Spróbuj jakie to słabiutkie 
– przekonuje, podając mu do spróbo-
wania rozcieńczoną 7up wódkę. 
  Kiedyś Jurek wkurzył się nie na żar-
ty. Wrócił z roboty w chwili, gdy Ala 
właśnie, dopiero co, postawiła na sto-
le butelkę finlandii. – Kurwa, znów 
ta cholerna wóda! Czy nie może być 
jednego dnia bez wódy?! – krzyknął 
i wylał zawartość butelki do zlewu. 
Tyle było z tego dobrego, że na pod-
stawie niniejszego wydarzenia ułożyła 
mi się skoczna piosenka, której refren 
brzmiał: Kurwa, cholerna wóda / Czy 
nam nigdy się nie uda / Bez wódy nor-
malnie żyć. Gitara to też jakiś ratunek. 
Skocz w pudło gitary – radzi poeta Sta-
chura.
  Ogólnie jednak Jurek jest miękki i 
ustępuje Ali. Prawie zawsze, wracając 
z zakupami od Bacika czy Mulicy, 
przynoszą ze sobą także butelkę Fin-
landia Vodka i Ala ma uśmiech na 
twarzy. Kiedy przyjadę tu za pół roku, 
zauważę w rozmowie, że po moim 
krótkim kanadyjskim doświadczeniu 
jedno powiedzieć mogę na pewno: al-
kohol w Chicago jest tani jak barszcz.
- No to trzeba korzystać – powie na to 
Ala i wyśle Jurka do Mulicy, sięgając 
pod jego nieobecność po zapasową, 
ukrytą za łóżkiem butelkę.
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