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- Welcome to Canada – mówi wresz-
cie urzędniczka imigracyjna i oddaje 
mi paszport z wpiętym do niego doku-
mentem zaświadczającym moje pra-
wo do życia w tym kraju. Popycha-
jąc przed sobą wózek z bagażem wy-
chodzę poza strefę lotniskowej kon-
troli. Myślę tylko o tym, żeby wresz-
cie zapalić papierosa. Mijam szybko 
ustawiony wzdłuż wyjścia z terminalu
szpaler ludzi, wykonuję swoim wóz-
kiem slalom pomiędzy szwendającym 
się tłumem i wychodzę za szklane 
drzwi, za którymi siadam na trotuarze 
oparty plecami o mur Vancouver In-
ternational Airport, zanurzam dłoń 
w torbie podróżnej, odkręcam zawór 
zabranej na drogę finlandii, pociągam 
łyka z gwinta i zapalam papierosa. 
Jest piątek, świeci słońce, rok temu 
zjednoczyły się Niemcy, za trzy tygod-
nie odbędą się w Polsce pierwsze po 
wojnie wolne wybory parlamentarne, 
a ja sobie siedzę na chodniku oparty o 
mur Vancouver International Airport, 
palę papierosa, łykam z gwinta i o ni-
czym nie myślę. Czuję się mniej wię-
cej tak, jakbym właśnie przepłynął 
morze z Gdańska do Jastarni. Żadnych 
tam refleksji emigranta ani nic podob-
nego. Po prostu dalszy ciąg rozpoczę-
tej w Chicago amerykańskiej przygo-
dy, w której nic nie wydaje mi się być 
„na stałe”. Navigare necesse est.

 Tak, za pół roku raz jeszcze spotkam 
się z Jurkiem, kumplem z gdańskiego 
podwórka, w Chicago. Kolejny raz 
przyjadę tu dopiero za sześć lat. Wte-
dy, za sześć lat, na „wieczorze powi-
talnym” Ali towarzyszyć będzie facet 
bez wyrazu, odziany nie wiedzieć cze-
mu w garnitur i pod krawatem, które-
go cały wygląd, nie licząc tego bez-
sensownego garnituru, sprowadzał się 
do złotego sygnetu na palcu. Zdaje się, 
że miał rzadkie, zaczesane na czoło 
włosy i jakąś twarz. Przez cały wie-
czór powiedział bodaj tylko proszę 
(podając Ali sałatkę) i dziekuję (kiedy 
ktoś przybliżył mu sałatkę, po którą, 
unosząc się z krzesła i przytrzymując 
lewą ręką połę marynarki, sięgał dla 
Ali), oznajmił, że pije wyłącznie piwo,
w związku z czym wypił dwa, odpo-
wiadając „Nie, dziękuję”, gdy Graży-
na zaproponowała mu trzecie. Aha, 
raz także zamruczał coś przy uchu Ali, 
po czym wstał od stołu, poszedł do ła-
zienki i wrócił.
  Podczas jego krótkiej nieobecności 
z wymiany zdań pomiędzy jedną z
Maryś a Alą dowiedziałem się, że syn 
Ali tłucze całymi dniami w perkusję 
i nawet zagrał kilka razy z zespołem 
przygrywającym na dansingach w któ-
rejś tutejszej tancbudzie, a jej mąż, 
który szczęśliwie wylosował zieloną 
kartę, najpierw „poszedł w bumy”, 
czyli nie miał roboty i chlał na umór, 
by następnie – będzie już prawie dwa 
lata – wrócić do Polski. O to drugie 
być może ja zapytałem, nie pamiętam. 
Nie pamiętam także, czy mąż Ali był 
już wtedy prawnie jej byłym mężem. 
Przypuszczam, że najpewniej takie 
pytanie nie padło. Bo i po co miałoby 
paść.
  Ala – radośnie podniecona, rozgada-
na i wybuchająca raz po raz głośnym
śmiechem – mieszać będzie wódkę 
z 7up w fachowo rozłożonych odstę-
pach czasowych. To umiejętność wy-
trawnych alkoholików, utrzymanie 
stałego poziomu alkoholu we krwi 
– być pijanym, sprawiając wrażenie 
prawie trzeźwego. Patrzę kątem oka na
jej skupienie, kiedy przechyla szklan-
kę do ust, odstawia ją, czeka chwilę 

na działanie napoju, po czym znów 
powraca do uczestnictwa w imprezce, 
rozgadana i raz po raz wybuchająca 
śmiechem. W którymś momencie 
przypominam sobie, że ma brzydkie, 
blade i jakby opuchnięte nogi. Zresztą 
całe jej ciało jest takie. Widziałem ją 
kiedyś rozebraną na plaży nad jezio-
rem Michigan. W ciuchach i makijażu 
wygląda atrakcyjnie.
- No to co – przekrzykuje gwar nad 
stołem Ala – może byśmy tak sobie 
trochę pośpiewali, co? Bierz mistrzu 
gitarę.
 Grażyna przynosi ze swojego pokoju 
instrument. Kurwa, cholerna wóda / 
Czy nam nigdy się nie uda / Bez wódy 
normalnie żyć... Ala się cieszy i pod-
chwytuje refren. Chyba jednak nie 
łączy słów piosenki z żadnym kon-
kretnym wydarzeniem, z epizodem 
w końcu.
  Tak będzie za sześć lat. Za dziewięć 
lat spotkam się z Jurkiem. W Polsce.
  Ale teraz jeszcze o tym nie wiedzą. 
Ja też nie wiem. Teraz jedziemy nie-
bieskim nissanem sentra na lotnisko 
O’Hare, którego nazwę miejscowi Po-
lacy wymawiają ochero, i leje deszcz.
Ala po wypowiedzeniu swojej złotej 
myśli zamilkła, Jurek gapi się w szy-
bę i duma o swojej, o ich drodze na 
„ochero”. To będzie za mniej więcej 
rok. Na Okęciu pożegnają się wcze-
śniej, zanim on uściska syna („Ale ty 
wyrosłeś!”), a ona pozwoli się się u-
całować oczekującemu na nią mężo-
wi pijakowi, i ruszą w odwrotnych kie-
runkach kompasu. Wkrótce, za kilka 
tygodni, jeszcze przed rozwodem, on
pojedzie do niej na południe. Nie wy-
trzyma z tęskonoty, pojedzie. Ala wy-
jdzie do niego na chwilę przed dom, 
żeby mu powiedzieć, że sprawy nieco 
się skomplikowały, nowe okoliczno-
ści zaszły. Jej mąż wylosował zieloną 
kartę na loterii wizowej, więc ona musi 
to wykorzystać, musi pojechać razem 
z nim do Ameryki. Załatwi sobie stały 
pobyt i wtedy weźmie rozwód. Potem, 
gdyby Jurek zechciał, to może go tam 
ściągnąć.
  No cóż, tylko w dobrej literaturze ta-
kie przypadki się nie zdażają...
 Na razie jednak dojeżdżamy do lotni-
ska O’Hare, z którego oni powrócą 
do mieszkania na Jackowie, gdzie Ala 
powie, że trzeba chyba wypić jakiegoś 
drinka na ten smutek i Jurek, który 
wziął tego dnia wolne, posłusznie sko-
czy do Mulicy. Wciąż jeszcze są na 
zawsze razem.

  Vancouver, w którym za kilka go-
dzin wyląduję... Po Chicago to mia-
sto jawi mi się niczym kurort – góry, 
ocean, rzeki, lasy, jeziora. Życie zdaje 
się tętnić słabo, płynie mi przed oczami 
w jakimś takim spowolnieniu i drażni 
wręcz swoją ciszą.
  W pierwszych dniach po przylocie 
trafiam do ośrodka pomocy imigran-
tom „Mosaic”, w którym obecność 
pomagających rodakom na wychodź-
stwie polskich wolontariuszy była bar-
dzo wyeksponowana. Trafiam tam
jedynie po to, żeby przejść wszystkie 
stopnie wtajemniczenia, przez które 
polski imigrant przechodzi, bo żadnej 
pomocy od Mozaiki nie oczekiwa-
łem, żadnej koncepcji pomocy, o jaką 
mógłbym się zwrócić nie miałem i 
zgodnie z założeniami, żadnej pomo-
cy nie otrzymałem. Wizyta w Mozai-
ce była czymś w rodzaju spotkania 
towarzyskiego, w którym najważniej-
szą, nadającą ton rozmowie osobą był 
pracownik tej placówki. W spotkaniu, 
oprócz mnie, uczestniczyły również 

dwa nieznane mi młode małżeństwa. 
W rozmowie chodziło o to, żebyśmy 
– my, nowi przybysze – powiedzieli 
coś o sobie i o swoich planach na przy-
szłość. Problem w tym, że ja nie bar-
dzo wiedziałem (zresztą chyba wciąż 
nie wiem), jakie są moje plany na przy-
szłość, więc na pytanie, co zamierzam 
robić, tkwiąc jeszcze na dodatek w rea-
liach Jackowa, odpowiedziałem zgod-
nie z prawdą, że zamierzam znaleźć 
jakąś robotę – jaka popadnie, żeby 
zarabiać pieniądze na utrzymanie. To 
nie była zdaje się dobra odpowiedź, 
jako że Polak powinien mieć ambicje 
bycia kimś. Kolejne pytanie brzmiało: 
czym zajmowałem się w Polsce. Wy-
mruczałem niechętnie, na odczepne-
go, kilka ogólnych słów o pracy teat-
ralnej. Zauważyłem, że na pytającym 
zrobiło to wrażenie. Wyraźnie zmienił 
się styl jego mowy, zaczął wplątywać 
gęsto w wypowiadane zdania różne 
„inteligentne” słowa, zwracając się do 
innych, kierował wzrok w moją stro-
nę, jakby chciał sprawdzić, czy docie-
rają do mnie jego mądre uwagi. Przy-
pominało mi to epizod z czasów stu-
diów, gdy w ramach zarabiania pienię-
dzy w spółdzielni studenckiej poszli-
śmy z kolegą Jajem umyć okna w rek-
toracie na Bażyńskiego. Praca jakoś 
nam tego dnia nie szła – najpierw 
stłukła nam się szyba, potem donica 
z jakąś rośliną i zdaje się coś jeszcze. 
Żeby było śmieszniej, wszystko w jed-
nym pokoju. Kiedy administrator bu-
dynku zobaczył dokonane przez nas 
zniszczenia, stwierdził: - Panowie je-
steście jak ci Wandalowie. Po czym 
dodał: - Ci historyczni.
   Kiedy zatem zdemaskowałem się 
przed intervjuerem z Mozaiki jako 
„ktoś”, on – wciąż potwierdzając rzu-
canymi w moją stronę spojrzeniami
wartość swoich wypowiedzi – zwrócił 
się z tymi samymi pytaniami do ucze-
stniczących w spotkaniu małżeństw, 
których nie znałem. Ich odpowiedzi 
były bez porównania bardziej zdecy-
dowane niż moje; świadczyły, że pla-
ny na przyszłość mają sprecyzowane. 
Panie pragnęły zostać programistkami 
komputerowymi, a panowie zamierza-
li zająć się pośrednictwem w kupnie i 
sprzedaży domów bądź też odwrotnie 
– panie chciały sprzedawać domy, a 
panowie programować komputery, 
ale mniejsza z tym. Ciekawsze było to, 
że jak się okazało po odpowiedzi na 
kolejne pytanie, w Polsce wszyscy oni 
byli szewcami.

* * *

  Żeby było jasne: nie wątpię ani tro-
chę, że – co zauważył już Stanisław 
I. Witkiewicz – szewcy dużo mogą i 
każdy z nich może zostać znakomitym 
programistą komputerowym lub sprze-
dawcą domów. Jest to o wiele bardziej 
prawdopodobne, niż możliwość prze-
kwalifikowania się tych drugich w po-
rządnych szewców. Nie chodzi więc tu 
w żadnym wypadku o drwiący krzyk, 
że patrzcie państwo co się dzieje, szew-
cy chcą być białymi kołnierzykami, 
toż to koniec świata! Chodzi o to, że to 
zdarzenie z pierwszych dni po przy-
byciu do Vancouver uświadomiło mi, 
iż rodacy traktują swoją emigrację 
z wielką powagą, dostrzegając w niej 
(w emigracji, jak i w powadze) szansę 
społecznego awansu. Dziś, po latach 
życia w tym mieście, myślę zresztą, że 
wszyscy oni awansowali – programują 
komputery i sprzedają domy – i tylko 
mnie powinno być wstyd, że jestem 
wciąż takim samym wędrowcem jak 
trzydzieści, dwadzieścia czy dziesięć 
lat temu.  
  Żeby być kimś w środowisku pol-
skim w Vancouver dobrze jest też 
założyć jakąś organizację krzewiącą 
polską kulturę, kochać kompozytora 
Chopina (ta tytulatura to z miejsco-
wego języka) i mieć określone cechy 
charakteru. To stwarza szansę usado-
wienia się na świeczniku w otoczeniu 
świty, w której każdy chce być jednym 
z ramion kandelabru. Na wszelki wy-

padek zaznaczę od razu, że działal-
ność takich organizacji zasługuje na 
wielkie uznanie, bo – że sięgnę tu po 
słowa z polonijnej gazety – „coś ro-
bią”. „Lepiej, gorzej, ale robią” (to też 
cytat z tego samego źródła).
  Mój podziw dla ambicji rodaków 
w tym mieście jest taki sam po dziś 
dzień. I wciąż tak samo trudno zna-
leźć mi wśród tych ambitnych ludzi 
swoje miejsce. Ale wszak nie wiem 
tego jeszcze tamtego deszczowego 
dnia w Chicago, w drodze na lotnisko 
O’Hare, z którego odprowadzający 
mnie komitet pożegnalny powróci do
tego, co przez minione dwa lata z ha-
kiem było moim życiem, a ja polecę 
gdzieś tam hen, gdzie znów trudno bę-
dzie mi znaleźć swoje miejsce. Deszcz 
leje jak głupi, wjeżdżamy na Harlem... 
Lubię nazwę tej ulicy.

   W samochodzie milczenie. Żal? 
Nie, chyba raczej tak jakoś głupio, że 
za chwilę trzeba będzie powiedzieć te 
lotniskowe gotowce: No to trzymaj 
się, zadzwoń... Więc Jurek ma minę 
obojętnie poważną, a Ala, chociaż się 
nie uśmiecha i mówi, że niebo płacze, 
ma na twarzy uśmiech – pozostałość 
po strzemiennym.
 Tylko oczy dziewczyny za kierowni-
cą niebieskiego nissana sentra są po-
chmurne jak to płaczące niebo nad 
miastem.

Klasyczna imprezka na chicagowskim Jackowie. Jedna z niezliczonych.

Adam Lizakowski

Ślubna obrączka

Wzięli ślub w swojej ojczyźnie,
on miał brata w Ameryce,
zaprosił ich do siebie, przyjechali do Chicago,
po kilku miesiącach picia i szukania pracy,
niepłacenia za mieszkanie
(mieszkali na dziko u znajomych brata),
właściciel mieszkania wyrzucił ich do garażu,
zbliżała się zima, żona właściciela
powiedziała: pomogę wam, jeśli zostaniesz dziwką,
dobrze zarobisz, spłacicie dług,
znam takich co na ciebie lecą i dobrze zapłacą,
dziwka to dobry zawód w Ameryce.
Tak jest proszę pani – powiedziała – tak jest.
Któregoś dnia jej mąż nie wytrzymał nerwowo,
rzucił się na nich z pięściami, pobili go do nieprzytomności,
przyszedł właściciel garażu, zaprowadził ją
do łazienki: umyj sobie ręce – powiedział,
gdy je wycierała, ściągnął jej z palców pierścionki
i ślubną obrączkę mówiąc: sprzedam ją za marne
grosze, tak marne jak twoje życie i twój mąż.

* * *

* * *


