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Wujkowi Wackowi,
który zaszczepił we mnie duszę podróżnika.
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Od Autora

Jadąc do USA nie znałem języka, ani nie miałem jakichś nadzwyczajnych umiejętności. Miałem jednak marzenie, które chciałem
spełnić. Było nim studiowanie za granicą. Jako że zwyczajne sposoby
(organizowane przez uczelnie wymiany studenckie typu Erasmus)
zawiodły, postanowiłem użyć tych mniej konwencjonalnych – innymi słowy, nie licząc zbytnio na niczyją pomoc, wziąłem sprawy
w swoje ręce. Nie tylko mi się to udało, ale było to dopiero zapalnikiem do spełniania kolejnych marzeń, które wcześniej, w moim
mniemaniu niemożliwe, teraz spełniały się jedno po drugim. Wszystko to wymagało jednak nie lada czasu, determinacji, ryzykownych
decyzji i, co najważniejsze, gotowości i chęci do działania, bo bez
działania do niczego bym nie doszedł. To tak jakby siedzieć z pilotem
przed telewizorem i myśleć lub mówić: „Chcę włączyć telewizor. Bardzo tego chcę!”. Dopóki jednak nie zdobędę się na działanie, w tym
wypadku naciśnięcie czerwonego guziczka na pilocie, mogę sobie
chcieć, ale na tym się skończy. Tak więc ważne jest, by działać.
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Sam kiedyś wielu rzeczy chciałem, ale nic w tym kierunku nie
robiłem, dlatego wszystko kończyło się tylko na marzeniach. Kiedy
jednak posuwałem się o ten jeden krok dalej (działanie) – wszystko
zaczęło się zmieniać.
Działając, zacząłem zauważać jak moje marzenia się spełniają, często rodząc nowe marzenia, czasem takie, o których nigdy mi się
nawet nie śniło, a niedługo potem były już spełnione.
W niniejszej książce chciałem podzielić się tym, czego udało mi
się dokonać, nauczyć i poznać podczas mojej emigracyjnej tułaczki
po Stanach Zjednoczonych.
Moim celem jest zainspirowanie jak największej liczby czytelników/słuchaczy do odkrywania swoich, czasem, głęboko ukrytych
pasji, marzeń, czegoś, co się lubi, po czym rozpoczęcia dążenia, by
to spełnić i tym żyć. Ale również do pamiętania o tym, że nadzieja
umiera ostatnia, a wyjście z sytuacji zawsze jest. Trzeba tylko odpowiednio się nastawić, by je znaleźć, używając do tego czasem niekonwencjonalnych sposobów, w zamian od tych utartych.
Niezmiernie ważne jest również otworzenie się na zmiany, co dla
wielu może być dość trudne, tudzież niemożliwe. Optymizm jest
kolejnym nieodzownym czynnikiem, aby w każdej, nawet bardzo
przykrej czy negatywnej sytuacji, znaleźć stronę pozytywną i tylko
pozytywną.
Zapraszam w moją podróż i życzę miłej lektury,
Karol Stefanski
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– Halo? Tomek? – powiedziałem do słuchawki.
Tomek był współlokatorem Filipa i w czasie jego nieobecności
zarządzał mieszkaniem. Filip dał mi numer do Tomka, ustaliwszy
z nim wcześniej kwestię mojego pobytu.
– Cześć Tomek, tu Karol! Jestem już w Chicago! Na lotnisku.
– Gdzie jesteś? – usłyszałem przytłumiony głos w słuchawce.
– Na lotnisku! Jak się mają sprawy? – szybko zapytałem.
– Zależy jakie sprawy – odpowiedział Tomek sugerując, bym zadzwonił do niego za kwadrans, bo jest w tej chwili zajęty. Nie wiedzieć czemu wyczuwałem, że coś jest nie tak. Po krótkiej przerwie
zadzwoniłem ponownie.
– Masz coś do pisania? – zapytał głos w słuchawce.
– Mam, a co? Nie możesz po mnie wyjechać? Mam dojechać sam?
– zasypałem go pytaniami.
– Nie, nie – odpowiedział dodając, że poda mi numer do Artura.
– Może Artur będzie w stanie ci… – Tomek nagle przerwał. – Słu-
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chaj, sprawa przedstawia się następująco… Jakby ci to powiedzieć?
– mamrotał.
– Wal prosto z mostu – mówię mu myśląc, że przecież w najgorszym
wypadku mogę podjechać sam albo poczekać dłużej na lotnisku.
– Słuchaj – kontynuował Tomek. – Mamy mały problem. Ty już
jesteś w Chicago?
– No nie da się ukryć – przytaknąłem.
– A my tu właśnie mamy na mieszkaniu taką dosyć niespotykaną
sytuację. Obecnie są u nas dwie osoby, stare znajome. Niedawno
przyleciały i okazało się, że zostaną na dłużej. Tak więc, innymi słowy, nie bardzo miałbyś gdzie spać. Ale jak byś przyjechał dwa tygodnie wcześniej lub później, to wszystko pasowałoby idealnie. Mamy
materace, no i tych dwóch osób też by nie było, więc spokojnie byśmy się pomieścili – jednym tchem wyrecytował Tomek, a mnie to
jakoś dziwnie zapowietrzyło. – Podam ci więc numer do Artura;
może on będzie w stanie ci pomóc.
Zaraz po tym, jak go zanotowałem, Tomek odłożył słuchawkę. Pomimo rozczarowania i fizycznego roztrzęsienia, nie chcąc tkwić w niepewności ani chwili dłużej, postanowiłem bezzwłocznie zadzwonić
do Artura. Nasza rozmowa była krótka, a jej skutek jeszcze bardziej
pogrążył mnie w bezradności. A miało być tak pięknie – pomyślałem.
Miałem spędzić swoje pierwsze dwa tygodnie w gronie osób, które
zadeklarowały pomoc w znalezieniu pracy, szkoły, wyrobieniu dowodu osobistego i prawa jazdy. Doskonale też znali Chicago, co miało
mi bardzo pomóc w szybkim zaaklimatyzowaniu. I tak mój bajecznie
wyglądający początek pobytu w Chicago w przeciągu kilku minut stał
się, delikatnie mówiąc, do bani. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że nie
opłaca się zbytnio niczego planować, bo plany, z reguły, nie wypalają,
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więc zdecydowanie lepiej jest działać spontanicznie. Jednak w momencie, gdy mój plan nagle runął w gruzach, nie bardzo miałem
ochotę na jakiekolwiek, a zwłaszcza spontaniczne działanie. Ale czy
miałem jakieś inne wyjście? Otóż miałem, nawet kilka.
Ale zanim o nich opowiem, wróćmy do samego początku, bo
przed wylądowaniem w Chicago, odwiedziłem jeszcze Nowy Jork,
Alaskę i Kanadę, w których sporo się wydarzyło. Obym jednak za
dużo na wstępie nie zdradził, zacznijmy chronologicznie.
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Dopiąć swego

W Nowym Jorku wylądowałem około godziny siedemnastej,
5 czerwca 2002 roku. Tu zaczęła się moja, trwająca 68 miesięcy,
amerykańska przygoda. Opuszczałem Polskę z przekonaniem, że
wyjeżdżam tylko na trzymiesięczny wakacyjny program studencki,
zwany „Work & Travel”, z pobytem na Alasce. Pierwsze dni w Stanach miałem jednak spędzić w Nowym Yorku, żeby odbyć ogólne
szkolenie dla uczestników przyjeżdżających tu po raz pierwszy.
Work & Travel to program skierowany do studentów, głodnych
wrażeń i przygód, chętnych podjęcia się wakacyjnej pracy za oceanem: czy to w hotelu, restauracji, wesołym miasteczku, czy w kasynie. Uwierzcie, że dość wygórowane kryteria rekrutacyjne nie były
w stanie zniechęcić prawdziwego zapaleńca. Legitymacja studencka,
znajomość języka angielskiego, zaliczony poprzedni rok studiów to
tylko część wymogów programu, a do tego dochodziła kasa na bilet
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lotniczy, na której nadmiar nie narzekałem. Teoretycznie powinienem dać sobie z tym spokój, bo oprócz posiadania legitki nie spełniałem żadnego z powyższych warunków, ale jak śpiewali ziomale
z Paktofoniki: „…dla pewnego swego i chcącego, nic trudnego…”
i jak się później okazało, pewnie jestem w czepku urodzony, bo
wszystko udało się załatwić, a całe te wytyczne i wymagania trzeba
traktować nieco na luzie.
W związku z tym, że data mojego wylotu kolidowała z terminami
sesji egzaminacyjnej (kończyłem wówczas czwarty semestr budownictwa na Politechnice Poznańskiej), zmuszony byłem do uzyskania
jak największej liczby wpisów i zaliczeń, na ile było to możliwe.
I owszem, kilka przedmiotów zaliczyłem bez problemu, kilka innych jednak musiałem przenieść na wrzesień, czyli na sesję poprawkową. Do września było jeszcze sporo czasu, wiec nawet nie próbowałem sobie zaprzątać głowy jakimiś egzaminami, na które, jak się
później okazało, wcale nie dotarłem.
Po wylądowaniu na lotnisku JFK ekspresowo przeszedłem przez
wszelkie odprawy wizowo – paszportowe i udałem się na dół celem
odebrania bagażu. Po szybkim telefonie do domu wyszedłem na zewnątrz, by znaleźć jakiś transport do centrum. I tu, z tego co się
dowiedziałem, miałem dwie opcje – taksówka lub mikrobus. Ze
względu na dość wygórowaną cenę pierwszego środka transportu
zdecydowałem się pojechać drugim. Po pół godzinie moim oczom
ukazał się wielki niebieski napis TDK. Gdzieś już go widziałem.
Wiem! To Times Square! Często widziałem go na filmach, zazwyczaj
podczas noworocznego odliczania, po którym następuje wystrzelenie sztucznych ogni. Nie miałem pojęcia, czy byłem blisko hostelu
w którym miałem nocować. Postanowiłem jednak wysiąść, wciąż
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nie mogąc oderwać wzroku od kolorowych reklam, telebimów i tej
całej oszałamiającej gamy świateł. Plecak na plecy, torba na ramię
i naprzód, spacerkiem po przyjemnym skwerku.

Kto pyta nie błądzi?

Zapadała noc, więc postanowiłem obrać azymut na miejsce mojego
noclegu. Miałem adres, ale kompletnie nie orientowałem się w topografii miasta. Najprostszym rozwiązaniem byłoby wzięcie taksówki,
jednak mając zakodowane w głowie, że taksówki są bardzo drogie,
postanowiłem skorzystać z metra. Sturlałem więc po schodach bagaż
i zatrzymałem się przy maszynie z biletami. Jak tu się kupuje te bilety?
Zaraz zobaczę jak robią to inni. Kucnąłem, że niby sobie buta zawiązuję i tak obserwuję, co inni tam majstrują. Po chwili, z biletem
w ręku i uśmiechem na twarzy, przekroczyłem małą bramkę i dostałem się na platformę, gdzie miałem czekać na pociąg. Czekam tak jakąś chwilę. Podjeżdża pociąg, tyle że póki co, ten jadący w przeciwnym kierunku. Daje mi to do myślenia, czy aby na pewno jestem po
dobrej stronie. Aby to sprawdzić pytam stojącego obok człowieka,
pokazując mu mój docelowy adres. Ten się jakoś tak rozgadał, a przy
tym dużo gestykulował, że ja ni w ząb go nie zrozumiałem, ale widzę,
że on ciągle pokazuje jeden kierunek, a ściślej mówiąc ten z którego
niedawno przyszedłem. Niby że wszystko zrozumiałem – uśmiechnąłem się do niego dziękując za jakże cenne wskazówki, po czym poszedłem w stronę maszyny, w której kilka minut wcześniej kupowałem
bilet. A gdzie teraz? – myślę sobie, rozglądając się w każdym kierunku.
Po chwili pytam kobietę w kasie, jak dostać się na ten oto adres, po-
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kazując jej moja kartkę z bazgrołami. Pani wzięła plan metra do ręki
i tłumaczy mi, że żaden z pociągów odjeżdżających z platform tuż za
mną mnie tam nie zawiezie, ale zrobią to pociągi innej linii, do której
muszę pójść tędy. Tłumaczyła mi spokojnie, pokazując równocześnie
kierunek w którym powinienem się udać. Zanim jednak odszedłem
pani dała mi moją karteluszkę, na której napisała nazwę stacji, na
której powinienem wysiąść. Podziękowałem, zarzuciłem torbę na ramię i ruszyłem ku nowej stacji. Niedługo później wysiadałem już na
moim docelowym przystanku, skąd do hostelu, jak mnie poinformował młody Amerykanin, było już bardzo blisko, bo tylko jakieś pięć
bloków. A niech to będzie nawet pięć wieżowców – myślę sobie obliczając, że za dziesięć minut będę brał prysznic. Wyjeżdżam na powierzchnię zastanawiając się, czy aby na pewno dobrze wyszedłem, bo
wcześniej zauważyłem jeszcze inne wyjście.
Jak tu ciemno – myślę, szukając tych bloków czy też wieżowców.
Rozglądam się w każdym kierunku, ale wszystko co widzę, to coś,
co raczej przypomina trzypiętrowe kamienice. Intuicyjnie idę najpierw w prawo, lecz pomimo wnikliwych poszukiwań, minąwszy
ósmy blok, nie dotarłem do hostelu i zwątpiłem w swoją intuicję.
To może w lewo spróbuję? – pomyślałem, ale i tam po mym hostelu
ni widu, ni słychu. Zacząłem wątpić w swoją wrodzoną orientację
w terenie, co skłoniło mnie do kolejnej rozmowy z przechodniem.
Wywijając mu mapą przed oczyma zapytałem o zakreślony kółeczkiem adres, mając nadzieję, że wskaże mi zupełnie inną trasę, co by
oznaczało koniec moich wątpliwie przyjemnych wędrówek po nowojorskim przedmieściu. Cóż, nic bardziej mylnego, gdyż i on był święcie
przekonany, że cel moich poszukiwań jest nie dalej niż w promieniu
pięciu bloków. Siadam, więc skonsternowany na plecaku w oczeki-
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waniu na cud, a przynajmniej na cudny pomysł. Eureka! Podjadę
taksówką! Po kilkunastominutowym żmudnym wypatrywaniu żółtej taryfy, bez wahania stwierdzam na głos:
– Co za zadupie!
Nie pozostało mi więc nic innego, jak skonfrontować moje topograficzne doświadczenia z kolejnym mieszkańcem tej zapyziałej
dzielnicy. Jakby się zmówili, bo i ten uparcie powtarzał: „…five
blocks, five blocks…”, niczym przygłuchawa wieśniaczka z kultowego polskiego filmu „Kogel Mogel”, tłumacząca drogę słowami:
„Grabowo, Grabowo!”. Korzystając z okazji, że zmierzał we wskazanym kierunku, chciałem mu udowodnić, że się myli. Gdy tak idąc
liczyłem mu kolejno mijane bloki zauważyłem, że gość zaraz wybuchnie śmiechem. Z pewnością nie wiedział, jaki byłem zmęczony
i że miałem szczerą chęć przywalić mu plecakiem. Rozmówca jednak cierpliwie wytłumaczył mi w czym tkwi problem. Otóż amerykańskie bloki różnią się od polskich. U nich jeden blok równa się
jednej przecznicy, podczas gdy u nas oznacza on jeden budynek.
Chciało mi się śmiać i płakać, bo do hostelu zostało mi cztery i pół
przecznicy, czyli nie lada spacerek, a moja torba podróżna to stary
model, który kółeczek nigdy nie widział. Długo po tym, jak dzień
powiedział dobranoc, dotarłem do upragnionej noclegowni i jedyne
o czym marzyłem to prysznic, po którym usnąłem jak dziecko.
Łatwo, szybko i przyjemnie

Ledwo zdążyłem porządnie zasnąć, a tu umówiony facet – budzik
zaczął trząść moim łóżkiem mówiąc, że już ósma rano i za pół godziny zaczyna się to całe nasze szkolenie. Wrzuciłem więc tylko coś na
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ruszt i biegiem na wykłady. Na szkoleniu siedzieliśmy jakąś godzinę,
po czym zabrano nas busami do urzędu miasta, celem wyrobienia
SSN (Social Security Number), czyli odpowiednika polskiego NIP-u.
Siedząc na wygodnym krzesełku w urzędzie, miałem okazję poobserwować, jak to wszystko tu funkcjonuje i z przykrością stwierdzam, że miłościwie nam panujący w Polsce szczebel urzędniczy,
aby choć trochę przypominał ten z Nowego Jorku wymagałby totalnej rewolucji. Pomarzyć ludzka rzecz. Po pierwsze – organizacja.
Być może wciąż wielu z nas numerki i czekanie w kolejce źle się
kojarzy. Zapewniam jednak, że w tym przypadku każdy byłby obsłużony kulturalnie, z niekłamaną życzliwością i otrzymałby to, czego oczekiwał. Technika czyni cuda! Mały monitorek z wyświetlaczem cyferkowym i po sprawie. Nikt cię nie wypycha „z wagonika”,
a tym bardziej nie trąca „w zderzak”. No i jeszcze jedno – tutejsza
cierpliwość na wagę złota. Mają jej tu pod dostatkiem, nawet dla
zupełnego laika, ni w ząb nie mówiącego po ichniemu.
Tuż po wizycie w urzędzie odwieźli nas na lotnisko, skąd dalej, już
jako jedyny uczestnik programu, leciałem do miasteczka Skagway
na Alasce.
Żegnałem Nowy Jork – miasto, które ponoć jak żadne inne wyzwalało w przybyłych pozytywną energię. Byłem za krótko, żeby ją
poczuć, ale leciałem do dalekiego miasteczka na Alasce z postanowieniem, że do Nowego Jorku jeszcze wrócę. Myślę, że każdy, kto tu
choć na chwilę wyląduje, tak sobie myśli. Okazało się jednak, że
podczas mojego sześcioletniego pobytu w Ameryce, na misternie
postrzępione, gęsto utkane masztami wieżowców nowojorskie wybrzeże, nawet nie zajrzałem. Tak to się później jakoś złożyło. Z city
pozostało wrażenie huczącego tygla: mnóstwa przelewających się po
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ulicach ludzi z dużą przewagą rasy czarnej, masy żółtych taksówek,
których kierowcy ze spokojem, prawie nieprzerwanie używali klaksonów. Nigdzie nie widziałem rowerzysty w eleganckim garniturze
(przepraszam, raz na polskiej wsi), a w Nowym Jorku niejednego.
A obywatele świata sprawiali wrażenie bardzo zajętych sobą, to znaczy zatopionych we własnych myślach. Takie miałem przynajmniej
wrażenie siedząc dobrą (nie mylić ze złą) chwilę na ławeczce przy
Times Square.
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FLIRT Z ALASKĄ

Witamy w Juneau

Tuż po dwunastej miałem samolot do Juneau, z przesiadką w Seattle. W sumie leciałem jakieś osiem godzin, czyli byłem na miejscu
przed godziną siedemnastą, a to dlatego, iż przekraczając kolejne
strefy czasowe należało odjąć cztery godziny. Jeszcze przed opuszczeniem lotniska w Juneau poczułem, że jestem na Alasce, a to za sprawą
znajdującego się na nim mini muzeum, gdzie zobaczyć można m.in.
wypchane postacie Eskimosów, niedźwiedzie i inne futrzaki.
Po odebraniu swoich tobołków ruszyłem na zewnątrz, gdzie miałem
nadzieję znaleźć jakiś środek transportu lądowego, który zabrałby
mnie do znajdującego się po drugiej stronie miasta portu, skąd odpływał prom do Skagway – mojego docelowego miasteczka. Okazało się,
że autobus jest, ale dopiero co odjechał, zaś kolejny będzie za minut
pięćdziesiąt i jadąc nim nie zdążę na prom, który odpływał o godzinie
osiemnastej. Nie wiedzieć też czemu nie było widać taksówek, a żeby

05 2013 09 Karol Stefanski, Gosc w Chicago 140-205mm.indd 21

2013-07-15 09:13:04

22 |

GOŚĆ W CHICAGO

iść na nogach, to też za daleko, bo jakieś osiem mil czyli dobrze ponad
dziesięć kilometrów. Może jest jakiś samolot – natchnęła mnie nowa
myśl, po czym szybko wróciłem do terminalu. Zerkam na rozkład
i okazuje się, że tego dnia są jeszcze dwa samoloty do Skagway. Pytam
o cenę biletu no i w porównaniu do ceny promu w wysokości trzydziestu dolarów samolot to wydatek o pięćdziesiąt dolarów większy. Nie
tanio – myślę sobie, szczególnie, że wszystkiego co miałem, to było
niespełna trzysta dolarów, a przecież nie wiadomo kiedy jakaś pierwsza
wypłata będzie. Z drugiej strony raczej nie miałem wyjścia, bo na
prom z pewnością nie zdążę, a kolejny jest jutro w południe. Postanowiłem lecieć samolotem, a tam, w Skagway, będę się martwił, jak przeżyć do pierwszej wypłaty. Podchodzę do stanowiska z biletami, wyciągam pieniądze, odliczam należytą kwotę i mówię, że chcę jeden bilecik
na ten pierwszy lot. Pani dziwnie na mnie patrzy, coś przy tym mówiąc, ale biletu mi nie daje. Może mnie nie zrozumiała lub pyta się,
o który mi lot chodzi, więc na wszelki wypadek dodaję, że chodzi mi
o ten o 18:15. Pani znów mi coś tam tłumaczy, ale wszystko, co jestem
w stanie zrozumieć, to jej kiwanie głową raz w lewo, raz w prawo. Nie
daję za wygraną i szybko pytam o ten drugi lot, o 20:15, ale orientuję
się, że gest wykonywany jej głową pozostaje taki sam i z pewnością nie
działa na moją korzyść. Zanim jednak odchodzę, pani od biletów sama
zaczyna zadawać mi jakieś pytania, czy nie zechciałbym biletu, ale na
jutrzejszy lot. A ja że nie, dziękuję i kieruję się znów na zewnątrz, gdzie
mam nadzieję zobaczyć jakikolwiek pojazd z napisem „Do portu”. Na
zewnątrz jednak pustki.
– Za niespełna godzinkę mam ostatni prom i muszę na niego zdążyć – mruczę sobie pod nosem. – Ale jak? Jak? Jak??? – Na co sobie
szybko odpowiadam – No jak to jak? Na stopa!
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Chwilę później stałem już na poboczu jednej z ulic z bananikiem
na twarzy i kciukiem skierowanym ku niebu. Kilku pierwszych kierowców przejeżdżając odwzajemniło moje gesty, co wskazywało na
to, że przynajmniej mnie zauważali. Ale mi zależało na czymś więcej. Na szczęście kierowcy nie dali się długo prosić, bo już po jakichś
piętnastu minutach siedziałem wygodnie w pojeździe typu mini
van, wraz z przesympatycznym amerykańskim małżeństwem. Podwieźli mnie pod samiutki prom, za co byłem im niezwykle wdzięczny, gdyż dzięki nim zdążyłem na rejs. Ale zanim się rozstaliśmy – to
było śmiesznie – zacząłem im się kłaniać i po stokroć dziękować za
podwózkę, na co oni za każdym razem odpowiadali: „Welcome!”,
co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Witamy!”. Ale oni są sympatyczni, że tak mnie witają – pomyślałem idąc już w stronę promu. Niby
łatwo zauważyć, że ja nietutejszy i może dlatego tak mówili, bym się
tu, na Alasce, miło poczuł. W Nowym Jorku nikt mnie tak nie witał
– pomyślałem. – To musi być coś w tych tutejszych ludziach z Alaski, że oni pewnie są jacyś milsi – kontynuowałem monolog w swej
głowie. Później często opowiadałem o tym wydarzeniu swym znajomym, jak to mnie witali ludzie na alaskańskiej ziemi mówiąc ‘Welcome!’. Pewnego razu kolega Kris zapytał mnie o szczegóły i gdy
powiedziałem, jak było, to Kris zaczął się śmiać. Zastanawiając się
o co mu chodzi, pytam:
– Kris, coś ci się przypomniało, że tak się zacząłeś śmiać? – a on na
to, że to nieporozumienie, bo źle ich zrozumiałem.
I teraz Krisa, śmiejącego się i próbującego coś w przerwach od śmiechu mówić, by znów zamienić to w głośny rechot, w ogóle nie rozumiałem. W końcu mój rozbawiony rozmówca uspokoił się i można
było dalej toczyć naszą konwersację, jednak na pytanie czemu się
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tak przed chwilą śmiał, on znów, jak zaprogramowany, wpadł w stan
śmiechowy.
– Masz u mnie piwo! – wykrzyknął w końcu dodając, że nawet by
nie pomyślał, żeby ktoś mógł w ten sposób to zrozumieć.
– Co zrozumieć? – próbowałem się dowiedzieć, na co Kris w końcu wyjaśnił powód swojego dobrego nastroju.
– Słuchaj – zaczął Kris. – To całe twoje ‘welcome’, które ci ludzie
wtedy mówili, to ma inne znaczenie.
– To znaczy? – zapytałem.
– No więc w języku angielskim jest wiele podobnych słów czy
fraz, które mają kompletnie różne znaczenie i tak właśnie jest w przypadku tego twojego ‘welcome’.
– To jakie jest to właściwe znaczenie? – szybko zapytałem.
– No więc jest tak. Samo ‘welcome’ znaczy witaj/witamy, np.
w naszym kraju – tak jak ty to zrozumiałeś. Natomiast fraza ‘You’re
Welcome’, bardzo podobna w wymowie do samego ‘welcome’, ma
kompletnie inne znaczenie, a mianowicie jest odpowiedzią na ‘dziękuję’ – po polsku znaczyłoby to ‘proszę’ – zakończył swą wypowiedź
Kris, po czym zaczęliśmy się obaj śmiać i długo nie mogliśmy przestać. A ja nauczyłem się przy okazji nowej angielskiej frazy.
Od tamtej pory jakoś często słyszałem ludzi używających frazy
’You’re Welcome’, czy to w barze, kawiarni, szklepie czy na ulicy
i gdyby nie sprostowanie Krisa, to nadal bym myślał, że się wzajemnie witają.
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Wow

Biletu na prom do Skagway na szczęście nie trzeba było wcześniej
rezerwować (w przeciwieństwie do biletu na samolot), toteż sympatyczna ekspedientka sprzedała mi wejściówkę na statek, którym miałem płynąć przez kolejne sześć i pół godziny. Nie chciało mi się siedzieć, więc pokręciłem się tu i ówdzie, po czym znalazłem się w promowym barze gdzie zamówiłem dużą kanapkę, kawę i parę owoców.
Po posiłku postanowiłem pójść na zewnątrz, by zaczerpnąć świeżego
powietrza. Wylądowałem na górnym pokładzie, gdzie wyłożyłem się
jak długi na wygodnym leżaczku, zażywając słonecznej witaminy D.
Po chwili zjawiło się tu sporo ludzi i tak trzaskali leżakami, że nie
można było spokojnie poleżeć. Jako że wszyscy rozkrzyczani goście
układali się po prawej stronie pokładu, ja przeniosłem swój leżak na
lewą, skąd patrzyłem, jak oni się tam po drugiej stronie gnieżdżą.
Co chwilę pojawiali się kolejni ludzie i jakby byli przyciągani magnesem – mknęli od razu na prawo. A ja sobie tu poleżę i nie będę
lazł tam gdzie wszyscy, jakby nie wiadomo co tam dawali – pomyślałem sobie zamykając oczy. Słońce jednak po chwili zniknęło. Ale
ludzi zamiast ubywać zaczęło przybywać. I ci nowi również kumulowali się przy prawej burcie. Jak tak dalej pójdzie – pomyślałem –
to statek się przechyli i mój leżak tam do nich zjedzie, a ja razem
z nim. Nie chciało mi się jednak wstawać, więc postanowiłem znów
zmrużyć oczy i spróbować usnąć. Czy mi się udało? Usnąć – nie, ale
usłyszeć, a po chwili i ujrzeć kolejnych głośno zachowujących się
turystów i owszem; kolejna tura miała już przygotowane aparaty,
tudzież kamery. Co oni tam takiego widzą, czego ja nie widzę, że
cały ten ich gwar zamienia się w wypowiadanie na zmianę lub też
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równocześnie, jednego słowa: „Wow!”. Niedźwiedź jakiś, czy foka im
się ukazała? – zastanawiam się co mogą tak tam podziwiać. Postanowiłem zebrać siły, by wstać i dołączyć do owej, dość już sporej grupy
ludzi przy prawej burcie. Ledwo wstałem i pierwsze słowo, które
niby sam do siebie, a jednak na głos wypowiedziałem, brzmiało:
„Wow!”. To co ujrzałem, nie było foką, ani wielorybem. Nie było też
niedźwiedziem polarnym, choć kolorem mogło go przypominać. Ale
chwila, przecież to nie jest tylko biały kolor – zauważyłem wytężając
wzrok. Wyglądem przypominało stok narciarski z zakrętem w lewo.
Ogromna masa lodowa, mieniąca się paletą barw od czystej bieli
przez błękit i różne odcienie brązu. „Wow!” – powtórzyłem. To jest
przecież lodowiec! Jaki piękny! Jaki duży! – nie mogłem się napatrzyć. Przez kolejne pół godziny byłem przekonany, że był to jeden
z najpiękniejszych widoków, jaki kiedykolwiek widziałem. Wszystko
się jednak zmieniło, gdy dopływaliśmy do zatoki Bernersa, w której
ujrzałem na własne oczy jeszcze większy lodowiec, ogromny w porównaniu do poprzedniego, którego oderwane kawałki pływały po
wodzie. Poczułem wtedy, że jestem na Alasce i wiedziałem, że uczucie to będzie mi towarzyszyć podczas mojego pobytu w tym jakże
pięknym zakątku świata przez następne trzy miesiące.
Powoli robiło się chłodno, a i widoki już nie zaskakiwały niczym
podobnym do poprzednich, więc postanowiłem zwijać się do środka. Klapnąłem sobie na jednej z ławek, gdzieś na tyłach promu.
Powoli zamykam oczy i czuję, że ktoś mnie budzi. Otwieram je, cały
czas nie wiedząc, czy to jawa, czy sen, i widzę stojącą przede mną
postać – coś na wzór kapitana statku. Ma ładny niebieski mundur
i granatową czapkę. Ale dlaczego on mnie budzi? Nie widzi, że próbuję usnąć? – pomyślałem niezbyt się tym wszystkim przejmując
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i dochodząc do wniosku, że śnię. Dziwne też okazuje się to, iż inne
ławki, które wcześniej były okupowane przez innych turystów, teraz
są puste. Ów kapitan znów mną potrząsa i tym razem przemawia.
Widzę jego twarz i słyszę, że coś mówi ale jakoś nic do mnie nie dociera, no może za wyjątkiem jednego słowa – Skagway. A Skagway to
mieścinka, do której płyniemy. A propos, czy my właściwie płyniemy
czy stoimy? – myślę sobie. Może i stoimy. Pewnie znów jakiś lodowiec, a ludzie, którzy wcześniej siedzieli tu na ławkach, poszli znów
pstrykać fotki. Nagle nachodzi mnie myśl – czyżbyśmy już dopłynęli?
Pytam kapitana, czy już jesteśmy w Skagway, a on z deko ironicznym
uśmiechem odpowiada, że i owszem, jesteśmy, że czas na wysiadkę.
No to idę – myślę sobie biorąc bagaże. Jak się okazuje, opuszczam
pokład jako ostatni, nie licząc załogi i pana kapitana, który gdzieś się
za mną kręci i coś sprawdza. Przy przystani czeka bus – taksówka,
której kierowca oferuje mi podwózkę za jedyne pięć dolarów. – Do
hotelu Westmark – mówię, po czym ruszamy. Po około trzech minutach byliśmy już na miejscu, a kierowca usłużnie wyskoczył i wyciąga
moje bagaże licząc na napiwek. Tym razem taryfiarz się przeliczył, bo
nie skumałem o co mu biega, roztkliwiając się nad tym, jacy tutejsi
ludzie są uprzejmi. W hotelu przywitała mnie pracująca na nocna
zmianę młoda kobieta, która szybko zaprowadziła mnie do pokoju,
w którym spędziłem swoją pierwszą białą noc na Alasce.
Sto dni bez stu nocy

W Skagway pozostałem do 16 września, czyli dokładnie sto dni.
Jako że przyjechałem tu w celach zarobkowych, większą część mojego czasu poświęcałem na pracę, a dokładniej mówiąc na trzy różne
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zajęcia, które tu miałem. Skagway to niewielka mieścinka, z jedną
główną ulicą przypominającą trochę tą, którą widywałem w Westernach. Miasteczko liczy około ośmiuset mieszkańców.
Właścicielem hotelu Westmark, w którym pracowałem przez całe
lato w 2002 roku, jest Jim Sager. Ja byłem członkiem grupy zwanej
‘Housekeeping’, co po naszemu znaczy ‘sprzątacz pokoi’. Dziennie
należało wysprzątać ich średnio trzynaście. Czasem zdarzało się, że
na liście widniał pokój uprzednio wysprzątany, co wynikało z błędu
przełożonej. Dla housekeepera było to jak najbardziej na rękę, szczególnie jak pokój miał kilka łóżek. Pracownicy znający lepiej język
angielski (lub Amerykanie), umiejętnie migali się od sprzątania na
rzecz pracy w pralni lub restauracji. Mój sukces, to dostanie się po
miesiącu pobytu do składania pościeli i ręczników, lecz po kilku
dniach znowu wróciłem do housekeepingu. W pralni bywałem od
czasu do czasu, ale moje imię zawsze widniało na liście chętnych i jak
któryś pracownik zachorował, wówczas brano mnie. Wracając jednak do sprzątania, aby pokój można było oddać, należało wykonać
następujące czynności: sypialnia – odkurzanie podłóg i ścieranie
kurzów, przecieranie luster, okien, lamp i telewizora, zmiana pościeli; łazienka – szorowanie wanny, kabiny, ścian, toalety i zlewu, przecieranie luster, wymiana mydeł i szamponów, wymiana ręczników
(a te zużyte można było znaleźć naprawdę w dziwnych miejscach,
tj. pod łóżkiem, w wannie, a czasem nawet w koszu), jak i mycie
podłogi. Do tego wszystkiego dochodziła jeszcze jedna, najważniejsza dla pracującego czynność. Należało ją wykonać przed wjechaniem na ‘teren’ z wózeczkiem pełnym pościeli, ręczników i środków
czyszczących. Najlepiej też było wykonać ją od razu we wszystkich
pokojach, a to ze względu na to że, jak później odkryliśmy, czynność
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owa była wykonywana przez kogoś innego, a bliżej – przez naszą
przełożoną, która ‘badała’ wszystkie pokoje skoro świt. Co było tą
czynnością i dlaczego była ona najważniejsza i najprzyjemniejsza?
Otóż było to sprawdzanie, czy są i ewentualne zbieranie zostawionych przez turystów napiwków. Bywały lepsze i gorsze dni, ale zawsze około dziesięciu dolarów dziennie wpadało, czasem czekoladka, coś do picia lub krótki list z podziękowaniami za posprzątanie
(jeden z nich mam do dziś). Wszystko to polepszało samopoczucie
i znacznie motywowało do pracy. Po paru tygodniach nastąpił przełom – zaczęło brakować napiwków. Czyżby nagle przyjeżdżali inni
klienci, czy jakiś kryzys? – każdy się zastanawiał. Pewnego dnia ktoś
zauważył wybiegającą z nie swojego pokoju przełożoną, po czym
wbiegającą na kilka sekund do kolejnego. Kwestia braku napiwków
i porannego ptaszka, czyli naszej przełożonej, została poruszona na
zebraniu. Szefowa tłumaczyła, że specjalnie wstaje rano przed nami,
by wszystkie pokoje posprawdzać, czy rzekomo są gotowe do sprzątania. Oczywiście nie mogliśmy jej o nic posądzać, bo brak było jakichkolwiek dowodów, a to, że odwiedzała pokoje, to była tylko
część faktów. Ciekawym zdarzeniem było to, że po zebraniu napiwki zaczęły się znów pojawiać jak grzyby po deszczu, a i szefowa pracowała od tego czasu w innych częściach hotelu, nikomu nie rzucając się w oczy.
Podczas całego swojego pobytu w Stanach, regularnie korespondowałem z Arkiem (ksywa Kolo), moim dobrym przyjacielem ze
szkolnej ławki, z którym dzieliłem się ciekawszymi wrażeniami.
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E-MAIL DO KOLA:
„Udało się Kolo! Jestem na Alasce! Pamiętasz jak jeszcze
w technikum mówiłeś, że tu co drugi to Eskimos, niedźwiedź
lub renifer? Jestem już tu prawie miesiąc i żadnego z powyższych nie widziałem. I nie że ciemno, bo póki co białe noce
panują. Ale spać się da. Zimno też nie jest – około 20 stopni, ale przecież jest lato. Jak na razie jestem pod wielkim
wrażeniem tutejszych gór, strumyków i krajobrazów. A my się
Kolo, naszą Śnieżką zachwycaliśmy. Jak zobaczę niedźwiedzia
i przeżyję to napiszę. Elo!”

Wracając do Jima Sagera, czyli szefa hotelu, to był z niego fajny
gość. Pochodził z Florydy, a na Alasce spędzał pięciomiesięczny sezon
letni, kierując hotelem. Hotel posiadał sto pięćdziesiąt jeden pokoi i
dużą restaurację. Klientami byli głównie turyści z przybijających tu,
opływających Alaskę promów. Dziennie przypływało ich tu trzy do
czterech, co dawało od pięciu do ośmiu tysięcy schodzących na ląd
ludzi, co z kolei daje ponad siedemset tysięcy ludzi każdego sezonu.
Inna grupa turystów to ci, którzy przybywali tu na własną rękę.
W grupie tej było wielu Kanadyjczyków, jak i Amerykanów z południowych stanów. Mowa jednak o turystach trochę bogatszych, a to
ze względu na to, iż Alaska do tanich miejsc nie należy. Sam przelot
może być czterokrotnie droższy od lotów do innych urlopowych
miejsc, takich jak Floryda czy Kalifornia. Jim nie narzekał więc na
brak klientów, a tym samym brak pracy. Pięciomiesięczny pobyt
w Skagway dawał mu ten komfort, że był w stanie zarobić wystarczająco, by kolejne siedem miesięcy spędzić spokojnie w gronie ro-
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dziny na Florydzie, gdzie miał spory domek i dwie restauracje, które prowadził bardziej hobbistycznie.
Pracę w hotelu miałem załatwioną jeszcze przed wyjazdem na
Work&Travel. Jak jednak szybko się dowiedziałem, wielu moich
kompanów dodatkowo dorabiało w innych miejscach. Któregoś
dnia rozmawiając z Czechem o imieniu Martin dowiedziałem się, że
od tygodnia jest pomywaczem w pobliskiej restauracji.
– Słuchaj, idę dziennie na parę godzin i wracam zadowolony i najedzony, no a oprócz tego jeszcze mi za to płacą – opowiadał Martin.
Dziwiło mnie, jak praca na zmywaku mogła być aż tak satysfakcjonująca. Martin jednak zachwycał się tym, jak to czasem ludzie zostawiają na talerzu stertę nie ruszonych krewetek, które on ze smakiem
zjada. Czy jak czasem jakaś pizza kucharzowi nie wyjdzie i trafia do
niego. Trzeba przyznać, że wyglądał na takiego, co to zjada sporo
tych ‘nieudanych’ pizz.
– A co do samej pracy, to jest przyjemniejsza niż jej nazwa – tłumaczył. – Najpierw kelnerzy przynoszą ci w takich miskach stertę
naczyń – Martin postanowił dokładnie odtworzyć swój dzień pracy.
– Ty spryskujesz talerze wodą pod ciśnieniem, a następnie układasz
na plastikowej podstawce. A kiedy jest pełna przesuwasz ją do zmywarki. Zmywarkę zamykasz i po chwili wyciągasz czyściutkie naczynka, które układasz na półkach.
– No a szef? Jaki on jest? – zapytałem.
– Fajny gość! Ogólnie zajmuje się klientami, czyli w kuchni prawie go nie ma. Czasem wpadnie na chwilę pomarudzić, żebym tyle
nie chlapał lub żebym poszedł do pomocy na kuchnię, gdy na zmywaku luzy. A w ogóle to mi powiedział, że potrzeba więcej rąk do
pracy. Nie chciałbyś trochę dorobić? – zapytał mnie Martin.
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– Ale ja tu w hotelu od ósmej do czwartej jestem – odpowiedziałem jakoś nie wyobrażając sobie tego, że można pociągnąć dwie prace na raz.
– Ja też na pokojach do czwartej, a od piątej do dziesiątej w restauracji. Ale nie codziennie! – dorzucił Martin, widząc zdziwienie na
mojej twarzy. – Ja tam chodzę tylko trzy razy w tygodniu – dodał.
– W sumie kilka wieczorów to nie jest tak źle. A ile płacą? – zapytałem.
– Więcej niż w hotelu!
– Czyli ile?
– No, siedem dolców.
– To faktycznie nieźle – odpowiedziałem coraz bardziej zainteresowany tą pracą. Postanowiłem czym prędzej napisać CV i dać je
Martinowi, by ten przekazał je szefowi restauracji Portobello. Dwa
kolejne dni były nerwówką, bo dowiedziałem się, że chętnych na
stanowisko pomywacza było więcej. A ja przecież byłem tak bardzo
nastawiony na tę robotę, że już sobie obliczałem, ile zielonych będę
wyciągał tygodniowo.
W końcu dorwałem Martina, a konkretniej on sam mnie w pralni
odnalazł.
– Sorry że tak późno, ale miałem trochę nadgodzin w Portobello
i styrany byłem – zaczął Martin.
– Spoko, nic się nie dzieje. Dałeś szefowi moje CV? – zapytałem.
– Dałem i kazał ci dzisiaj przyjść.
– Dzisiaj? – wykrztusiłem z siebie, sam nie wiem, czy bardziej jako
okrzyk zdziwienia i zaskoczenia, czy szczęścia i radości. – A na którą? Na piątą?
– Tak.
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– Dobra, będę. A ty dziś pracujesz? – zapytałem.
– Ja mam wolne przez parę dni. Sorry, muszę lecieć, bo Mandy
dała mi dziś piętnaście pokoi – zakończył Martin, po czym wybiegł
z pralni.
Ja wróciłem do składania ręczników, myśląc od teraz tylko o moim
pierwszym dniu w nowej pracy. A może szef chciał tylko omówić
moje CV? Co ja w nim tam nawypisywałem – próbowałem sobie
przypomnieć.
Nadeszła w końcu jakże oczekiwana godzina siedemnasta. Udałem się do Portobello.
– Szefa nie ma! – oznajmił mi jeden z kucharzy.
– A będzie? – zapytałem.
– Powinien, a co?
– No bo ja miałem z nim spotkanie na piątą, w sprawie pracy.
– Ty od Martina?
– Właśnie – sprostowałem.
– No to siadaj! Czego się napijesz? – zaproponował kucharz.
Podziękowałem i poprosiłem o szklankę wody. Po chwili przybyła
głowa restauracji, czyli szef – Farid. Szybko wyczuł, że ja w konwersacji po angielsku nie bardzo i zaprosił mnie do kuchni. Ubrał fartuch i zaczął prezentować proces mycia garów. Wszystko wyglądało
tak, jak mi to kilka dni wcześniej objaśniał Martin, czyli natryskanie, moczenie tych bardziej zaschniętych talerzy, wjazd do zmywarki, wyjazd z niej i na półeczki. Po chwili przejąłem pałeczkę, to znaczy fartuch i zacząłem swoje pierwsze zmywanie, pamiętając przy
tym o radzie Martina, aby zbytnio nie chlapać. Szef, nie chcąc chyba
dodatkowo mnie stresować, poszedł na pogawędkę z kucharzami,
po czym całkowicie zniknął. Minęła godzina, a tu ani szef, ani inny
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pomywacz się nie zjawił. Czyżby szef założył, że ja się zdecydowałem
i mnie przyjął? No to nieźle – rozmyślałem. Skoncentrowałem się
na pracy. Około godziny dwudziestej pierwszej, gdy większość
klientów wracała na promy, kelner zawołał mnie na salę, abym mu
pomógł zebrać tony talerzy. Podjechałem więc metalowym wózkiem i zacząłem napełniać wanienki szklankami i sztućcami. Nagle
słyszę donośny głos dochodzący zza moich pleców. Głos był podniesiony a osoba zdenerwowana – sztorcowała kelnera, z którym
pracowałem.
– To ty nie wiesz, że każdy ma tu swoje obowiązki? – zaczął Farid,
właściciel donośnego głosu.
Bardziej czytając gesty, niż rozumiejąc co mówi wywnioskowałem, że ja powinienem robić swoją robotę w kuchni, a kelner sam
przywozić mi talerze do mycia. Widząc, że rozmowa bezpośrednio
mnie nie dotyczyła, postanowiłem wrócić do kuchni i kontynuować
zmywanie. Farid widząc to zatrzymał mnie i powiedział, że kelner
mi pomoże, to znaczy zrobi to za mnie. Czułem się jak między młotem, a kowadłem, ale Farid szybko rozładował sytuację wysyłając
kelnera do kuchni, a mnie w zamian wziął do stolika, gdzie zaczął
wypytywać, jak mi minął pierwszy dzień w pracy.
– Very good – odpowiedziałem.
Zanim mnie puścił z powrotem do kuchni powiedział, abym trzymał się swojego zajęcia i nie dawał wykorzystywać czy to kelnerom,
czy barmanom.
– A jak chcą, byś robił to za nich, to zażądaj od nich połowy napiwków – podpowiedział.
Lekko po dwudziestej drugiej wrzuciłem ostatnią turę naczyń do
zmywarki.
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– Leć już do domu – krzyknął kucharz. – Jak się gary umyją, to ja
maszynę wyłączę, a na półki poukładasz jutro albo ktoś inny to zrobi – zakończył.
Zdjąłem więc gumowy fartuch, powiesiłem na zwisającym haku,
po czym pożegnałem się ze wszystkimi i wyszedłem. A wracając
skocznym krokiem do domu liczyłem sobie, ile to będę zarabiał
w swojej nowej pracy.
Po dwóch tygodniach pracy w Portobello, mój grafik uległ zmianie. Zamiast jak wcześniej pięciu wieczorów, teraz miałem pracować
dwa wieczory i dwa przedpołudnia w te dni, które miałem wolne
w hotelu. Chcąc nie chcąc miałem teraz zajęte wszystkie przedpołudnia i dwa wieczory.
Będąc na fali zarabiania stwierdziłem, że pięć wolnych wieczorów
to za dużo. Popytałem tu i ówdzie, i po kilku dniach miałem już
nagraną robotę w innej restauracji, na identycznym stanowisku jak
w Portobello. Innymi słowy, do mojego grafiku doszły cztery wieczory w Fish Co. – restauracji specjalizującej się w owocach morza,
czyli krewetkach, małżach, krabach i innych słono – jak też i słodkowodnych stworzeniach. Fish Co. różniło się od Portobello. Było
mniejsze i nastawione na jakość, a nie ilość. Obsługa była milsza. Na
przykład kelnerzy, zamiast wykorzystywać mnie do znoszenia talerzy z sali, chętnie robili to sami, a za ich mycie dzielili się ze mną
swymi napiwkami. Każdy był tu tak samo ważny. Tworzyliśmy nierozerwalną i zgraną grupę. Inną ciekawą rzeczą, która podkreślała
panującą tu ciepłą i rodzinną atmosferę było to, że całą obsługa dobrze się znała. Byli to ludzie od lat spędzający swoje wakacje w Skagway. Pochodzili z różnych stanów i z Kanady. Mieli różne zajęcia,
prace, wiek czy zainteresowania, ale jak zbliżał się lipiec, wszyscy się
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pakowali i wpadali na przynajmniej dwa miesiące na Alaskę. Do
tego wszystkiego jeszcze lepiej płacili – osiem lub dziewięć dolców
na godzinę, nie licząc napiwków. W jednym dniu robiłem siedem
godzin, a takich dni w tygodniu miałem cztery. Tak więc pojawiał
się całkiem niezły dopływ gotówki.
Ile miałem teraz wolnego? Można by rzec, że tylko środowe popołudnie. I tak faktycznie było. Jednak może dziwnie to zabrzmi, ale
każdą godzinę spędzoną w Fish Co. nigdy pracą nie nazwałem. Myślę, że ma to coś wspólnego z powiedzeniem – „Rób to, co kochasz,
a nie przepracujesz ani jednej godziny w swoim życiu”. I na tamten
czas faktycznie kochałem to zajęcie, tych ludzi i całe to miejsce. Tam
też podszkoliłem swój angielski. Moje stanowisko było oddalone
o kilka metrów od tego, gdzie znajdowali się kucharze, tak więc nieustannie do mnie zagadywali. Słuchałem też, jak ze sobą rozmawiali i z każdym dniem coraz więcej z tego rozumiałem. Nie obyło się
oczywiście od językowych wpadek, ale te często były obracane
w miły dla mnie żart. Na przykład pewnego razu podeszła do mnie
żona szefa i zapytała, czy mógłbym jej podać sztućce. Bez wahania
odpowiedziałem:
– Yes!
Tyle, że ona nie przypuszczała, że jej nie zrozumiem. Przytakując
miałem cichą nadzieję, że moje ‘yes’ będzie wystarczające. Jak się
później okazało, nic bardziej mylnego, bo szefowa nie odpuściła
i ponownie zapytała. Tym razem o szklanki i talerze.
A ja dalej jak zdarta płyta:
– Yes! Yes! – nie ruszając się ze stanowiska pracy.
Wyszła. Po chwili wróciła i domyślając się, dlaczego wciąż stoję
przy zmywaku nie wykonując poleceń, zapytała sarkastycznie, czy
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długo tak zamierzam ją jeszcze olewać, po czym ja bez chwili zastanowienia, krótko i stanowczo odrzekłem:
– Yes!
Tym razem zdębiała, a oprócz niej jeszcze kilku innych pracowników, którzy przy tym byli. Ups – myślę sobie. – Coś chyba palnąłem. Może coś źle zrozumiałem? – zgadywałem. Szefowa wchodzi
do mojego ‘biura’ i pokazuje na sztućce pytając, dlaczego ich nie
przyniosłem.
– A to pani o sztućce chodziło? – skwitowałem zdziwiony, jednocześnie łapiąc się za głowę i czując jak czerwienieję na twarzy.
– Yes, yes, chodziło o sztućce – odpowiedziała, po czym wszyscy
jak tam stali, łącznie z Betty, bo tak miała na imię prowodyrka całej
tej sytuacji, zaczęli się śmiać. Ktoś podszedł i poklepał mnie po ramieniu mówiąc, że i tak już dużo rozumiem po angielsku i żebym
się czasem nie przejmował drobnym nieporozumieniem.
Wracając do mojego jedynego wolnego popołudnia, to tak się złożyło, że w tym dniu, na pobliskim boisku, zbierali się pasjonaci piłki nożnej, aby trochę pokopać. Jako wielki zapaleniec tego sportu,
któregoś dnia dołączyłem do nich i od tamtej pory środy miałem już
także wypełnione.
A gdzie w takim razie życie towarzyskie? – ktoś mógłby zapytać.
Oprócz godzin w Fish Co. i na piłce, co tak naprawdę było przyjemnym towarzyskim spędzaniem czasu, bywałem również na późnowieczornych imprezkach. Jedne z nich odbywały się w pracowniczym
baraku ekipy hotelowej, a inne na powietrzu, pod gołym niebem
czy w prywatnym mieszkaniu ludzi z Fish Co. Okazji oczywiście nie
brakowało. Czy to były czyjeś urodziny, czy jakieś święto państwowe
lub lokalne, zawsze mieliśmy chęć, by razem posiedzieć przy dobrej
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muzyce i zimnym piwku. Pamiętam jak na jednej z takich imprez,
oprócz ciastek i czekoladek, nagle zaczęli podawać galaretkę. Nie
była to jednak galaretka w salaterkach, którą się je łyżeczką. Na dużej tacy było mnóstwo małych papierowych kubeczków z galaretką
w środku. Sam smak też różnił się od tego, który znałem. Te tutejsze
były ostrzejsze, a to za sprawą dodawanego do nich alkoholu. Jadło
się je podobnie jak je się małże, czyli wciągało do ust całą porcję na
raz. Po kilku takich kubeczkach i puszce piwka można było poczuć
niezły szum w głowie. A przecież większość z nas miała na ósmą do
pracy! Czasami zdarzało się nam za sprawą białych nocy tracić poczucie czasu i przedłużać imprezowanie. Tak na marginesie, jest to
bardzo ciekawe zjawisko, tyle że wymagające grubych okiennych
kotar, by móc zmrużyć oczy.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, co tam jakieś białe noce! Zorze polarne to dopiero
zjawisko! Niczym zjawy na niebie błyszczące. Pamiętasz kolo
chłopca z baśni „Niekończąca się opowieść”? Tą fantazyjną
krainę? No to od dzisiaj mów do mnie Bastian! Szkoda tylko,
że pomimo dłuższych dni, czas jakoś szybko zleciał i niebawem
czas Alaskę opuścić. Elo!”

Na jednej z takich imprez poznałem Jesusa, Meksykanina pracującego w kuchni hotelowej restauracji. Jesus oprócz tego, że był smakoszem alkoholowych galaretek, lubił również dobrą muzykę. Pamiętam, jak któregoś dnia zapuścił coś meksykańskiego. Zespół
nazywał się Mana. Co do samej nazwy, to często mu powtarzałem:
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„Wy macie w Meksyku Mana, a my w Polsce mamy Maanam”. On
jednak nie mógł załapać, o co mi chodziło. Jesus zaraził mnie utworami Mana i od tamtej pory często ich słuchałem, podśpiewując do
podrzucanych przez niego tekstów. Rok później, w Chicago, udało
mi się posłuchać chłopaków na żywo. Słucham ich do dziś, a do
moich ulubionych utworów należą: „Vivir sin Aire” i „Rayando del
Sol”. Nagrali kawałek z Carlosem Santaną, jak również ścieżkę
dźwiękową do serialu Smalville.
Urozmaicając sobie czas na tym niewątpliwie cudownym lądzie,
oprócz pracy i imprezowania, chodziłem po górach, grałem we
wcześniej wspomnianą, ukochaną piłeczkę czy w pokera na centówki, a także zwiedzałem miasto i okolicę. Jednym słowem zakochałem się, a moja miłość miała na imię Alaska.
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Po drodze

Po stu dniach spędzonych na Alasce przyszedł czas, by ją opuścić.
Zamierzałem udać się do Chicago, jednak postanowiłem pojechać
tam przez Kanadę i odwiedzić swoją rodzinkę, która mieszkała
w Winnipeg od 1981 roku. Składała się ona z czterech osób: cioci
Michaliny, jej męża Adama i ich dzieci Moniki i Sebastiana. Gdy
emigrowali do Kanady, miałem roczek. Teraz, będąc tak blisko Kanady pomyślałem, że mógłbym do nich zajechać na dzień lub dwa,
by ich poznać. Skontaktowałem się z nimi telefonicznie.
– Przyjeżdżaj choćby dzisiaj, drzwi zawsze otwarte. – Ciocia Michalina nawet nie przypuszczała, jak szybko do nich zawitam.
Może ciocia nie potrafiła sobie wyobrazić, że byłem tak blisko
granicy z Kanadą. Blisko jej domu, rodziny, której nigdy na oczy nie
widziałem, z wyjątkiem paru polaroidowych zdjęć, ale to było tak
dawno. Bardzo chciałem ich poznać i nic nie mogło stanąć mi na
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drodze do zrealizowania tego planu, tak więc zdecydowałem pojechać jako jednoosobowa delegacja, by poznać mój ‘klonowy’ klan.
Byłem niesamowicie podekscytowany i codziennie o tym myślałem
próbując wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Od
tej pory poświęcałem cały swój wolny czas na planowaniu wycieczki
do Kanady. Z wielu różnych pomysłów poprzestałem na dwóch
opcjach dojazdu do Winnipeg. Pierwsza zakładała odwiedzenie Anchorage i Fairbanks – dwóch dużych miast na Alasce, jak i parku
narodowego Denali, skąd samolotem miałem lecieć do Winnipeg.
Druga zakładała podróż do Kanady autobusem. Granicę miałem
przekroczyć w pobliskim mieście Fraser, udając się do większej mieściny zwanej Whitehorse, skąd dalej Greyhoundem (autobusem dalekobieżnym) słynną drogą Alaskan Highway. Zajęłoby mi to kilka dni,
ale czyż nie kusząca jest perspektywa obcowania z pięknem Alaski?
Wybrałem opcję drugą. Rzuciłem szybko okiem na mapę Kanady,
by znaleźć warte odwiedzenia miasta. Vancouver jest piękne – pomyślałem. Calgary kojarzyło mi się z zimową olimpiadą, która się
tam odbywała w roku 1988. Hmm… Byłem wtedy ośmioletnim
brzdącem. Niestety, żadne z powyższych miast nie było po drodze
do Winnipeg. Musiałem je odrzucić.
Pierwszy tydzień września powoli się kończył a ja kończyłem swoje kontrakty z pracodawcami. Wyjazd planowałem na 10 września.
W przedostatnim dniu pracy w restauracji Fish Co., zgadałem się
z jednym z barmanów i okazało się, że on, wraz z dwójką znajomych, będzie niebawem wyjeżdżał i jeśli chcę, to do Chicago może
nie, ale do Montany mnie zawiezie.
– Muszę to przemyśleć – odpowiedziałem, jakbym to ja jemu robił przysługę.
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– A kiedy wyjeżdżacie? – zapytałem, na co padła odpowiedź, że za
tydzień, w poniedziałek. Zgodziłem się i tak ruszyliśmy do Prince
George, skąd później autobusem do Edmonton, a stamtąd dalej do
Winnipeg.

Tajna misja

Dwoma samochodami wyjechaliśmy 16 września o świcie. Była
nas czwórka – dwie dziewczyny: Niki i Mary, czyli koleżanki Dave’a
jadące w jednym aucie i dwóch facetów w drugim, czyli wspomniany już Dave – barman z Fish Co. i ja.
Wcześniej pytałem Dave’a, czy nie będzie problemu z moja wizą,
bo z tego co się orientowałem, Polacy muszą ją posiadać przy wjeździe do Kanady.
– Nie przejmuj się! – zapewniał mnie Dave. Amerykanie, by wjechać na teren Kanady, nie muszą mieć paszportów. Wystarczy, że
śmigną kartą ID (odpowiednikiem naszego dowodu osobistego)
przed oczami strażnika i on od razu otwiera szlaban. Często widząc
że jadą Amerykanie, nawet nie pytają o dokument,.
– Ale ja nie jestem Amerykaninem i nie mam czym śmignąć przed
oczyma owemu strażnikowi – wyjaśniłem.
– Spoko, spoko. Wezmą cię za jednego z nas i nie będzie problemu – zapewniał Dave.
– No dobra – ufnie przytaknąłem wiedząc, że i tak nie mam czasu
na wyrobienie kanadyjskiej wizy.
Po około pół godzinie dojechaliśmy do granicy. Ale granica – myślę widząc dwa szlabany i nieduży barak po lewej stronie. Dziewczy-
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ny przed nami zwalniają, przez otwarte okno podają swoje dokumenty ID i prawa jazdy podchodzącemu strażnikowi, ten im je
oddaje, okno się zamyka i dziewczyny są już w Kanadzie. Teraz nasza kolej. Strażnik podchodzi a nasze okno się otwiera. Dave od razu
zagaduje, jaka to ładna pogoda i że my jesteśmy razem z tymi dziewczynami, które wjechały przed nami – mówi pokazując w kierunku
auta dziewczyn. Strażnik rozglądając się po naszym samochodzie,
grzecznie zapytał o dokumenty. Ustaliliśmy wcześniej z Davem, że
w takiej sytuacji na pierwszy ogień mam mu dać moje ID, które
wyrobiłem sobie w Skagway. Nie było ono stanowym dokumentem,
a raczej identyfikatorem dla obcokrajowców, którzy pozostawali na
Alasce dłużej niż miesiąc. Na kartę Dave’a strażnik tylko zerknął
a mojej jakoś się tak przyglądał. Padła pierwsza seria pytań, na które
Dave pomagał mi odpowiadać. Strażnik po chwili poprosił o paszport. I tu znów zaczął się przyglądać, sprawdzać i szeleścić moim
dokumentem, po czym stwierdził, że widzi wizę. Fajnie, więc
wszystko okej – pomyślałem, ale on dodał, że owa wiza uprawnia do
przebywania na terenie Stanów Zjednoczonych, a Kanada do nich
nie należy.
– Na wjazd do Kanady potrzebna jest wiza kanadyjska! – oświecił
nas strażnik, jakbyśmy tego nie wiedzieli.
Dave, szybciej mówiąc niż myśląc, zaproponował strażnikowi, by
mi taką wizę tu wbili i będzie po kłopocie. Powymieniali między sobą
jakieś uwagi, po czym strażnik poprosił mnie do baraku. Oczywiście
nie miałem żadnych sprzeciwów i grzecznie wysiadłem widząc, jak
twarz Dave’a przybiera wyraz zakłopotania. W baraku musiałem
przejść rutynową kontrolę, jak i odpowiedzieć na serię pytań, takich
jak np. gdzie jadę, dlaczego przez Kanadę, ile mam pieniędzy, itp.
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Zacząłem wyciągać na stół wszystkie swoje rzeczy próbując przekonać
teraz już dwóch strażników, że zamierzam pozostać w Kanadzie tylko
tydzień. Nie wyglądali jednak na chętnych, by mi uwierzyć. I było tak
dopóty, dopóki nie dałem im wizytówki wujka z Winnipeg mówiąc,
by zadzwonili i zapytali, czy do niego właśnie jadę. Oprócz tego pokazałem też mój bilet lotniczy, na którym widniała data powrotu na
28 września. Powyższe argumenty jakby pomogły, ale wciąż nie rozwiązały mojego problemu wjazdu do Kanady.
– Na granicach wiz się nie wydaje – powiedział jeden ze strażników.
– Chyba że… momencik – przerwał mu drugi.
Coś tam między sobą pogadali i po chwili zwrócili się do mnie
mówiąc, że istnieje jeszcze inna opcja, a mianowicie mogliby się skontaktować z kanadyjską ambasadą i poprosić o przefaksowanie wizy.
Usłyszawszy to czułem, jak mi rosną skrzydła.
– Możemy spróbować, ale to nic pewnego – dodał jeden z nich,
gdy już pakowałem swoje rzeczy.
Strażnicy zatrzymali mój paszport i pozwolili wrócić do samochodu.
– Co oni ci tam robili przez tyle czasu? – wykrzyknął Dave. –
Wszystko OK.? – szybko dodał.
– Chyba musimy uzbroić się w cierpliwość – odpowiedziałem tłumacząc, co zaszło w baraku. – A gdzie dziewczyny?
– Zgłodniały, więc pojechały na omleta do pobliskiego miasteczka, gdzie mamy się później spotkać – odpowiedział Dave.
– Mam nadzieję, że w takim samym składzie – dodałem.
Dave wpakował mnie do samochodu, bo ze zdenerwowania łaziłem w kółko jak głupi. Puścił jakąś śmieszną muzykę, by oderwać
trochę moje myśli.
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– Panie Karol Stefansky – rzekł do mnie zbliżający się z moim
paszportem w ręku strażnik. – Tak więc, panie Stefansky – powtórzył. – Mam tu pana paszport a w nim… – kontynuował, na co
moje myśli same odpowiedziały, że pewnie w paszporcie mi wbili
misia z zakazem wjazdu na lat dziesięć. Pomimo tego starałem się
odepchnąć negatywne myśli na drugi tor i skupić na tym, co miał
mi do powiedzenia strażnik.
– No więc w paszporcie znajdzie pan trzydziestodniową kopię jednorazowej wizy, która upoważnia pana… – dalej już nie słuchałem,
choć oddając mi paszport strażnik usilnie zaznaczał, żebym uważał
na przyszłość. Podziękowałem za fatygę i po chwili skierowałem swój
wzrok na otwierający się szlaban słysząc, jak Dave dzwoni do dziewczyn wykrzykując – „On the way!”, czyli, że jesteśmy w drodze.

Alaskan Highway, uliczne niedźwiedzie i gorące wody we mgle

Znajdowaliśmy się na Autostradzie Panamerykańskiej. Dave zadzwonił do dziewczyn, by zapytać o adres restauracji, w której się
znajdowały i żeby zamówiły nam po omlecie, bo zaraz do nich dołączymy. Kwadrans później, siedzieliśmy już w czwórkę, popijając
kawę i czekając na omlety. Po wejściu do restauracji Niki rzuciła mi
się w ramiona, a Dave zaczął opowiadać o szczegółach zajścia na
granicy. Pochwaliłem się dziewczynom moim czarno – białym,
wpiętym do paszportu faksem prosto z ambasady. Niki najwyraźniej
mnie polubiła, bo z nieskrywaną troskliwością, a wręcz czułością
wypytywała o wrażenia z granicy, skrupulatnie przyglądając się mojemu zdjęciu w paszporcie. Nie ukrywam, że dziewczyna mi się po-
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dobała i w normalnych okolicznościach nie broniłbym się przed
dalszym rozwojem akcji. Byłem jednak w dość niezręcznej sytuacji,
gdyż Dave w podróży często poruszał temat Niki. Wspominał, że
jest singielką, ale jakoś nie mógł do niej trafić. Niki była przewodniczką górską, ale czasami oprowadzała też turystów po mieście. Nie
mieściło mi się w głowie, że w tak małej mieścince jak Skagway nigdy jej nie spotkałem. Gdybyśmy wpadli na siebie zanim spodobała
się mojemu koledze, sprawy być może potoczyłyby się inaczej. Jednak teraz, wiedząc, że on się nią interesuje, dałem sobie spokój.
Po skończeniu posiłku i dopiciu kawy ruszyliśmy w drogę, od czasu
do czasu zatrzymując się na toaletę, rozprostowanie nóg czy pstryknięcie kilku fotek.
– Hej, Dave, patrz szybko! Tam! – wykrzyknąłem, pokazując na
pobocze drogi.
Dave zwolnił, by się przyjrzeć a ja wyciągałem aparat, otwierając
w tym samym czasie okno. Chciałem uchwycić uciekającego wystraszonego, czarnego, jakże pięknego, a zarazem śmiertelnie groźnego zwierzaka.
– Nigdy nie widziałem niedźwiedzia z bliska w naturalnym otoczeniu – oznajmiłem.
– Miesiąc temu, kawałek za Skagway, widziałem całą rodzinkę takich, jak sobie przechodziły przez ulicę – powiedział Dave. – Moim
marzeniem jest, by udać się kiedyś na północ Alaski, np. do miasteczka Barrow, żeby poobserwować takie niedźwiadki, tyle że białe,
pływające na krach lodowych – rozmarzył się Dave.
Udając się na południowy wschód Kanady, oprócz dzikiej zwierzyny, mijaliśmy góry, pola, lasy, jeziora, rzeki, jak i rozstawione nad
nimi mosty (często wyglądające na dość stare drewniane konstruk-
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cje). Jako że dochodziła godzina dwudziesta druga jednogłośnie
stwierdziliśmy, że najwyższy czas na kolację i nocleg. Skonsumowaliśmy wcześniej zakupione kanapki popijając je chłodnym puszkowym Budweiserem i planując rozkład siedzeń w samochodzie, na
których mieliśmy spać. Wspólna noc, ciekawe, kto z kim będzie
spał? Zacząłem zastanawiać się, czy Dave wykona jakiś ruch w kierunku Niki. Po tym jak usłyszałem trzask zamykanego bagażnika
i mamroczącego coś pod nosem Dave’a ze śpiworem i dwoma kocami pod pachami, zdałem sobie sprawę, że jednak nie.
– Idziemy spać – wymamrotał rozkładając oparcie fotela.
Po chwili i ja się ułożyłem wsłuchując się w delikatne świsty dochodzące z zewnątrz, do których wkrótce dołączyło chrapanie
Dave’a. Zanim zdążyłem go szturchnąć, sam odpłynąłem w głęboki
sen, którego rano już nie pamiętałem.
Kolejny dzień powitał nas mglistym i wilgotnym porankiem. Gdy
otworzyłem oczy, Dave szukał czegoś na mapie dokładnie ją studiując, a gdy zauważył, że się obudziłem, wykrzyknął tonem strażnika
granicznego:
– Dzień dobry panie Karol Stefansky! Idę budzić dziewczyny, bo
niebawem będziemy się zbierać na małą przechadzkę.
– Zaraz się dowiecie, dlaczego spaliśmy właśnie na tym parkingu
– krzyczał Dave, waląc w tym samym czasie w okno samochodu
dziewczyn. A jak już wyszły, to zamiast słuchać tego, co miały do
powiedzenia, sam zabrał głos mówiąc, że w pobliżu jest jedno miejsce, które bardzo chce nam pokazać, ale do tego musimy się pospieszyć, bo przy takim chłodzie i mgiełce będzie lepszy efekt.
– Może byś najpierw przeprosił nas za tak wczesne zerwanie z łóżka, to znaczy z niewygodnego samochodowego fotela, Dave? – za-
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protestowała płeć piękna dodając, że jest zbyt zimno, by się gdziekolwiek wybierać.
– Na pewno nie za zimno, by pójść do toalety – wtrąciła Niki
biorąc Mary za rękę, po czym zniknęły we mgle.
– Też skoczę – oznajmiłem startując w kierunku szaletu.
Kiedy wróciliśmy, Dave znów nawijał o swym magicznym miejscu. Zacząłem się zastanawiać, co mogło być takiego przyjemnego
w porannym błąkaniu się po bliżej nieznanym parku, z widocznością na kilka metrów. Nic się jednak nie odzywałem będąc w pełni
gotowy na kolejny dziwaczny pomysł Dave’a.
Chwilę potem Dave pobiegł po ręczniki tłumacząc, że swetry mu
w nocy zamokły, więc się opatuli ręcznikami, by było mu ciepło.
Nic mnie już nie dziwiło, a ze śmiechu i mi zrobiło się cieplej.
– Hej, Dave! – krzyknęła Niki.
– Może ci pożyczę parasolkę? – szyderczo zapytała Mary.
Ruszyliśmy ku tajemniczemu miejscu.
– Na pewno nie pożałujecie i jak już tam dotrzemy, będzie wam
cieplej – Dave próbował pocieszać koleżanki. Mnie natomiast zastanawiała duża liczba samochodów znajdujących się na naszym parkingu.
– To jakieś szczególne miejsce do spania dla przejezdnych? – zapytałem.
– To miejsce jest wyjątkowe, o czym wszyscy się za chwilę przekonacie.
– Nie tylko można tu spać, ale również wykąpać się – odpowiedział na moje pytanie Dave, pokazując palcem na dwie idące opodal
osoby, okutane od stóp do głów ręcznikami.
– Ale gdzie, skoro tu oprócz szaletu nic nie ma? Nawet maszyny
do kawy – odpowiedziałem zdziwiony.
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– Nie marudź! Na kąpiel, jak i kawę, przyjdzie pora.
Chwilę później Dave, wyjął mapę, poszeleścił nią trochę i chcąc
sprawić wrażenie że wie, gdzie się znajdujemy, wykrzyknął:
– Moi mili, jesteśmy na miejscu!
Dziewczyny od dłuższego czasu idąc w milczeniu też nagle oznajmiły dość wysokim głosem:
– Tam! Patrzcie! Jacyś ludzie!
Z każdym następnym krokiem dostrzegaliśmy kolejne postacie.
Widząc, co one robią nie wytrzymałem i sam wykrzyknąłem:
– Pogięło ich? Kąpać się w jeziorze w takie zimno? I jeszcze przy
takiej mgle?
– To jest miejsce, do którego was chciałem zabrać – zaczął ‘przewodnik’ Dave. – Co do mgły, to nie jest mgła, a co do kąpania – to
zaraz do nich dołączymy. I wy też – dodał, odwracając głowę w stronę dziewczyn.
Zanim zdążyły coś powiedzieć, Dave objaśniał:
– Moi mili. To są jeziorka termalne, a ręczniki wziąłem, byśmy
użyli ich po kąpieli. W związku z tym, iż na zewnątrz jest wciąż dość
zimno, a woda gorąca, tu będzie ten efekt, o którym wspominałem
wcześniej – ciągnął już do połowy rozebrany. – A ta niby unosząca
się mgła, to para pochodząca z gorącej niczym w jacuzzi wody – wykrzyknął Dave chwilę przed całkowitym zanurzeniem.
– No to dziewczyny mamy dwa wyjścia; albo tu marzniemy, albo
wskakujemy – powiedziałem, na co one wymruczały, że później,
przy wychodzeniu, będzie jeszcze zimniej.
Nie zmieniło to jednak faktu, że przez następne pół godziny wszyscy wygrzewaliśmy się w tej ogromnej wannie. Faktycznie, efekt
piorunujący – szczególnie przy opuszczaniu jeziorka. Drżeliśmy
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z zimna wychodząc na zewnątrz. Gdy Dave przyniósł ręczniki okazało się, że wchłonęły sporo wilgoci, więc były zimne, mokre i całkowicie bezużyteczne. Szybkim krokiem udaliśmy się z powrotem
na parking, by dosuszyć się i przebrać w coś cieplejszego. Niedługo
potem ruszyliśmy w dalszą drogę, z przystankiem na obiecaną wcześniej kawę, a później jeszcze na obiad. Około piętnastej dotarliśmy
do Port St. John, czyli mojego przystanku końcowego.
Rozstaliśmy się na parkingu Greyhounda, skąd za ponad godzinę
miałem autobus do Edmonton. Niki podeszła do mnie jako ostatnia.
– Szkoda, że dalej jedziemy bez ciebie, Karol – zaczęła. – A w ogóle to szkoda, że wcześniej się nie spotkaliśmy, jeszcze w Skagway.
Czy ona musiała to mówić? – pomyślałem, czując jak przyśpiesza
mi tętno.
– Wyjęłaś mi to z ust – odpowiedziałem.
– No to jak wyjęłam, to teraz oddam – mówiąc to Niki zbliżyła się
i mnie pocałowała.
Jak wcześniej starałem się nie sprawiać Dave’owi przykrości, tak
w tym momencie nie miałem nic do powiedzenia – odpłynąłem,
gdy zaczęliśmy się całować.
– Muszę już iść – powiedziała. – Ale będziemy w kontakcie. Masz
tu mój numer i adres e-mail. Będę czekać na wiadomość od ciebie.
– Pa, Niki – odprowadziłem ją wzrokiem do samochodu.
Karteczkę gdzieś zgubiłem. Jedynym pośrednikiem, przez którego
mógłbym się z nią skontaktować był Dave. Nigdy jednak go o jej adres
nie zapytałem, a i nasz kontakt umarł wkrótce śmiercią naturalną.
W Edmonton byłem grubo po północy, a najbliższy autokar do
Winnipeg podjeżdżał o drugiej. Zafundowałem więc sobie dużą
kawę z mlekiem i sączyłem ją przysypiając na ławce w poczekalni.
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Winnipeg – powrót do przeszłości

Jestem już na dworcu w Winnipeg. Opuszczam autobus i kieruję
się do głównego holu dworca, gdzie po chwili zauważam eleganckiego mężczyznę w średnim wieku, który trzyma kartkę formatu A4
z moim imieniem i nazwiskiem. To musi być mój wujek Adam –
pomyślałem podchodząc, by się przywitać. Uścisnął mi mocno
dłoń, po czym wziął moją torbę pokazując którędy mamy iść.
Do domu jechaliśmy kilka minut rozmawiając o dość ogólnych rzeczach typu moja podróż, wrażenia z Alaski i plany na kolejne miesiące.
– Dzień dobry! Witamy w naszych skromnych progach! – przywitała mnie ciocia Michalina oglądając mnie z każdej możliwej strony.
– Choć, zaniesiemy na górę twoje bagaże – zawołał wujek, do
którego po chwili dołączyła ciocia pokazując mi mój pokój i wspominając, że dziś odwiedziła jeden z polskich sklepów, więc na kolację będzie dobra wędlinka, ogóreczki i ćwikła.
– Jakbym tylko mógł się szybko przed nią wykąpać – poprosiłem.
Kolację jedliśmy chyba do pierwszej w nocy. Opowiadałem, jak
się żyje w Polsce, a oni próbowali to sobie wyobrazić, porównując
jednocześnie z realiami panującymi w Kanadzie. Później wzięło nas
na wspomnienia.
– Kiedy wyjeżdżaliśmy z Polski, to nawet roczku nie miałeś, więc
trochę się zmieniłeś – zamyśliła się ciocia. Chyba zdała sobie sprawę,
jak długo nie była w ojczyźnie.
– A gdzie mieszkaliście? – zapytał wujek. – Nadal w Kamiennej
Górze?
– Tak. Mieliśmy dwupokojowe mieszkanie w starym budownictwie. Toaleta znajdowała się na korytarzu i dzieliliśmy ją z sąsiadami
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z naprzeciwka. W kuchni mieliśmy wannę, która była odgrodzona
zasłoną. Jeszcze był taki problem, że pokój dzieliłem z siostrą. Pod
nami mieszkała zaprzyjaźniona rodzina, do której chodziliśmy na
niedzielne seanse w kolorowym ‘Rubinie’. Jaka to była frajda. Zbierałem znaczki pocztowe i stare monety, które mam do dziś. Prawdziwej wolności zaznałem w wieku dziewięciu lat. Wtedy właśnie
moja siostra zaczęła szkołę średnią i zamieszkała w internacie.
– Na czym polegała ta wolność? – zapytała ciocia.
– No jak to? – odpowiedziałem zdziwiony. – Miałem teraz cały
pokój tylko dla siebie. Ściany wykleiłem plakatami z trzema ówczesnymi bogami futbolu, którymi byli Marco Van Basten, Rudd Gullit i Frank Rijkaard.
– Ale siostra na weekendy wracała? – wtrąciła ciocia.
– Tak. Zrywała mi plakaty i wrzeszczała widząc moje przeinaczenia, jak to mówiła, „wciąż wspólnego pokoju”.
– A babcia z wami nie mieszkała? – zapytał wujek.
– Nie, ona została w swoim domu, ale nie na długo. Wyburzono go,
a w to miejsce wybudowano oczyszczalnię ścieków. W zamian babcia
dostała mieszkanie w nowym budownictwie, bliżej centrum miasta.
Pamiętam, jak pokazywała nam kartki świąteczne od was. No i przesyłane dolary; jaki to był raj dla nas, takie dwadzieścia dolarów. Jechaliśmy do Pewexu na świąteczne zakupy. Osobiście, jako najmłodszy,
miałem do wydania najwięcej i mogłem kupować drażetki M&M,
zagraniczne czekolady czy napoje w puszkach. Cieszę się, że żyłem
w tamtych czasach, ale tylko patrząc na to z obecnej perspektywy.
– A wtedy się nie cieszyłeś? – wtrącił wujek.
– Wtedy chyba nie. Miewałem momenty, że ciężko było mi zrozumieć, dlaczego nie było nas stać na szkolny piórnik z pełnym wy-
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posażeniem lub firmowe buty. Zdarzyło mi się nawet winę zrzucać
na ciocię, że nie potrafiła zaspokajać moich wszystkich zachcianek.
– Co ta ciocia musiała poczuć, słysząc takie słowa? – zamyślił się
wujek.
– Nic przyjemnego – odpowiedziałem. – Jednak najważniejsze, że
był to tylko szczeniacki wybryk. Z wiekiem zrozumiałem, że poza
dobrami materialnymi istniało coś ważniejszego. Tego nauczyła
mnie ciocia.
– Czyli czego? – zapytał wujek.
– Odpowiednich wartości – odpowiedziałem czując, jak mi się
zakręciła w oku łezka. Zawsze wpajała nam, co jest w życiu ważne
i jak należy postępować. Poza tym próbowała, w miarę możliwości,
zaspakajać nasze potrzeby materialne. Pamiętam jak kupiła nam
w Baltonie, kolorowy telewizor na pilota i video, na którym razem
z moimi kolegami oglądaliśmy ulubione filmy karate. Ciocia tak naprawdę zawsze dbała o to abyśmy razem z siostrą byli modnie ubrani,
co dzisiaj dostrzegam patrząc chociażby na zdjęcia z podstawówki.
Zastanawiałem się czy kiedykolwiek miała chwile zwątpienia, martwiąc się jak związać koniec z końcem, bo tak naprawdę nigdy nie
dała nam tego odczuć. Wiem, że zaciągała pożyczki, załatwiała pieniężne dodatki, innymi słowy stawała na głowie, byśmy na przykład
wakacje mogli spędzić na kolonii czy obozie harcerskim. Bywało, że
w jedne wakacje jeździliśmy na dwie kolonie. Ciocia zadbała, abym
na pierwszą komunię dostał jakże wtedy popularny rower – kolarzówkę. Pamiętam, że zwolniłem się z lekcji, aby być przy jej kupnie.
– To faktycznie niesamowite – skomentowała ciocia.
– Z tą kolarzówką też były przeboje – zacząłem, przypominając
sobie ciekawą historyjkę. – Kilka dni po otrzymaniu roweru, posze-
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dłem z kolegą z ławki pojeździć na pobliskim placu targowym. Po
kilku minutach jazda nam się znudziła i postanowiliśmy połazić po
dachu niedużej budki, w której mieściły się toalety. Od strony wejścia daszek wychodził poza ściany a pod nim przymocowana była
duża okrągła lampa oświetlająca wejście do szaletów. Wraz z kolegą
położyliśmy się na dachu tak, że odpowiednio się wychylając mogliśmy dotknąć lampy. Ale nie o jej dotykanie nam chodziło. Szybko
zorganizowaliśmy dwa stalowe pręty, którymi roztrzaskaliśmy ją
z drobny mak. Nasza radość długo jednak nie trwała. Tak się składa,
że plac targowy graniczy z Policją skąd wykukał nas jeden z funkcjonariuszy. Szybko do nas podbiegł, pomógł zejść z dachu, po czym
skonfiskował nasze rowery i kazał po nie wrócić z rodzicami.
– No i? – zapytał zaciekawiony wujek.
– No, wróciliśmy – dodałem. – Trzeba było pokryć koszty rozbitej
lampy i obiecać, że się to nigdy więcej nie powtórzy. Na drugi dzień
w szkole kolega mówił, że kilka razy paskiem oberwał, a u mnie zakończyło się na słownym uświadomieniu mi przez ciocię, co tak
naprawdę zrobiłem.
– To ładny z ciebie był gagatek – zauważył wujek. – A czy ciocia
wybierała wam szkoły, do których chodziliście?
– Podstawówkę i owszem, ale dalej już nie ingerowała. Raczej była
przewodnikiem, doradcą. Uczyła nas jak podejmować własne decyzje, za które sami będziemy odpowiedzialni. Powtarzała, że najważniejsze jest, żeby robić to, co się lubi, a nie sugerować się tym, co
mówią inni. Żeby uczyć się na własnych błędach i wyciągać odpowiednie wnioski.
– Prawdziwa szkoła życia, teoria i praktyka – skomentował wujek.
– A co ona na to, że rzuciłeś studia i wyjechałeś? – zapytała ciocia.
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– Może to dziwnie zabrzmi, ale poparła moją decyzję mówiąc, że
jeśli się tam dusiłem, to szkoda marnować czas.
– A co teraz dokładnie zamierzasz? Chcesz podróżować? Poznawać świat?
– Nie mam sprecyzowanego planu – zacząłem. – Chcę podróżować i pomieszkać trochę w USA. Chcę nauczyć się języka, a jak będę
gotowy, kontynuować tutaj studia – odpowiedziałem.
– To dość ambitny plan – odezwał się wujek. – Oczywiście biorąc
pod uwagę, że idziesz trochę na żywioł, czy jak to mówią „z motyką
na słońce”, nie będzie łatwo. Jednak jest to osiągalne.
– Tego ci oczywiście życzymy! – dodała ciocia Michalina.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, miałem pisać jak zobaczę niedźwiedzia, więc piszę!
Ze spotkania z nim wyszedłem cało jako, że się nie wychylałem. Chociaż, nie wiem który z nas był bardziej przestraszony. On, jakoś tak z podkulonym ogonem uciekał z ulicy a ja
siedziałem w szczelnie pozamykanym aucie. Ale fotkę udało mi
się machnąć. Elo!”

W Winnipeg pozostałem niespełna tydzień. Wujek z ciocią zadbali, abym czuł się jak u siebie i zaplanowali czas tak, żebym mógł
poznać jak najwięcej kanadyjskiego życia. Jednego dnia pojechaliśmy do Indian, których w Kanadzie jest coraz mniej. Stereotyp głosi, że większość z nich to lenie i pijaki. Wujek twierdził, że to bardzo
mili i pracowici ludzie. Zakupiliśmy u nich kilka ryb, których nazw
nie pamiętam. Gatunki te jednak mogą łowić jedynie Indianie.
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Wieczorami oglądaliśmy opery na video i rozmawialiśmy o filozofii
i architekturze, ulubionych tematach cioci i wujka.
Co do kuzynostwa, poznałem tylko Monikę, bo Sebastian mieszka
w Toronto i nie mógł przyjechać. Jadąc na spotkanie z siostrą cioteczną, byłem dość poddenerwowany. Jako że Monika była o osiem lat
starszą ode mnie nauczycielką, wyobrażałem ją sobie jako poważną
panią, ubraną w spodnie na kant i białą koszulę. Myliłem się. Gdy
wszedłem do jej domu, zobaczyłem wyluzowaną dziewczynę w dżinsach i luźnej bluzie z kapturem. Kolejnym zaskoczeniem była jej
dobra znajomość polskiego. Może dlatego szybko znalazłem z nią
wspólny język. Wprawdzie spędziliśmy ze sobą jedynie kilka dni, ale
widocznie to wystarczyło żeby poczuć, jakbyśmy znali się od dawna.
Może to była zasługa genów?
Nadszedł czas wylotu. Monika odwiozła mnie na lotnisko. Tak jak
cieszyłem się spotkaniem bratniej duszy, tak teraz smutno było mi
opuszczać Winnipeg.
Kontakt z moimi Kanadyjczykami miałem przez cały mój późniejszy pobyt w Chicago. Z Moniką rozmawiałem telefoniczne
i przez e-mail. Z ciocią i wujkiem listownie. Wysyłałem im swoje
kolejne dyplomy i opisywałem nowe osiągnięcia, na co zawsze
otrzymywałem kopertę zwrotną, w której znajdowała się podłużna
karteczka – wypisany przez wujka czek na niemałą sumkę.
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Szok w trampkach

O godzinie szesnastej, zgodnie z planem, wylądowałem na lotnisku O’Hare. Co do samego lotu, to były to nudne dwie godziny, nie
licząc żmudnej odprawy. Żeby jeszcze jakieś ciekawe widoki były,
a tu chmury i nic poza tym. Jedzenie też do kitu – sałatka kiepsko
doprawiona, kanapka sucha, a do tego wszystkiego zwalisty pasażer
obok usnął, też chyba z nudów i pochrapując, majaczył coś pod
nosem. W tym czasie oglądałem sobie pokładową gazetkę i od czasu
do czasu zerkałem przez okno; gdzieś tam, w dole, były moje widoki, które miałem podziwiać z autobusu. Choćby nawet przez piętnaście godzin. Oczywiście nie powinienem narzekać, miałem przecież
zafundowany przelot. Jednak dla mnie to tak, jakby alpinistę, chcącego zdobyć siedmiotysięcznik, zabrać na szczyt helikopterem.
Po wylądowaniu na lotnisku O’Hare mieli mnie z niego odebrać,
nazwijmy ich ‘pośredni znajomi’, u których miałem spędzić swoje
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pierwsze dni w Chicago. Owi ‘pośredni znajomi’ to tak właściwie
nie moi znajomi, a współlokatorzy Filipa. A Filip to kolega mojej
dobrej przyjaciółki. Nigdy go osobiście nie spotkałem, kilka razy rozmawialiśmy przez telefon. Filip w Stanach był ponad dwa lata. Przez
ten czas mieszkał w Chicago, pracując na ‘kontraktorce’, czyli przy
ogólnych pracach budowlanych. Pracował na budowie, ale interesował się komputerami, więc idąc codziennie do pracy, coraz częściej
uświadamiał sobie, że nie było to coś, co chciał dłużej robić. Myślał
często o powrocie do Polski, której długo nie widział. Tęsknił za krajem i za jakimś normalnym zajęciem, którego tu, w Chicago, wykonywać nie mógł, ze względu na posiadanie statusu nielegalnego imigranta. Filip myślał więc i kombinował, jakby miał wyglądać jego
powrót i kiedy miałby on mieć miejsce. Wieczorami przebywał na
necie, czytając trochę o możliwościach podjęcia pracy i ogólnie, o życiu w Polsce. Rozmawiał ze starymi znajomymi i zawierał nowe znajomości przez internetowe czaty. W jednym z pokojów czatowych
poznał Elizę, studentkę, która mieszkała w Polsce. Spędzali dużo czasu na wspólnych rozmowach, świetnie się rozumieli. Ona, po rozpadzie pięcioletniego związku, potrzebowała wsparcia kogoś, kto zapewni jej bezpieczeństwo i pomoże zapomnieć o nieudanym związku,
a może również ułożyć życie na nowo. On, zmęczony emigracją, pracą i życiem daleko od rodzinnego domu, gotowy był na poważniejszy
związek. Czy powinni zaryzykować i spróbować być razem? Ale przecież rozmowa przez czat czy telefon, to nie to samo, co spotkanie na
żywo. A co, jak nie spodobamy się sobie, jak nie będzie o czym rozmawiać, zaczną wychodzić różnice charakterów? – nasuwały się pytania raz jednej, raz drugiej ze stron. Ani Eliza, ani Filip nigdy o tym
jednak nie wspominają. Znajomość swą jednak prowadzą i staje się
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ona coraz bardziej intensywna i ciekawsza, a trwa już jakoś ponad pół
roku. Wszystko wskazuje na to, że zaryzykują, by się spotkać. Decyzja
w końcu zapada i każde z nich jest bardzo poekscytowane pierwszym
spotkaniem, jak i dalszym rozwojem, póki co, wirtualnego związku.
Dlaczego wspomniałem o Filipie? Otóż jego powrót równał się zwolnieniu miejsca w jednym z chicagowskich mieszkań, które przez najbliższe dni będę mógł zająć. Nie mogło mi się to lepiej poukładać –
cieszyłem się z nadchodzącego nowego rozdziału w moim życiu.
Odebrałem szybko bagaże i udałem się do głównego holu, by znaleźć budkę telefoniczną. Po chwili odkrywam ścianę z telefonami na
monety, takie same, jakie widywałem często w amerykańskich filmach. W Polsce też mieliśmy podobne, ale tamte były na żetony, które się kupowało na poczcie. Wcześniej były jeszcze starsze, na monety.
Dziś oba typy to już przeżytek; zostały zastąpione nowoczesnymi aparatami na karty magnetyczne. Wrzucam pierwszą ‘kłodrę’, czyli dwudziestopięciocentówkę, wykręcam numer i słyszę trzeszczenie, nic
poza tym. Wcina mi monetę, więc postanawiam zmienić aparat.
– Halo? Tomek? – powiedziałem do słuchawki.
Tomek był współlokatorem Filipa i w czasie jego nieobecności
zarządzał mieszkaniem. Filip dał mi numer do Tomka, ustaliwszy
z nim wcześniej kwestię mojego pobytu.
– Cześć Tomek, tu Karol! Jestem już w Chicago! Na lotnisku.
– Gdzie jesteś? – usłyszałem przytłumiony głos w słuchawce.
– Na lotnisku! Jak się mają sprawy? – szybko zapytałem.
– Zależy jakie sprawy – odpowiedział Tomek sugerując, bym zadzwonił do niego za kwadrans, bo jest w tej chwili zajęty. Nie wiedzieć czemu wyczuwałem, że coś jest nie tak. Po krótkiej przerwie
zadzwoniłem ponownie.
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– Masz coś do pisania? – zapytał głos w słuchawce.
– Mam, a co? Nie możesz po mnie wyjechać? Mam dojechać sam?
– zasypałem go pytaniami.
– Nie, nie – odpowiedział dodając, że poda mi numer do Artura.
– Może Artur będzie w stanie ci… – Tomek nagle przerwał. – Słuchaj, sprawa przedstawia się następująco… Jakby ci to powiedzieć?
– mamrotał.
– Wal prosto z mostu – mówię mu myśląc, że przecież w najgorszym wypadku mogę podjechać sam albo poczekać dłużej na lotnisku.
– Słuchaj – kontynuował Tomek. – mamy mały problem. Ty już
jesteś w Chicago?
– No nie da się ukryć – przytaknąłem.
– A my tu właśnie mamy na mieszkaniu taką dosyć niespotykaną
sytuację. Obecnie są u nas dwie osoby, stare znajome. Niedawno
przyleciały i okazało się, że zostaną na dłużej. Tak więc, innymi słowy, nie bardzo miałbyś gdzie spać. Ale jak byś przyjechał dwa tygodnie wcześniej lub później, to wszystko pasowałoby idealnie. Mamy
materace, no i tych dwóch osób też by nie było, więc spokojnie byśmy się pomieścili – jednym tchem wyrecytował Tomek, a mnie to
jakoś dziwnie zapowietrzyło. – Podam ci więc numer do Artura;
może on będzie w stanie ci pomóc.
Zaraz po tym, jak go zanotowałem, Tomek odłożył słuchawkę.
Pomimo rozczarowania i fizycznego roztrzęsienia, nie chcąc tkwić
w niepewności ani chwili dłużej, postanowiłem bezzwłocznie zadzwonić do Artura. Nasza rozmowa była krótka, a jej skutek jeszcze
bardziej pogrążył mnie w bezradności. A miało być tak pięknie – pomyślałem. Miałem spędzić swoje pierwsze dwa tygodnie w gronie
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osób, które zadeklarowały pomoc w znalezieniu pracy, szkoły, wyrobieniu dowodu osobistego i prawa jazdy. Doskonale też znali Chicago, co miało mi bardzo pomóc w szybkim zaaklimatyzowaniu. I tak
mój bajecznie wyglądający początek pobytu w Chicago w przeciągu
kilku minut stał się, delikatnie mówiąc, do bani. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że nie opłaca się zbytnio niczego planować, bo plany, z reguły, nie wypalają, więc zdecydowanie lepiej jest działać spontanicznie. Jednak w momencie, gdy mój plan nagle runął w gruzach,
nie bardzo miałem ochotę na jakiekolwiek, a zwłaszcza spontaniczne działanie. Ale czy miałem jakieś inne wyjście? Otóż miałem, nawet kilka. Muszę przyznać, że specyficzne ‘polskie przyjęcie’ po wylądowaniu w Chicago nieco mnie zszokowało. Na szczęście byłem
tuż po powrocie z Alaski, której mieszkańcy skutecznie wyrobili we
mnie nutę ufności.
Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to spędzić dwie noce w przylotniskowym hotelu, po czym wrócić do Polski (mój bilet powrotny
był datowany na ‘za dwa dni’). Drugie rozwiązanie, to zostać w Chicago i zaaklimatyzować się na własną rękę. Rozmowy telefoniczne
wyprowadziły mnie jednak z równowagi i nagle odechciało mi się
tego całego Chicago, toteż bliższe było mi pierwsze rozwiązanie.
Myśl o powrocie do ciepła domowego ogniska i owszem, mieściła
się w mojej głowie, ale już o powrocie do zimnych murów politechniki i nudnego studiowania zdecydowanie nie. Moim marzeniem
było studiowanie za granicą i czułem, że nadszedł wreszcie czas na
jego spełnienie. Teraz albo nigdy.
Już wcześniej próbowałem wyjechać do szkoły za granicę, ale jakoś
nic z tego nie wyszło. W technikum próbowałem dostać się na semestr
do Niemiec, ale wszystko, co mi się wtedy udało osiągnąć, to uczest-
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nictwo w dwóch zjazdach, czymś w rodzaju warsztatów, zorganizowanych dla uczniów szkół budowlanych z Polski, Niemiec, Austrii
i Szwajcarii. Odbywały się one w niemieckim miasteczku Meissen.
Przebywanie w międzynarodowym środowisku bardzo mi odpowiadało, jednak, jak mi wówczas mówiono, nie było możliwości wyjazdu
‘na dłużej’. Wtedy też po raz pierwszy usłyszałem o programie Sokrates. Był on jednak skierowany dla studentów, toteż musiałem cierpliwie
poczekać, aż zostanę żakiem. Studia rozpocząłem w roku dwutysięcznym i przez kolejne trzy semestry starałem się o miejsce w Sokratesie,
jak i innych programach, jednak bez powodzenia. Otrzymywałem
różne informacje; a to nie ten kierunek (studiowałem ‘drogi żelazne’),
a to za niska średnia, a to nie miałem odpowiedniego certyfikatu z języka, itp. Po wyczerpaniu się mojej cierpliwości i wiary w jakikolwiek
wyjazd, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce.
Teraz, na lotnisku, sama myśl o niemożności wyjazdu na zagraniczne studia, przeważała szalę na korzyść pozostania w Chicago i wykorzystaniu życiowej szansy.
Ostateczną decyzję postanowiłem podjąć po telefonie do domu.
– Halo? – usłyszałem w słuchawce ciepły głos.
– Cześć ciociu. Jak samopoczucie? – spytałem.
– Dziękuję, w porządku. Dzwonisz już z Chicago?
– Tak, właśnie wylądowałem – wymamrotałem przez zaciśnięte
zęby. Dość trudno było mi udawać entuzjazm, gdy w perspektywie
miałem tułanie się z walizkami po obcym mieście, w poszukiwaniu
taniego lokum.
– No to fajnie! – ucieszyła się ciocia, lecz po chwili, jakby wyczuwając sytuację, zapytała z lekkim zdenerwowaniem – A ci twoi koledzy wyjechali już po ciebie na lotnisko?
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– No właśnie nie wyjechali, a co gorsza, nie wyjadą i nie bardzo
wiem, co mam teraz robić. Zostać tu czy wracać do Polski? – krótko
nakreśliłem całą historię.
– No ja nie wiem – odpowiedziała ciocia. – Zawsze miałeś wolną
rękę w działaniu. Ja wesprę każdą twoją decyzję. Musisz się zastanowić, co jest dla ciebie najlepsze. Powtarzam – dla ciebie, bo to ty
jesteś panem swojego losu. Jak wrócisz, to pojedziesz do Poznania,
ukończysz uczelnię i zaczniesz pracę. Może się jednak zdarzyć, że nie
zrealizujesz swoich marzeń o studiowaniu za granicą. No chyba, że
załapiesz się na Sokratesa – radziła ciocia dodając, bym przeanalizował wszystkie ‘za’ i ‘przeciw’, i bym zastanowił się, czego tak naprawdę chcę. – Może ta przeszkoda jest po to, żebyś sobie uświadomił, że
w tym obcym kraju jesteś skazany tylko na siebie i będziesz musiał
sam sobie radzić i szukać rozwiązań – kontynuowała ciocia, po czym
zaproponowała, bym jeszcze zadzwonił do siostry i wysłuchał jej
opinii. Tak też zrobiłem. Rozmowa z siostrą wyglądała podobnie.
I to było wszystko, co bliskie mi osoby mogły w tej chwili zrobić,
dodając mi niezbędnej do poukładania sobie wszystkiego w głowie
otuchy i sił do podjęcia ostatecznej decyzji. Na szczęście, według
widniejącej na bilecie daty powrotu, miałem na to całe dwa dni.
Chwilę później, idąc do przylotniskowego hotelu, zatrzymałem
się na chwilę uniesiony pewną myślą, która w tamtym momencie
była kluczową dla zaistniałej sytuacji. Poczułem, że nie mogę pozwolić tym ‘pośrednim znajomym’ na zrujnowanie moich marzeń.
Po chwili zebrałem się w sobie i podjąłem ostateczną decyzję – zostaję w Chicago!
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Lokalizowanie

Większość ludzi, po takich emocjach, wynajęłaby w najbliższym
hotelu pokój by jak najszybciej odświeżyć się i ochłonąć. Ta opcja nie
pasowała jednak do mojej osoby. Mnie widocznie wciąż było mało
przygód. W związku z wysokimi cenami, postanowiłem poszukać
alternatywy dla przylotniskowego hotelu. Pierwszy pomysł, jaki
przyszedł mi do głowy, to pojechać do polskiej dzielnicy i tam znaleźć tańszą noclegownię, najlepiej z polską restauracją, w której
mógłbym zjeść schabowego i pomidorową. Tylko jak się tam dostać?
– Najpierw musis pojechac metrem do stacji Kimbal, a pósniej na
autobus numer sedemdesąty sódmy i nim dojechac do ksyzówki
ulic Bylmon i Milfoki (tak można przetłumaczyć jego słowa na język polski) – objaśniał mi drogę niemiłosiernie sepleniący strażnik
miejski, skutecznie zakłócając tym nasze obopólne porozumienie.
Nie chcąc narazić się strażnikowi podziękowałem i oddaliłem się
z nadzieją, że jakoś tam trafię.
Poszedłem na stację metra, wsiadłem do wagonu i wygodnie sobie
klapnąłem. Wpatrując się w tablice ze stacjami, zacząłem odliczać
przystanki, jakie pozostały do wysiadki. Po dotarciu na miejsce wyszedłem z podziemi, by odszukać przystanek autobusowy, co nie
było zbyt skomplikowane z uwagi na jego bliskie sąsiedztwo ze stacją metra. Zauważyłem nadjeżdżający biało – czerwony autobus,
z wyświetlonym nad przednią szybą pomarańczowym napisem ‘77
Belmont’. To musi być ten – pomyślałem. Numer się zgadza i reszta
też jakby znajomo brzmiała. Bez większego zastanawiania staję przy
środkowych drzwiach autobusu i czekam, aż się otworzą. Czekam
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bezskutecznie, bo reszta pasażerów ustawiła się w kolejce do przedniego wejścia, by zakupić bilet. Widocznie taki tu zwyczaj, więc się
nie wychylam. Proszę tylko kierowcę, by dał mi znać, jak dojedziemy
do krzyżówki, na której mam wysiąść. Kieruję się ku tyłowi autobusu, ustawiam bagaże na ziemi, po czym wygodnie się rozsiadam. Nie
minęło pięć minut, a kierowca do mnie macha. Na początku go zignorowałem myśląc, że macha do kogo innego, no bo dlaczego miałby machać do mnie, kiedy ja dopiero co wsiadłem. Ten jednak nie
daje za wygraną, wychyla się zza swego siedzenia i krzyczy:
– Belmont, Milwaukee! Wysiadaj!
To się najechałem – myślę sobie. Wysiadłem przy banku o nazwie
MidAmerica. Rozglądam się i wybieram ulicę Milwaukee, która zaprowadzi mnie do hotelu. Idę, rozglądam się, ale hotelu nie widać.
Jest jednak coś, co wygląda na zakład fryzjerski. Gdy ujrzałem nad
tym budynkiem polskie napisy, rozmarzyłem się o pogawędce w ojczystym języku, serdecznej pomocy i tych wszystkich blichtrach
z tym związanych. Moje, pewne siebie, wejście do salonu poprzedził
wychodzący z niego mężczyzna, nieco po czterdziestce, z lekko kędzierzawymi, na bok zaczesanymi włosami.
– Dzień dobry – mówię, kłaniając się.
– W czym mogę pomóc? – pyta fryzjer.
– Tak się właśnie składa, że szukam pomocy – zaczynam i nie
wiedzieć czemu, streszczam mu swoją sytuację. – Tak więc, sam pan
rozumie, szukam jakiegoś niedrogiego noclegu – skwitowałem.
– Poczekaj momencik, zaraz wrócę – zakomunikował, po czym
wszedł na moment do salonu. Gdy powrócił, wręczył mi swą wizytówkę mówiąc, że gdybym miał jakiś problem, czy czegoś potrzebował, to żebym dzwonił.
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– Ale ja właśnie teraz jestem w takiej sytuacji. Teraz potrzebuję
pomocy – dobitnie zasygnalizowałem.
– Tu jest mój numer stacjonarny, a tu numer komórkowy – kontynuuje fryzjer, jakby chciał zmienić temat i uniknąć udzielenia mi
pomocy, na co ja znów mu usilnie tłumaczę, że to właśnie teraz jest
ten moment, w którym chcę skorzystać z jego oferty.
Fryzjer oznajmił, że ma dużo pracy i musi wracać do salonu, po
czym zniknął w jego lekko przyćmionym wnętrzu. Chwilę jeszcze
analizowałem ten nasz dialog i niechęć fryzjera, dochodząc do wniosku, że on pewnie pomyślał, że chciałem mu się zwalić do domu na
noc. Tłumaczyłem sobie, że pewnie źle mnie zrozumiał, bo ja przecież szukałem hotelu. Zarzuciłem torbę na ramię i poszedłem
wzdłuż Milwaukee. Jako że teren wydawał się coraz mniej zabudowany, postanowiłem skręcić w lewo i dostać się do ulicy Belmont,
do której brakował mi jeszcze kawałek drogi. Po dotarciu na miejsce
maszerowałem chodnikiem z zadartą głową, wypatrując napisu ‘hotel’. Po kilku minutach udało mi się dotrzeć do sąsiadującej z Belmont ulicy Cicero, na której ujrzałem ów zbawienny napis.
Z tej radości nie zauważyłem, że tuż obok mnie zatrzymał się szary cadillac. Zorientowałem się, że ktoś mnie obserwuje dopiero wtedy, gdy usłyszałem zachrypnięty głos krępej postury i lekko łysiejącego kierowcy. Ówczesna znajomość języka pozwoliła mi domyśleć
się, że bynajmniej nie pytał mnie o drogę. Jego ciekawość skupiała
się raczej na tym, co ja tutaj robię i skąd jestem. Czułem, że jest
w nim coś dziwnego, ale po tym jak dorzucił, że mnie podwiezie,
gdzie tylko sobie zażyczę, solidnie się wkurzyłem. Gość myślał, że
frajera znalazł. Ciekawe, gdzie miałby mnie podwieźć? Do hotelu,
który stał na wyciągnięcie ręki? Palant jeden. Mimo to, zachowując
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resztkę powagi, grzecznie podziękowałem za podwózkę i przeszedłem na drugą stronę ulicy. W końcu jestem na miejscu – pomyślałem. Moja radość nie trwała jednak długo. Starsza pani oznajmiła,
że nie ma wolnych pokoi, dodając, że w pobliżu nie ma też innych
hoteli. Jedyne, co mi w tym momencie przyszło do dość zmęczonej
głowy, to wrócić do opcji nr 1, czyli noclegu w hotelu na lotnisku.
Siedząc kilkanaście minut później w metrze doszedłem do wniosku,
że nie ma szans, żebym wydał stówę za jedną nockę. Lepiej będzie,
jak pojadę do centrum, gdzie pewnie jest mnóstwo tańszych hoteli.
Wjeżdżając na ósmą stację gwałtownie wstałem i wysiadłem, obierając trasę w przeciwnym kierunku. Tym razem, zamiast wpatrywać
się w tablicę ze stacjami, skierowałem swój wzrok w okno, próbując
przy tym nie zasnąć. Siedząc z wlepionym w szybę nosem ślepo patrzyłem przed siebie, ze zmęczenia nie rozróżniając nawet, czy jesteśmy nad czy pod ziemią. Wszystko co widziałem, to moja odbijająca
się w oknie twarz. Nagle, ni stąd, ni zowąd, na dosłownie sekundę
pojawił się podświetlony napis ‘Hotel’, po czym szybko zniknął. Na
najbliższym przystanku wyskoczyłem z metra jak oparzony, o mało
nie zapominając bagażu. Gorączkowo rozglądałem się po okolicy
w poszukiwaniu czerwonego szyldu.
– Będą mieli pokój, muszą go mieć – powtarzałem głośno, zbliżając się do hotelu.
– Yes, we do – odpowiedziała na moje pytanie portierka.
Trzy krótkie słówka, a ile radości! Odebrałem klucz i nie czekając
na windę pobiegłem na trzecie piętro. Nie pamiętam, czy wziąłem
prysznic, czy od razu walnąłem się na łóżko.
– Dzień dobry Chicago! – wykrzyknąłem wychodząc następnego
ranka na balkon. Nagle poczułem dość intensywne ssanie w brzu-
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chu, co uświadomiło mi, że ostatni posiłek jadłem poprzedniego
dnia o godzinie piętnastej, jeszcze w samolocie, a składał się on z kanapeczki, sałatki i kubka kawy. Zszedłem do recepcji zapytać o najbliższy sklep i kawiarnię. Pani skierowała mnie na położoną nieopodal stację benzynową dodając, że ich kawa naprawdę stawia na nogi.
Po chwili siedziałem już z kanapką w jednej ręce i z mapą miasta
w drugiej. Sprzedawca ze stacji pokazał mi na mapie, gdzie się znajdowaliśmy i powiedział też, gdzie mogę nabyć polską prasę, która
miała mi ułatwić znalezienie pokoju. Nareszcie fajni i mili ludzie –
odetchnąłem z ulgą.
Podziemne schronienie

W Dzienniku Związkowym, polskiej gazecie wydawanej w Chicago, widniało sporo ogłoszeń pod hasłem ‘wynajmę’. Nie marnowałem więc czasu.
Telefon nr 1:
– Pokój owszem mam, koszt to 400$ za miesiąc i 400$ kaucji.
– Za drogi, do widzenia – zakończyłem rozmowę.
Telefon nr 2:
– Przykro mi, ale ogłoszenie nieaktualne!
– To może byście o tym prasę poinformowali? – miałem już na
końcu języka.
Telefon nr 3:
– Dzień dobry. Pokój znajduje się w okolicy krzyżówki ulic Belmont i Milwaukee (dobrze mi już znanych). Pokój jest duży i ma
balkon. Cena to 350$ za miesiąc.
– Byłbym nim zainteresowany. A kiedy mógłbym go obejrzeć?
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– Oglądać można od następnego weekendu, a pokój będzie wolny
od października.
Telefony nr 4, 5 i 6 – podobne historie.
W końcu telefon nr 7. W słuchawce słyszę krzykliwą kobietę, nerwowo informującą, że pokój jest wolny od zaraz i jeśli chcę, to mogę
go sobie dzisiaj obejrzeć.
– Adres to 4332 North Kerington. Tylko niech pan przyjeżdża
zaraz, bo potem muszę wyjść – dodała odrobinę spokojniej.
Na mapie podaną ulicę odnalazłem bez większych problemów,
jednak te zaczęły się trochę później, gdy wyszedłem na miasto,
a wszystko przez to, że nie zdawałem sobie sprawy, jak długie potrafią być tutejsze ulice. Proszę, jak łatwo luka w wiedzy o chicagowskiej infrastrukturze potrafi się zemścić na człowieku. Zaczęło się od
tego, że odnalazłem na mapie ulicę Kerington i zaraz potem odszukałem większą ulicę, bezpośrednio ją przecinającą, o nazwie Fullerton. Wszystko odniosłem do mojego obecnego położenia i pewny
swego poszedłem zapytać, jak najłatwiej tam dojechać.
– Najpierw autobusem do Armitage, a później w górę następnym
– tłumaczył mi jeden z przechodniów, jeżdżąc palcem po mapie.
Do celu dojechałem w przeciągu godziny. Pytanie, czy to aby na
pewno było to miejsce? Wysiadam i już czysto formalnie pytam na
przystanku chłopaka o numer 4332. Z niedowierzaniem słyszę, że to
kawałek drogi i najlepiej dojechać tam autobusem. Nieporozumienie,
koleś pewnie nie jest stąd – pomyślałem. Po chwili pytam starszego
faceta, wyrzucającego śmieci do kontenera przed sklepem – mając
nadzieję, że tutejszy, no i wiekowy, więc poinformowany też chyba
lepiej – lecz niczego nowego się nie dowiaduję. Nie dając za wygraną
wyciągam mapę i pokazuję memu rozmówcy, o jaką dokładnie ulicę
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mi chodzi, na co on się uśmiecha, odsłaniając swoje miodowego koloru zęby i pokazuje mi, że owa ulica (jak większość chicagowskich)
przebiega przez całe miasto, toteż tu, gdzie się obecnie znajdujemy,
jest numer 2400 North Kerington, a ja potrzebuję się dostać na numer 4332, czyli jakieś piętnaście minut jazdy miejską komunikacją.
Za jego radą wsiadłem do odpowiedniego autobusu i pojechałem pod
wskazany adres. Dzielnica była bardzo przyjemna. Kerington to ulica
jednokierunkowa, z ciągnącymi się po obu jej stronach, równiutko
poustawianymi rzędami domków jednorodzinnych, z pieczołowicie
przystrzyżonymi trawnikami i nietuzinkowo wyglądającymi ogrodami, niczym z katalogu o architekturze krajobrazu. W końcu dochodzę
do tego właściwego domu. Dzwonię, mimo że bramka jest otwarta.
Po chwili słyszę znajomo brzmiący, krzykliwy głos starszej kobiety.
– Niech pan wchodzi! – powtórzyła kilka razy, w tej samej chwili
wyłaniając się zza rogu domu.
– Dzień dobry. Dzwoniłem w sprawie pokoju – mówię kłaniając
się staruszce, na co ona, że zaraz mi go pokaże.
– Andrzej! Andrzej! – wykrzykuje do stojącego ze dwa metry od
nas mężczyzny. Na męża za młody – myślę sobie – choć w Stanach
to wszystko możliwe. Z drugiej strony, po co wołałaby do mnie
ogrodnika?
– To jest Andrzej – przedstawia mężczyznę staruszka. – Andrzej
jest jednym z lokatorów i zaraz pokaże ci pokój.
Wchodzę do basementu, czyli przerobionej na mieszkanie piwnicy, po drodze wysłuchując informacji o panujących tu zasadach lub
raczej ich braku.
– Babcia z reguły śpi jak kamień, więc my se tu czasem jakieś
piwko przy weekendzie walniemy, a poza tym, jak zauważyłeś, ona
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to do nas raczej nie wchodzi. Z końcem miesiąca woła tylko, by
przynieść jej pieniądze za wynajem i tyle – mówił Andrzej. – Oprócz
mnie mieszka tu jeszcze dwóch kolesi: Marek, który wpadł do Chicago na parę miesięcy, by trochę dorobić i weteran Mietek, siedzący
w Stanach już osiemnaście lat. Tak na marginesie, od dziesięciu pracuje w kotłowni, podobno dobra fucha, tyle że wiąże się z robotą na
nocki, przez co rzadko go widać, bo zazwyczaj za dnia tknie komara.
Mieszkał z nami jeszcze Bogdan, ale niedawno się wyprowadził. Ponoć brakowało mu przestrzeni i narzekał, że tu mamy ciemno.
– Klaustrofobik? – wtrąciłem.
– Nie sądzę bo w kibelku to potrafił przesiadywać godzinami –
odparł pół żartem pół serio. – Ale z Bogdanem przynajmniej mogłem mecze pooglądać. Dla mnie piłka nożna to kapitalny sport, ale
niestety, Marek z Mietkiem wolą wałkować te same, odtwarzane
z DVD, polskie komedie. Dlatego jak tylko puszczają w telewizji
jakiś ważniejszy meczyk, to zmykam na górę do babci lub do baru
– kontynuował Andrzej. – Mówię ci, jak jest. My tu jesteśmy szczerzy i nic nie ukrywamy.
W tym samym momencie pokazał mi stary pokój Bogdana, w którym obecnie pomieszkuje Marek.
– A ten pokój, tu po prawej, jest wolny. Może nie jest za duży, ale
ma okno, no i wygodne łóżko. My płacimy po 300$, ale ty będziesz
dawał 250$, bo pokój mniejszy – Andrzej nacisnął na klamkę ciężkich, drewnianych drzwi.
Faktycznie pokój był mały, ale jak słusznie zaznaczył współlokator, miał okno, a raczej okienko. Po prawej komoda, naprzeciwko
której stała szeroka i niewysoka szafa. Pod oknem łóżko, a przy nim
malutki, zielony dywanik, odrobinę kryjący mocno porysowany
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parkiet. Potem Andrzej dorzucił jeszcze kilka słów o kuchni i łazience, i to by było na tyle w temacie mieszkania.
– A ty gdzie robisz? – zapytał znienacka.
– Co, co? – spytałem, zapatrzony na ciąg butelek po wódce, poukładanych starannie, niczym kostki domina.
– No, czy masz robotę? Na budowie, w sklepie, na dachach? – dociekał.
– A nie…- zacząłem. – To jest dopiero mój drugi dzień w Chicago, a poza tym chyba na razie nie zamierzam szukać roboty – dokończyłem.
Andrzej się jeszcze trochę pokręcił, dodał, jak to sam kiedyś pracował na dachach na Florydzie, po czym stwierdził, że musi spadać,
bo obiecał babci zreperować coś w ogródku. Wyszliśmy na zewnątrz.
– Pani Zosiu, chłop się decyduje i będzie do nas pasował jak ulał
– zawołał Andrzej do staruszki.
– To dobrze, bo martwiłam się, że pokój Bogdana będzie stał pusty – odpowiedziała kobieta pytając, o której dziś się wprowadzę. –
Mamy tu też taki stary rower i możesz go pożyczyć do przewiezienia
bagaży – uprzejmie zaproponowała.
Odpowiedziałem, że nie trzeba i że wrócę dopiero jutro, bo mam
już wykupioną drugą nockę w hotelu.
Nazajutrz wprowadziłem się, jak się później okazało, do małego
domu wariatów. Z dnia na dzień coraz bardziej się o tym przekonywałem, a to głównie za sprawą Andrzeja i Marka. Kwestia częstego
przebywania Andrzeja w ogródku pani Zosi szybko się wyjaśniła.
Stracił on bowiem pracę i był załamany brakiem perspektyw. Jako że
pani Zosia miała tu i ówdzie trochę klamotów, na których zreperowanie czy posegregowanie nigdy nie było czasu, Andrzej chętnie
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podjął się wyzwania i w zamian za dach nad głową, przez kilka następnych tygodni opiekował się podwórzem. Po kilku bibach z udziałem wódki, piwa i wina, podobna sytuacja przydarzyła się Markowi.
Stracił on pracę, bo najzwyczajniej w świecie się w niej nie pojawiał,
a że pani Zosia roboty w ogrodzie dla dwóch osób nie miała, wspólnie zdecydowali, że Marek będzie chodził codziennie pod ‘ścianę
płaczu’. Oznaczało to wczesnoranne meldowanie się na stacji benzynowej przy słynnej krzyżówce ulic Belmont i Milwaukee, gdzie codziennie podjeżdżają właściciele firm budowlanych, potrzebujący
rąk do pracy. Dostał pracę i wyglądało na to, że zacznie mu się lepiej
powodzić. Codziennie wracał zmęczony, ale pełen wrażeń i pozytywnego nastawienia, wychwalając swojego nowego szefa. Sielanka
nie trwała zbyt długo, bo zaledwie po tygodniu wszystko odwróciło
się o sto osiemdziesiąt stopni.
– Pracowałem u tego palanta już ponad tydzień – zaczął Marek
podniosłym głosem, po tym jak wrócił z pracy w piątkowe popołudnie. – Pracowałem rzetelnie i przez ten czas nie piłem z nadzieją, że
utrzymam tę fuchę na dłużej. I co? Nie tylko pracy nie utrzymałem,
to jeszcze gnojek powiedział, że mi nie zapłaci – zakończył zdesperowany Marek.
– Uspokój się. Zaraz naleje ci jednego i poczujesz się lepiej – zaproponował Andrzej otwierając lodówkę. – Ty, ale nie mamy popity. Walniesz bez? – dodał.
– Nalewaj i nie pieprz głupot! – powiedział Marek, po czym wypił
dwa kieliszki czystej.
– Słuchaj brachu, wszystko będzie dobrze. Golnijmy jeszcze po
jednym a ja zaraz skoczę po następną – zaproponował pocieszyciel
bezrobotnego, dodając jeszcze, że tym razem sam ją sfinansuje.
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– To kup jeszcze jakieś chrupki, czy coś – wykrzyknął Marek zanim ten zdążył wybiec do sklepu.
Jak widać, o pretekst do popijawy w naszej piwnicy nie było trudno.
Marek, zniechęcony sytuacją z niewypłacalnym pracodawcą, postanowił być ostrożniejszy. Pod ‘ścianę płaczu’ nie chodził już jak
wcześniej, na siódmą rano, a na ósma lub dziewiątą. Wychodził
z założenia, że odpowiednia dawka snu to podstawa, by dobrze rozpocząć dzień i dodawał, że po ósmej to i konkurencja mniejsza.
Konkurencja może i mniejsza, ale i pracodawców jak na lekarstwo,
bo rzetelniejsi startowali o świcie. Wkrótce zaczęło mu brakować
funduszy na jedzenie, nie wspominając już o kasie na czynsz. Jedynym solidnym pracownikiem, który mógł wspomóc Marka w kryzysie, był Mietek. Jednak był on cholerykiem i często wpadał w furię, zwłaszcza gdy nie zwracano mu na czas pieniędzy. Dlatego też
Marek coraz częściej przychodził do mnie z prośbą o poratowanie.
Wspomagałem go małymi sumkami, które po dwóch tygodniach
urosły do kwoty równej połowie miesięcznego czynszu. Z każdym
dniem sytuacja Marka pogarszała się. Nie wstawał do pracy twierdząc, że i tak nikt go nie zatrudni. Smutki topił w kieliszku, zazwyczaj w towarzystwie Andrzeja, bo jak sam twierdził, stracił motywację do walki z bezrobociem.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, czy w Polsce też ludzie tyle alkoholu żłopią jak tu,
na obczyźnie? Ci tutejsi jacyś słabsi psychicznie i problemy
swe w kieliszku topią. A może na takich tylko trafiłem i cała
tutejsza Polonia jest inna. Mam nadzieję. Póki co, oprócz
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miłego instruktora z prawa jazdy i kilku osób poznanych na
czacie, to tutejsi nasi nie zrobili na mnie dobrego wrażenia.
Myślę, że to się wkrótce zmieni. Elo!”

W piwnicy u pani Zosi wytrzymałem tylko miesiąc. Codzienne,
zakrapiane alkoholem posiedzenia moich współlokatorów, zaczęły
być męczące. Podejście Marka do pracy i zaciąganych przez niego
coraz większych długów, całkowicie pozbawiło mnie złudzeń na odzyskanie jakiejkolwiek gotówki. Poza tym te trzydzieści dni były
wystarczające, aby stanąć na nogi i ruszyć dalej. Zdążyłem zrobić
prawo jazdy, wyrobić dowód osobisty, znaleźć dwie placówki uczące
języka angielskiego i sporo pozwiedzać. Oprócz tego, dwie przecznice dalej, znalazłem nowe mieszkanie, co dodatkowo zmotywowało
mnie do przeprowadzki. Zamieszkałem na drugim piętrze domku
jednorodzinnego, w którym mieszkały dwie sympatyczne siostry
z Białegostoku. Miały po dwadzieścia parę lat i od razu znaleźliśmy
wspólny język.
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Czarnym szlakiem, czyli nie tędy droga

Przeglądając pewnego dnia ogłoszenia o pracę w lokalnej gazecie,
natknąłem się na jedno o następującej treści: „Przytulna restauracja
zatrudni kelnerów, pomoc kuchenną i kucharzy. Zgłoszenia osobiście pomiędzy godziną dziesiątą, a czternastą”. Świetnie! – pomyślałem. Na kucharza, ani kelnera się nie nadaję, ale jako pomoc kuchenna – jak najbardziej. Długo nie zwlekając, postanowiłem się
tam udać nazajutrz. Metrem dotarłem do centrum miasta, skąd
dalej miałem dojechać autobusem. Czekając na przystanku przy ulicy State, układałem sobie w głowie to, co będę mówił na interview.
Autobus wreszcie podjeżdża. Kupuję bilet i siadam gdzieś na tyłach.
Chwilę później wpatruję się w okno i podziwiam piękne chicagowskie, mające po kilkadziesiąt pięter, szklane domy. Z każdym kolejnym przystankiem autobus staje się coraz bardziej zatłoczony. Postanawiam ustąpić miejsca stojącej tuż obok mnie kobiecie, która od
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pewnego czasu uważnie się we mnie wpatrywała. Jej oczy, niczym
dwa duże gotowane jajka, przy brązowej skórze wyglądające dość
przerażająco, nawet na moment nie spuszczają ze mnie wzroku.
Obawiając się, że zaraz walnie mnie swoimi siatkami, jak najszybciej
ustąpiłem jej miejsca. Kobieta, zamiast podziękować, czy chociaż się
uśmiechnąć, spojrzała wymownie, z wyraźnym grymasem na twarzy
i rozsiadła się w siedzeniu, niczym napuszona kwoka na grzędzie,
odwracając głowę w stronę okna. Skierowałem się do przodu i stanąłem przy oknie, naprzeciwko środkowych drzwi autobusu. Szybko zauważyłem, że takich stojących kobiet było więcej, a siedzącym
młodzikom wcale się nie spieszyło, by ustąpić im miejsca. Umiejętnie unikając kontaktu wzrokowego ze stojącymi pasażerkami,
sprawdzają coś w telefonie albo wpatrują się przez okno w jakiś nieistniejący punkt. Na kolejnych przystankach jednych ludzi ubywa,
innych przybywa. Jestem już w połowie drogi i nagle ogarnia mnie
niekomfortowe uczucie, jakby wszyscy się we mnie wpatrywali.
Spoglądam na prawo, potem na lewo, w tył i przód, i to, co widzę,
zaczyna mnie trochę przerażać. Czyżbym był jedynym białym w całym autobusie? Wychylam się lekko, by znaleźć kierowcę. Nasze
spojrzenia spotykają się w przednim lusterku, a jego duże oczy jakby
pytają: „Co cię niesie na nasz teren, białasie?” No to nieźle – myślę
sobie. Uciekam wzrokiem od kierowcy i odwracam się do okna, ale
i tam widzę tylko czarnych. Jedni spacerują, inni siedzą na schodach
przed domami, a jeszcze inni, ci bardziej spostrzegawczy, zauważywszy moja białą, przestraszoną buźkę, próbują mi coś powiedzieć, tudzież pokazać. I nie jest to bynajmniej nic przyjemnego, jako że
bardzo dobrze rozpoznaję jeden gest – wystawiony ku górze środkowy palec. Co robić? – zastanawiam się przez chwilę. Jak zostanę
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w autobusie, to sam nie wiem gdzie dojadę, a jak wysiądę, to ci
z zewnątrz mnie zabiją. Nadal patrzę w okno, jednak teraz badam
panujące na chodnikach zaludnienie, gdyż mój nowy plan zakłada,
by wysiąść, gdy tych na ulicy będzie mniej, po czym przesiąść się do
autobusu jadącego w przeciwnym kierunku i spokojnie dotrzeć do
centrum. Spoglądając w prawo dostrzegam, że niektórym, wysiadającym z autobusu, też prostuje się środkowy palec. Dawno już nie
widziałem tak agresywnie wyglądających twarzy. Czuję, jak przyspiesza mi puls. Czuję bezradność i nie wiem już, gdzie mam skierować
wzrok. Po chwili trochę się przerzedza, więc postanawiam wysiąść.
Naciskam guzik ’na żądanie’ i znowu widzę w przednim lusterku
dużą głowę kierowcy i jego groźny wzrok. Wysiadam. Szybko odnajduję przystanek po drugiej stronie ulicy, ale, póki co, postanawiam
poczekać za pobliskim tunelem, by nikomu nie rzucić się w oczy.
Czekam tak ze trzy minuty, które niesamowicie się dłużą. Nadchodzi
w końcu jakże upragniony moment, w którym zauważam autobus.
Przebiegam na drugą stronę ulicy, macham ręką, autobus zatrzymuje
się. Tu scenariusz częściowo się powtarza, ale tym razem postanawiam nie wyglądać na przerażonego. Gram więc pewnego siebie
osobnika, który zna okolicę i obecnie wraca od kolegi. Po kilkunastu
minutach w autobusie pojawiają się biali pasażerowie. Zanim dojeżdżamy do centrum, mój biały ryjek gubi się w tłumie. Wysiadam
gdzieś koło ulicy Jackson, a dalej metrem prosto do domu, jako że na
dziś wystarczy zarówno szukania pracy, jak i wrażeń.
Od tej pory każdy adres, pod który kiedykolwiek się wybierałem,
był wcześniej sprawdzany na mapie. Z drugiej strony cieszyłem się
z mej wycieczki, dlatego że odwiedziłem część miasta, na którą ze
względów bezpieczeństwa, nigdy sam bym się nie wybrał.
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E-MAIL DO KOLA:
„Tytułem czarnej muzyki hip-hop, Kolo, zgadnij gdzie dziś
byłem? Paktofonika przyjechała na tourne za ocean! Fokusa
i Rahima na żywo widziałem. I to z bliska, bo klub, w którym
grali, był mały. Zagrali swoje najlepsze kawałki. Szkoda, że
bez Magika. Teraz mam nawet większą ochotę przeczytać ten
artykuł z Wyborczej, który miałeś mi przesłać. Ślij go więc
czym prędzej! Elo!”

South Side odwiedziłem jeszcze tylko raz. Wracaliśmy chyba z Michigan, a że był to długi weekend, to autostrada była zakorkowana.
Stwierdziliśmy więc, że zjedziemy z niej gdzieś na sto którąś ulicę i
do centrum dojedziemy przez południową część Chicago. Sądziliśmy, że jak jesteśmy w samochodzie, to nam nic nie grozi. Szybko
się jednak okazało, że obywatele tej dzielnicy wyskakiwali nam
przed maskę auta, krzycząc przy tym i wymachując rękami. Kilka
ulic dalej postanowiliśmy nie kusić losu i wróciliśmy na autostradę,
którą, może trochę dłużej, ale bezpiecznie dojechaliśmy do domu.

Po turecku poproszę

Gdy opowiedziałem swojej współlokatorce Wioli swoją historię
o ‘poszukiwaniu pracy’ na Murzynowie, ona zaproponowała, abym
popróbował znaleźć coś na Jackowie, czyli w polskiej dzielnicy.
– Jest tu mnóstwo sklepów i restauracji – powiedziała. – I języka
nie trzeba znać. Po chwili się zreflektowała i dodała:
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– Sama chodzę do amerykańskiego koledżu i pracuję z tutejszymi.
Przepraszam, zagalopowałam się z tym Jackowem, ale każdy Polak,
którego znam, właśnie tam zaczynał.
– I tam też pewnie skończył? – zapytałem.
– Chyba zapomniałam, że chcesz się stąd wyrwać. Mógłbyś spróbować na ulicach Touhy i Davon; tam jest dużo restauracji.
Posłuchałem jej rady i wybrałem się na północ miasta, do spokojnej dzielnicy hinduskiej. Oprócz sklepów z biżuterią, w których ponoć robi zakupy sama Nicole Kidman, mijałem małe bazary, z ich
orientalnymi produktami, przyprawami, itp. Odwiedzałem też restauracje, ale CV w żadnej nie zostawiłem zauważając, że obsługa
była w stu procentach hinduska i dla białasa miejsca raczej tam nie
było.
Innym skupiskiem restauracji były ulice Clark i Broadway. Aplikowałem po kolei do każdego napotkanego lokalu gastronomicznego, nie zważając już na pochodzenie serwowanej kuchni. Marokańska, tajska czy chińska stanowią jedynie niewielka część kolebki
sztuki kulinarnej, mieszczącej się na całym obszarze dzielnic Wrigleyville i Lakeview. Tydzień później zacząłem ponowny ich obchód. Moim celem było zbadanie przyczyn braku odzewu z ich strony. Spacer zacząłem od ulicy Broadway, gdzie szybko wykukałem na
jednej z szyb czerwony napis ‘help wanted’, czyli ’potrzebna pomoc’. Ku mojemu zadowoleniu owa plakietka widniała na szybie
restauracji, a bliżej – restauracji tureckiej. Drzwi otworzył mi kucharz, obecnie pełniący rolę malarza.
– Remont mamy jeszcze przez tydzień, więc wróć czwartego listopada – oznajmił. Dobrze zapamiętałem tę datę, bo przecież chodziło o pracę, a poza tym w tym dniu obchodzę imieniny.
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Moja teoretyczna wiedza na temat pomagania kelnerowi, którą
wyniosłem z obserwacji w restauracjach na Alasce, przekonała właściciela Hakana, i zaproponował mi etat. Poszedł mi też na rękę co
do grafiku, więc mogłem nadal uczęszczać do szkoły. Przez kilka
godzin w tygodniu, głównie w weekendy, parzyłem małą po turecku
albo podawałem humus lub baklawę. Nawet mi się to podobało.
Jednak do czasu. Denerwowało mnie, że wszystkie weekendy musiałem pracować, kiedy moi znajomi latali za piłką. A kiedy wieczorami siedzieli w barach, ja musiałem trzepać dywaniki i poduszki
z naszych słynnych ‘podłogowych stolików’. Krótko mówiąc, potrzebowałem zmiany.
– Rzuciłem tę robotę w cholerę! – oznajmiłem Wioli.
– Jak to?
– Dziewięć miesięcy chyba wystarczy.
– A co teraz będziesz robił?
– Trochę się poobijam i chętnie spędzę weekend przed telewizorem.

Raz w wozie, raz za wozem

Na zewnątrz powoli robiło się zimno, w końcu była już połowa
grudnia. Moje pierwsze święta poza domem zbliżały się dużymi krokami. Postanowiłem sprawić sobie bożonarodzeniowy prezent – samochód, który ułatwiłby mi przemieszczanie się w krótszym czasie
pomiędzy domem, pracą i szkołą. Wychodząc z domu, od jakiegoś
czasu mijałem zaparkowany nieopodal czarny, dwudrzwiowy samochód, którego marki nie mogłem odgadnąć. Nawet mi się on podobał, ale ja już miałem upatrzony inny. Była nim Honda Civic Co-
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upe, rocznik dziewięćdziesiąty. Mój budżet nie przekraczał tysiąca
czterystu dolarów. Pojechałem z Marcinem obejrzeć Hondę. Marcin
był chłopakiem Patrycji, którą poznałem kilka miesięcy wcześniej
w pralni. Z obojgiem szybko się zaprzyjaźniłem. Marcin, jako spec
od samochodów, zaoferował pomoc. Rozpoczęliśmy jazdę próbną.
Marcin kierował, ja siedziałem obok.
– I co? Chyba dobrze idzie to autko? – naiwnie pytałem.
– To ty nie słyszysz, jak wyje i szarpie na trójce? – odpowiedział
mój znawca.
– Pięciu stów bym za to nie dał – skwitował Marcin. – Wracamy
do domu.
W podróży powrotnej przypomniało mi się stojące na mojej ulicy,
bliżej niezidentyfikowane czarne auto.
– A co byś powiedział na to cacko? – zapytałem, kiedy już byliśmy
na miejscu. Zerkając przez szybę do środka, Marcin przyglądał się
pojazdowi, dokonując ogólnej jego weryfikacji.
– Acura Integra, rocznik coś koło dziewięćdziesiątego. Benzyniak.
Silnik chyba 1,8. Alufelgi. Pełna elektryka – Marcin rzucał niewiele
przemawiającymi do mnie hasłami.
– To co, dzwonimy do właściciela? – zapytałem, wskazując na numer telefonu znajdujący się na załączonej kartce.
– To dzwoń, bo zaraz muszę spadać – odpowiedział Marcin.
Po kilku minutach przyszedł właściciel pojazdu George, w czarnej
skórzanej kurtce i długich włosach. Marcin od razu zanurkował pod
maskę, sprawdzając kabelki, tudzież coś naciskając i stukając. Kopnął kilka razy w opony, po czym poprosił o kluczyki.
– Acura to luksusowa odmiana Hondy. Tak samo jak Lexus pochodzący od Toyoty – zagadywał podczas jazdy nasz długowłosy
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kompan. – Jest to rocznik dziewięćdziesiąty, posiada elektrycznie
otwierane szyby, szyberdach i lusterka. Auto wyposażone jest w Cruise
Control, co sprawdza się na dalszych trasach.
– A co to jest Cruise Control? – zapytałem.
– Jest to funkcja dostosowania prędkości jazdy za pomocą guziczków na kierownicy, bez naciskania stopą na gaz.
– Czyli ustawiam sobie na przykład sto na godzinę, naciskam guziczek, zdejmuję nogę z gazu i auto utrzymuje prędkość? – zapytałem w celu dokładniejszego wyjaśnienia.
– Dokładnie! – odpowiedział właściciel. – Auto pochodzi z Japonii, co widać po liczniku kilometrowym – kontynuował swe wywody właściciel auta.
Mnie jednak bardziej interesowała opinia Marcina.
– Dusi go na trójce? – zapytałem skoncentrowanego na kierowaniu Marcina.
– Stary, z trójki to on rusza – odpowiedział, cokolwiek by to znaczyło. – Bierz go z miejsca, ale najpierw musimy trochę zbić cenę.
No to zaczynamy negocjacje, panie George.
– Napisałem 2400$, ale oddam za 2200$ – zaproponował niepewnie właściciel.
– 2000$ i bierzemy z miejsca – odpowiedział Marcin.
– Porąbało cię? – zapytałem go, tym razem po polsku. – 2000$ to
dużo kasy!
– Byłeś w stanie dać 1400$ za ledwo chodzącą Hondę, a tu masz furę
na dobre parę lat. Nawet się nie zastanawiaj, bo inaczej ja ją wezmę.
Siedzący na tylnym siedzeniu właściciel auta wyglądał na zakłopotanego, słysząc naszą polską rozmowę.
– 2000$ i jest wasza, ale płatne gotówką – oznajmił.
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– Pasuje – odpowiedział za mnie Marcin. – Do zobaczenia za
dziesięć minut.
Po kwadransie samochód formalnie należał do mnie.
– Marcin, ale to auto nie ma automatycznej skrzyni biegów! –
stwierdziłem zrozpaczony. Prawo jazdy zdawałem na automacie i nie
wiem, jak używać sprzęgła.
– Nie przejmuj się – pocieszał Marcin. – Wpadnę jutro do ciebie,
to skoczymy poćwiczyć na jakiś parking.
Nazajutrz czekałem cierpliwie na telefon od Marcina. Zadzwonił.
– W tym tygodniu nie dam rady – zakomunikował.
Nie na taką wiadomość czekałem cały dzień – pomyślałem.
– Dopiero po weekendzie. Wtorek lub środa – dodał.
Miałem czekać tyle dni na swoją pierwszą jazdę moją Acurą? Ledwo pół dnia wytrzymałem!
– A gdzie jest ten parking, o którym wspominałeś? – zapytałem
dodając, że sam mogę się tam udać i poćwiczyć.
– Na końcu ulicy Montrose. Przy samym jeziorze. Zobaczysz go
po lewej stronie – zakończył Marcin.
Podniecony zbiegłem na dół i wsiadłem do auta.
– Marcin, ten samochód jest zepsuty! – powiedziałem dzwoniąc
do niego chwilę później. – Nie można go odpalić! Co ten hipis nam
wcisnął?
– A wszystko wcisnąłeś?
– No tak! Kluczyk zaraz złamię, jak tak dalej pójdzie.
– A sprzęgło?
– Co sprzęgło?
– Czy wcisnąłeś sprzęgło? Tak się składa, że jest to wymagane, aby
odpalić takie auto – skwitował Marcin, wtrącając też coś o reduko-
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waniu biegów i hamowaniu silnikiem, co na tamten czas było dla
mnie czarną magią.
Posłuchałem rady kumpla, odpaliłem swój samochód i wyruszyłem w podróż na parking. Trochę na jedynce, trochę na dwójce,
dojechałem do ulicy Montrose. Tu wrzuciłem po raz pierwszy trójkę. Z niewyjaśnionych przyczyn auto co chwilę mi gasło. Zaczęło się
ściemniać, więc odpuściłem sobie dojazd do parkingu. Wystarczająco już miałem wrażeń na dziś. Skręciłem dwa razy w prawo i po
chwili jechałem już szeroką Irving Park w kierunku domu. Na ulicy
Cicero miałem skręcić w lewo. Dojeżdżając jednak do ogromnej
krzyżówki, manewr taki wydał mi się niewykonalny. Ustawiłem się
więc na prawym pasie i zdecydowałem, że łatwiej będzie pojechać
prosto. Stojąc na czerwonym świetle zauważyłem, jak z samochodu
po lewej ktoś do mnie macha. Był to radiowóz, a policjant pokazywał, abym uchylił okno. Tylko jak się tu okno otwiera? – pomyślałem. Znalazłem właściwy przycisk i otworzyłem.
– Jeździ pan na tymczasowych rejestracjach – stwierdził policjant.
– Dopiero kupiłem ten samochód i zmienię je po weekendzie –
odpowiedziałem.
– A dokumenty pan ma? – zapytał drugi policjant.
– Tak, mam – odpowiedziałem czując, jak przeszywa mnie myśl
o tym, że chyba zapomniałem wziąć ich z domu.
Gdy tak nerwowo szukałem ich po kieszeniach, policjant wtrącił:
– A może pan ma pistolet?
– Tak, mam. Zaraz panom pokażę! – odpowiedziałem dobijając
się teraz do zamkniętej na kluczyk skrytki.
– Ty, spadamy stąd – powiedział drugi policjant do kolegi. – On
ma tu pistolet i nas zaraz powybija – parsknął śmiechem.
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Nagle dotarło do mnie, o co policjant mnie zapytał i zacząłem
wyjaśniać, że jednak pistoletu nie mam.
– Chodziło mi o dokumenty, które są zatrzaśnięte w skrytce – tłumaczyłem.
– Dobra, jedź już, bo masz zielone. Tylko nie zapomnij o zmianie
rejestracji – dodał policjant, po czym ich samochód skręcił w lewo
i zniknął w oddali.
– Do widzenia panie władzo – powiedziałem cicho i pojechałem
przed siebie.
Kilka dni później miałem kolejny epizod związany z policją. Budzę się pięknego poranka w dniu, w którym miałem z moim długowłosym sąsiadem pojechać do urzędu, aby przepisać na mnie auto.
Wychodzę na zewnątrz i widzę, że za wycieraczką tkwią dwa papierki. Jakieś reklamy? – pomyślałem. Były to dwa mandaty. Pierwszy za
brak ważnych rejestracji, a drugi za parkowanie na ulicy bez wykupionego do tego prawa. Polega to na tym, że wykupuje się pozwolenie do parkowania na danej ulicy. A jeśli ktoś obcy przyjedzie i chce
zaparkować, powinien dostać od mieszkańca danej ulicy pozwolenie
tymczasowe – taką żółtą karteczkę, którą należy pozostawić za szybą. I ja ją miałem, ale nie zgadzała się napisana na niej data, stąd
mandat. George, były właściciel auta, pomógł mi jednak wszystko
obejść tak, że mandaty anulowano. Miał chłop gadane, a poza tym
znali go, bo handlował autami i był w urzędach stałym klientem.
E-MAIL DO KOLA:
„Jak tam Kolo? Ile dałeś na Orkiestrę w tym roku? Na ulicach Jackowa pojawiali się wolontariusze z puszkami i też
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ładnie zbierali. Wrzucali głównie Polacy, choć często przyprowadzali swoich tutejszych znajomych. Sam tak robiłem, bo
WOŚP należy do akcji, z których jako Polak jestem bardzo
dumny. Dziwiło mnie jednak zawsze, dlaczego ci hojni, uczynni,
dobrzy w tym dniu rodacy, nie potrafią tego stanu kontynuować
przez kolejne dni, błyskawicznie zmieniając się w zawistnych,
zazdrosnych i krzywo na siebie patrzących towarzyszy. Ale
tak to jest z naszą nacją na obczyźnie. Elo!”

Na następną samochodową przygodę nie musiałem zbyt długo
czekać. Był sobotni wieczór. Wracając z pracy pojechałem do Cafe
Lura, polskiego baru, gdzie miała koncertować kapela grająca covery Dżemu. Stanąłem na parkingu, tuż przy barze i udałem się do
środka. Gdy wszedłem, zespół akurat miał przerwę, po której, na
koniec, zagrał dwa ostatnie utwory. No to się nasłuchałem – pomyślałem. Krótko po północy wyszedłem na parking i zdębiałem. Nie
było mojego auta. Nie wiedziałem co robić. Na stacji benzynowej,
po drugiej stronie ulicy, zauważyłem policyjny wóz.
– Dobry wieczór panie władzo. Chciałem zgłosić kradzież samochodu – zacząłem łamanym angielskim. – Acura Integra, kolor czarny, dwudrzwiowa, rok dziewięćdziesiąty. Był zaparkowany koło
baru – tłumaczyłem.
Policjanci, zamiast udzielić mi jakichś informacji, zaczęli się głośno śmiać.
– Ale panowie, to jest tragedia. Ja ten samochód dopiero co kupiłem. Płakać tu trzeba, a nie się śmiać! – przemawiałem coraz bardziej oburzonym tonem.
W końcu jeden z nich wyjaśnił.
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– Czy samochód zaparkowany był na tamtym parkingu?
– Właśnie tam – odpowiedziałem.
– Posłuchaj. Tamten parking, mimo że znajduję się przy samym
barze, to jednak do niego nie należy – zaczął drugi policjant. – Jest
to parking prywatny, należący do mieszkańców kamienicy stojącej
po prawej stronie.
– No dobra, ale gdzie jest w takim razie mój samochód? Przecież
go tam zaparkowałem godzinę temu – odpowiedziałem.
– Na prywatnym parkingu mogą parkować tylko pojazdy ‘zautoryzowane’ – usłyszałem. – A twój taki nie był i dlatego został stamtąd odholowany.
– Czyli? – zapytałem wciąż nie rozumiejąc, co stało się z moim
samochodem.
– Odholowany, znaczy odprowadzony na odpowiedni parking,
z którego należy go teraz odebrać, oczywiście płacąc – objaśnił policjant. – Wróć do tego polskiego baru i zapytaj, gdzie go odholowali.
Barman ci wszystko powie. Nie jesteś pierwszym, którego to spotkało.
Dostałem adres parkingu i numer telefonu. Ale był środek nocy
i nie wiedziałem, jak tam trafić. Zadzwoniłem do Marcina. Leżał
już w łóżku, ale dowiedziawszy się, co mi się przytrafiło, powiedział,
że zaraz będzie. Podrzucił mnie najpierw do domu, skąd musiałem
wziąć sto pięćdziesiąt dolarów (tyle średnio płaci się za odholowanie
samochodu w Chicago), po czym udaliśmy się na Armitage, by po
kilku minutach znaleźć mój samochodzik na miejskim parkingu. Po
pierwszej w nocy byłem już z powrotem w domu, a to wszystko za
sprawą dobrego kolegi.
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Gimnastyka języka

Pracując w tureckiej restauracji poznałem kolegę, który uczęszczał
na program językowy ESL (angielski jako drugi język). Podał mi namiary na Truman College i w styczniu 2003 roku udałem się tam na
egzamin wstępny. Test składał się standardowo z kilku części, takich
jak gramatyka i czytanka, po czym następowała część ustna, na której
trzeba było opisywać obrazki, odnaleźć się w kilku codziennych sytuacjach i powiedzieć kilka słów o sobie.
Przeszedłem to wszystko pomyślnie i zostałem skierowany na szósty,
przedostatni poziom. Skoro tak uważacie, to, czemu nie – pomyślałem. Wybrałem tryb intensywny, czyli dwadzieścia godzin tygodniowo plus cztery godziny dodatkowych zajęć, obejmujących historię
USA i konwersacje. Co ważne, wszystko finansowane przez miasto.
Na swojej pierwszej lekcji miałem się przekonać, że ci przydzielający na poziomy pomylili się co do mnie. Prowadząca rozdała nam
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czytankę, którą, zanim zdążyłem przeczytać, inni zaczęli omawiać.
Dyskusja szybko nabrała tempa. Nie bardzo rozumiejąc czytanki,
jak i tej całej dyskusji, postanawiam też coś tam notować i podkreślać. Nauczycielka, znudzona chyba wysłuchiwaniem ciągle tych
samych głosów, nagle zapytała mnie o zdanie. Czuję, że wszystkie
oczy skierowane są na mnie. Słyszę szuranie stolików, jakieś szepty,
jednak wciąż milczę. Pani pyta mnie, czy zgadzam się z moimi poprzednikami, uczestnikami dyskusji. A o czym oni dyskutowali? To
pytanie zadałem sam sobie po cichu.
– Alberto, co ty myślisz na ten temat? – pani zapytała innego
chłopaka.
Alberto chyba nie zgadzał się ze swymi poprzednikami i tempo
dyskusji znowu ożyło. A ja zadałem sobie pytanie: co tutaj robię?
Gadają tu z taką swobodą, a ja nawet czytanki nie zdążyłem przeczytać, nie wspominając o jej zrozumieniu.
Moja pierwsza oficjalna lekcja języka angielskiego dobiegła końca.
Podchodzę do nauczycielki i mówię, że chciałbym się przenieść na
niższy poziom, bo nastąpiła pomyłka i powinienem być najwyżej na
poziomie trzecim.
– Faktycznie, zauważyłam, że momentami byłeś zagubiony, tak jak
Mira i Pedro – zaczęła nauczycielka. – Tak się składa, że cała wasza
trójka jest tu nowa, więc musi się przystosować do metod pracy i całej atmosfery tutejszego nauczania. Większość studentów w tej klasie
w Trumanie jest od ponad dwóch lat i jest to dla nich poniekąd
drugi dom. Wy też się niedługo przystosujecie – tłumaczyła.
– Ale ja nawet czytanki nie zdążyłem przeczytać, a tym bardziej
zrozumieć. A później ta cała dyskusja, w której się pogubiłem – starałem się przekonywać, że poziom ten jest dla mnie za wysoki.
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– Oni poznali technikę, jak odpowiadać na pytania z czytanki
i gdzie szukać odpowiedzi. Ty też się tego nauczysz. Co do dyskusji,
to wymknęła się spod kontroli i momentami nie miała nic wspólnego z tekstem. Ale w części gramatycznej wypadłeś całkiem nieźle, no
i słownictwo też masz dość bogate – dodała jeszcze pani zapewniając, że na pewno sobie poradzę.
Zaufałem nauczycielce i pozostałem na szóstym poziomie, by po
dwóch miesiącach zaliczyć go i przejść na poziom siódmy. Moja
ostatnia lekcja okazała się równie wyjątkowa jak pierwsza. Również
opierała się na pewnym, od lat tu praktykowanym zwyczaju. Każdy
uczeń miał za zadanie przynieść typową dla swojego kraju potrawę.
A że w klasie było tyle różnych kultur, ilu uczniów, toteż stół był
wypełniony potrawami, których w życiu nie widziałem. Sam wykombinowałem kilka rodzajów pierogów i makowiec na deser;
wszystkim bardzo smakowało. Ale to była uczta! Skosztowałem
meksykańskie tacos, kolumbijskie arepas czy azjatycki makaron ryżowy i małe pierożki, podobne do naszych wigilijnych uszek. W tym
też dniu, moja koreańska koleżanka Kim, nauczyła mnie jeść pałeczkami. Po lekcji dała mi parę i od tej pory ćwiczyłem w domu,
kiedy tylko miałem okazję.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, zapomniałeś o moich urodzinach! Jak tak można? Czy
dlatego, że ja o twych nie pamiętałem? Imprezę wczoraj pod
nieobecność współlokatorów zorganizowałem. I wiesz co mi na
prezenty przynieśli? Kasę! Banknoty, monety, do koloru do
wyboru. Superprezent! Szczególnie dla kolekcjonera takiego
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jak ja. Kolo, brazylijskie, meksykańskie, afrykańskie, australijskie, wszystkie moje. A ty Kolo nie zachowałeś jakichś kopiejek, czy feningów z tych twoich wojaży po europejskich stolicach? Elo!”

Po dwóch intensywnych miesiącach przyszedł czas na tygodniową
przerwę od nauki, po czym powrót na kolejne parę miesięcy, tym
razem poziom siódmy, ostatni.
– Nazywam się Ron Rohde – przedstawił się mój nowy nauczyciel.
Ron miał jakieś pięćdziesiąt parę lat i długie włosy. Pamiętam, że
pierwszego dnia wystąpił w krótkiej brązowej kurtce, dżinsach w kolorze indygo i białych trampkach. Dość wyluzowany i fajny – pomyślałem. Jednak to, co ujrzałem za chwilę, wzbudziło we mnie
dość mieszane uczucia. Gdy do drzwi zapukał spóźnialski uczeń
i wszedł do klasy, Ron obrzucił go serią pytań typu: Kim jesteś? Czego tu szukasz? Zgubiłeś się? Tom, bo tak miał na imię spóźnialski,
stanął jak wryty i nic nie odpowiadał. Ron, patrząc na reakcję Toma,
w końcu zaprosił go do środka tłumacząc, że te pytania to taki żarcik. Siedzący obok mnie student, widząc moje zdziwienie, szepnął
mi, że Ron to supergość, tylko trzeba poznać się na jego żartach.
W ramach ostatnich zajęć Ron zawsze organizował dla całej grupy
grilla w swoim przydomowym ogródku. Towarzyszyła nam jego
przeurocza żona Jill. Jakby tego było mało Ron, dwa razy w roku,
zapraszał swoich obecnych, jak i byłych uczniów do Michigan, gdzie
posiadał domek letniskowy. I tak w czerwcu pretekstem było zbieranie borówek a we wrześniu jabłek w niedaleko położonych sadach,
po czym następował grill, któremu towarzyszyły tańce. Nie mogło
się też obejść bez kąpieli w jeziorze i wypatrywaniu trzech najwyż-
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szych budynków Chicago, po drugiej stronie jeziora, do czego potrzebna była bezchmurna pogoda. Po takim pełnym wrażeń dniu
wracało się do domu z pełnymi bagażnikami owoców. O borówkobraniu powiem później.

Czatowe Detroit

Podczas pierwszego miesiąca mojego pobytu w Chicago miałem
dużo wolnego czasu, wybierałem się więc czasami do kafejki internetowej na wirtualne pogawędki, jak i na szukanie nowych wirtualnych znajomości. Poznałem tą drogą Dorotę; pochodziła z niewielkiej mieścinki na Kaszubach, a od pięciu lat mieszkała w Detroit.
Jakieś kilka miesięcy później, kiedy kończyłem dzień pracy w tureckiej restauracji, naszła mnie znienacka myśl: Dlaczego nie pojechać
do Detroit? Była niedziela, z pracy wyszedłem około dwudziestej
drugiej i, nie zwlekając, postanowiłem zadzwonić do Roberta, kumpla, którego poznałem jakiś rok temu w szkole. Pracował na kontraktorce, czyli na budowie, w firmie, której szefem był jego wujek.
– Siemanko! Nie śpisz? – zacząłem
– Jeszcze nie, ale zaraz się będę szykował. Jutro mam na siódmą do
pracy – odpowiedział Robert.
– Może jednak nie chce ci się spać? – zapytałem.
– To znaczy? – odpowiedział zaskoczony.
– Bo tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy gdzieś dziś wyskoczyć
– kontynuowałem.
– Ale bary w niedziele są zamykane wcześniej.
– Nie mam na myśli barów.
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– Więc co?
– Myślałem o trochę ciekawszej i dalszej wyprawie, że tak się wyrażę.
– Jak to dalszej? O czym ty gadasz?
– Do Detroit na przykład.
– Jak to do Detroit? Niby po co? I kiedy? Skąd taki pomysł? – Robert był mocno zaskoczony.
– A tak sobie pomyślałem, by wyrwać się z Chicago.
– A czemu akurat Detroit?
– Bo ósmą milę chciałem zobaczyć.
– Jaką ósmą milę?
– No, dzielnicę z Detroit, tę z filmu z Eminemem o takim samym
tytule. A poza tym mam tam taką jedną znajomą i moglibyśmy przy
okazji ją odwiedzić.
Robert pewnie by mnie wyśmiał, gdyby wiedział, że film ten widziałam z osiem razy. Lubię filmy oparte na faktach, poza tym jestem fanem hip-hopu, a film ten opowiada o perypetiach młodego,
zbuntowanego rapera, któremu bardzo ciężko jest się wybić w świecie czarnej muzyki. Oprócz tego przedstawia historię człowieka,
który mocno wierzy w swoje umiejętności i pomimo braku wsparcia
dąży do celu, by w końcu go osiągnąć.
– A od kiedy ty masz znajomych w Detroit? – usłyszałem.
– A od niedawna. Na czacie ją poznałem. Ma na imię Dorota.
– Ty to masz pomysły!
Z tonu, jakim Robert to powiedział, można się było domyślić, że
zastanawia się, czy nie pomieszały mi się w głowie klepki. Bo komu
przychodzą tego rodzaju pomysły w niedzielę o tej porze? Robert
jednak telefonu jeszcze nie odłożył, tylko zadał kolejne pytanie, znowu z ironią w głosie.
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– A przynajmniej ładna ta twoja znajoma?
– Nie wiem, nie widziałem jej.
– To co, netem fotek nie da się przesłać?
– No jakoś nie.
– To tak w ciemno chcesz jechać? Powiedziałeś jej, że przyjedziesz,
czy chcesz ją zaskoczyć? Znasz ją w ogóle? – zainteresowanie Roberta zaczęło wzrastać.
– Gadamy na czacie co jakiś czas, już parę dobrych miesięcy, ale
czy się znamy, tego nie wiem.
– Ujęła cię konwersacją? To znaczy, że jest wygadana, tak? – dopytywał się.
– Nie wiem, chyba tak. Potrafi i lubi słuchać. Zadaje mnóstwo
pytań i wydaje się być mną zainteresowana.
– Ona po prostu na ciebie leci, człowieku! – wykrzyknął Robert.
– Może i tak. Często wspominała o naszym spotkaniu. No wiesz,
jak miałoby ono wyglądać i takie tam. Jestem jej ciekaw.
– Nie dziwię się. A do tego jeszcze dochodzi ta nutka tajemniczości.
– Dobra, koniec tematu – odpowiedziałem czując, że Robert
znów zaczyna ironizować. – Po prostu mam przeczucie, że to może
być bardzo fajna dziewczyna.
– Ta jedyna? – zapytał Robert.
– Spadaj! Dorota to tylko pretekst do tego, żeby zwiedzić Detroit.
– Dobra, dobra.
Usłyszałem, jak po swoich ironicznych wstawkach Robert wziął
głęboki oddech, pewnie chcąc mi dać do zrozumienia, że faktycznie
pora do łóżka. Miałem już się z nim żegnać, gdy nagle stwierdził:
– Musiałbym wujka zapytać.
– O co? – teraz ja byłem zdezorientowany.
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– No, o wolne. Zadzwonię do niego. Która to godzina? Trochę po
dziesiątej? Hmm, myślę, że jeszcze nie śpi, więc spoko. A gdzie ty
teraz jesteś?
– Właśnie skończyłem pracę i wsiadam do auta.
– Słuchaj, oddzwonię za moment – sapnął Robert.
– Rozumiem, że pisałbyś się na ten wypad?
– Nie wiem… poczekaj, zobaczę co na to wujek. Zaraz dam ci
znać.
– Ale jazda! – wykrzyknąłem siedząc już w samochodzie. Zacząłem układać sobie w głowie plan wycieczki do Detroit.
Zadzwonił telefon.
– No i co tam? – odezwałem się pierwszy.
– To kiedy chcesz tam jechać? – zapytał Robert, teraz już bez ironii, raczej niecierpliwie.
– Zaraz!
– W takim razie wpadaj do mnie na jakąś kawkę i w drogę!
– A co wujek na to? Nie robił problemu?
– No co ty? Powiedziałem mu, że poznałeś jakąś detroiczankę, że
potrzebujesz wsparcia i po sprawie. Dodał tylko, że we wtorek mam
się stawić w robocie.
– To ja jadę do domu szybko się przebrać i wpadam po ciebie za
jakąś godzinkę. Parz kawkę i jakieś kanapki możesz też zrobić.
Kwadrans później brałem już w domu prysznic zastanawiając się,
jakie ciuchy założyć na wycieczkę. Otworzyłem szafę, by wybrać coś
wygodnego, bo przecież do Detroit jest paręset mil. W moim
ciuchowym pieprzniku dokopałem się do ulubionych brązowych
bojówek. Bluzę sobie odpuściłem, bo było dość ciepło. Założyłem
tylko zieloną koszulę w kratę i trampeczki w podobnym kolorze.
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Wychodząc skusiłem się jednak na kurtkę ortalionową, którą ujrzałem kątem oka na krześle.
O umówionej porze zjawiłem się u Roberta, który mój żart z kanapkami wziął na poważnie. Podczas gdy ja wcinałem moją kolację,
on studiował uważnie mapę. Chwilę później byliśmy gotowi do
wyjścia.
Około północy jechaliśmy już autostradą I-90 zmierzając na południe, w stronę stanu Indiana, a potem Michigan. Co jakiś czas
zmienialiśmy się za kółkiem i zatrzymywaliśmy się na kubek mocnej
kawy i ciacho. Planowo, około szóstej rano, dotarliśmy do Detroit.
Stwierdziliśmy jednogłośnie, iż było za wcześnie, aby dzwonić do
Doroty lub udać się na zwiedzanie miasta, więc postanowiliśmy
uciąć sobie drzemkę.
Po ósmej rano siedzieliśmy już w jednej z przydrożnych śniadaniodajni, gdzie delektowaliśmy się świeżutkim omletem z zieloną papryką i pieczarkami, któremu towarzyszyły hash browns, czyli podsmażone, wcześniej starte na tarce ziemniaczki. Nie obeszło się również
bez kilku dolewek czarnej, słodzonej kawy, która jakże szybko stawiała na nogi.
– To co, jedziemy na miasto? – zaproponowałem.
– Jedziemy, ale gdzie dokładnie? – pytaniem odpowiedział Robert.
– Może zapytamy panią kelnerkę o miejsca, które tu warto zobaczyć.
Po chwili mijaliśmy już kilka ciekawych części miasta, które mieliśmy bliżej odwiedzić, między innymi starą dzielnicę fabryczną,
w której przychodziły na świat jakże prestiżowe amerykańskie samochody takie jak Ford, Chrysler czy Cadillac. Odwiedziliśmy też grec-
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ką dzielnicę, w której, oprócz dobrego jedzenia, mieściło się kilka
kasyn. Poza wymienionymi atrakcjami pochodziliśmy też po samym
centrum, przejechaliśmy przez slumsy i posiedzieliśmy nad rzeką.
– Patrz! Patrz! Robert, tam! Widzisz? – wrzeszczałem przyklejony
do przedniej szyby samochodu, pokazując palcem na zbliżającą się
do nas tablicę drogową.
– Na co mam patrzeć? – zapytał Robert.
– Na ósmą milę! Ślepy jesteś? Na drogowskazie!
– Widzę, ale mnie tak nie strasz, bo prowadzę.
– Sorry, ale podjarałem się trochę.
W głębi duszy żałowałem, że z braku czasu nie mieliśmy szansy
zwiedzić dzielnicy Eminema.
Około godziny siedemnastej nadszedł punkt kulminacyjny naszej
wyprawy, czyli spotkanie z Dorotą. Miejscem spotkania było centrum handlowe na obrzeżach miasta, w którym znajdowały się polskie delikatesy, gdzie Dorota była ekspedientką.
– Słuchaj, a jak ta Dorota będzie brzydka i złośliwa? Co wtedy
robimy? – zapytał Robert.
– Zmyjemy się pod byle pretekstem – odpowiedziałem. – Gorzej
jednak, jak będzie fajna i ładna – szybko dodałem.
– A dlaczego?
– Bo trzeba tu będzie częściej przyjeżdżać. A blisko nie jest.
– Dobra nie ściemniaj, tylko patrz na mapę i mów mi, jak mam
jechać – Robert zakończył nasze wywody na temat Doroty..
Na miejscu byliśmy dziesięć minut później. Dorota okazała się
bardzo miłą osobą, ale nie taką, jaką sobie wyobrażałem. Po pierwsze delikatnie zaniżyła swój wiek, jak na moje oko, o piętnaście lat.
Poza tym to, gdy mówiła, to nie przypominało to stylu, którego
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używała w naszych czatowych rozmowach. Do dziś nie dowiedziałem się, jak dalece odbiegało od prawdy to, co mi o sobie mówiła.
A może osoba, którą spotkaliśmy, nie była prawdziwą Dorotą, ale
podstawioną znajomą? Tak czy inaczej rozmowa nam się nie kleiła
i chwilę później rozeszliśmy się w swoje strony, nigdy już ze sobą
w żaden sposób nie rozmawiając.
– E tam, nie przejmuj się! Przynajmniej o normalnej porze do
domu wrócimy – pocieszał mnie Robert.
– To fakt. Kto kieruje? Dasz radę? – zapytałem.
Robert skinął głową i odpalił auto.
Tymczasem w myślach wciąż wałkowałem temat internetowych
znajomości. Mogłem przynamniej o zdjęcie poprosić. Choć z drugiej strony można je sobie przerobić w photoshopie lub wysłać nie
swoje, więc bez różnicy.
– Wiesz – zagadnął Robert przerywając moje nieme wywody.
– Mam znajomego, który kiedyś miał podobną sytuację. Przez czata
i telefon w obie strony szły miłe słówka i mnóstwo fotek, a ich rozmowy często nie miały końca. Wreszcie nadeszła chwila pierwszego
spotkania. Ryzykanci z nich byli, bo zamiast na kawę, wynajęli domek nad jeziorem, gdzieś pod Szczecinem i postanowili spędzić tam
cały weekend.
– No i jak to się skończyło? – zapytałem.
– Mariusz, bo tak ma na imię ten mój kumpel, opowiadał, że jak
się spotkali oczarowania nie było. Pierwsze, o czym pomyślał, to jak
stamtąd najszybciej uciec.
– I co, zwinął się?
– Coś go tknęło, aby zostać. Poza tym domek był już opłacony, no
i bilet powrotny miał na niedzielę.
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– I co? Są dziś pewnie parą?
– Co do tamtego weekendu, to podobno w ogóle nie spali, do
późnych godzin nocnych tocząc długie i ciekawe rozmowy. Odnalazło się dwoje samotników. Parą nie zostali, ale do dziś utrzymują
kontakt i są dobrymi przyjaciółmi. Nie ma więc reguły na to, co
z takich czatowych znajomości może dalej wyniknąć. Daję głowę, że
jest wiele małżeństw, które poznały się klikając po nocach w klawiaturę.
– I tyle samo jest pewnie takich niewypałów, jak ten mój – wtrąciłem.
– Podsumowując temat Doroty – zauważył Robert. – Wcale mnie
nie dziwi, że ciągnie cię do Polek. Sam, z wielu powodów, wolę je od
pindowatych Amerykanek. Słuchaj, taka moja rada na przyszłość.
Następnym razem szukaj w Chicagolandzie, tu jest ich o wiele więcej niż w jakimś Detroit, a do tego nie trzeba tak daleko jeździć.
– Może masz rację – skinąłem głową. – A tak z ciekawości, to
w czym Polki są lepsze od Amerykanek?
– Oh, Karol! – zaczął.- Widać, że jeszcze żadnej tutejszej bliżej nie
poznałeś.
– No nie, ale do rzeczy.
– Stary, Amerykanki nie tykają się w ogóle robót domowych,
a słowo ‘zakupy’, zamiast z kupnem żarcia, kojarzy im się raczej
z wydawaniem kasy na ciuchy czy kosmetyki i błąkaniu się po galeriach handlowych. Żenada!
– No a nasze kobiety? – zapytałem.
– To ty nie wiesz? Polka to i dobrze ugotuje, i zajmie się porządkami, pranie zrobi i koszule wyprasuje.
– Trąci mi to antyfeminizmem – skomentowałem.
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– Oj, przecież wiesz, o co mi chodzi. Zresztą, póki co, nie ma
o czym mówić, bo dziewczyny brak, a z garnkami i odkurzaczem
daję sobie jakoś radę.
– A ja piorę! – pochwaliłem się. – A tak w ogóle, to które ci się
bardziej podobają?
– Stary, co to jest w ogóle za pytanie? – odburknął Robert jakoś
zniesmaczony.
– Dobra, nie było tematu, a ty lepiej patrz na drogę, bo zaraz będzie zjazd na Chicago – zakończyłem.
Po północy byliśmy już przy domu Roberta.
– To co, miłej nocki Robert. Dzięki za wycieczkę. Nastaw sobie
zegarek, żebyś nie zaspał do pracy, bo ci wujek wolnego więcej nie da.
– A co, planujesz kolejny wypad? – zapytał.
– Na razie nie, ale jakby coś się kroiło, to na pewno dam znać.
Kładłem się spać zmęczony, ale zadowolony. Wypad do Detroit
uznałem za udany, chociaż spotkanie z Dorotą okazało się niewypałem. Sam sobie byłem winien, bo nie musiałem jechać w ciemno.
Widocznie zagrała moja struna romantyka, bo pojechałem na randkę w ciemno, wyobrażając ją sobie w jasnych i pięknych, pastelowych barwach. A swoją drogą Robert miał rację; jeśli szukam sobie
stałej partnerki, to jest ich w Chicago całe mnóstwo. To prawda, że
po tych kilku miesiącach pobytu zacząłem odczuwać potrzebę stałego związku, tylko że żadna z naszych dziewczyn, to znaczy Polek,
nie pasowała mi do wspólnego myślenia o przyszłości. Ot tak, mieć
partnerkę do pogadania i pospania – taki model związku mi nie
odpowiadał, chociaż często był tu praktykowany. Dla mnie było jasne, że nie zaangażuję się bez wspólnego myślenia o przyszłości.
A na razie myślałem o przyszłości solo, bo dla mnie priorytetem

05 2013 09 Karol Stefanski, Gosc w Chicago 140-205mm.indd 105

2013-07-15 09:13:08

106 |

GOŚĆ W CHICAGO

było rozpoczęcie nauki. Czy zastanawiałem się nad tym od pragmatycznej strony? Czy kombinowałem coś z przyszłością w Stanach
i wyliczałem sobie, co mi da ukończenie koledżu? Odpowiedź brzmi:
Nie! Po prostu tak chciałem i już. Decydował imperatyw wewnętrzny.
Będąc już w bliskim kontakcie z fazą snu, po wyczerpującym, inspirowanym czatem wyjeździe pomyślałem, że chyba istotniejsze
jednak było wyjechać z wietrznego miasta, by się przewietrzyć, niż
rzeczywiście spotkać się z dziewczyną ‘na przyszłość’.

Lekcja historii, borówka amerykańska i nieposłuszny alternator

W niedzielę rano spotkaliśmy się przed domem wcześniej wspomnianego nauczyciela Rona, a stamtąd, siedmioma samochodami,
wyruszyliśmy do Michigan na zbiór borówek i grilla. W moim aucie
miałem jednego pasażera. Był nim pochodzący z Kosowa dwudziestoczterolatek o imieniu Fuad. Razem chodziliśmy na siódmy poziom, ale nasza znajomość nigdy nie wykroczyła poza szkolne mury.
Fuad był fanem piłki nożnej, więc byłem pewien, że podczas jazdy
na pewno będzie o czym gadać. I faktycznie rozmawialiśmy trochę
o piłce, o Chicago, o imigrantach… W pewnym momencie nasza
konwersacja zeszła na temat historii. Na samą myśl o tym przedmiocie zrobiło mi się niedobrze. Żaden z moich nauczycieli nie potrafił
mnie nim zainteresować. Odkąd pamiętam, przysparzała mi wielu
problemów, a teraz miałem przekonać się, że można ją polubić.
Wszystko zaczęło się od mojego niewinnego pytania, które chciałem zadać już dawno, ale było mi głupio.
– Fuad, co ci się stało w rękę?
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Jego lewa ręka była krótsza o połowę, a dłoń, zamiast pięciu, miała trzy małe palce.
– Długo by opowiadać – odpowiedział.
– Przed nami przynajmniej dwie godziny jazdy, więc czasu nam
chyba wystarczy? – palnąłem nie przypuszczając, co zaraz usłyszę.
– Gdy miałem dziewiętnaście lat, moje życie uległo zmianie – Fuad
zaczął swój monolog. – W Kosowie wybuchła wojna domowa, a ja i moi
albańscy rówieśnicy, czynnie w niej uczestniczyliśmy. Na początku mieliśmy tylko monitorować teren. Sprawy zaczęły się jednak komplikować
i szybko okazało się, że będę musiał nosić naładowany karabin.
Fuad szczegółowo opisywał dramatyczne dni wojny, godziny
i chwile niepewności. To, co się działo na jego oczach. To, co na
początku może powodowało wymioty, ale później stało się codzienną rutyną. Tylko kilka procent mojej uwagi było skupione na kierowaniu pojazdem; reszta na opowieściach Fuada. Wyobrażałem sobie
te wszystkie sceny, obrazy, które on wtedy widział. Byłem w szoku.
Dotarło do mnie, co znaczy słowo ‘wojna’ i bynajmniej różniło się
to od definicji, którą pamiętałem z lekcji historii.
– Pewnego dnia siedziałem z czterema innymi żołnierzami w czymś
przypominającym okop – kontynuował Fuad. – Byliśmy ostrzeliwani z każdej strony. Słyszałem każdy strzał, jakby wszystko działo się
w zwolnionym tempie. Nie potrafię opisać, jak się wtedy bałem czując, że mogą to być ostatnie momenty mojego życia.
Głos Fuada zaczął drżeć. Spojrzałem na niego i zobaczyłem twarz
człowieka czekającego na egzekucję. Sam chyba wyglądałem podobnie, a na pewno tak się czułem. Nie potrafiłem wykrzesać z siebie
ani jednego słowa. Nie wiedziałem, czy Fuad chce dalej opowiadać.
Nie wiedziałem, czy ja dalej chcę tego słuchać. Fuad kontynuował.
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– Nagle padła komenda: „Wychylić się i strzelać”. Dwóch z nas ją
wykonało. Niestety, była to dla nich ostatnia komenda. Ich ciała
osunęły się na nas. „Nie żyją” – powiedział któryś z nas. My jesteśmy
następni. Mieliśmy dwa wyjścia. Wychylić się, by podzielić los poprzedników lub czekać w okopie, przedłużając swój żywot o kilka
minut. Nagle usłyszeliśmy odgłos nadjeżdżających ciężarówek. Nie
wiem, ile ich było, kto nimi kierował i dokąd jechały. Wiem, że
przejeżdżając, na moment odcięły nas od linii ognia przeciwnika.
Spojrzałem na swych dwóch zszokowanych kompanów, po czym
wszyscy wyskoczyliśmy z okopu i zaczęliśmy biec na oślep, byle dalej od miejsca strzelaniny. Udało nam się ujść z życiem, ale zostawiłem tam dwóch kolegów. Razem chodziliśmy do szkoły. Do straty
bliskich też się przyzwyczaiłem, jako że wojna trwała dalej. Rękę
straciłem podczas wybuchu bomby, ale wciąż miałem więcej szczęścia niż inni. No a potem to już ucieczka do Stanów i tak tu zostałem – zakończył Fuad.
W ciszy dojechaliśmy do Michigan.
– Macie tu kosze i zaczynamy! – powiedział Ron, kiedy już byliśmy w rozpościerającym się na kilkuhektarowym obszarze borówkowym sadzie.
Zbierało się dość szybko, pomimo częstego podjadania. Później
przesypywało się je do mniejszych koszyczków i na koniec całego
borówkobrania, z inicjatywy Rona, zawieźliśmy je do skupu, kasując dla siebie niewielkie sumki.
– Byłaś już kiedyś w sadzie? – zagadałem do zbierającej obok, ładniutkiej i zgrabniutkiej Eryki.
– Tak, koło mojego rodzinnego domu w Meksyku jest równie
ogromny sad, ale w nim uprawiane są inne owoce. Często chodzi-
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łam tam z moją mamą zbierać owoce gujawy . A ty jesteś częstym
bywalcem sadów?
– Ostatni raz, który pamiętam, był jeszcze w podstawówce. Jeździliśmy w lecie z siostrą za miasto na truskawki. Pamiętam dobrze,
że całą wypłatę wydawałem jeszcze w ten sam dzień na wodę sodową
z sokiem i słodycze. A co to jest ten owoc gujawy?
– To ty nie wiesz? – odpowiedziała zaskoczona Eryka. – To taka
żółta odmiana śliwki.
– A ty wiesz, co to jest agrest lub rabarbar?
– Hee…?
– Tak właśnie myślałem – powiedziałem widząc skonfundowaną
minę Eryki. – To takie długie kwaśne badyle, nadające się na pyszny
kompot.
Opuściliśmy sad z kilkoma koszyczkami jagód odłożonymi na późniejsze pałaszowanie i pojechaliśmy do domku letniskowego Rona.
Tam czekała już pierwsza porcja kiełbasek i żeberek z grilla, o którą
zatroszczyła się Jill, żona Rona. Po wyżerce wyskoczyliśmy na plażę,
żeby pograć w piłkę, a wieczorem, na zakończenie tak owocnego
dnia, potańcowaliśmy w ogrodzie, przy wtórze latynoskiej muzy lecącej w jednej z radiowych stacji. Wiadomo, że wszystko co dobre
szybko się kończy, dlatego około dwudziestej pierwszej zaczęliśmy
się zbierać.
Kiedy wyjechaliśmy, na desce rozdzielczej zapaliła się w czerwona
kontrolka. Zadzwoniłem więc do jadącego przede mną Roberta, by
po chwili stanąć na parkingu na mały przegląd. Otwieramy maskę
mojej fury, a tu się dymi.
– Oj koleżko – zatroskany Robert kiwał głową, szperając i stukając w okolicach silnika. – Padł ci alternator.
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– Mów mi lepiej, czy dojadę, a jutro się zreperuje – rzuciłem niecierpliwie.
– No może i tak. Zobaczmy, jaki masz akumulator – Robert zaczął cichy monolog, po czym poszedł coś sprawdzić do swojego samochodu. – Masz szczęście! – wykrzyknął wracając. – Nowe samochody mają inne akumulatory, w których kabelki są łączone inaczej
niż w starszych modelach. Nasze jednak do nich nie należą i spokojnie będziemy mogli je przełożyć – powiedział Robert.
Nie bardzo go rozumiałem, bo nigdy nie byłem specem w dziedzinie motoryzacji.
– A możesz tak na chłopski rozum wytłumaczyć, o co ci chodzi?
– zaproponowałem.
– Czekaj, czekaj – przerwał mi szybko, po czym zaczął coś obliczać. – Dobra, mam! – wykrzyknął. – Z moich obliczeń wynika, że
będziemy musieli stanąć ze trzy razy w drodze i zamienić akumulatory – wyjaśniał Robert. – Tak więc, zanim akumulator się zdąży
wyładować, staniemy i zamienimy go. Ja dam ci mój naładowany,
a twój włożę do siebie i on podczas jazdy się naładuje. Trzy takie
zmiany i powinniśmy dojechać – wyjaśniał Robert.
I tak, z okiem na czerwonej kontrolce, bez muzyki, z uchem przy
komórce rozmawiając z Robertem, w końcu, przed północą, dotarliśmy szczęśliwie do Chicago. Nowy alternator nabyłem niezwłocznie na drugi dzień.
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Pomarańcza i stypendium

Po pięciu miesiącach nauki ukończyłem siódmy poziom ESL i otrzymałem swój pierwszy certyfikat z języka angielskiego. Tak mi się ta
cała nauka podobała, że nie zamierzałem poprzestawać. W następnym tygodniu rozpoczynał się kolejny kurs, będący odrębnym,
przygotowującym do uzyskania poziomu, jaki panował w koledżu,
to znaczy takiego, jaki był wymagany, by się do koledżu w ogóle
dostać. Ów kurs prowadzony był przez muzyka, pisarza, podróżnika
i przy tym bardzo dobrego nauczyciela, Jeffa Libmana.
Mając w głowie wspomnienia z pierwszych lekcji z poprzednich
poziomów, nie sądziłem, że i na tym coś mnie zaskoczy. Wchodzę
do klasy. Siadam i rozglądam się, czy są tu jakieś znajome twarze. Ze
trzy osoby znam, a cała reszta to nowi. W międzyczasie wchodzi
jeszcze kilka osób i po chwili siedzimy już wszyscy na obrzeżach
dużego prostokątnego stołu. Wchodzi nasz nauczyciel.
– Mam na imię Jeff i witam wszystkich serdecznie na ósmym poziomie lub, jak wolicie, na kursie ‘pre-college’ – oznajmił pogodnie
nauczyciel. – Jako że na dwóch ostatnich poziomach wałkowaliście
gramatykę, tu skupimy się na czymś trochę ciekawszym, w czym tę
gramatykę też będziemy wykorzystywać – objaśniał Jeff. – Skupmy
się teraz na dwóch książkach, które przyniosłem. Pierwsza nosi tytuł
„Life of Pi”, druga – tu Jeff uniósł do góry białą książkę formatu A4
w twardej oprawie, po której otwarciu okazało się, że miała puste
strony. – to książka, którą napiszecie wy. Ma ona dwadzieścia osiem
stron i będziecie mieli następne dwa miesiące, by je wypełnić – zakończył Jeff.
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Ciekawe – pomyślałem sobie. – Cztery miesiące temu ledwo składałem zdania i rozumiałem czytanki, a teraz miałem czytać i pisać
książkę. Nie wiedziałem jeszcze, czy to zadanie było wykonalne, ale
pomysł mi się spodobał.
Czytanie ”Life of Pi” szło mi dosyć mozolnie, co zauważył Jeff
proponując, byśmy niektóre rozdziały czytali i omawiali na lekcjach.
Co do pisania, poszło jak po maśle. Patrząc z perspektywy czasu
widzę, że język był dość prosty, ale czyta się to raczej nieźle. Napisałem sprawozdanie ze spędzonego wraz ze znajomymi weekendu w
wakacyjnym miasteczku Wisconsin Dells, oddalonym od Chicago
o trzysta pięćdziesiąt kilometrów na północny zachód. Latem gromadzi zwolenników wesołych miasteczek i parków wodnych, zimą
zaś narciarzy.
Pomysł wyjazdu narodził się, gdy siedzieliśmy w barze z Robertem
i trzema meksykańskimi przyjaciółkami ze szkolnej ławki.
– Nie ma co gadać, po prostu tam jedźmy – powiedziałem.
– Ale kiedy? – ktoś zapytał.
– Jutro – odpowiedziałem spodziewając się zaskoczenia towarzystwa.
– Na jak długo?
– Dwa dni.
– Nam pasuje – odpowiedziały dziewczyny.
– Mnie też – rzucił Robert.
Wyjazd nastąpił następnego dnia o świcie. Wyruszyliśmy trochę
na wariata, ale na miejscu zaplanowaliśmy atrakcje i noclegi. Oczywiście nie obeszło się bez zgrzytów. Kobiety były zwolenniczkami
zakupów, my woleliśmy popływać łódką. One chciały tracić czas
i pieniądze na posiłki w restauracjach, my stawialiśmy na kanapki.
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Po przeczytaniu mojego opisu naszej wycieczki, dziewczyny były
trochę zniesmaczone tym, że o wszystkim szczegółowo napisałem
i wkleiłem akurat te zdjęcia, na których widniały ich zdegustowane
miny. Najważniejsze, że Jeffowi moja opowiastka się spodobała.
Idąc na lekcję Jeffa, nigdy nie wiedziałem czego się spodziewać.
Pewnego dnia wchodzę do klasy i widzę na stole dość dużą pomarańczę.
– Wszyscy gotowi? – pyta Jeff dodając, że dziś popracujemy nad
kreatywnością. – Jak zauważyliście, położyłem tu przed wami owoc,
o którym mógłbym powiedzieć, soczysty, kwaśny lub słodki, z, lub
bez pestek w środku. Ma kolor pomarańczowy, a kształtem przypomina kulę czy piłkę do bejsbola. Jest owocem zdrowym, zawiera
witaminę C. Można wycisnąć z niego sok. To nudny i banalny opis,
nie sądzicie? Takiego opisu od was nie chcę. Poza tym nie możecie
użyć żadnego ze słów, które przed chwilą wypowiedziałem w swoim
opisie, takich jak na przykład okrągły, soczysty, pestki, itd. – zakończył Jeff dając nam po kartce papieru i dwadzieścia minut na wykonanie zadania.
Chociaż na początku miałem pustkę w głowie, z zadaniem sobie
poradziłem. Mój opis wyglądał następująco: „Doskonale wie, jak
wywołać słodko – kwaśną rozkosz podniebienia. Zapachem przywołuje bożonarodzeniowe wspomnienia, zaś smakiem prowokuje
do marzeń o toskańskiej krainie. Z kolei za sprawą swojej skórki, od
wieków poróżnia amatorów gorzkiej czekolady z miłośnikami kobiecego piękna”.
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E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, wreszcie połapałem się, o co chodzi w tych zniżkach
dla zamężnych na ubezpieczenie samochodu, z których od jakiegoś czasu korzystam. Jakbym miał wypadek i by mnie namierzyli,
mógłbym się nieźle wpakować, jako że podałem nieprawdziwe
informacje, że mam żonę. Wiem, że nie powinienem z takiej
zniżki korzystać. Ale że ci od ubezpieczeń mi w ogóle coś
takiego proponowali, ba, polecali – tego nie kumam. Elo!”

Poziom ósmy dobiegał końca. „Life of Pi” zostało przeczytane
i przerobione. Nasze rękopisy też zostały ukończone, po czym trafiły do innych studentów celem przeczytania i wystawienia opinii.
– Więc co, kolejny twój przystanek to koledż, tak? – zapytał mnie
na ostatniej naszej lekcji Jeff.
– Że co? Ja? – zmieszany odpowiedziałem dodając, że do koledżu
pewnie niełatwo się dostać i że przedmioty po angielsku, a w ogóle to
za koledż trzeba płacić dużo pieniędzy, dodawałem kolejne wymówki.
– Pamiętam, jak na początku kursu mówiłeś, że twoim celem jest
studiowanie w USA, tak? – przerwał mi Jeff.
– No tak – potwierdziłem.
– To skąd taka fala wymówek? – zapytał.
Nie miałem na to odpowiedzi. Może uwarunkowane to było tym,
że dotychczas chodziłem na lekcje dla imigrantów, a nagle miałem
zacząć uczęszczać do koledżu z Amerykanami? Na kursach ESL
wszyscy byliśmy równi – imigranci z różnych krajów, którzy mieli
ten sam cel – nauczyć się jak najszybciej angielskiego. Wobec tego
doskonale się rozumieliśmy i mieliśmy wiele wspólnego, pomimo
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dzielącego nas wieku, pochodzenia czy wykształcenia. Pójście do
koledżu to jednak inna bajka, bo tutaj studentami byli Amerykanie.
W przeciwieństwie do nich, nie posługiwałem się swobodnie językiem i studiowanie po angielsku najzwyczajniej mnie przerażało.
– Ja tam uważam, że to jest odpowiedni moment, byś rozpoczął
przygodę swoich edukacyjnych marzeń – przekonywał Jeff.
Wciąż się broniąc wtrąciłem, że nawet jakbym chciał, to mnie po
prostu nie stać przy obecnych zarobkach, jakie otrzymuję za pracę
w restauracji. Na tę wymówkę Jeff był świetnie przygotowany, zaczynając temat stypendiów.
– Jest takie jedno, które opłaca studia w stu procentach, no. może
nie licząc kosztu książek – kontynuował Jeff. – Ale te można kupić
używane.
Jeff nie wiedział o jeszcze jednej, chyba najważniejszej rzeczy, która nie pozwoliłaby mi dostać jakiekolwiek stypendium – pomyślałem. Postanowiłem, że powiem mu o swojej wizie, która wygasła
jakiś czas temu. Zdawałem sobie sprawę z tego, że moje marzenie
o studiowaniu za moment może obrócić się w wielką porażkę.
Jeff, usłyszawszy moją historię, wcale się nie zdziwił tłumacząc, że
stypendium to skierowane jest właśnie do takich osób jak ja, czyli
nielegalnych gości.
– Niemożliwe! – powiedziałem, a raczej wykrzyczałem.
– Możliwe – odpowiedział Jeff. – Teraz niestety muszę lecieć. Spotkajmy się jutro, to podam ci więcej szczegółów na temat warunków
koniecznych do jego otrzymania.
Następnego dnia spotkaliśmy się ponownie.
– W związku z tym, iż nie ukończyłeś amerykańskiej szkoły średniej, musisz, czym prędzej dostarczyć przysięgłe tłumaczenie swoje-
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go maturalnego świadectwa z Polski – zaczął Jeff. – Wymagana średnia ocen to przynajmniej 4,0.
Jaką ja tam miałem średnią? – próbowałem sobie przypomnieć.
– Innymi warunkami są… – kontynuował.
Ja jednak przerwałem mu mówiąc, że muszę zadzwonić. Połączyłem się z ciocią z Polski.
– Poczekaj, zaraz znajdę twoje świadectwo – zaproponowała. –
Powiedz swojemu nauczycielowi, że niezłym byłeś kujonem, bo
oprócz czerwonego paska w czwartej klasie, średnia na świadectwie
maturalnym to 4,4 – śmiała się ciocia.
– To szukaj tłumacza – odpowiedziałem.
– Jakiego tłumacza? – spytała zdziwiona.
– No, przysięgłego.
Widocznie byłem tak podekscytowany tą informacją na temat
średniej, że zapomniałem dodać, po co mi ona właściwie była. Wytłumaczyłem szybko istotę sprawy, a ciocia zapewniła, że nazajutrz
pójdzie do biura tłumaczeń.
– Kolejnym wymaganiem jest wypełnienie formularza, do którego należy dołączyć dwie referencje polecające od nauczycieli – zabrał ponownie głos Jeff dodając, że jedno napisze on sam, a drugie
na pewno da mi Ron. W niespełna dwa tygodnie skompletowałem
wszystkie potrzebne dokumenty mając nadzieję, że złożę je do dziekanatu bez żadnych dodatkowych przygód czy niespodzianek. Myliłem się.
– Nie wystarczy im mój amerykański dowód osobisty lub prawo
jazdy? – pytałem podenerwowany Jeffa, nie mogąc zrozumieć, dlaczego chcieli, abym pokazał im paszport z moją nieważną wizą. Nie
mieściło mi się w głowie, że ktoś, widząc paszport bez ważnej wizy,
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mógł dać mu pomoc finansową zamiast go deportować za nielegalny pobyt. Ale tu przecież warunkiem koniecznym było to, by właśnie być nielegalnym imigrantem bez ważnej wizy! Taki paradoks!
– Ale w czym problem? – zapytał mnie nagle Jeff dodając, bym po
prostu przywiózł paszport i będzie po sprawie.
No tak, będzie po sprawie. Tylko czy wyjdę z tego cało? – pomyślałem przypominając sobie historię, którą niedawno opowiedział
mi znajomy. To historia Marka, żonatego Polaka, który w Chicago
mieszkał dziesięć lat. Jego żona Ania w Stanach jest od lat sześciu.
Obecnie na urlopie macierzyńskim, jako że ich drugi synek ma niespełna roczek. Marek miał firmę budowlaną i jak sam mówi, robi
wszystko. W zimie najchętniej wnętrza, a w lecie dachy, elewacje jak
i to, na co jest zapotrzebowanie. Pewnego pięknego dnia, w drodze
z pracy do domu, Marek zostaje zatrzymany przez nieoznakowany
wóz policyjny. Dwaj gliniarze legitymują się odznakami, szybko stawiają mu zarzuty i zabierają na posterunek celem przesłuchania.
Marek jest w Stanach nielegalnie, więc następny przystanek dla niego to lotnisko. Zostaje odprowadzony do samolotu, a dziesięć godzin później, z ‘misiem’ w paszporcie, jest już w Polsce. Bynajmniej
nie tak wyobrażał sobie swój powrót do ojczyzny. Nie wiem, czy
pozwolono mu się spotkać z żoną i dziećmi lub zabrać swoje rzeczy.
Wiem natomiast, że byli na tyle uprzejmi, że dali wybór docelowego
miasta w Polsce. Czyli tak po prostu mogą cię z ulicy w ciuchach
roboczych zwinąć i deportować? – pytałem znajomego, który mi
ową historię opowiadał, na co on odrzekł, że właśnie tak, dodając,
że żona Marka, Ania, nie mogła męża firmą ani kierować, ani zamknąć, ani sprzedać, gdyż wszystko było zarejestrowane na męża.
Może, będąc żoną, miała jakieś prawa do firmy, ale wolała siedzieć
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cicho, jako że sama w Stanach była nielegalnie. Nie wiem, czy Markowi kiedykolwiek udało się wrócić do Chicago, jak i co się dziś
z nim i jego rodziną dzieje. Wiem jednak, że historie takich deportacji to tu w Chicago chleb powszedni. Są naloty na fabryki czy supermarkety, a wszystko by pokazać publicznie, kto tu rządzi i jak
walczy się z nielegalnymi imigrantami, którzy „zabierają Amerykanom pracę”. Ciekawe, czy jego historia była czystym przypadkiem,
czy efektem donosu jakiegoś zazdrosnego konkurenta.
Dlaczego właściwie wspomniałem o dramacie Marka? Dlatego, że
jego historia przypomniała mi się w momencie, gdy w szkole powiedziano mi, że muszę dowieźć swój paszport; warunek konieczny do
otrzymania stypendium. Nie bez powodu paszport był zakopany
gdzieś na dnie szafy. Teraz miałem go jednak stamtąd wyjąć i zabrać
na małą wycieczkę. A jak zatrzyma mnie na rutynową kontrolę policja, znajdzie go i zobaczy, że nie mam wizy? Czy wówczas pozwolą
mi jechać dalej, czy potraktują tak jak Marka? A może po prostu
powiedzą, że imigracyjnymi sprawami się nie zajmują? Rutynowych, przypadkowych zatrzymań z udziałem policji miałem na swoim koncie około pięciu. Może dziś miało nastąpić szóste? Może pojadę inna trasą niż zwykle lub o innej porze? Do głowy przychodziło
mi mnóstwo pytań i zwyczajnie miałem cykora. Trudno, ryzyk fizyk
– powiedziałem sobie, po czym włożyłem paszport do kieszeni
i udałem się do samochodu. Wyruszyłem w swoją najdłużej trwającą podróż do szkoły. Mijam pierwszą przecznicę i każdy biały samochód który widzę, od razu kojarzy mi się z radiowozem. Zatrzymuję
się na czerwonym świetle i przekładam paszport z kieszeni do
schowka sądząc, że tam będzie mu bezpieczniej. Wjeżdżam na ulicę
Wilson, na końcu której znajduje się szkoła, do której powinienem
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dotrzeć za dziesięć minut. Jest i parking koledżu. Zatrzymuję się
i wybiegam czym prędzej z auta.
– Paszport! – wykrzykuję i wracam do samochodu. Po chwili wchodzę do szkoły czując, jakby ktoś mnie ciągle obserwował. W każdej
osobie widzę strażnika imigracyjnego. Nagle, nie wiadomo skąd,
wyskakuje znajoma postać krzycząc:
– Karol! Kopę lat! Gdzie się podziewałeś?
Myślałem, że padnę martwym blinem.
– Mohamet, debilu jeden! Czemu ty ludzi straszysz? – odpowiedziałem. – A poza tym to, że pracujesz na nocki i do szkoły nie
chodzisz, to nie znaczy, że ja się gdzieś podziewałem. A w ogóle
masz pojęcie, jak mnie właśnie wystraszyłeś, głąbie?
– Wyluzuj koleś! A tak w ogóle, to może byśmy do jakiegoś kina
skoczyli? – zapytał Mohamet. – Zadzwoń do mnie potem, jak coś
– dodał. – I wyluzuj, bo wyglądasz jakby mieli cię zaraz do więzienia
zamknąć – dorzucił odchodząc.
I deportować – dodałem w myślach.
– Dzień dobry. Ja miałem dowieźć paszport w sprawie stypendium. Oto on – podałem dokument sekretarce.
– Momencik, zaraz cię zawołam, bo pani od stypendiów jest aktualnie zajęta – odpowiedziała.
Po kilku minutach nadszedł czas na pokazanie mojej nieważnej
wizy. Pani wzięła paszport do ręki, poszeleściła kartkami niczym
strażnik graniczny, rzuciła okiem na zdjęcie, wizę i oddała mi dokument mówiąc, że decyzja o ewentualnym przyznaniu stypendium
zostanie ogłoszona do dwóch tygodni.
To nawet kopii nie zrobicie? – pomyślałem. – Ja tu mogłem zostać
deportowany i prawie zawału dostałem, a wy mój paszport na kilka
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sekund potrzebowaliście? Szybkim krokiem wyszedłem na parking,
wsiadłem do samochodu, by po około dwudziestu minutach być już
w swoim pokoju, gdzie mogłem w końcu odetchnąć i schować paszport w bezpieczne miejsce.
Po niespełna dwóch tygodniach dostałem telefon ze szkoły z wiadomością o przydzieleniu stypendium.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, nie zgadniesz na jakiej wysokości popijałem dziś
browara. Dziewięćdziesiąte szóste piętro! Trza było opić to
stypendium. Wyobraź sobie ścianę całą ze szkła, czyściutką
przy tym, że hej! Podchodzisz do niej i patrzysz przed siebie
i w dół. Bierzesz łyka piwka i wyobrażasz sobie, że latasz,
widząc pod sobą całe Chicago. Jeśli to za mało, to schodzisz
dwa piętra niżej na punkt obserwacyjny. Wchodzisz do szklanej kapsuły i czujesz się, jakbyś był na zewnątrz. Zresztą,
Kolo, to trzeba przeżyć. Pamiętam jak kiedyś sam mi opisywałeś skok ze spadochronem i nic z tego nie kumałem. Elo!”
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Wyjadacz drewna

Przez kilka kolejnych tygodni relaksowałem się, spędzając kolejne
weekendy na różne sposoby. Któregoś popołudnia, gdy wylegiwałem się w wannie, zadzwonił telefon.
– Karol, czemu nie odbierasz telefonów i dlaczego cię dziś nie było
w szkole? – zapytał żeński głos w słuchawce.
– A co to, już poniedziałek? – odpowiedziałem. – Trochę mi się
weekend przedłużył i nie dałem dziś rady. A w ogóle to kto mówi?
– Tu Nicoletta.
– Co tam w szkole? Coś mnie ominęło?
– Ron oddawał testy.
– Zaliczyłaś?
– Tak i ty też. Ale nie po to dzwonię.
– Więc co jest grane?
– U mojego męża w firmie szukają kogoś do pracy.
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Zdziwił mnie sam fakt telefonu od Nicoletty, sympatycznej Rumunki, z którą zbyt często nie gadałem. A teraz jeszcze mówi o jakimś zatrudnieniu. Pomimo poweekendowego zmęczenia, postanowiłem być pomocny.
– Spoko, mogę jakoś pomóc?
– Pomyślałam, że byłbyś dobrym kandydatem.
– Z tego co wiem, to twój mąż pracuje w podłogach, a ja w tym
temacie jestem raczej zielony.
– On też był, jak zaczynał, a dziś jest ekspertem. A ty jesteś z Polski.
– No jestem. I co w związku z tym?
– Poszukują właśnie kogoś do obsługi polskich budowlańców,
którzy często ni w ząb nie rozumieją po angielsku.
– Poważnie? – wyraziłem zainteresowanie jej informacją. – Co
miałbym tam dokładnie robić?
– Sprzedawać podłogi. Drewniane przede wszystkim. Ale co do
szczegółów, to nie do mnie.
Moje ‘potureckie’ rany się już dawno zagoiły i miałem się nawet
zacząć rozglądać za robotą, tyle że brakowało mi jeszcze koncepcji
co do jej charakteru. Aż tu nagle spada mi oferta ze sklepu z podłogami, w której zachowałbym wolne weekendy. Biorę!
Kilka dni później miałem już za sobą szkolenie dotyczące gatunków drewna twardego, lakierów, narzędzi, kasy fiskalnej, jak i ogólnej sprzedaży. Najtrudniejsze było przestawienie się na amerykański
system metryczny, czyli cale, stopy czy pajnty. Jedyne co znałem, to
galon; od jakiegoś czasu tankowałem przecież benzynę. Wszędzie
chodziłem z miarką i próbowałem zrozumieć, jak jeden cal może
być podzielony na osiem części, a nie na dziesięć, tak jak to jest
z centymetrem. Rozmowy pomiędzy klientami, a innym sprzedaw-
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cą były często dla mnie jak czeski film. Jak tu zrozumieć kogoś, kto
mówi, że szuka deski dębowe niestandardowe, czyli 5/8? I czy wiadomość, że standardowe to 3/4 mogła mi w czymś pomóc? Nie!
Po kilku miesiącach, tak jak to Nicoletta przewidziała, bez wahania
obsługiwałem klientów, doskonale rozumiejąc, że grubość 3/4 cala
była najczęściej używana jako drewno solidne, a 5/8 używana jest
w produktach typu ‘deska barlinecka’, chociaż solidne drewno bambusowe było dostarczane tylko w takiej grubości zamiast 3/4.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, byłeś kiedyś dumny i zadowolony z bycia Polakiem?
Chyba głupie pytanie. Tak jakoś mi się skojarzyło. Bo wiesz,
tę pracę w podłogach dostałem właśnie dlatego, że jestem
Polakiem. Wcześniej myślałem, że polski paszport za oceanem
do niczego się nie przyda. Mile mnie zaskoczyli. Elo!”

Polskie radio wita gościa

Do naszego sklepu z podłogami zawitał przedstawiciel wodnych
lakierów, celem nawiązania współpracy. Przyjechał aż z Niemiec
i, oprócz swoich solidnych produktów, zorganizował dwudniowe
warsztaty prezentacyjne dla zainteresowanych kontrahentów. W celu
nagłośnienia sprawy, jak i dla samego zareklamowania naszego sklepu, szefowa zorganizowała wywiad w chicagowskim polskim radiu.
Jako że Rudolf, nasz niemiecki partner, nie znał języka polskiego, ja
miałem robić za tłumacza. Wyglądało to tak, że pani redaktor po
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polsku zadawała pytanie, które Rudolf znał wcześniej i odpowiadał
po angielsku, po czym ja zamieniałem to na polski.
Po wywiadzie postanowiłem oprowadzić Rudolfa po Jackowie. Nie
mógł zrozumieć, jak w Chicago mogło być więcej Polaków niż w Warszawie. Tłumaczyłem mu, że oficjalnie w Warszawie jest więcej, ale jeśli
policzyć nielegalnych Polaków, wówczas przoduje Chicago. Szliśmy
właśnie ulicą Milwaukee, nieopodal jednego z polskich bufetów, gdy
zauważyłem dwie zapijaczone postacie na horyzoncie. Pewnie moi rodacy – pomyślałem. Na Meksykanów mi nie wyglądają, a Amerykanie
owszem, nie są abstynentami, ale jak się upiją, to raczej idą do domu
spać, a nie jak nasi, włóczą się po ulicy, zbierając na kolejne wino. Próbuję zagadywać Rudolfa, by nie zwracał na nich uwagi, ale kątem oka
widzę, jak ci dwaj coś mamroczą i idą w naszym kierunku.
– Poratujcie panowie – mówi jeden.
– W czym poratować? – pytam cofając się o krok, by nie wdychać
parujących promili alkoholu.
– Brakuję nam kilka dolarów do butelki – odpowiada drugi.
Przynajmniej szczerzy i nie ściemniają, że na chleb zbierają.
– Panowie – zacząłem. – Niestety nie popieram celu, na który
zbieracie, więc nic z tego. Przepraszam, do widzenia.
Przyzwyczai się jeden z drugim do takiego żebrania i dopóki inni
będą im dawać, nie ma szans, by z tego wyszli. Rudolf nie pytał
o szczegóły; chyba domyślił się, czego chcieli. A może było mu niezręcznie to skomentować?
Po kilku dniach dostaliśmy z radia nagranie, które bardzo spodobało się mojej szefowej. Zyskaliśmy też dzięki temu kilku nowych
klientów. Szefowa postanowiła pójść za ciosem i niedługo potem
pojechałem na kolejną wycieczkę do studia. Tym razem miałem
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opowiadać o naszych, jakże wysokiej jakości, produktach. Przed
wejściem na antenę prowadzący redaktor dostał ode mnie listę pytań i zagadnień, które mieliśmy poruszyć w naszym wywiadzie. Jako
że nie orientował się zbytnio w temacie podłogowym, kierował naszą rozmową tak, że zamiast o produktach z mojego sklepu, gadaliśmy o dywanach czy kuchennych płytkach. Wszystko było po polsku, więc moja szefowa, z pochodzenia Rumunka, nie była w stanie
wyłapać naszych gaf i gadania nie na temat. Ona tylko podpytywała
odwiedzających nas polskich kontraktorów, czy słyszeli reklamę. Jak
ci skinęli głową, była wniebowzięta, a ja cieszyłem się, że miałem
okazję zasiąść w prawdziwym studiu radiowym.

Liga Podhalańska

Któregoś dnia pomagałem klientowi załadować drewniane klepki.
Gdy otworzyłem tylne drzwi w jego miniciężarówce, zauważyłem
leżący w środku piłkarski sprzęt treningowy i kilka piłek.
– A co tu robią te futbolówki, panie Staszku? – zapytałem.
– Dzisiok momy trening i wziołek je, bo bedom tam jechać prosto
z roboty – odpowiedział Staszek góralską gwarą. – Ino bramki zem
zapomnioł.
Oprócz posiadania firmy budowlanej oraz piastowania stanowiska prezesa chicagowskiej amatorskiej Ligi Podhalańskiej, Staszek
był również menedżerem jednej z drużyn.
– A ty nie przyloz byś do nos pogroć w piłecke? – zaproponował.
– Ależ oczywiście! – wykrzyknąłem radośnie czując się, jakbym
podpisał kontrakt z jakimś ważnym klubem.
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Nazajutrz poszedłem na trening, a w weekend już zagrałem w towarzyskim turnieju, jako reprezentant Skalnych Stare Bystre. Bramki nie strzeliłem, ale, co ważniejsze, zostałem zaakceptowany przez
chłopaków z drużyny. W barwach Skalnych grałem przez kolejne
cztery sezony, stając trzy razy na podium.

Tanecznym krokiem na trening z Jankiem

W kwietniu 2004 roku przypadało dziesięciolecie istnienia Ligi
Podhalańskiej. Z tej okazji odbył się bal na który, oprócz lokalnych
sportowców i działaczy, przyjechali również byli sportowcy z Polski,
tacy jak Józef Łuszczek, pierwszy polski mistrz świata w biegach narciarskich i bramkarz Jan Tomaszewski, ten sam, który zatrzymał
Anglików na Wembley w1973 roku.
Oprócz zaszczytu dzielenia stolika z wyżej wymienionymi panami, nazajutrz mieliśmy wielką przyjemność odbyć trening z Janem
Tomaszewskim w roli głównej. Pomysł na trening narodził się podczas balu. Jeden z zawodników mojej drużyny dowiedział się, że
Tomaszewski zostanie w Chicago na kolejne dwa dni. Zagadaliśmy
szybko z prezesem, czy nie dałoby się w tym czasie zorganizować
zajęć. Tomaszewski spojrzał w swój kalendarzyk, coś w nim pokreślił, po czym powiedział:
– Jutro mam wprawdzie kilka spotkań, ale jeśli umówimy się na
dziesiątą rano, to bardzo chętnie się z wami spotkam.
– Choćby nawet była to siódma rano, to będziemy na czas! –
wtrącił któryś z nas.
– No to jesteśmy umówieni – zakończył rozmowę Tomaszewski.
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Na trening stawiło się jedynie trzech bramkarzy (inni widocznie
byli niedysponowani po wczorajszym balu, a może wiadomość o treningu do nich nie dotarła?). Ja byłem asystentem podającym piłki.
Trenując ustawienie bramkarza przy rzutach rożnych, wrzucałem
piłki na piąty metr. Może to nic wielkiego, ale wtedy było to dla
mnie wyjątkowe przeżycie.
Co do samego Jana Tomaszewskiego uważam, że polityka w ostatnich latach mu zaszkodziła. Powinien zostać przy tym, na czym zna
się najlepiej, czyli piłce nożnej.
E-MAIL DO KOLA:
„Jak to kolo jest, że Budka takie rzeczy wyrabia? Przylatuje tu do nas i Polonię rozwściecza! Mieli dać dwa koncerty.
Na ten sobotni się nie wyrobiłem, a z niedzielnego sam zrezygnowałem. Dowiedziałem się bowiem, że przyjechali tu promować swoją nową płytę i nie zagrali ani jednego ze starych,
dobrze każdemu znanych kawałków. Podczas sobotniego koncertu
ludzie ponoć na głos rzucali obelgi w stronę schodzącego
zespołu, a na niedzielnym frekwencja spadła drastycznie. Nic
w tym dziwnego. Polacy, którzy na emigracji w Stanach są od
pół wieku, czekali na znaną im Budkę Suﬂera, a nie na kapelę,
która, prócz wyglądu, Budki nie przypominała. Nowe numery
zachciało się im promować na obczyźnie, przy których nawet
pośpiewać nie można było. Elo!”
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Nie taki diabeł straszny

– Może byś się do nas po prostu wprowadził? – zaproponowała
Romelia podczas jednego z wieczorów, które u niej spędzałem.
– Jak to wprowadził? – zapytałem mile zaskoczony.
– Spędzasz u nas mnóstwo czasu, trzy razy w tygodniu nocujesz,
a poza tym miałbyś stąd bliżej do szkoły.
Romelia miała rację. W swoim mieszkaniu bywałem rzadko. Przeprowadzając się mógłbym ją wspomóc finansowo, zamiast wydawać
kasę na pokój, w którym byłem gościem. Romelia to moja dobra
przyjaciółka ze szkoły. Pochodziła z Kolumbii, a w Stanach była od
roku 2001. Była trzydziestokilkuletnią rozwódką, z dwojgiem dzieci
na utrzymaniu. Jej były mąż mieszkał w Kolumbii, gdzie ponownie
się ożenił i założył rodzinę. Zająłem wolny pokój w dużym mieszkaniu Romelii.
Niedługo po przeprowadzce zaczęła się moja przygoda z tańcem
latynoamerykańskim. Zmęczenie pracą i jednoczesnym studiowaniem często odreagowywałem w weekendy, wyskakując ze znajomymi na imprezy do klubów, barów i tym podobnych miejsc. W niedzielę budziłem się koło południa, brałem prysznic i wyruszałem na
spacer, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Wracając zahaczałem
o wypożyczalnię filmów, które oglądałem wieczorami w towarzystwie Romelii i jej nastoletnich dzieci, Sary i Juana. W niedzielę do
wyrka kładłem się dość wcześnie pamiętając, że od poniedziałku
władzę nad moim snem przejmuje budzik, bezlitosny pogromca
śpiochów, rozpoczynający swoją wartę o szóstej rano. I tak przez
pięć dni w tygodniu.
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Pewnego niedzielnego poranka wszystko się zmieniło. Około dziewiątej obudziły mnie dochodzące z livingroomu odgłosy tupania
i głośnej muzyki. Przykryłem głowę poduszką, ale że to nic nie dało,
postanowiłem wstać i osobiście zareagować.
– Niektórzy chcieliby jeszcze pospać – oznajmiłem.
– Przyłącz się do nas – usłyszałem dochodzący z kuchni głos Romelii.
– Boli mnie głowa i ledwo widzę na oczy, więc podziękuję – odpowiedziałem, próbując wrócić do pokoju. Ale Romelia, wraz ze swoją
koleżanką, szybko zagrodziły mi drogę, więc postanowiłem ewakuować się do łazienki.
Prysznic trochę mnie orzeźwił, ale nie na tyle, bym chciał tańczyć.
Rozglądam się po mieszkaniu i zastanawiam się gdzie ja właściwie jestem. Czyżby wczorajsza impreza wciąż trwała? Doliczam się w sumie
sześciu osób. Dwie w kuchni smażą placuszki, a reszta tańczy latynoskie wygibasy. Czując suszę w gardle sięgam po szklankę soku pomarańczowego. Ponownie próbuje się ulotnić, jednak tym razem bez
powodzenia.
Po usilnych staraniach całej szóstki daję się namówić.
– No dobra, spróbuję – zgadzam się niechętnie, pozbawiony
wszelkich racjonalnych wymówek.
Ale ja przecież nie umiem tańczyć w parze – myślę sobie. Po chwili stoję już obok długonogiej Kataliny, która pokazuje mi podstawowe kroki salsy, licząc przy tym: „Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.”
– A teraz spróbujmy to samo, ale z muzyką – proponuje.
Po kilku kawałkach puszcza moje ręce mówiąc, że nie będzie mnie
już dłużej męczyć. Wyczuwając idealny moment na ucieczkę z lekcji
tańca, powoli zmierzałem ku wyjściu z salonu, aż tu nagle słyszę za
plecami.

05 2013 09 Karol Stefanski, Gosc w Chicago 140-205mm.indd 129

2013-07-15 09:13:09

130 |

GOŚĆ W CHICAGO

– A ty dokąd? To dopiero rozgrzewka. Nie będę cię już męczyć
salsą – sprostowała swoją wypowiedź. – Przejdźmy do bachaty.
Nie chcąc chyba zbytnio mnie męczyć i tym tańcem, po kilku
utworach przeszliśmy do merengue, a potem do kumbii, by całą sesję
zakończyć cza-czą i vallenato. Tak zeszła nam godzinka na parkiecie,
a ja nawet nie zdążyłem zauważyć, kiedy ten czas minął.
– Dobra, moi tancerze, teraz zrobimy sobie małą przerwę na arepę
– zaproponowała Romelia.
Arepa to typowy kolumbijski placek kukurydziany, odpowiednik
naszych placków ziemniaczanych.
– Który taniec najbardziej ci się podobał? – zapytała Katalina.
– Chyba ten pierwszy, czyli salsa – nieśmiało odpowiedziałem.
– A arepy, jak smakują? – wtrąciła Romelia.
– Arepy pierwsza klasa, dziękuję – odpowiedziałem prosząc o kolejną.
Po kilkunastu minutach zaproszeni goście zaczęli się zbierać.
Kolejnej niedzieli wrócili z jeszcze większą ilością kolumbijskich smakołyków i latynoskiej muzyki. Aby być w lepszej formie niż ostatnio,
postanowiłem w sobotę nigdzie nie balować, tylko pozostać w domu.
Niedzielnego poranka, ku zaskoczeniu wszystkich, byłem pierwszym
chętnym do tańca, podczas gdy inni jeszcze pili poranną kawę.
Po kilku takich niedzielnych salsowych porankach, w gronie optymistycznie nastawionych wobec świata i pełnych energii Kolumbijczyków, doszedłem do ciekawych spostrzeżeń. Porównując spędzanie wolnego czasu przez przeciętnego Kolumbijczyka i przeciętnego
Polaka, nasi wypadają dość blado i bynajmniej nie mam tu na myśli
koloru skóry. Polak – sobota wieczór – przygotowanie do imprezy,
a następnie wypad z domu, by przed klubem obalić jeszcze jakąś
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ćwiartkę (oczywiście celem zaoszczędzenia, gdyż w barach i dyskotekach alkohol tani nie jest). W niedzielę – kac i zdychanie. A co
możemy powiedzieć o przeciętnym Kolumbijczyku? Sobota – domówka u przyjaciół, oglądanie filmu. Niedziela – salsa i arepy.
Inne spostrzeżenie dotyczy mnie samego. Przez całe swoje życie
zarzekałem się, że nigdy nie będę tańczyć w parze (nie wliczając w to
poloneza na studniówce). Teraz, po kilku niedzielnych kolumbijskich sesjach, wprost rwałem się do tańca. Co więcej, nie wystarczały
mi same niedziele i chciałem ćwiczyć tak często, jak to tylko możliwe. W związku z tym poprosiłem Sarę, córkę Romelii, by raz w tygodniu uczyła mnie nowych kroków. Mówiła, że sama nigdy wcześniej
nie dawała lekcji, ale się zgodziła. Sara wykonywała wszystkie figury
naturalnie i spontanicznie, bez liczenia kroków, zaś mi zależało właśnie na wybijaniu rytmu. Chyba nie byłem gotowy na taki rodzaj
nauczania, więc postanowiłem zapisać się do szkoły tańca latynoskiego. Dość wolno w niej nauczali, a poza tym brakowało latynoskiego polotu, który zaobserwowałem u swoich kolumbijskich znajomych. Zacząłem więc szukać innego miejsca do nauki.

Moja przygoda z LSD

Jakiś czas później w moim życiu pojawiło się LSD, od którego
byłem bezpośrednio uzależniony przez kilka kolejnych lat, a właściwie to aż do dziś. LSD to skrót od Latin Street Dancing, największej
chicagowskiej szkoły tańca latynoamerykańskiego.
Przychodzę, aby się zapisać i mówię, że już chwilę tańczę, że chodziłem do innej szkoły i że w domu też ćwiczę. Pani, nie zaintereso-
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wana tym co mówię, wychodzi zza biurka i zaprasza do salki obok.
Włącza muzykę i każe się prowadzić. A ja, zaskoczony, zamiast prowadzić wyczuwam buraka na twarzy i watowate nogi. Robię pierwszy obrót i zamiast patrzeć na swą partnerkę, kieruję swe oczy na
stopy, a zamiast słuchać muzyki liczę: „Raz, dwa, trzy…, raz, dwa,
trzy…”. Z tego wszystkiego pozapominałem wszystkich kombinacji
i wykonywałem tylko jeden rodzaj obrotu, ciągle w tę samą stronę,
przyprawiając partnerkę o zawrót głowy. Instruktorka poradziła,
bym od tej pory ćwicząc kroki w domu pamiętał, by trzymać głowę
wysoko uniesioną, zamiast patrzeć na podłogę.
– Ale tak się nie da! Pozabijam się o własne stopy! – odpowiedziałem.
– Zapisuję cię na poziom 1B – zakończyła rekrutację.
Szybko się rozkręciłem i jeszcze szybciej zaliczałem kolejne poziomy, uczęszczając na lekcje cztery razy w tygodniu. Czasem też odwiedzałem weekendowe warsztaty taneczne, a raz w miesiącu uczestniczyłem w szkolnych potańcówkach. W każdej z czterech sal leciała
inna muzyka. Oprócz tego z naszą szkołą zsynchronizowanych było
kilka latynoskich barów, dając codziennie dwugodzinne salsoteki,
byśmy mogli przenieść nasze umiejętności na prawdziwy parkiet.
Także i tu bywałem przynajmniej dwa razy w tygodniu. Na jednej
z nich miałem okazję zobaczyć rasowych mistrzów kolumbijskiej
salsy – zespół Grupo Niche.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo w sądzie dziś byłem. Odebrać prawko, które mi miesiąc
wcześniej zabrała policja za szybką jazdę. Na koncert się
spieszyłem. Tu za takie wykroczenia idziesz do sądu. Zasia-
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dasz na wielkiej sali z innymi pięćdziesięcioma sprawcami
podobnych wykroczeń i czekasz, aż sędzia wywoła twoje nazwisko. Podchodzisz do niego, przyznajesz się do winy, on ci
daje świstek, z którym idziesz do kasy zapłacić osiemdziesiąt
baksów, odbierasz prawko i do domu. Ot, taki system. Elo!”

Rumuński kolega, słowiański lans i narkotyki

Miałem jednego takiego znajomego Alexandru, który pracował ze
mną w sklepie podłogowym. Był magazynierem i pochodził z Rumunii. W Stanach mieszkał już ze cztery lata, a to był rok 2005.
Miał najdłuższe zmiany ze wszystkich pracowników, bo jako pierwszy przychodził i jako ostatni opuszczał budynek. Do pracy przyjeżdżał swoim srebrnym BMW. Alex, bo tak na niego wołaliśmy, od
zawsze namawiał mnie do zmiany auta, a nasz dialog na ten temat
wyglądał zazwyczaj mniej więcej tak:
– Kupiłbyś sobie w końcu jakiś porządny samochód! – zaczynał Alex.
– Nie stać mnie, a poza tym nie mam takiej potrzeby – odpowiadałem spokojnie.
– Ale przecież możesz go wziąć na kredyt. Zobacz, jaka ta twoja
Acura jest stara. Wstyd nią jeździć.
– Stara może i jest, ale zabiera mnie wszędzie tam, gdzie potrzebuję.
– No ale jak będziesz chciał na przykład pojechać na wakacje na
Florydę, to ona ci się w połowie drogi rozsypie.
– Polecę więc samolotem.
I tak bez końca. Nie wiedzieć też czemu Alex (i nie tylko on w naszym sklepie), lubił często wracać do tego tematu.
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Wiosną do pracy zacząłem jeździć rowerem, co stało się kolejnym
pretekstem do dyskusji na ten sam temat. Tym razem było trochę
inaczej. Jak zawsze rozpoczął Alexandru.
– Czyżbyś sprzedał tego swojego rupiecia? Czy może się zepsuł
i dlatego przyjeżdżasz rowerem?
– Acura ma się dobrze – odpowiedziałem – ale jak dobrze zauważyłeś, wymieniłem ją tymczasowo na rower. Powodu byś pewnie
i tak nie zrozumiał. Słuchaj Alex, tylko uważnie, bo nie zamierzam
tego powtarzać – postanowiłem wyjaśnić mu, co myślę na temat
jego wywodów. – Jesteś posiadaczem fajnego samochodu. Jednak
tylko posiadaczem, gdyż prawie wcale go nie używasz. No chyba że
osiem kilometrów dziennie, w twoim przypadku do pracy i z powrotem, to jest używanie. Wspominałeś też, że w niedzielę, jak masz
wolne, to jedziesz dwie przecznice do pralni. Potem znów nadchodzi poniedziałek i odpalasz swoją furę rano na dziesięć minut, by ją
potem zaparkować przed naszą firmą na dwanaście godzin. I tak
codziennie sytuacja się powtarza, czyż nie? No i za tę przyjemność
oddajesz co miesiąc pół swojej wypłaty, spłacając w banku kredyt za
coś, co ci tu na ulicy codziennie śniedzieje.
Alexandru słuchał uważnie.
– Pomówmy teraz o moim rowerze – kontynuowałem. – Faktycznie, kosztował mnie on trochę i może masz rację mówiąc, że jest
więcej warty niż mój samochód. Nie dbam o to. Dbam jednak o to,
żeby jak najwięcej nim jeździć, czyli robić z nim to, czego ty nie
robisz ze swoim samochodem. Mianowicie używam go! Nie mając
wystarczająco czasu, aby jeździć po pracy postanowiłem, że będę
nim dojeżdżał właśnie tu. Poranna jazda stawia mnie na nogi lepiej,
niż kubek czarnej kawy. Podczas drogi powrotnej natomiast mam
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okazję, by wraz z potem wydalić wszystkie nabyte tu w pracy toksyny. Reasumując, ty masz coś, czego prawie nie używasz, ale za to
skracasz sobie wolny czas, pracując na spłatę kredytu; ja natomiast
mam spłacony rower, na którym staram się codziennie jeździć i na
co nie muszę wydawać ani grosza więcej. To tyle. Mam nadzieję, że
zrozumiałeś mnie dobrze.
Po tym moim monologu Alex już nigdy nie podjął tematu. Co nie
znaczy, że nie podejmował innych tematów, z których najciekawszy
dotyczył brania narkotyków. Ale o tym później.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, nie uwierzysz gdzie dziś byłem. Nie ważne gdzie, ale
kogo Kolo widziałem. I to z kilku metrów. Pewnie kojarzysz
takie postacie jak Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos,
Figo, Owen, Casillas, czy Raul?? Ich właśnie podziwiałem na
dzisiejszym treningu Realu Madryt (na który mnie o mało nie
wpuścili, bo miałem ponoć za bardzo wypchany plecak) przed
jutrzejszym meczem z meksykańskim Club Deportivo Guadalajara. Mam nadzieję Kolo, że będziesz oglądał jutrzejszy mecz.
Szukaj mnie gdzieś na trybunie za bramką. Elo!”

Co do samochodowych ekspertów, przypomina mi się jeszcze
inna historia. Dotyczy ona tym razem mieszkającego w Nowym
Yorku Polaka. Nasz bohater ma na imię Leszek i jest posiadaczem
nowiutkiego wozu Ford Mustang. Znów mówimy tu o posiadaniu,
a nie o używaniu. Od ponad roku Leszek jeździ do pracy pociągiem
i metrem, podczas gdy Czarny Mustang stoi zaparkowany pod do-
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mem. Na pytanie, dlaczego wybrał inne środki lokomocji odpowiada, że go nie stać na jazdę samochodem.
– Co miesiąc muszę spłacać kredyt, a poza tym auto dużo pali,
więc się nie opłaca. A do tego jeszcze trzeba zapłacić za wjazd na
autostradę i przejazd przez most – mówi Leszek.
Faktycznie myśli inteligentnie i ekonomicznie, ale czy tego wszystkiego nie można było uniknąć kupując na przykład tańszy model
auta? Czy nie wystarczyłaby na przykład, ekonomiczna w użytkowaniu i utrzymaniu, używana wersja Acura Integra? Tylko że taką furą,
to raczej nikomu się nie można pochwalić. No i co by kumple powiedzieli…
Oprócz lansu samochodowego, miałem też okazję zaobserwować
lans innego rodzaju, taki jak szpan komórkami, zegarkami i innymi
elektronicznymi gadżetami, czy oryginalnymi ciuchami. Ale zanim
o nich, to chciałem krótko dodać jeszcze coś o samochodach. Są
tacy modele, którzy potrafią wypożyczyć na weekend jakieś sportowe autko, by objechać nim w sobotnią noc kilka imprez. Podjeżdża
więc taki pod polską dyskotekę w Chicago, parkuje przed samym
wejściem, po czym wymachując kluczykami pakuje się do środka.
Tam nie zdąży jeszcze dobrze zamówić soczku i zdjąć skóry, gdy
wszyscy zebrani słyszą nagle jak DJ mówi: „Właściciel czerwonego
Maseratti zaparkowanego przed barem jest pilnie proszony na zewnątrz”. No to on soczek wciąga jednym łykiem, kluczykami dzwoni i już połowa zgromadzonych wpatruje się w naszego wyżelowanego bohatera, który dumnym krokiem maszeruje do wyjścia. Ale my
zostajemy w barze, by namierzyć tych od gadżetów i markowych
ciuchów. O tu, popatrzmy na ten oto czteroosobowy stolik, na którym, pomimo że już jest zajęty, nadal widnieje plakietka ‘rezerwa-
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cja’. Nasi herosi ubrani są w modne ciuchy z ogromnymi napisami
– nazwami znanych projektantów. Rękawki starannie podwinięte,
aby zegarki i bransoletki mogły świecić, niczym zawieszony nad
nimi stroboskop. Na stoliku, obok plakietki z rezerwacją, znajdujemy cztery telefony komórkowe. Czasem telefonów jest więcej, jako
że nasi biznesmeni – właściciele firm remontowych, mogą posiadać
dodatkowo po jednym służbowym telefonie. Oprócz komórek, na
naszym stoliku są też cztery szklanki do połowy wypitego piwa.
I póki co nie ma się do czego przyczepić. Wystarczy jednak poświęcić kolejny kwadrans na obserwację, aby się przekonać, jak nasi oryginałowie coraz mniejszymi łyczkami popijają swój browar. A może
oni zwyczajnie nie są smakoszami piwa lub czekają, aż im się ono
ogrzeje czy wygazuje. A może nie mają czasu na podnoszenie szklanki, bo ich ręce zajęte są co chwilę sprawdzaniem czegoś w telefonie.
Krótko mówiąc – niezłe przedstawienie.
Żyją tutaj też Polacy zupełnie innego pokroju. Wręcz przeciwieństwo opisanych przed chwilą oryginałów. Są to ludzie przywiązani
do tradycji. Często są natychmiast do rozpoznania, że to nasi właśnie. Nie muszą nic mówić. Można ich rozpoznać po ubiorze, bo
przywiązani do swetrów, kurtek i spodni, w których wylądowali na
amerykańskiej ziemi, pięć, dziesięć a nawet piętnaście lat temu wyglądają dość charakterystycznie. Nie wiem, czy to jest jakaś poza,
raczej przywiązanie do rzeczy, w których, albo z którymi przyjechali. Nasi rodacy są jakby zatrzymani w czasie. Jeśli nie stać ich na
drogie auto, przynajmniej dbają o swoją brykę, do tego stopnia, że
felgi wypolerowane starannie błyszczą się jak… no, rażą w oczy.
Polak budowlaniec do pracy jeździ kiepskim mini-busem, ubrany
w trampki i stare dżinsy zamiast odpowiedniej odzieży ochronnej.
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Jak najtaniej. Gdyby cokolwiek zainwestował w kombinezony,
sprzęt, reklamę, to miałby rozwijającą się firmę. Ale widocznie nasi
boją się rozwijać. Do tego często widać cwaniactwo pracowników
– branie robót na lewo, oszustwa. Lepiej wykiwać kogoś ze swoich,
niż na przykład Rosjanina, bo strach. Polacy jednak są pracowici.
Rzeczywiście są dobrymi fachowcami. Podobnie mają dobrą opinię,
jak w Anglii. Niestety, rzadko korzystają z potencjału fachowości
i przedsiębiorczości, a jeśli już tak się dzieje, to rzeczywiście potrafią
osiągnąć sukces.
Polski emigrant z Chicago wyróżnia się wśród innych nacji, także
słowiańskich, zawiścią, niepotrzebną rywalizacją i przesadną ambicją.
Polak jest niestety butny, jeśli tylko wyczuje, że ma nad kimś przewagę. A często wydaje mu się, że jest kimś lepszym od całej reszty.
Wrócę teraz do magazyniera Alexandru i jego historii narkotykowej ze mną w roli głównej. Rok 2006 był dla mnie czasem, gdy
wielorakie zaangażowanie w tysiące rzeczy zaczęło dawać o sobie
znać. Do pracy chodziłem sześć dni w tygodniu, a do szkoły pięć. To
już daje dni jedenaście. Do tego miałem dwa razy w tygodniu trening i mecz w niedzielę. Raz w tygodniu basen i spa, salsa ze dwa
razy, jak i inne wypady do barów czy na koncert. A tydzień przecież
miał tylko siedem dni. Sam się dziś dziwię, gdzie ja to wszystko
upychałem. Jak wspomniałem, mój zwariowany tryb życia miał
swoje konsekwencje. Objawiał się między innymi tym, że do pracy
przychodziłem niewyspany, często wyglądając jak zombie. Mój koleżka Alexandru, chcąc się niejako zemścić za pogawędkę na temat
jego auta, wykorzystał ten moment i rozpoczął kolejną dyskusję.
– Coś ty taki niemrawy? – zapytał mnie w obecności innych pracowników.
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– Nie wyspałem się, nie widać? – odpowiedziałem.
On jednak ciągnął temat.
– Ty taki niewyspany już od jakiegoś czasu chodzisz. I oczka masz
podkrążone, i w ogóle ciężko u ciebie z koncentracją – kontynuował
z głupawym uśmieszkiem na twarzy.
– Zmęczony jestem, bo siedzę po nocach i eseje piszę do szkoły.
Projekty robię. Mało śpię i dużo kawy piję – tłumaczyłem.
– A do tej kawy to sobie czegoś nie wsypujesz czasem? Jakiegoś
białego proszku?
– Porąbało cię?! – musiałem wrzasnąć, bo wszyscy na mnie spojrzeli.
– Bycie agresywnym to jeden z objawów brania prochów – dodał
szybko znikając za drzwiami prowadzącymi do magazynu.
Cała reszta pracowników, jak zamrożona, wpatrywała się we mnie,
jakbym był przynajmniej gwiazdą Hollywood.
Taki mniej więcej dialog powtarzał się co jakiś czas, gdy Alex pojawiał się na horyzoncie. Moje tłumaczenia na nic się nie zdawały.
Nie przemawiały ani do Alexandru, ani do wszystkich innych pracowników. Pewnego dnia sam sprowokowałem temat zadbawszy,
aby wszyscy zainteresowani byli w okolicy.
– Wiesz co, Alex? – zacząłem zerkając, czy widownia okazuje zainteresowanie. – Muszę ci powiedzieć prawdę, jak to jest z tym
moim niewyspaniem. Zresztą już się i tam domyśliłeś, skubańcu.
Ładuję LSD i inne temu podobne proszki, by móc jakoś funkcjonować. Dziwię się, że ty w to nie wpadłeś, pracując tyle godzin dziennie. Dzisiaj jestem szczególnie niedysponowany. Stary, co się działo
wczorajszej nocy! – parsknąłem śmiechem widząc, jak rośnie zainteresowanie, a widownia przybliża się małymi kroczkami i jak wcze-
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śniej coś szeptali, tak teraz w skupieniu słuchają, co dalej powiem.
Mój śmiech mnie nie wydał, bo wyglądało, jakbym przypomniał
sobie coś, co się ostatniej nocy działo.
– No więc najpierw, przed lekcjami, poszliśmy z kumplami zapalić
kilka jointów na lepsze samopoczucie. Po pierwszych zajęciach zerwaliśmy się ze szkoły i poszliśmy coś wypić. Mieszaliśmy wino z wódką
a całość popijaliśmy piwem. Dawało nieźle w łeb. Obudziłem się
u kumpla w domu, była chyba pierwsza w nocy. Poczęstowałem się
leżącymi na stole grzybkami halucynogennymi i popiłem zwietrzałym,
ale wciąż mocnym browarem. Potem znów w kimę, by po przebudzeniu wypić szklankę coca-coli z białym pobudzającym proszkiem.
Już mi się kończyły tematy. Nie wiedziałem, co mówić, a widzę, że
widownia chce więcej.
– Ale w pracy nie biorę! – prawie wykrzyknąłem. – Z drugiej jednak strony nie mogę się doczekać, kiedy znów spotkam moich kumpli i wszystko powtórzymy. To tyle z mojej strony. Jakieś pytania? –
z uśmiechem patrzyłem na zszokowane towarzycho. – Jeśli nie, to
przepraszam, muszę do kibelka. W toalecie porządnie się wyśmiałem, a kiedy wróciłem, każdy był już zajęty swoją pracą. Nie wiedzieć też czemu, temat narkotyków nigdy się już na językach nie
pojawił. Czyli technika zadziałała. Ja miałem spokój, a Alexandru
i spółka usłyszeli to, co chcieli usłyszeć.

Andrew na żywo

Innym razem, gdy bawiłem się w polonijnej dyskotece, spotkałem
sławnego rodaka. Kiedyś – idol wielu miłośników boksu; dzisiaj pa-
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miętany jako pięściarz wielokrotnie powracający na ring, mimo
wcześniejszych zapowiedzi o zakończeniu kariery. Niejednokrotnie
na językach i nierzadko za sprawą afer. Gdy miałem okazję go spotkać, nikt chyba tak do końca nie wiedział, o jaką wówczas aferę
chodziło, bo każdy, z kim rozmawiałem, miał inną wersję. Faktem
jest, że spojrzenie ma zabijające, dokładnie takie jak w ringu, gdy stoi
naprzeciw rywala. Głowa szersza niż dłuższa, lekko przygarbiony i do
tego te sto kilo żywej wagi, przy sporym wzroście. Ubrany był w nic
takiego, co wyróżniałoby go na tle reszty osób. Skórzana kurtka
z wysoko postawionym kołnierzem i jasny t-shirt wsunięty do czarnych spodni. Przez te kilka minut, które zupełnie prywatnie przebywał na imprezie, nie odniosłem wrażenia, żeby specjalnie się lansował; nie musiał, był przecież rozpoznawalny. Z uwagi na tłok nie
dostrzegłem, czy gromadzący się w jego pobliżu ludzie to fani, czy
przypadkowi przechodnie. Można by powiedzieć, że sobotnia wizyta
Andrzeja Gołoty w klubie Jedynka przeszła bez większego echa.

Dziesięć Wigilii i sześć Sylwestrów

Wszystkie Wigilie były szczególne i wyjątkowe. Było ich w sumie
dziesięć. Tak, jest to możliwe, by spędzić dziesięć Wigilii w sześć lat.
Moja pierwsza Wigilia w Chicago, była pierwszą spędzoną poza
domem, więc chyba dość ważnym było to, by dobrze wypadła.
I chyba się udało. Odbywała się w domu, który wynajmowałem
wraz z przemiłymi białostoczankami. Zaprosiły one wielu znajomych, którzy, podobnie jak ja, nie mieli tu rodzin. Tym też sposobem, przy stole wigilijnym, było nas trzynaścioro, w większości nie-
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legalnych imigrantów. Oprócz Polaków było dwóch Czechów. Na
stole opłatek, barszcz z uszkami, karp, ryba po grecku i kilka innych
świątecznych potraw. W odpowiednim czasie pojawił się Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Było także śpiewanie kolęd.
Ogólnie mówiąc – bardzo fajna i ciepła Wigilia. Negatywną stroną
było to, iż pierwszego dnia świąt, gdy wszyscy sobie słodko spali, ja
musiałem niestety wstać do pracy, jako że pracowałem wówczas
w tureckiej restauracji. Mnóstwo Amerykanów lubi w tym dniu
pójść z najbliższymi do restauracji, tak więc musiał być tam też ktoś,
kto jedzenie im zaserwuje.
Pierwszego Sylwestra najpierw spędzałem w pracy, potem w sąsiednim barze w gronie moich kolegów Turków, po czym pojechaliśmy do centrum na pokaz sztucznych ogni o północy. Wystrzały
petard oglądaliśmy z autostrady Lake Shore Drive, na której utknęliśmy w korku. Fajnie jednak było wysiąść z auta i na środku szerokiej ulicy składać innym podróżnym życzenia, popijając przy tym
szampana z butelki.
Swoją drugą Wigilię spędziłem w gronie bliskich przyjaciół z Meksyku. Była to niewielka rodzinka imigrantów, która osiadła na chicagowskiej ziemi. Punktualnie o dziewiętnastej stawiłem się na
miejsce, z własnoręcznie zakupionym barszczem z uszkami. Jednak
przestrzegając meksykańskiej tradycji, z wigilijną ucztą musieliśmy
poczekać do północy. I choć pora była późna, nikomu spać się nie
chciało. Efektem tej wizyty był krótki ‘zauroczeniowy’ epizod, związany z moją równolatką Brendą, który po niespełna miesiącu okazał
się niepowodzeniem. Nie zmieniło to jednak faktu, że byliśmy dobrymi przyjaciółmi a ja częstym bywalcem w ich przytulnym,
mieszkanku.
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Potem zdarzały się lata z trzema wieczorami wigilijnymi w jednym. Nie sposób było nie spotkać się z rodzinami zaprzyjaźnionych
Polaków, Meksykanów czy Kolumbijczyków. Jak tu odmówić zaproszenia na Wigilię?
Szczególnie utkwiła mi w pamięci jedna z sylwestrowych nocy.
Siedzieliśmy w pięć osób w niedużym pokoju hotelowym w Wisconsin Dells, tej samej mieścince, do której w 2003 roku wybrałem się z innymi znajomymi na pamiętny, wcześniej opisany weekend. Tym razem była zima, a my spędzaliśmy tu Sylwestra, którego
połączyliśmy z jazdą na nartach. Popijając gorącą herbatkę, zmęczeni po całym dniu spędzonym na stoku, siedzieliśmy i gawędziliśmy sobie o błahostkach, a trochę o sprawach bardziej poważnych.
Do takiej właśnie jednej poważniejszej dyskusji, jak się później
okazało – dla mnie kluczowej, zaprowadziła nas propozycja Piotrka,
która brzmiała:
– Przeanalizujmy kończący się właśnie rok.
– Czyli? – ktoś poprosił o wyjaśnienie.
– Chodzi o to, by każdy powiedział, jak spędził ostatnie dwanaście miesięcy, co zrobił, a czego nie, z czego jest zadowolony a czego
żałuje – objaśniał Piotrek oferując, że chętnie będzie pierwszy, by
dać nam przykład dla lepszego zrozumienia, o co mu dokładnie
chodzi. – Tak więc zacznę od rzeczy pozytywnych – oznajmił. –
Pierwszym i najważniejszym dla mnie wydarzeniem w tym roku był
ślub z Martą – rozkręcał się Piotrek. – Oczywiście zadowolony jestem z naszej podróży poślubnej na Hawaje i z tego, że po powrocie
zmieniłem pracę na ciekawszą i lepiej płatną. Poza tym zrobiłem
kurs fotograficzny i udało mi się zaoszczędzić na nowy aparat. No
i przeprowadziliśmy się z Martą ‘na swoje’.
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Potem Marta przejęła pałeczkę, mówiąc o swej pracy w przedszkolu, kursie gastronomicznym i kilku jeszcze innych osiągnięciach.
Potem przemówił Adam i jego żona – wspomnieli o wakacjach
w Meksyku, wypadzie do Arizony i zwiedzeniu kilku parków narodowych; była też wymiana samochodu i lekcje jogi. Po nich przyszedł czas na mnie i tak jak moim poprzednikom wypowiedź średnio zajmowała kilka minut, tak ja uwinąłem się w niecałe pół.
– Chodzę do szkoły, ale już od kilku lat, więc nie mogę tego raczej
zaliczyć do osiągnięć mijającego roku. Pracę mam też tą samą od lat
dwóch. Poza tym tańczę trochę salsę i pogrywam w piłkę. Taka rutyna. A co do podróży, to jakoś ostatnio było ich brak, gdyż w wakacje
chodziłem do szkoły, a i w pracy niechętni byli z dawaniem urlopów.
Kiedy skończyliśmy z mijającym rokiem, Piotrek zaproponował
rozmowę o planach na przyszły rok:
– W takim razie przejdźmy do rundy numer dwa, w której będziemy mówili o rzeczach, jakie planujemy wykonać w nadchodzącym
roku. No wiecie, naszych noworocznych postanowieniach.
Znów, po jakże treściwych i ciekawych wywodach moich poprzedników, zabrałem głos jako ostatni.
– Mógłbym powtórzyć to, co przed chwilą wy powiedzieliście,
gdyż mówimy tu o mniej lub bardziej realnych planach i marzeniach – zacząłem. – Jak pokazało mi własne doświadczenie, jest bardzo łatwo coś powiedzieć, ale trudniej jest to później wykonać.
Znam wielu tak zwanych ‘talkers’, czyli ludzi, którzy dużo gadają,
a mało robią – kontynuowałem lekko podirytowany faktem, że inni
osiągnęli tak wiele i mieli tyle planów. – Nie chciałbym należeć do
tych ‘talkers’. Znam wielu, którym się udaje, ale ta grupa ludzi nie
potrzebuje noworocznych postanowień, gdyż oni zaczynają coś no-
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wego, nie czekając na styczeń. W tym roku nie będę rzucał słów na
wiatr – zakończyłem swą wypowiedź dodając jeszcze, że w związku
z tym nie będzie żadnych postanowień z mojej strony.
Na tym skończyła się nasza dyskusja o noworocznych postanowieniach i zaczęliśmy powoli zbierać się na wieczorny posiłek w pobliskiej pizzerii. Czekając na jedzenie, wszyscy się jakoś rozgadali, więc
i ja postanowiłem zagadać do Piotrka.
– Ciągle myślę o tym, co mi powiedziałeś wcześniej – zacząłem.
– Zastanawia mnie, że gdy nawet chciałbym coś zmienić, to przecież
nie mogę. Weźmy pracę, w której tkwię od ponad dwóch lat. Oprócz
tego, że wspiąłem się na dosyć dobre stanowisko, to pracuję teraz
mniej niż wcześniej, zarabiając więcej. A do tego wiem, kiedy mogę
się poobijać, czy posiedzieć przy kawie lub poszukać nowości w necie; tak więc jest i wygoda – dodałem, na co Piotrek odpowiedział,
że to właśnie ta wygoda mnie blokuje, a szefowie podnosząc stawkę
wypłaty dbają, by mi nawet temat zmiany pracy nie przyszedł do
głowy. Dodał, że tkwię w systemie, który mnie blokuje i ogranicza.
– Ale szefowie idą mi na rękę – zaprotestowałem. – Pamiętam, jak
zaczynałem tam pracować i często musiałem siedzieć w firmie od
siódmej rano do siódmej wieczorem. Potem, kiedy rozpocząłem koledż, pozwolili mi wychodzić koło piątej, bym zdążył do szkoły.
Piotr wtrącił zdziwiony:
– Pracowałeś dwanaście godzin dziennie a jak ci skrócili czas pracy
do dziesięciu to twierdzisz, że poszli ci na rękę? A nadgodziny ci chociaż płacą?
– No nie – odpowiedziałem.
– A poza tym, z tego co mówiłeś, mają jeszcze problem z dawaniem urlopów – dodał Piotrek. – Myślę, że powinieneś się zastano-
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wić, czy chcesz się tam kisić tyle godzin dziennie. Nie czujesz, że cię
coś omija?
– Masz rację! – wykrzyknąłem. – A poza tym to teraz muszę sam
płacić za koledż, bo przez to, że musiałem zostawać dłużej w pracy,
spóźniałem się do szkoły. Jedna z moich nauczycielek, pani Johanson,
miała własny system oceniania. Sumując spóźnienia brutalnie obniżała stopnie. W efekcie spadła mi średnia ocen i utraciłem stypendium
– To cię załatwiła – stwierdził Piotrek. – Ale czekaj, czekaj. Ty nie
z własnej woli spóźniałeś się na jej lekcje, tak? – zapytał Piotrek, po
czym sam sobie odpowiedział, że niedocieranie na zajęcia było spowodowane tym, iż musiałem zostawać dłużej w pracy. – Czyli ci
twoi szefowie niby zredukowali ci godziny pracy, po czym dawali ci
więcej pracy, byś się nie wyrabiał? – zapytał retorycznie.
– Rezygnuję z tej cholernej pracy, z której i tak nikt nie jest zadowolony i która zabiera mi mój cenny czas! – padła z mojej strony
mocna deklaracja. – Jeśli mam wprowadzić choćby jedną zmianę
w nadchodzącym roku, będzie nią rzucenie tej roboty!
Piotrek spoglądał na mnie, trochę z niedowierzaniem, trochę z uśmiechem, jakby chciał mnie zapewnić, że wszystko się dobrze ułoży.

Mała strata, krótki żal

Tuż po Nowym Roku wybraliśmy się poszaleć na muldach. Nieopatrznie miałem przy sobie telefon i podczas jednej z ewolucji,
zakończonej fiknięciem kilku koziołków, utonął on bezpowrotnie
w puszystym śniegu. Bez telefonu jak bez ręki. Jak ja się teraz z przyjaciółmi skontaktuję? – myślałem. Ale zaraz wpadłem na ciekawy
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pomysł. Jako że moje nowe postanowienie noworoczne brzmiało, iż
mam robić rzeczy inaczej, tak też postanowiłem zrobić z telefonem.
Normalnie poszedłbym do salonu, odzyskał numer, kupił nowy aparat, a potem starał się odzyskać wszystkie kontakty. Nie zrobiłem
tego. W zamian chciałem wykonać pewien eksperyment, a mianowicie pożyć trochę bez komórki, by, po pierwsze, przypomnieć sobie
jak to jest, gdy się nie ma telefonu, a po drugie, ważniejsze, chciałem
się przekonać, ilu z moich przyjaciół pomyśli, że coś jest nie tak
i skontaktuje się ze mną inną drogą, interesując się moim losem. No
i wynik był niespodziewany. Tylko dwie osoby postanowiły się wysilić i jakoś mnie złapać (Facebooka wtedy jeszcze nie było). Dało mi
to do myślenia, jak to jest z tymi moimi przyjaciółmi.
Pomyślałem sobie mniej więcej tak: Możesz człowieku wykorkować, zamarznąć czy być deportowany, a nikt z tych, których nazywasz przyjaciółmi, tego nie zauważy. Może nie jestem na tyle ważny,
żeby się mną interesować? A może się interesują, ale są teraz zbyt
zabiegani? A może dzwonią do mnie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują lub jak im telefon przypomni, że są właśnie moje urodziny? To
przypomina mi też o masowo wysyłanych życzeniach świątecznych.
Dostajemy często kilka ładnych wierszyków, po czym wybieramy
ten najładniejszy, kopiujemy go i przesyłamy do swoich znajomych,
często przy tym zapominając o dodaniu własnego podpisu. Marek
dostaje więc piękny wierszyk świąteczny, podpisany „Wesołych
Świąt, Aniu”. I jak się tu poczuć? I z czego to wynika? Z braku czasu? Z lenistwa? Czy może z chęci szybkiego wykonania zadania, by
je odfajkować i mieć spokój? Gdzie podziało się uczucie zawarte
w życzeniach? Gdzie kreatywność? Sam chętnie poznałbym odpowiedzi na te pytania.
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Przypomniała mi się taka historia z epoki portali społecznościowych, którą, jestem pewien, wielu ludzi też doświadczyło. W dniu
moich urodzin byłem zasypywany wirtualnymi życzeniami od
swych facebookowych znajomych (czasem i od takich, których nie
bardzo rozpoznawałem). Jak miło, że oni pamiętają – tak wówczas
myślałem. Pewnego roku, kilka dni przed moimi urodzinami, wymazałem z Facebooka dokładną ich datę. Później czekałem niecierpliwie, by się przekonać o wynikach mego małego eksperymentu.
Nie muszę chyba pisać, że życzenia owszem, dostałem, ale tylko od
pięciorga najbliższych mi osób, które nigdy nie potrzebowały żadnego portalu, by o tym pamiętać.
Inną irytującą mnie rzeczą związaną z Facebookiem, jest pisanie
postów na pokaz. Dobrze by było wystosować apel do tych, którzy
takie posty publikują. Kogo obchodzi, że jesteś właśnie na lotnisku
i zaraz masz przesiadkę, lecąc na jakieś wyspy? Albo że ugryzł cię pies
i masz zakrwawioną nogę? Jak mam rozumieć dwa kolejne posty
wychodzące od tej samej osoby. Pierwszy: „W życiu ważne jest, by
otaczać się ludźmi, którzy nie żyją na pokaz”, po czym następuje
drugi: „Właśnie piję pyszną kawę w hotelu X w Dubaju (i tu mały
dodatek, czyli zdjęcie filiżanki z kawą i załączona mapka, z usytuowaną przy plaży restauracją hotelową)”. Jaki problem mają ci ludzie?

I’ll call you back, to ja poczekam

Mówiąc o telefonach, wspomnę jeszcze o pewnym nawyku, często
występującym u ludzi w Stanach. Kiedyś miałem dosyć duży problem, więc zadzwoniłem do przyjaciółki, aby porozmawiać. Przed-
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stawiam istotę sprawy, a moja rozmówczyni przytakuje mi uważnie
słuchając. W końcu pytam: „To co ja mam teraz zrobić?”, na co
pada odpowiedź: „I’ll call you back”, co znaczy „Oddzwonię do ciebie za chwilę”. To ja mówię, że w porządku, poczekam. Czekam już
jakieś pół godziny i myślę, że może telefon mi nie działa, czy co.
Postanawiam sam zadzwonić.
– Część, to ponownie ja. Miałaś oddzwonić – mówię.
– Ach tak, zapomniałam, coś mi wypadło – tłumaczy się moja
rozmówczyni.
Zaczynam więc ponownie wyłuszczać swój problem. Jeszcze się
dobrze nie rozkręciłem, gdy usłyszałem: „Poczekaj chwilę, ktoś do
mnie dzwoni na drugiej linii”. Zdębiałem. Ja tu dzwonię po radę do
kogoś, kto się deklaruje jako przyjaciółka, a ona mi taki numer wykręca? Widocznie ktoś na drugiej linii jest ważniejszy, niż mój problem. Chyba tak. Zrozumiałem, że w Stanach z przyjaciółmi jest
inaczej, niż w Polsce. U nas przyjaciel ma czas, by wysłuchać, doradzić, spotkać się. Za oceanem ludzie są na pozór bardzo otwarci
i uprzejmi, ale jak przychodzi co do czego, wykręcają się. A zwroty
„Oddzwonię zaraz do ciebie” i „Mam kogoś na drugiej linii” znaczą
nie więcej niż „Nie chce mi się z tobą gadać”, tyle że powiedziane
w delikatniejszy sposób.

Obiecanki cacanki

Inna historyjka obrazująca przyjaźń w Ameryce. Zdarzyło się to
podczas jednego z Sylwestrów, którego spędzałem poza miastem.
W trakcie imprezy poszedłem na chwilę do samochodu, a po powro-
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cie okazało się, że zatrzasnąłem w środku kluczyli. Zdarza się. Do
Chicago wróciłem ze znajomymi z pracy, którzy, jeden przez drugiego
wykrzykiwali, kto mnie jutro tu z powrotem przywiezie, bym odebrał
auto. Zapasowy kluczyk miałem w domu. Kolejnego dnia wykonałem chyba z dziesięć telefonów i dziwnym trafem każdy z moich
pseudoprzyjaciół z przeróżnych powodów nie mógł mnie podrzucić.
Jednym samochód nie odpalał, inni nagle musieli kogoś odebrać z lotniska lub babcię zawieźć do kościoła. Niektórzy dodawali, że gdyby to
było jutro lub gdybym zadzwonił wcześniej, to by chętnie mnie podwieźli. Trudno – pomyślałem. Ubrałem się i pojechałem pociągiem,
a -później taksówką, za którą nieźle zapłaciłem. Chyba jakąś noworoczną taryfę mieli. No ale z drugiej strony, to kto zatrzaskuje sobie
w samochodzie kluczyki lub w ogóle jeździ na Sylwestra autem?
Wszystkie takie historie z udziałem moich pseudoprzyjaciół nauczyły mnie jednego – filtrowania znajomych. Zrozumiałem, że lepiej mieć jednego zaufanego przyjaciela, niż siedmiu, na których nie
można liczyć. Jakość ponad ilość.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, będziesz się musiał do Kamiennej Góry wybrać. Sytuacja ci znana, czyli wysłałem kolejną paczkę do domu z prezentami częściowo dla rodzinki jak i dla znajomych. Skoro
mnie w moim domku nie ma, musicie do niego zawitać przynajmniej na parę minut i odebrać, co wasze. Przy okazji herbatki się napić z moją ciocią, no i dać mi znać jak tam mój
pokój się miewa. Zresztą Kolo, co ja ci tu opisuję, skoro od
paru lat już to praktykujemy. Elo!”
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Noworoczne postanowienie

Jako że decyzja o zostawieniu pracy zapadła, nie zamierzałem długo czekać na to, by oznajmić ją szefom. Po powrocie do pracy,
w piątek udałem się do gabinetu szefa z wypowiedzeniem w ręku.
W związku z tym, iż byłem kluczowym pracownikiem (jedyną polskojęzyczna osobą obsługującą wielką gamę polskich budowlańców
i architektów, którzy po moim odejściu też mogliby odejść do konkurencji), szefowie nie mogli mi pozwolić ot tak odejść. Zaczęły się
więc negocjacje, początkowo dość jednostronne, gdyż ja powtarzałem ciągle, że odchodzę. Jakoś w następnym tygodniu już nie naciskali i nie przekonywali na każdym kroku, tylko zaprosili na obiad,
podczas którego przedstawiona została starannie przez nich przygotowana oferta, której nie mogłem się oprzeć. A brzmiała tak. Moje
nowe godziny pracy, to od siódmej rano do trzynastej i ani minuty
dłużej. Gdzieś jest kruczek? – myślałem. Po chwili padła propozycja,
że dwie soboty w miesiącu będę miał wolne i, co chyba najważniejsze, wynagrodzenie zostanie zaokrąglone, ale w górę, czyli na moją
korzyść. Poczułem się w tym momencie naprawdę ważny i dla rozluźnienia atmosfery zapytałem, co dobrego tu podają do jedzenia.
Jako że świetnie się bawiłem, patrząc na zakłopotane twarze moich szefów, postanowiłem ich jeszcze chwilę potrzymać w niepewności, przynajmniej do zakończenia posiłku. Wiedziałem już wtedy,
że zgodzę się ciesząc, że będę miał od tej pory te same pieniądze, ale
więcej wolnego czasu, by na przykład pojeździć na rolkach lub pokopać piłkę przed szkołą. Nagle przypomniała mi się moja rozmowa
z Piotrkiem, w której postanowiłem, że bez względu na wszystko
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rzucę tą robotę. Jednym z dotychczasowych moich problemów w tej
pracy było to, że godziny się dłużyły, czasem nie było co robić, ale
trzeba było się kręcić to tu, to tam i czegoś szukać, nudząc się przy
tym niebywale. Teraz była szansa, że przynajmniej to się zmieni,
gdyż do trzynastej zawsze był ruch. Postanowiłem oznajmić moją
końcową decyzję, którą podpierałem tym, iż chciałem zobaczyć, jak
to będzie z tym moim wolnym czasem oraz pracą do trzynastej i ani
minuty dłużej. „Zostaję” – krótko podsumowałem cały ten wykwintny wieczór, który miał na celu wyciągnięcie ze mnie owego
krótkiego słowa. Nie powiedziałem jednak, na jak długo. Do końca
miesiąca w pracy było całkiem przyjemnie, jednak w związku z tym,
że była zima, czyli wolniejszy okres w dziedzinie budownictwa,
przyszły i tego owoce.
– Powinieneś więcej dzwonić do klientów! – powtarzała przy każdej okazji szefowa. – Poza tym inni jeszcze nie zapłacili za materiał,
który im dowieźliśmy w grudniu, wiec tych też ponaglaj.
Dzwoniłem więc, a klienci się tylko takim poganianiem denerwowali, często mówiąc, że mają u nas linie kredytową na kwartał lub
pół roku i dziwią się, że nagle domagamy się zapłaty. Dla mnie też
było to dziwne, ale skoro szefowa kazała, to sumiennie wykonywałem jej polecenia. Szefowa jakoś chyba też mniej pracy miała, gdyż
łaziła i wszystkich sprawdzała, narzekając przy tym i wytykając najdrobniejsze błędy.
Z końcem lutego wiedziałem już, że to koniec mojej pracy w firmie.
Nie potrafiłem zrozumieć, co z tą kobietą (szefową) jest nie tak, że
zamiast zająć się swoimi sprawami lub spędzić czas w domu z dzieckiem, ona siedzi całymi dniami w firmie, kontrolując innych i często ich poniżając. Zamiast jednak szukać odpowiedzi na to pytanie,
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wolałem się skupić na tym, ile miałem odłożonych pieniędzy i kiedy
najszybciej mogę stąd uciekać. Jako że chciałem być fair z szefami,
jak i przez ostatni czas spędzony w firmie robić coś innego (trenowanie mojego potencjalnego następcy), przygotowałem, tym razem
niepodważalne i nieodwracalne, ostateczne wypowiedzenie. Szefowie chyba znów mnie nie zrozumieli, tyle że tym razem nakłaniali
wszystkich pracowników, by mnie przekonywali do pozostania. Nawet Alexandru był dla mnie jakiś milszy. W końcu doszło do tego,
że sam wyszedłem z propozycją spotkania z szefami, by im wytłumaczyć moją decyzję o rezygnacji z pracy. Tym razem było skromniej, bo tylko przy kawie i nie w kawiarni, a w sali konferencyjnej
naszej firmy. Nie tracąc czasu zacząłem od tego, że te komentarze,
jak i nakłanianie mnie do pozostania przez innych pracowników,
nie zmienią mojej decyzji a tylko przeszkadzają mi w skupieniu się
na moich obowiązkach.
– Poza tym czuję się wypalony psychicznie, czego wynikiem jest nie
radzenie sobie ostatnio w szkole, jak i fizycznie, czego rezultatem jest
niewyspanie i ciągłe zmęczenie. Niektórzy nawet twierdzą, że biorę
jakieś narkotyki. W związku z powyższym chciałbym żeby uszanowano moją decyzję rezygnacji z pracy. Zostanę do momentu, aż znajdzie
się następca, którego chętnie wszystkiego nauczę. Dodałem jeszcze, że
kupiłem już bilet na Alaskę, gdzie jadę na kilka miesięcy w ramach
odpoczynku, a po powrocie zamierzam uczęszczać do szkoły, również
przed południem, więc moje reaktywowanie się w tej firmie jest niemożliwe. Chwilę jeszcze porozmawialiśmy i… byłem wolny.
Oczywiście nauczyłem się w tej firmie wielu rzeczy, nie tylko na
płaszczyźnie zawodowej, ale również interpersonalnej, na przykład
jak nie traktować ludzi. Poznałem też wielu ciekawych ludzi, mię-
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dzy innymi ówczesnego prezesa Podhalańskiej Ligi Piłkarskiej, górola Staszka, dzięki któremu zacząłem czynnie i bardziej konkretnie
biegać za piłką.
Przez chwilę nawet myślałem o zaangażowaniu się w branżę podłogową i spróbowaniu robienia biznesu, sami klienci mnie do tego
namawiali. Jednak tu włączał się alarm. Zawsze kierowałem się w życiu bardzo prostą zasadą, która mówi, by robić to, co się lubi, a także dążyć do wyznaczonego celu, pomimo wielu występujących na
drodze przeszkód. A podłóg nie lubiłem. Oczywiście filozofię tę
można stosować w wielu innych dziedzinach życia, na przykład
w miłości. Wyobraźmy sobie, że szukamy drugiej połówki, mając
ustalone wcześniej wytyczne, na przykład, że ma być to osoba bez
nałogów, lubiąca sport czy kochająca kino. Na drodze do jej znalezienia pojawiają się inne osoby, nie do końca pasujące do naszego
szablonu. Łatwo wtedy zapomnieć o naszych standardach i zakończyć poszukiwania na tym etapie.
Wielu moich znajomych dziwiło się, że nie chciałem działać na
własną rękę. Doskonale ich rozumiem, gdyż ich wartości były inne
od moich; ich głównym celem było zarabianie pieniędzy i robienie
biznesu, podczas gdy moim była inwestycja w edukację. Łatwo było
się w tym wszystkim pogubić, więc bardzo się cieszę, że w odpowiednich momentach włączał się alarm.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, ale się dzisiaj wystrachałem. Otwieram skrzynkę
i widzę list od IRS – urzędu podatkowego i największego pogromcy w Stanach. Wielu odważnych, którzy z IRS zadarło,
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wylądowało w pace, więc żartów nie ma. Nie wiedziałem, czy
mam otwierać ten list, czy nie. A w ogóle skąd mieli mój adres? Przeprowadziłem się przecież. Otworzyłem. A tu zamiast
jakiegoś nakazu, po prostu pięcioletnie zeznanie podatkowe.
Ot, taki kolejny amerykański paradoks, by nielegalny imigrant dostawał naliczenie do emerytury za pracę, której nie
wolno mu było wykonywać. Elo!”

W tym samym czasie postanowiłem odpuścić dwa przedmioty
w szkole, które mi nie szły. Były nimi: filozofia, na którą nie miałem
po prostu czasu, gdyż czytanie dzieł Platona czy Arystotelesa było
długotrwałe, a ich redagowanie też za szybko nie szło i angielski, na
którym uczyliśmy się pisać prace badawcze na różne tematy. Tak
więc, oprócz codziennych zadań domowych, musieliśmy napisać
trzy większe prace, których niemalże każdy paragraf musiał być potwierdzony szczegółową bibliografią. Brzmi ciekawie? Ciekawe
może i było, tyle, że nie dla mnie w tamtym czasie. Zanim jeszcze
dostałem z powyższych dwóch przedmiotów oceny niedostateczne,
które poszłyby ‘w papiery’, udałem się do dziekanatu i poprosiłem
o skreślenie mojego nazwiska, co w amerykańskim koledżu można
zrobić bez żadnych konsekwencji. Jako że uczelnia umożliwiała zamianę niewygodnych dla studenta przedmiotów na inne, w przyszłym semestrze zamiast filozofii wybrałem zdecydowanie ciekawszą
i praktyczniejszą etykę. Można też było wybrać fizykę zamiast chemii czy biologii lub zamienić psychologię na socjologię – wybór był
naprawdę szeroki. Oczywiście jest też grupa przedmiotów obowiązkowych, których studiując dany kierunek ominąć nie można. Mnie
jednak, póki co, oprócz angielskiego i etyki, pozostały do zaliczenia
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w tym semestrze dwa dość proste, a zarazem ciekawe przedmioty:
geografia i archeologia, z czym nie było większego problemu.

Kolejny nałóg i niedoszły barista

Niby tylko kawiarenka, ale jakże przyciągająca do jej częstego odwiedzania. Magiczna atmosfera, nastrojowa muzyka, optymistyczni
pracownicy, kuszący zapach kawy i aromat pysznej afrykańskiej
czerwonej herbaty.
Nie pamiętam, jak i kiedy dokładnie zaczęło się moje zamiłowanie do tej kawiarenki. Wiem jednak, że wizyty w Starbucksie, poranne, popołudniowe, wieczorne, a nawet nocne, stały się częścią
mojego życia.
Postanowiłem zostać baristą. Byłem bezrobotny i tak na dobrą
sprawę nie musiałem pracować, bo w biznesie podłogowym zdołałem trochę zaoszczędzić. Z obserwacji wywnioskowałem, że praca
w Starbuksie to żaden stres, a raczej nauka czegoś nowego i praca
w młodym, pogodnym zespole. Skontaktowałem się z jedną z kawiarenek na ulicy Lincoln. Oddzwonili i zaprosili mnie na rozmowę
kwalifikacyjną.
– Twoje CV jest dość bogate – chwalił menedżer. – Doświadczenie w pracy w restauracjach na pewno będzie pomocne. Jakie zmiany i tryb pracy by ci odpowiadał?
– Wolałbym poranne – odpowiedziałem. – Lubię obserwować ludzi z rana, nieco zaspanych, spieszących się do pracy. Pamiętam, jak
sam przed szkołą wpadałem po kawę, a sprzedawcy, oprócz kawy,
dodawali zawsze miłe słówko czy sugerowali, bym się wyluzował, gdy
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byłem spóźniony na lekcję. Podobał mi się ich pogodny stosunek do
klienta. Chciałbym teraz przesyłać tę pozytywną energię innym.
– Miło to słyszeć – dodał z uśmiechem menager. – Co byś powiedział na kilka próbnych dni, zaczynając od poniedziałku?
– Jestem do dyspozycji – odpowiedziałem z uśmiechem.
– Tak więc poniedziałek, 5:30 rano. Chociaż bądź o piątej, to zobaczysz jak otwieramy i wszystko przygotowujemy – mówił menedżer
zapisując coś w notesiku – Aha, do tego czasu potrzebuję oryginały
dokumentów. W twoim wypadku również paszport z pozwoleniem
na pracę.
– Słucham?
– Paszport albo zieloną kartę, jedno z dwóch.
Ups. Przecież nie pokażę mu dawno wygaśniętej wizy. A zielonej
karty też nie mam. Powiedziałem, jak było.
– W takim razie na obecną chwilę nie będziemy mogli zaoferować
ci pracy – zaczął menedżer. – Starbucks to za duża instytucja i jeśli
ktoś dowiedziałby się, że zatrudniliśmy nielegalnego imigranta,
mielibyśmy kłopoty. Wszystko, co mogę zaoferować, to że przyjmę
cię z miejsca, gdy wrócisz z pozwoleniem na pracę – zakończył.
– Rozumiem – skinąłem głową. – Było mi miło. I bardzo przepraszam za kłopot. Do zobaczenia.
Wziąłem kubek czarnej na wynos i wyszedłem.
To, że nie dostałem pracy, trochę mnie przygnębiło. Zrozumiałem, że do niektórych drzwi bez papierów po prostu nie wejdę. Nie
zmieniło to jednak faktu, że Starbucks wciąż miał swojego stałego
bywalca – amatora.
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E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, to u ciebie na wiosce kościołów nie ma, że żenisz się
nad Bałtykiem? A tak na poważnie, to nie dam rady zostać twoim świadkiem. Nie to, że nie chcę, ale nie mogę. Wiesz przecież, jaką mam sytuację wizową i jakbym opuścił Stany, to mnie
tu z powrotem nie wpuszczą. Na chrzcinach siostrzeńców też nie
byłem, więc sam rozumiesz. Czekam na plażowe fotki. Elo!”

Kiedy poczułem, że muszę wyjechać, bo wakacje są mi kategorycznie potrzebne, wybrałem wyjazd na Alaskę. Tym razem nie zagrała dusza podróżnika, którego ciągnie w nieznane i który rusza
dalej na poznawanie świata. Taki wyjazd w nieznane to zaliczyłem
wypadając do Detroit, ale wtedy chodziło bardziej o ‘nieznaną’.
Mógłbym przecież wyskoczyć na Hawaje, zrobić to z jakąś niezłą
kumpelą, zabawić się, pobyczyć. Nabrać paliwa na dalszy pobyt
w Chicago, bo czułem się wypalony i potrzebowałem nowej energii.
Kiedy jednak byłem już pewien, że wyjazd jest mi absolutnie niezbędny, wybrałem samotną podróż na Alaskę. Zagrał sentymentalny
odcień mojej duszy podróżnika. Pomyślałem wtedy, że gdybym
miał wybrać sobie kogoś do towarzystwa na tę wycieczkę (także
ucieczkę od zgiełku miasta), to byłby to raczej ktoś z moich meksykańskich albo kolumbijskich przyjaciół. Chętniej poleciałbym raczej z matczyną Romelią, niż długonogą laską – Polką. Dlaczego?
Bo pewnie miałbym więcej radości z pokazywania empatycznej
i szalenie sympatycznej Romelii, tego co takie inne i ciepłe w Skagway. Cieszyłbym się tym, że ona się cieszy.
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Wszystkie drogi prowadzą do Skagway

Przyszedł czas na realizację jednego z moich „amerykańskich” marzeń – powrotu do Skagway, mojego ulubionego miasteczka na Alasce. Marzyłem o tym od 2002 roku i teraz nadszedł właściwy moment, by uciec od chicagowskiego zgiełku, wyścigu szczurów
i wreszcie wybrać się w tę podróż. Jeszcze przed kupnem biletu do
Juneau odwiedziłem dobrego kumpla, który, jak się okazało, często
gościł na Alasce. Jeździł tam na coroczne polowania, o czym dowiedziałem się, gdy zwróciłem uwagę na leżące w jego domu narzuty
i dywaniki – wszystkie wykonane z niedźwiedzich skór. Kolega
szczegółowo opowiadał o każdej swojej wyprawie, a ja wtrąciłem, że
też byłem na Alasce, a niedługo wybieram się tam po raz drugi i już
nie mogę się doczekać. Maniek, bo tak miał na imię kolega, co
chwilę wyjmował nowe albumy ze zdjęciami oraz kosze wypełnione
po brzegi pamiątkami z Alaski.
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– Z tego co wiem, to ty nie masz zielonej karty – stwierdził Maniek
i dopytał, jak chciałem się tam bez tego dokumentu dostać (a potem
wrócić), na co mu odpowiedziałem, że do podróżowania po Stanach
wystarczy prawo jazdy lub ID, czyli amerykański dowód osobisty.
– Masz rację, ale, jakby ci to powiedzieć, jest taki mały wyjątek,
a nawet dwa – kontynuował. – Pierwszy to Hawaje, a drugi Alaska.
– Jak to? – zapytałem.
– Nielegalni imigranci do Stanów przyjeżdżają nie tylko przez
Meksyk, ale również przez Hawaje (tędy najczęściej przebywają Azjaci) i Alaskę (a tędy Europejczycy).
– I co to znaczy? – spytałem.
– Weźmy Alaskę. Ludzie dostają się tu przez zieloną granicę z Rosją, choć dla mnie to ta granica pewnie jest biała i mroźna, ale gdy
są na Alasce, są już w Stanach. Rząd imigracyjny się w tym wszystkim połapał i zwiększył kontrolę dla wszystkich podróżujących na
tej trasie, no a szczególnie wyglądających na tych ze wschodniej części Europy, czyli na przykład nas, Polaków. Kiedyś było inaczej i wystarczyło ID, ale od kilku lat, gdy tam jadę, zawsze pytają mnie
o zieloną kartę – zakończył Maniek.
– Toś mnie kolego podbudował – odpowiedziałem. – Ja cię tu
chciałem zapytać o najlepsze połączenia lotnicze, a ty mi wyskoczyłeś z taką opowiastką – dodałem.
Robiło się już późno i jakoś nie miałem ochoty na dalsze pogaduchy, więc zacząłem się powoli zbierać.
– Zastanów się więc chłopie z tą Alaską – dodał jeszcze z uśmiechem Maniek, gdy już wychodziłem.
No to mam o czym teraz myśleć – cynicznie powiedziałem sam do
siebie. Prześpię się z tym, a jutro coś postanowię.
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Nastał dzień kolejny, a potem następny, minął tydzień, a do głowy
przychodziła jedna i ta sama myśl, a właściwie następujące pytanie:
Czyżby ta podróż na Alaskę miała mnie przestraszyć, czy może sprawdzić, czy potrafię podjąć ryzyko? A ryzyko było takie, że jeśli poproszą
mnie na granicy o zieloną kartę, faktycznie mogę w ogóle na Alaskę
nie dotrzeć. Przypomniała mi się historia deportowanego Marka,
a potem moja wyprawa z paszportem do szkoły. Wtedy też się bałem,
niby mieli mnie deportować, a jednak nadal tu jestem, więc może
i tym razem się uda – rozmyślałem. A może lepiej nie dmuchać na
zimne? Ktoś kiedyś powiedział, że życie polega na kolekcjonowaniu
ciekawych wrażeń a to mogło być jedno z nich – pomyślałem znacznie
zbliżając się do decyzji kupna biletu do Skagway. W końcu doszedłem
do następującego wniosku. Ostatnio moje życie było dość nudne
i przewidywalne, więc najwyższy czas coś w nim zmienić; dać szansę
nucie niepewności połączonej z ryzykiem. Zalogowałem się na jednej
ze stron oferujących sprzedaż biletów lotniczych.
– No to kupujemy – powiedziałem do siebie klikając na „Rezerwuj”. Nie byłem pewien czy uda mi się z Alaski wrócić, więc kupiłem
bilet tylko w jedną stronę – do Juneau, z przesiadką w Seattle, czyli
na tę samą trasę, co za pierwszym razem w 2002 roku.
Teraz muszę rozplanować resztę, czyli przekazać wszystkie moje
rzeczy komuś, kto, gdybym tu nie wrócił, zaopiekuje się nimi i potem ewentualnie do mnie wyśle. Będąc osobą często przeprowadzającą się nie miałem zbyt wielu rzeczy. Plan więc przedstawiał się
następująco – ciuchy zostaną spakowane i zostawione na starym
mieszkaniu, dzięki uprzejmości właścicielki, pani Marysi. Rower,
rolki, łyżwy i parę drobnostek zawiozę do Grzesia, mojego serdecznego przyjaciela. On w razie czego będzie osobą wysyłającą. Pozo-
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staje jeszcze samochód. Sprzedawać się nie opłaca, bo jak wrócę, to
za to, co za niego dostanę, nic lepszego nie kupię. A jak nie wrócę?
Umówiłem się z innym kolegą, Wieśkiem, że auto zostawię pod
jego domem. On będzie odpalał go co kilka dni i przestawiał w inne
miejsca, by nie wyglądał na pojazd porzucony. Jakby tego było
mało, dostałem telefon od cioci o kolejnej przesyłce od WKU.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo ciebie też WKU ściga? Bo mi od dłuższego czasu nie
dają spokoju. Nie chcą akceptować zaświadczeń z amerykańskiej uczelni i każą się stawić na komisję. Najśmieszniejsze, że odrzucają zaświadczenia z mojego koledżu, bo ponoć
data im się nie zgadza. W USA najpierw podaje się miesiąc
a potem dzień. Oni błędnie to odczytują i czepiają się. Jak
ja mam im to kolo wytłumaczyć? Elo!”

Czerwiec zbliżał się dużymi krokami, a ja byłem coraz bardziej
podekscytowany, jak i w pełni przygotowany na swą podróż. Czy
aby na pewno uda się dotrzeć na Alaskę?
W końcu nadszedł dzień wylotu. Udaję się metrem na lotnisko
O’Hare, na przedmieściach Chicago. Przechodzę przez odprawę bagażu głównego, po czym idę do poczekalni. Do odprawy pokładowej zostało jeszcze grubo ponad pół godziny. To dość stresujący czas,
a gdy słyszę w głośnikach, że odprawa pasażerów do Seattle jest gotowa i można podchodzić, poziom stresu wzrasta jeszcze bardziej.
Wkładam białe słuchawki w uszy, czapkę z daszkiem na głowę,
wstaję i udaję się ku bramce. Oprócz i-Poda i czapki mam jeszcze
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popularne w Stanach spodenki Cargo w kolorze Khaki oraz klapki
– japonki. Wszystko po to, żeby wyglądem przypominać przeciętnego wyluzowanego Amerykanina i by tym z lotniska nie przyszło
do głowy, że może być inaczej. A polskie imię i nazwisko na moim
ID? Co tam. Amerykanów z nazwiskami kończącymi się na ‘ski’ jest
w Stanach mnóstwo. Zbliżam się do bramki i słyszę „thank you”.
Też dziękuję, kłaniam się i idę do rękawa prowadzącego do samolotu. Teraz już w pełni wyluzowany, podśpiewując, odnajduję swoje
miejsce, siadam i powtarzam w myślach: Udało się! Ale chwila, to
dopiero część drogi i to część łatwiejsza, bo czekał mnie jeszcze lot
z Seattle do Juneau. Na szczęście scenariusz się powtórzył i po kolejnym „thank you” poczułem wielką ulgę i radość, że mogę zrealizować marzenie powrotu do Skagway. Te dwa słowa sprawiły, że znowu poczułem pełnię życia.
Mój pobyt w Stanach Zjednoczonych, a ściślej mówiąc na Alasce,
został przedłużony o kolejne trzy miesiące. Potem będę musiał jakoś
wrócić z Alaski do Chicago i z tego co Maniek wspominał, to właśnie podróżując w tę stronę mogą wystąpić problemy. Ale tym, póki
co, nie zamierzałem się przejmować. Jeszcze przyjdzie na to odpowiedni czas. Chciałem jak najszybciej dostać się do Skagway i cieszyć się z pobytu w tej jakże malowniczej mieścince.
Ląduję na otoczonym górami lotnisku w Juneau. Wchodzę do
terminalu nr 1 (jedynego na tym lotnisku), widzę wypchane niedźwiedzie, ptaki i postacie Eskimosów, i czuję deja vu. Wszystko jest
jak wtedy, w lecie 2002 roku.
Tym razem jednak miałem więcej szczęścia, bo kiedy zapytałem
o bilet lotniczy do Skagway, pani w okienku skinęła głową, zapłaciłem i dostałem zadrukowany kawałek papieru. Czekając na odprawę
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nie dostrzegłem innych pasażerów. Wydawało mi się to trochę dziwne, bo wylot miał być za niespełna piętnaście minut. Przyszło mi na
myśl, że pani z okienka biletowego poszła zadzwonić gdzie trzeba, by
zawiadomić, że siedzi tu taki jeden, który wygląda na Polaka. Jednak
moje pesymistyczne przewidywania nie sprawdziły się, babka wróciła
i oznajmiła, że odlot będzie za dziesięć minut. Wtedy w poczekalni
pojawił się facet z niewielkim bagażem, pasażer numer dwa, a za nim
następny, wyglądający na funkcjonariusza służb granicznych, ale
okazał się pilotem. Stwierdził, że mamy komplet i zaprosił na pokład.
Samolot nie wyglądał na maszynę pierwszej młodości, a śmigło
trzeba było rozkręcać ręcznie. Oby nie zapeszać pocieszałem się
usłyszanym kiedyś stwierdzeniem, że piloci latający po Alasce są jednymi z najlepszych na świecie, a to z tego względu, że muszą być
przygotowani na często błyskawicznie zmieniającą się tu pogodę.
Po kilku minutach wzbijaliśmy się w górę. Siedzący obok pilota
pasażer numer dwa, chyba przerażony tym, co widział przez przednią szybę, odwrócił się do mnie by pogadać, tudzież podpytać, co
mnie na Alaskę przyniosło. Wyznał mi też, że bardzo nie lubi latać,
a szczególnie tymi małymi wypierdkami, w których trzęsie jak w pojeździe typu off road. Mnie się ta podróż bardzo podobała, a gdy on
wysiadł po drodze w Heins, szybko przeskoczyłem na jego miejsce
i mogłem w pełni delektować się powietrznymi widokami.
Ucieszyłem się widząc znajome góry, a pomiędzy nimi moje małe,
ciche, zielone i póki co niezamglone, a wręcz bardzo słoneczne miasteczko. Mógłbym do niego wracać bez końca.
– Dzień dobry, Skagway! – wykrzyknąłem, podziękowałem za
przelot, pożegnałem się z pilotem i udałem w stronę hotelu Westmark, znajdującego się przy krzyżówce ulicy Trzeciej i Spring.
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Kopę lat

– Karol, miło cię widzieć! – wykrzyknął Jim Sager, gdy ujrzał
mnie w swoim biurze. Nie był specjalnie zaskoczony, bo wiedział, że
przyjeżdżam. Jeszcze przed moim przybyciem do Skagway skontaktowałem się z nim, celem załatwienia miejsca noclegowego. Jako że
nie miałem zamiaru pracować dla jego hotelu, pojawił się problem.
– Przykro mi, ale baraki pracownicze, jak sama nazwa wskazuje,
przeznaczone są dla pracowników – tłumaczył Jim.
– Ale ja przecież zapłacę – próbowałem go przekonywać, na co
odpowiedział, że nie chodzi o pieniądze, a o zasady. Wszystko, co
udało mi się tego popołudnia wynegocjować, to zgoda na trzydniowe pomieszkanie w baraku.
– Jestem pewien, że coś w tym czasie znajdziesz – zakończył Jim
wręczając mi klucz do jednego z pokoi.
W pierwszym tygodniu większość czasu spędzałem na chodzeniu
po górach, odwiedzaniu sklepików i innych ulubionych miejsc.
Szczególnie lubiłem przesiadywać w niedużym kiosku z pamiątkami, z którego właścicielką o imieniu Mary zaprzyjaźniłem się jeszcze
podczas mojego pierwszego pobytu. Lubiłem słuchać jej opowieści
o tutejszych ludziach, obrzędach i świętach. Pamiętam, jak wspominała, że rodowity lud Alaski w swoim języku nie posiada słowa
‘śnieg’ albo, że niektórzy Eskimosi po udzielonej im pomocy, zamiast podziękować w milczeniu odchodzą, w ten sposób wyrażając
swoją wdzięczność. Jako, że Mary była z pochodzenia Eskimoską,
samo wpatrywanie się w nią pozwalało mi przenieść się w odległe,
zaśnieżone, północne części Alaski.
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Co do wycieczek górskich, to szlaków wokół Skagway nie brakowało.
Moim ulubionym była kilkugodzinna trasa wiodąca przez dwa polodowcowe jeziora „Lower Lake” i „Upper Lake”, skąd rozciągał się zapierający dech w piersiach widok, a Skagway wydawało się takie malutkie.
Minęło już pięć dni, a mnie nie udało się znaleźć żadnego mieszkania. Nie dlatego, że ich tam nie było, ale dlatego, że nic w tym
kierunku nie zrobiłem. Wysyłałem właśnie kartki do znajomych,
kiedy na pocztę wszedł mężczyzna, po ujrzeniu którego zamarłem.
Tylko nie on! – pomyślałem. Ile jednak mogłem się tak migać od
spotkania? Prędzej czy później i tak bym się na niego natknął.
– Dzień dobry Jim – pozdrowiłem go, na co on uśmiechnął się
i powiedział, bym go odwiedził dziś po południu.
– Tak, tak, przyjdę na pewno. Właśnie miałem ci odnieść klucze,
tyle że byłem trochę zabiegany – tłumaczyłem.
Jim nie bardzo chciał słuchać tych tłumaczeń i odchodząc dodał:
– Do czwartej więc.
Wpadłem do kafejki internetowej i na gwałt zacząłem szukać nowego mieszkania. Pokoi było dużo, ale akurat wszystkie hotelowe.
Posprawdzałem ceny noclegów i zrezygnowany wróciłem do baraku, by posprzątać pokój i oddać Jimowi klucz. Jeszcze ostatni szybki
prysznic, reszta rzeczy do torby i w drogę do Jima.
– A ty co, wyjeżdżasz? – zapytał Jim widząc, jak pakuję mu się
z torbą podróżną do biura.
– A nie, jeszcze nie, tylko że czas się wyprowadzić – odpowiedziałem.
– A masz gdzie?
– No właśnie z tym jest trochę kiepsko – stwierdziłem.
– Siadaj! – zaproponował Jim. – I słuchaj. Byłem wczoraj na objedzie w Fish Co. i rozmawiałem z Danem. Pamiętasz szefa tej restau-
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racji? Tak, więc Dan powiedział, że pomywacz z wieczornej zmiany
musi wyjechać na parę tygodni do domu w sprawach rodzinnych.
W związku z tym poszukuje kogoś na zastępstwo. Powiedziałem
mu, że mam takiego jednego znajomego Polaka z Chicago, a że Dan
też pochodzi z Chicago, pomysł mu się spodobał. Nie wspominałem mu jednak, że to ty. Idź, zaskocz go i sprawdź, czy cię pamięta
– zakończył Jim. I dodał jeszcze – A klucze zachowaj do końca tygodnia, no chyba, że wcześniej wprowadzisz się do mieszkania dla pracowników Fish Co.
Wyrozumiałość Jima nie znała granic. Inna osoba na jego miejscu
prawdopodobnie wywaliłaby mnie już na samym wstępie, za samowolne przedłużenie sobie pobytu w baraku pracowniczym. Jim jednak, zamiast to zrobić, po raz kolejny mi pomógł. To tak, jakbyś któryś raz z rzędu wpadł spóźniony do pracy i pierwszą napotkaną osobą
był twój szef. Po jednej więc stronie ty – winny, będący na przegranej
pozycji i próbujący szukać wytłumaczenia; po drugiej zaś stronie twój
szef, mogący zrobić z tobą co zechce. Ale zamiast wyciągać brudy
i uciąć ci premię, on mówi: Dziś w całym mieście są ogromne korki,
sam w jednym stałem i dopiero niedawno dojechałem. Po czym dodaje: Pozwoliłem sobie włączyć twój komputer, bo przyszło kilku
klientów. Nie bardzo jednak wiem, jak obsługiwać ten program, wiec
jak możesz, to zakończ tę transakcję, a ja pójdę powiedzieć chłopakom w magazynie, co mają przygotować. Jak byś się poczuł usłyszawszy takie słowa? Czy lepiej nakrzyczeć na kogoś, że się spóźnił, czy
pozwolić mu zachować twarz przed klientami? Jim był właśnie tego
rodzaju szefem, który wolał poklepać po plecach i pomóc.
Tego samego dnia wybrałem się na moją ulubioną potrawę, czyli
halibuta z frytkami, poprzedzonego przepyszną zupą cebulową z za-
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piekanym serem. Ten obiad oczywiście zjadłem w restauracji Fish
Co., gdzie miałem okazję porozmawiać z Danem.
– Kopę lat Karol! Co ty tutaj robisz? – zapytał Dan, gdy mnie
tylko ujrzał. I szybko dodał: – Czyżbyś to ty był tym Polakiem
z Chicago, o którym wspominał mi Jim?
– Ano tak – zacząłem. – Wylądowałem w Chicago i się tam zadomowiłem. Będzie już cztery lata. Nadszedł jednak czas, by odpocząć
od zgiełku metropolii, ludzi i zabiegania, dlatego też postanowiłem
wrócić do tego magicznego miejsca z magicznymi ludźmi. I oto jestem – zakończyłem.
Dan wytłumaczył, gdzie dokładnie mieszka w Chicago, wspomniał o meczach baseballu (był oddanym fanem zespołu Chicago
Cubs) na które często uczęszcza, wspaniałych restauracjach, jeziorze
Michigan, no i całym tym kosmopolitycznym uczuciu towarzyszącemu owemu miastu.
– Muszę ci powiedzieć, że twój halibut nadal pozostaje na pozycji
numer jeden – dodałem przy temacie restauracji.
– A co miałoby go niby pobić? – zapytał z uśmiechem Dan.
– No wiesz, na ulicy Clark w Chicago, niedaleko od miejsca gdzie
mieszkasz, jest taka tajska restauracyjka. Podają tam wiele przysmaków i jest wśród nich jeden, który mógłby pobić waszego halibuta.
Nazywa się „Chicken Pad Tai”, obowiązkowo podawany z tofu – zakończyłem.
– To fakt, ile można jeść ryby i owoce morza? Czasem należy zjeść
jakieś nudle z kurczakiem – ironicznie dodał Dan. – A w ogóle to tu,
w Skagway, taką orientalną restaurację też otworzyli, więc jakbyś zatęsknił za azjatyckimi specjałami, to powiem ci, gdzie ona jest. Ja
zaraz muszę jechać po towar, więc przejdźmy do interesów – zapro-
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ponował, na co odpowiedziałem, że Jim mi już podał szczegóły, więc
interesuje mnie tylko termin rozpoczęcia pracy. Okazało się, że miałem zacząć za cztery dni. Można by zapytać, dlaczego ja, znający język były podłogowy ekspert, chcę pracować znów jako pomywacz?
W Fish Co. i owszem, bo panująca tam atmosfera nie pozwalała nawet przez moment odczuć, że było się w pracy. Czas tam spędzany
mogę porównać do wspólnie spędzanych wieczorów z dobrą paczką
ludzi, wspólne gotowanie, żartowanie, podjadanie i mycie garów.
Na zmywaku pracowałem jedynie przez dwa tygodnie, czyli do
powrotu swego poprzednika.

Kelner i piłkarz

Gdy odchodziłem, Dan wspomniał o restauracji Northern Lights,
w której też brakowało rąk do pracy. Mój oryginalny plan pobytu
w Skagway nie zakładał pracy, tylko relaks, ale sezonowa praca na
kilka godzin to żaden stres. Postanowiłem więc odwiedzić tę restaurację, która okazała się być włoską, ale z meksykańskimi kucharzami.
Żeby było śmieszniej, jej właścicielem był hałaśliwy Grek o imieniu
Nicholas.
– Potrzebuję kogoś na dwie zmiany na kasę i na dwie zmiany na
kelnera – objaśniał mi Nick. – Masz tu menu, naucz się potraw
i wróć jutro – zakończył znikając po chwili gdzieś w kuchni.
Nazajutrz już ze mną nie rozmawiał, bo pomagał w przyrządzaniu
potraw. Spotkałem się z menedżerką restauracji, Becky, która wyjaśniła mi ogólne zasady pracy.
– Czyli jestem przyjęty? – zapytałem.
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– Tak, tak – rzekła Becky wołając mnie do kasy, by wytłumaczyć
jej działanie.
– No cześć! Jestem Gosia! – usłyszałem nagle polskie słowa od
nadbiegającej w naszym kierunku dziewczyny. – Witaj w restauracji
porąbanego Nicka – dodała i poprosiła, żebym ją później znalazł.
W restauracji dostałem kilka zmian i zamieszkałem wraz z innymi
kucharzami Northern Lights w pracowniczym mieszkaniu, które
mieściło się nad restauracją. Do pracy miałem więc bardzo blisko.
Tego samego dnia spotkałem się z Gosią i trójką Polaków pracujących w Westmarku. Zasiedliśmy w barze o dźwięcznej nazwie Bonanza i tego wieczoru zawiązały się między nami nici znajomości,
które się nie zerwały i trwały przez cały czas mego pobytu w Skagway.
Okazało się, że jeden z moich nowych kompanów, Mirek, to wielki fan piłki nożnej. Oprócz wspólnego oglądania i komentowania
odbywających się właśnie na niemieckich boiskach mistrzostw świata, Mirek zaprosił mnie na środowy mecz pomiędzy ludnością Skagway, a przyjezdnymi. Zgodziłem się bez wahania. Mirek musiał
jednak zastąpić kogoś w pracy i na mecz wybrałem się sam. Miejscowi przegrali z nami 7:3, a ja byłem autorem kilku goli i asyst.
Idąc któregoś dnia po ulicy, nie rozglądając się zbytnio, napotkałem
kilka osób, które albo się do mnie uśmiechały, albo pozdrawiały i machały. Czyżby mylili mnie z kimś innym? A może miałem coś na nosie?
Poszedłem do znajdującego się nieopodal portu Starbucksa, gdzie
sprawdziłem w lusterku swój wygląd; wszystko było w porządku.
– Jedno duże Latte – poprosiłem.
Młoda sprzedawczyni skinęła głową, po czym nie spuszczając ze
mnie wzroku zaczęła przygotowywać napój.
– Na koszt firmy Karol – powiedziała podając mi kawę.
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– Jak to na koszt firmy? I skąd znasz moje imię?
– Wszyscy je znają – odpowiedziała ku mojemu zdziwieniu.
– To ciekawe. A skąd, jeśli można wiedzieć?
– Jesteś na wszystkich językach w Skagway. Nazywają cię ‘Karol
– Pogromca miejscowych’.
– Aha… – powoli zacząłem kojarzyć fakty. – Chodzi o środowy mecz?
– Jakby nie ty, to przynajmniej mielibyśmy remis – odpowiedziała
z sympatią ekspedientka delikatnie marszcząc przy tym czoło jakby
chciała pokreślić swoje rozczarowanie wynikiem.
– Ciesz się, że nie grał mój kolega Mirek, bo dostalibyście dwa
razy tyle – zażartowałem. – Rozumiem, że dojdzie do rewanżu?
– Tak i nawet ten Mirek wam nie pomoże.
Tym to sposobem zacząłem być rozpoznawalny w Skagway. Mimo
że bramki strzeliłem miejscowym, oni właśnie byli moją osobą oczarowani. Może podobała im się moja technika i styl gry, które ciężko
szlifowałem w Lidze Podhalańskiej.
To ‘bycie sławnym’ całkiem mi się spodobało. W ogromnym Chicago człowiek jest jedynie numerkiem, klientem. W Skagway było
na odwrót. Tu ludzie podchodzą do siebie bardziej personalnie, poświęcając przy tym dużo więcej uwagi, a szczególnie do tych bramkostrzelnych. Za kawę płaciłem jednak z własnej kieszeni.

A może asystent trenera?

Będąc w centrum tutejszego świata piłkarskiego, zostałem zaproszony na trening lokalnej drużyny młodzików. Nastawiałem się na
jednorazową przygodę, ale to zajęcie bardzo mi się spodobało i posta-
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nowiłem prowadzić treningi regularnie. Uczyłem dzieciaki różnych
trików z piłką i zachowań na boisku. Doszło do tego, że na każde
zajęcia solidnie się przygotowywałem wertując strony internetowe
z materiałami dla trenerów.
Nadszedł dzień finału mistrzostw świata. Po pierwszej połowie
wynik 1:1. Po drugiej połowie wynik nie uległ zmianie. W doliczonym czasie dochodzi do ostrej wymiany zdań pomiędzy dwoma piłkarzami. Nagle włoski piłkarz, Marco Materazzi zostaje powalony
przez francuską gwiazdę, Zinedine Zidana, który za swój czyn
otrzymuje czerwoną kartkę. Osłabia drużynę i Francuzi przegrywają. Ach ten Zidane. Czy nie mógł tego załatwić po meczu?
– Zapomnijmy czym prędzej o tym koszmarnym meczu – zaproponowałem.
– No właśnie – wtrącił Mirek. – Powiedz nam lepiej panie asystencie trenera, jak się sprawuje wasza drużyna?
– Póki co dwie wygrane, a jutro gramy na wyjeździe z Heins – odpowiedziałem.
Nazwa ‘asystent trenera’ bardzo mi się spodobała. W tym momencie postanowiłem, że zostanę certyfikowanym trenerem młodzików.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, co tam piłka nożna czy jakieś NBA. Na Baseballu dziś
byłem. A tak szczerze, to niezłe nudy. I to nie tylko dla
mnie, ale dla wielu zawodników. Niektórzy przez cały mecz ze
dwa razy rzucą lub złapią piłkę. Siedziałem i tak szukałem
jakiegoś ciekawego fragmentu gry. I znalazłem. I to nawet
dwa. Pierwszy to jak pałkarz wywala piłeczkę w trybuny i ki-
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bice biją się by ją złapać. Drugi lepiej by było w zwolnionym
tempie widać. Wyobraź sobie Kolo gracza z rękawicą, w którego kierunku leci właśnie piłeczka. On ją goni. Nagle skacze
by ją złapać (jest w pozycji leżącej tyle że nad ziemią).
Wyciąga rękę i łapie piłeczkę. W tej samej sekundzie przekłada ją do drugiej ręki, robi zamach i zanim spadnie na
ziemię, wyrzuca do następnego gracza. Niezła scena, ale jak
jedna się taka na meczu zdarzy to max. Elo!”

Bolesne rozstanie

Powoli kończył się mój pobyt na Alasce, więc zająłem się planowaniem podróży powrotnej do Chicago. Chciałem zahaczyć po
drodze o jakieś ciekawe miejsce. Przyszła mi do głowy Kalifornia, bo
przed pierwszym wyjazdem na Alaskę miałem propozycję pracy
w parku rozrywki w Los Angeles. Dostałem wówczas kilka dni na
podjęcie decyzji i zrezygnowałem z Kalifornii. Teraz postanowiłem
spokojnie odwiedzić Los Angeles, niekoniecznie zaczepiając się tam
do pracy. Wiedziałem już, którędy polecę do Chicago.
Planując swój wypad do miasta aniołów chciałem połączyć przyjemne z pożytecznym, a mianowicie zwiedzanie z kursem trenerskim, jako że praca z dzieciakami na boisku bardzo mi się spodobała. Zacząłem więc poszukiwania w necie i natrafiłem na kurs dla
trenerów w miejscowości o nazwie Palos Verdes. Jak się okazało,
była to jedna z dzielnic Los Angeles. Lepiej trafić nie mogłem – pomyślałem uradowany, po czym zapisałem się na kurs odbywający się
w ostatnich dniach sierpnia. Aby w nim uczestniczyć, potrzebowa-
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łem badań lekarskich. Aktualne wyniki miałem, ale w Chicago. Zostały mi one jednak szybko dostarczone.
Co do samych badań, przypomina mi się związana z nimi ciekawa
historia. Będąc już kilka tygodni w Skagway, któregoś słonecznego
poranka odebrałem mało przyjemny telefon dotyczący niespodziewanej opłaty. Z tego co się orientowałem, mój podłogowy pracodawca
co miesiąc odciągał niemałą sumę na ubezpieczenie. Nie wiedziałem
jednak, co ono właściwie pokrywało. Teraz miałem się dowiedzieć,
czego nie pokrywało. A było to tak. Kilka tygodni przed odejściem
z pracy w podłogach poddałem się ogólnym badaniom profilaktycznym. Nie to, że mi coś dolegało czy bolało, po prostu chciałem
zbadać, czy na przykład mój poziom cholesterolu jest w normie.
Jako że wciąż byłem pracownikiem firmy, posiadałem pełne ubezpieczenie, które, jak myślałem, pokrywało owe badania. Pojechałem
do jednego ze szpitali i po tygodniu miałem już szczegółowe wyniki,
które między innymi mówiły, że dobry cholesterol miałem wysoki,
a zły – niski. Cała reszta też była pozytywna.
Ten mało przyjemny telefon, który odebrałem będąc już w Skagway, zainicjował uprzejmy głos pytający, czy rozmawia z odpowiednią osobą. Potwierdziłem, że tak.
– Dzwonię ze szpitala rejonowego w Chicago – kontynuował głos
w słuchawce. Zaczęły mi w tej chwili przychodzić do głowy różne
głupie myśli, np. że jakiś mój znajomy miał wypadek.
– O co właściwie chodzi? – zapytałem.
– Otóż w związku z tym, iż nie odpowiada pan na pocztę, dzwonię w sprawie uregulowania należności.
– To fakt, w domu od jakiegoś czasu mnie nie ma, ponieważ wyjechałem na Alaskę – odpowiedziałem. – A o jaką należność chodzi?
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– Jakiś czas temu robił pan u nas badania, za które do dziś nie
został uregulowany rachunek – usłyszałem po chwili.
– Ale to chyba pomyłka, bo ja jestem pewien, że rachunek został
w pełni pokryty przez mojego ubezpieczyciela – odpowiedziałem bez
wahania.
– Owszem, rachunek został zapłacony – przyznała mi rację moja
rozmówczyni. Szybko jednak dodała, że nie został on jednak zapłacony w pełni.
– Pańskie ubezpieczenie pokrywało badania, jednak nie pokrywało części laboratoryjnej, za którą trzeba zapłacić – tłumaczył głos
w słuchawce.
Poprosiłem panią o przesłanie rachunku do Skagway, a gdy już go
dostałem, wpadłem we wściekłość.
– Pięćset dolarów?! Pogięło ich?! – wykrzyknąłem.
Zadzwoniłem do szpitala i dowiedziałem się, że moje badania były
dość wnikliwe – wyszczególniały każdy rodzaj krwinek i nie wiem,
czego jeszcze. Po kilku dniach wykonałem przelew. Cieszyłem się, że
badanie kończyło się na krwinkach i że nie wpadłem na pomysł wykonania jeszcze innych dodatkowych badań, które doprowadziłyby mnie
do bankructwa. Nauczyło mnie to, by od tej pory pytać pracodawcę
o specyfikę oferowanego ubezpieczenia. Najważniejsze że miałem już
wymagany świstek, czyli zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
Teraz zostało mi jeszcze tylko znalezienie łączonego biletu z Juneau do Chicago, z tygodniowym postojem w Los Angeles, z czym też
nie było większego problemu, może oprócz nieco zawyżonej ceny,
ale w końcu miałem przemierzyć w sumie około czterech i pół tysiąca mil, czyli jakieś siedem tysięcy dwieście kilometrów. Szkoda tylko, że nie drogą lądową.
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Nadszedł dzień wyjazdu, a z nim łzy i smutek. Trudno było rozstawać się z moim gniazdkiem, kolebką spokoju, w której czas płynie
wolniej. Pogoda od kilku dni na tyle nie dopisywała, że loty do Juneau zostały odwołane. Popłynąłem więc promem patrząc, jak Skagway
znika gdzieś we mgle, która nie zakrywała jedynie najwyższych szczytów górskich.
To miasteczko ma niesamowity, niepowtarzalny klimat. Podobnie
jak do absolutnie niepodobnego Nowego Jorku, tak też zamierzałem
wrócić do Skagway, a jego urok musiał rzeczywiście magnetycznie
przyciągać, gdyż faktycznie tak się stało. Czym tak przyciąga miasteczko liczące raptem kilkuset mieszkańców? Mieścina w dolinie, pięknie
położona wśród gór z wiecznie ośnieżonymi szczytami, stwarzająca
wrażenie bezpiecznej. Tędy wiódł szlak poszukiwaczy złota w Klondike. Tutaj pochowany jest, a nawet ma swój salon pamięci, słynny gangster i oszust Soapy Smith. Latem Skagway przyjmuje rzesze turystów,
a podczas długiej zimy jego mieszkańcy notorycznie przesiadują w barach, utrzymując spożycie alkoholu na bardzo wysokim poziomie (to
przez panujące w tym czasie ciemności). Ci mieszkańcy są przesympatyczni, otwarci na wszystkich przyjezdnych i raczej rzadko sami wyjeżdżają, na przykład na Florydę. W miasteczku panuje wręcz rodzinna
atmosfera. Jednym z ludzi, którzy posiadają rodzinę właśnie na Florydzie, jest właściciel hotelu Westmark, Jim Sager, o którym już wspominałem. Jim, facet nieźle po czterdziestce, świetnie wysportowany, spędza pracowite letnie miesiące na Alasce, prowadząc swój dochodowy
biznes. Jest podobnie jak inni mieszkańcy Skagway, otwarty i serdeczny wobec wszystkich; na biznesmena na pewno nie wygląda.
Tak… z chęcią jeszcze raz spotkam się z Jimem. Teraz, pisząc z perspektywy czasu wiem, że raczej nie ciągnie mnie do wielkomiejskie-
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go tygla. Powziąłem postanowienie, że polecę do Skagway po raz
trzeci, na przykład w podróż poślubną z kobietą mego życia. Może
wybierzemy się helikopterem zwiedzić ośnieżone szczyty i lodowce
wokół miasteczka, co stanowi jedną z jego wielu atrakcji.
Skagway całkowicie już zniknęło we mgle a ja wszedłem do środka
promu, jako że mżawka zmieniała się z rzęsisty deszcz. Usiadłem,
wypiłem ciepłą herbatkę i odpłynąłem… we śnie.
– Zostawcie mnie! Nigdzie z wami nie idę! Maniek, pomóż mi!
Zostawcie…
Otworzyłem oczy. Odetchnąłem. Przetarłem lekko spocone czoło.
Był to jedynie zły sen. Twarz Mańka jednak wciąż pozostawała przed
moimi oczami. I te jego wywody na temat zielonej karty. Czułem,
jakby dochodziły ze wszystkich głośników, które wcześniej emitowały nastrojowe dźwięki amerykańskiej muzyki.
Dotarło do mnie, że niedługo miałem wsiąść do samolotu i dolecieć… nigdzie indziej niż do Los Angeles i powróciło optymistyczne
nastawienie. Kilka godzin później mogłem odetchnąć. Co to była za
podróż?! Najważniejsze, że doleciałem i to bez zielonej karty. Postanowiłem, że po powrocie do Chicago nagadam Mańkowi i podziękuję za zafundowanie mi dawki zbędnego stresu. Chociaż, dlaczego
by od razu do niego nie zadzwonić…
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Kurs kopania pod palmami

Po wylądowaniu w Los Angeles udałem się po odbiór bagażu. Nie
pojawił się on jednak na taśmie, ponieważ, jak się dowiedziałem,
został zagubiony gdzieś w podróży.
– Nie mogło się przecież obejść bez żadnych przygód – pomyślałem.
– Dzień dobry. Obawiam się, że moja torba nie doleciała – oznajmiłem pani z działu zaginionych bagażów, na co ona spoglądając na
mój bilet odpowiedziała, że torba pewnie utknęła w Seattle, gdzie
na przesiadkę było dość mało czasu. Później zapytała, czy bagaż ma
być wysłany do domu, czy wolę poczekać i osobiście go odebrać.
Powiedziałem, że poczekam, a sympatyczna pani wręczyła mi talon
obiadowy wartości piętnastu dolarów, do wykorzystania w pobliskiej restauracji, jako rekompensata za stracony czas i kłopoty.
Skorzystałem z darmowego posiłku, a wolny czas wykorzystałem
na załatwienie formalności związanych z wypożyczeniem samocho-
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du. Po kilku godzinach torba dotarła, wrzuciłem ją do bagażnika
i niebawem jechałem ku centrum Los Angeles, podśpiewując słowa
utworu „California Love” nieżyjącego już rapera Tupaca.
Plan na dziś obejmował zwiedzanie miasta i znalezienie Palos Verdes, czyli miejsca w którym odbywało się szkolenie trenerskie. Odwiedziłem też kilka sklepów piłkarskich, gdzie kupiłem koszulki,
spodenki i korki – nowiutkie „Copa Mundial”, które miałem wypróbować na kursie, a potem używać w Chicago. Kiedy dojeżdżałem do Palos Verdes, było już grubo po północy. Kurs zaczynał się
o ósmej rano, a hostel w którym planowałem spędzić noc, znajdował się jakąś godzinę drogi od mojego obecnego położenia. Postanowiłem więc poszukać noclegu w tej części miasta. Jeżdżąc po okolicy
mijałem przydrożne motele, ale wszystkie z nich miały wyświetlony
napis „No vacancy”. Po godzinie pierwszej w nocy stwierdziłem, że
nic nie znajdę i postanowiłem spędzić noc w samochodzie. Zaparkowałem gdzieś na poboczu mniej zaludnionej ulicy i przespałem
się w aucie.
Obudziłem się przed siódmą rano. Do McDonalda wpakowałem
się z kosmetyczką i ręcznikiem. Zamówiłem śniadanko i wytłumaczyłem uprzejmie, że jestem w podróży i chciałem się trochę odświeżyć przed posiłkiem, na co uśmiechnięta kelnerka skinęła głową. Umyty, przebrany i najedzony byłem w pełni gotowy na kulminacyjną część dnia, czyli kurs. Odniosłem tackę, zabrałem w połowie pełny kubek latte i wyszedłem machając miłej kelnerce.
Po szybkiej rejestracji i przebraniu w wygodne piłkarskie ciuchy,
ponaddwudziestoosobowa grupa kursantów wybiegła na murawę.
Jako że każdy trening zaczyna się od rozgrzewki, więc i my taką
odbyliśmy, pod okiem Briana, trenera z Anglii, który na co dzień
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zarządzał żeńskim zespołem z południowej Kalifornii, a latem, gdy
miał więcej czasu, prowadził kursy trenerskie. Po rozgrzewce przeszliśmy do jej analizy teoretycznej. Potem znów trochę biegania
i odpoczynek z długopisem w ręku. I tak do samego wieczora, z małą
przerwą na obiad.
Kolejnej nocy nie zamierzałem spędzać w samochodzie, więc po
zakończeniu kursu udałem się prosto do Venice Beach, położonej
przy samym oceanie dzielnicy, w której miałem zająć łóżko w jednym z hosteli. Najsłynniejszy hostel, o tej samej nazwie co dzielnica,
był niestety pełny, a kilka innych z różnych względów mi nie pasowało. W końcu dojechałem do tego jedynego, położonego na uboczu, ale otoczonego palmami i mniej uczęszczaną plażą, jak i parkingiem, o który w Venice Beach nie łatwo. Był to nieduży hostel,
w którym spędziłem pięć kolejnych nocy. Robiło się już późno, a nazajutrz z samego rana trzeba było się zameldować w Palos Verdes,
więc postanowiłem położyć się wcześniej niż poprzedniej nocy.
Budzik zadzwonił punktualnie o siódmej. Szybki prysznic i w drogę na śniadanko – tym razem w Starbucksie, słynnym amerykańskim kawowym raju, gdzie mała czarna stawia na nogi lepiej niż
słabiutkie latte z McDonalda.
Tym razem przebieram się w samochodzie, po czym wyskakuję na
rozgrzewkę z Brianem i resztą kursantów. Po rozruchu siadamy
w cieniu i analizujemy poszczególne aspekty taktyczne, wracając na
murawę, aby je przećwiczyć. I tak do obiadu. Potem powrót na kolejne kilka godzin kopania piłki. Ostatnie pół godziny to czas na
przeanalizowanie notatek i zadawanie pytań. Później krótki spacerek lub kawka, po czym powrót na najważniejszą część całego kursu,
czyli egzamin, który składa się z dwóch części – teoretycznej i prak-
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tycznej. Teoretyczna to ogólne zasady gry w piłkę nożną, analizowanie systemów taktycznych i umiejętnościowych, wykonywanych na
treningach z dziećmi. Natomiast podczas części praktycznej należało przeprowadzić fragment treningu wykorzystując dostępny sprzęt
(piłki, stożki, paliki itp.).
Część pisemna trwa około godziny, a ta na boisku około dziesięć
minut na osobę. Podczas gdy jeden kursant prezentuje swoją partię,
inni albo w niej uczestniczą, albo się przyglądają i notują uwagi.
Przychodzi kolej na mój trening. Wybieram ośmiu chętnych, rozkładam stożki, podaję piłki prezentując kolejne zadania. Wszystko
idzie dość płynnie. Po zakończeniu spojrzałem na Briana, ale nie
potrafiłem wyczytać z jego twarzy, jak mi poszło. Na oficjalne wyniki trzeba poczekać kilka dni. Zostaną one zamieszczone na stronie
i jeśli wynik będzie pozytywny, kalifornijski związek piłkarski wyśle
certyfikat na wskazany przez kursanta adres.
– To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za przybycie i mam nadzieję, że nie były to dla was dni stracone, ale miło spędzone. Wiem, że
słońce nas nie oszczędzało, jednak wytrwaliśmy i oprócz tego, że niektórzy się ładnie opalili, mam nadzieję że wynieśli z tego kursu coś, co
będą mogli niebawem przekazywać młodszemu pokoleniu. Dziękuję
raz jeszcze i do zobaczenia na boisku! – Brian oficjalnie zakończył kurs.
Kolejne dni w mieście aniołów spędzałem na plażach, opalając się
i pływając, a także obserwując skaczących po wielkich falach surfingowców. Jeździłem po okolicy i zwiedzałem różne zakątki, parki,
wzgórza, a także te bardziej znane miejsca, jak na przykład Beverly
Hills, Universal Studios czy deptak gwiazd w Hollywood. Odwiedziłem też słynną szkółkę piłkarską w Carson, założoną przez jednego z moich boiskowych idoli, Davida Beckhama.
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Kalifornia bardzo mi się spodobała. Szczególnie atmosfera, a także
pogodnie nastawieni i jakże pełni energii ludzie. Ale każdy chyba
byłby pogodny mając tyle słońca i ciągłe wysokie temperatury. Czas
jednak udać się na lotnisko, a potem już tylko Chicago…
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Przemawianie publiczne

Ostatniego dnia sierpnia dotarłem na stare śmieci i rozpocząłem,
pełne przeżyć i zmian, ostatnie szesnaście miesięcy mojej amerykańskiej przygody. Plan na najbliższe dni to zorganizowanie mieszkania, rozpoczęcie zajęć w szkole, jak i rozglądanie się za pracą trenera
piłki nożnej, na co przecież miałem już licencję. Informacja o zaliczonym kursie pojawiła się na stronie internetowej w ostatnim dniu
mojego pobytu w Los Angeles.
Wróciłem na stare lokum do pani Marysi i mogłem teraz spokojnie skupić się na kolejnej sprawie, jaką był powrót do szkoły.
W ostatnim semestrze zapisany byłem na cztery przedmioty: zaległy
angielski, etyka, którą wybrałem zamiast filozofii, geofizyka i przemowy. Ten ostatni przedmiot był najciekawszy, jednak nie najłatwiejszy, a uczono nas na nim, jak przemawiać publicznie. Już po
pierwszych zajęciach zauważyłem, jaka przepaść istniała pomiędzy
mną, na ogół cichym i nieśmiałym osobnikiem, a rozgadanymi, po-
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zbawionymi kompleksów Amerykanami, którzy swobodnie posługiwali się językiem, dodając odpowiednie gesty i tryskając przy tym
otwartością, humorem i optymizmem. Pomyślałem więc, że jeśli
tutaj są tacy mówcy, to co ja robię w tej grupie? Pocieszałem się
jednak tym, że pewnie samo ich obserwowanie da mi sporo nowych
informacji i umiejętności. Naszym pierwszym zadaniem było szybkie zebranie jak największej ilości informacji na temat osoby siedzącej obok nas, po czym mieliśmy tę osobę przedstawić całej klasie;
była to przemowa nr 1. Kolejnym zadaniem była przemowa nr 2,
różniąca się od poprzedniej tym, iż wygłaszana była z drewnianej
mównicy stojącej na środku klasy. Temat też był trudniejszy i mniej
czasu na przygotowanie. Chodziło mniej więcej o to, że nauczyciel
po kolei podawał każdemu pudełko, w którym znajdowały się małe
karteczki zawierające temat przemowy. Pierwsza osoba miała dwie
minuty na przygotowanie, po czym stawała za mównicą, by przez
kolejne dwie minuty mówić na dany temat. Gdy ta osoba zaczynała
mówić, kolejna osoba mogła losować karteczkę z pudełka i przygotować się do przemówienia, a czasu miała tyle, ile przemawiał stojący obecnie za podestem mówca; maksymalnie dwie minuty. Dla
niektórych czas spędzony na mównicy były tylko rozgrzewką, a dla
innych dłużyły się w nieskończoność. Ja byłem w tej drugiej grupie.
– Witam wszystkich tu zebranych i bardzo dziękuję za przybycie –
Mike zaczął swoją improwizację. – Jestem pewien, że oprócz kilku
ciekawostek, wyniesiecie dziś stąd również kilka cygar. Powiedziałem
cygar? Tak, cygar! Nie przesłyszeliście się, gdyż mój dzisiejszy występ
sprowadza się do tematu cygar. Otóż każdy z nas chyba wie, że najlepsze cygara pochodzą z Kuby. Czy ktoś z tu zebranych był kiedyś na
Kubie? O, widzę że kilka osób miało okazję tam być. Pamiętam jak
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pierwszy raz odwiedziłem Hawanę, a było to jakieś piętnaście lat
temu. Jako fan kubańskiej salsy postanowiłem odwiedzić kilka klubów tanecznych, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Właśnie tam
ktoś poczęstował mnie prawdziwym kubańskim cygarem. W związku
z tym, iż sam nie paliłem, postanowiłem zabrać je do domu i dać tacie. Tak też zrobiłem, a tata zadzwonił po kilku znajomych, by i oni
mogli podelektować się niesamowitym i unikalnym smakiem owego
cygara. Tego wieczoru mojemu tacie wpadł do głowy genialny pomysł. Jako że każdy z jego kolegów chciał więcej takich cygar, on postanowił im je przywieźć. I tak to się zaczęło. Dziś jestem właścicielem
ogromnej firmy, która obsługuje dostawy cygar do niemalże każdego
miejsca w Stanach. Organizujemy również wycieczki na Kubę dla miłośników cygar, jak i kubańskiej salsy. Dziękuję – zakończył Mike.
Tak wyglądała jedna z lepszych przemów tamtego dnia. Czy była
aż tak dobra według wykładowcy? Nie wiem, ale przynajmniej takie
sprawiała wrażenie.
Mnie trafił się temat dość łatwy – poranna gimnastyka, i mimo że
coś tam powiedziałem, to w porównaniu do Mike’a, brakowało mi
charyzmy, pewności siebie, humoru jak i naturalnej łatwości wysławiania się i tworzenia czegoś na poczekaniu.
Były to jednak moje początki w tej dziedzinie, a przede mną był
cały semestr kolejnych ćwiczeń i przemów.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, małe przedstawienie Gospel dziś miałem na żywo.
Tak, byłem w kościele czarnoskórych. Wrażenia? Hmm… Dość
dziwne. Na pewno jest inaczej niż w naszym polskim kościele.
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U nas siadasz lub stajesz gdzieś w rogu i nikogo nie obchodzi, czy śpiewasz i odmawiasz modlitwy. Tu, po pierwsze –
kościółek mały. Po drugie – wszyscy się znają. Po trzecie
trzeba być aktywnym, czyli śpiewać, tańczyć, ściskać się
z innymi uważnie słuchać pastora i mu wspólnie odpowiadać
ogromnie się przy tym wczuwając. Do tego momentu wszystko
nawet zdzierżyłem. Ale jak mnie wywołali na środek, jako
jednego z nowo przybyłych gości, poczułem dyskomfort. Musiałem się przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie i jak się
tu znalazłem. No właśnie, pewnie też się nad tym zastanawiasz? Jeden z czarnoskórych kumpli mnie zaprosił. Reasumując, jakby nie wywoływali na środek i dopytywali o szczegóły,
to nawet by mi się podobało. Sczególnie ich pozytywne nastawienie, śpiew i taniec, dźwięki fortepianu. Ciekawe przeżycie, ale raczej już się tam nie wybiorę. Elo!”

Dyplomy i porównanie systemów

Wakacje na Alasce na tyle odświeżyły mi umysł, że zarówno przemowy, jak i pozostałe przedmioty, zaliczyłem bezproblemowo.
Z końcem semestru złożyłem w dziekanacie odpowiednie wnioski,
by jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia uczestniczyć w ceremonii ukończenia koledżu. Nadszedł dzień zwieńczający moją edukację. Dostałem dwa dyplomy, jako że równocześnie robiłem dwa
kierunki. Tak naprawdę to nawet trzy, ale ten ostatni, architektura,
nie kończył się otrzymaniem dyplomu, tylko miał być kontynuowany przez kolejne dwa lata na uniwersytecie.
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Co do samej ceremonii, to szkoła dawała każdemu żakowi trzy
zaproszenia dla członków rodziny lub bliskich. Ci, mający większe
rodziny, mieli problem z tym, kogo zaprosić, a kogo nie. Kombinowali lewe zaproszenia lub nabywali od tych, którzy wszystkich nie
wykorzystali. Ja, pomimo wielu znajomości w Chicago, miałem dokładnie trzy osoby, które bardzo chciałem mieć obok siebie podczas
wręczania dyplomów. Były nimi: moja opiekuńcza przyjaciółka Romelia, która często pełniła rolę matki, serdeczny przyjaciel Grzesiu,
który zawsze był pod telefonem i wyrozumiała, ciepła i pomocna
pani Marysia. Impreza się udała. Wieczorem wszyscy poszliśmy do
pani Marysi na tort i szampana. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy trochę o edukacji, zarówno amerykańskiej, jak i polskiej. Poniżej przedstawiam kilka moich spostrzeżeń.
Jako pierwszą weźmy na przykład matematykę, na której zajmowaliśmy się całkami i różniczkami. Przedmiot zaliczyłem na bdb,
jako że całki (nawet potrójne) zostały mi wbite do głowy jakieś
dwa lata wcześniej, podczas studiów na poznańskiej politechnice.
Faktem jest to, że potrafiłem je swobodnie obliczać na kilka różnych sposobów, jednak brakowało mi ogólnej wiedzy na temat ich
zastosowania. W związku z tym, że na politechnice w jednym semestrze trzeba było przerobić pojedyncze, podwójne i potrójne
całki, toteż nie było zazwyczaj czasu, by wyjaśnić studentom ich
zastosowanie w praktyce. Na matmie w Stanach było na odwrót.
Najpierw pokazano przykład praktyczny (chodziło o obliczanie
pól figur niekształtnych), podczas którego nauczyciel pytał, jak
obliczyć pole owej figury. Gdy nawet największe mózgi pozostawały cicho lub rozglądały się po klasie, nauczyciel przechodził do
pytania, czy chcielibyśmy wiedzieć, jak się to oblicza, a następnie
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tłumaczył nam, że w takich właśnie sytuacjach będziemy używać
całek.
Przejdźmy do innej sali, gdzie odbywa się właśnie lekcja fizyki.
Nauczyciel daje nam do rozwiązania kilka zadań, z którymi osobiście nie mam najmniejszego problemu i w mig je rozwiązuję. Za
kilka dni znów mamy fizykę i znów seria zadań, które rozpracowuję
w kilka minut. Nauczyciel, widząc to, podchodzi do mnie i zadaje
wydawałoby się normalne pytanie:
– Widzę że nieźle sobie radzisz z tymi zadaniami.
– Tak, bo one są dość proste.
– Widzę jednak, że rozwiązujesz je tak jakby automatycznie – ciągnął nauczyciel.
– No, podstawiam do wzoru i obliczam… – odpowiedziałem, po
czym padło ‘pytanie – kiler’.
– A wiesz, co my tu obliczamy i co jest czym?
Spojrzałem na swoją kartkę, na której było wiele różnych obliczeń, a w nich literek, których znaczenia chyba nie do końca pamiętałem. W końcu wydukałem, że chyba chodzi o ciężar.
– A wiesz, co to jest ten ciężar?
Jedynym co wiedziałem na pewno było to, że robiło mi się gorąco
i czułem, jak moja twarz zmienia kolor na czerwony. Może i znałem
odpowiedź na powyższe pytanie, ale ja przecież miałem tylko obliczać, a nie od razu wiedzieć co obliczam. Takie przynajmniej nauki
wyniosłem ze szkół w naszym kraju. Trzy razy ‘z’ się to chyba zwie,
czyli: zakuj, zalicz i zapomnij. Wiec proszę nie wymagać, że nagle
będę wiedział, co obliczam.
Powyższa sytuacja była dość żenująca i może ktoś powiedzieć, że
wiedza na temat ciężaru to podstawa, którą trzeba znać i może fak-
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tycznie tak jest. Chciałem jednak tylko użyć tego przykładu do zobrazowania kluczowej różnicy polegającej na tym, że u nas robią
z nas niemyślące komputery, a w Stanach kładą nacisk na zrozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy. Ciekawe jest też to, że jak
nauczyciel widzi, że uczniowie nie bardzo rozumieją temat, to będzie wałkował go tak długo, aż w końcu pojmą. U nas profesor pod
koniec wykładu, np. z całek potrójnych, poda datę egzaminu (i poprawki!), literaturę (często przez siebie napisany skrypt) i każe się
tego nauczyć. I tyle. Aha, w Stanach też uczniowie zadają pytania,
dużo pytań i się tego ani nie wstydzą, ani nie boją. U nas często jest
tak, że jak ktoś czegoś nie rozumie, to siedzi cicho, bo przecież jak
zapyta, to inni pomyślą, jaki on głupi – o takie rzeczy pyta. Fakt, że
sami są jeszcze głupsi i też nie znają odpowiedzi, jest jednak przez
nich umiejętnie tuszowany. Wszystko jednak i tak w swoim czasie
wychodzi.
Często się mówi, że w amerykańskich szkołach, w porównaniu
z polskimi, jest bardzo niski poziom. I może na pierwszy rzut oka
tak jest. Ale czy możemy nazywać wysokim poziomem to, że na
przykład na politechnice wykładają wspomniane potrójne całki,
których osiemdziesiąt procent studentów nie rozumie? Czy nie lepiej wyłożyć porządnie tylko pojedyncze upewniając się, że wszyscy
pojęli? To tak jakby uczyć słówek tych, którzy nie znają jeszcze dobrze alfabetu i potem twierdzić, że mają wyższy poziom, bo mieli
lekcję ze słówek.
To prowadzi do kolejnego aspektu związanego ze szkołą, w który
ja kiedyś wierzyłem, a w który do dziś wierzy wielu nauczycieli.
Wyobraźmy sobie, że zaczyna się lekcja, dzieci siedzą już w ławkach,
a nauczyciel wchodzi do klasy, po czym sprawdza obecność i zaczy-
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na zajęcia. Mówi, pisze na tablicy, czyta, a dzieci słuchają, przepisują i starają się wyglądać tak, jakby wszystko rozumiały. Po czterdziestu pięciu minutach dzwoni dzwonek i dzieciaki znikają, a nauczyciel zalicza lekcję do udanych; w końcu uczniowie ładnie przytakiwali i nie mieli pytań, więc chyba wszystko zrozumieli. Nauczyciel
nie zauważa jednak, że samych przytakujących było tylko tylu, ilu
się mieści w pierwszych ławkach. Dla nich może i lekcja jest udana.
Co jednak z całą resztą, która przecież słyszała ten sam wykład?
Przecież nauczyciel mówił wolno i wyraźnie, a do tego prostym językiem, więc skąd tyle jedynek na sprawdzianie? Ano może stąd, że
nie wszystkie z dzieci są słuchowcami i słowo mówione słabiej do
nich przemawia niż np. pokazane na grafie czy innych obrazkach.
A czy nasz nauczyciel wie, ilu w jego klasie to słuchowcy, wzrokowcy czy kinestetycy? Wracając do początku chodzi o to, że wielu nauczycieli wierzy (często ślepo), że komunikat wysłany równa się komunikatowi odebranemu, co jest jak widać błędem.
Dzwonek zadzwonił i przerwa się skończyła – idziemy na kolejne
zajęcia, tym razem są to nauki socjalne. Jest to nasza pierwsza lekcja,
na której nauczycielka przedstawia ‘syllabus’, czyli konspekt semestru i objaśnia każdą z trzech jego głównych części. W sumie większość przedmiotów w amerykańskim koledżu składa się z owych
trzech części. I tak pierwsza część jest teoretyczna, druga praktyczna
a trzecia, wynikająca z drugiej, to projekt/ przemowa/ prezentacja.
Różnica w polskich uczelniach jest taka, że realizuje się w nich jedynie część pierwszą.
Oto jak wygląda semestralna przygoda z przedmiotem nauki socjalne. Skłamałbym mówiąc, że w ogóle nie ma teorii. Jest trochę
czytania wybranych artykułów czy fragmentów książek. Są też wy-
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kłady. Jako że rozmawiamy aktualnie o pomocy ludziom bezdomnym czy ubogim dzieciom, oprócz samego słuchania i czytania
o powyższym, rozpoczynamy część praktyczną, która ma za zadanie
zbliżyć nas do rozważanego problemu. Dzielimy się na grupy po
cztery osoby. Każda grupa dostaje zadanie, które polega na odbywaniu dwudziestu godzin w placówce takiej jak świetlica, dom starców, itp. Moja grupa wybiera się na świetlicę, gdzie raz lub dwa razy
w tygodniu, przez godzinę pomagamy maluchom przy odrabianiu
lekcji, gramy, rozmawiamy i trochę się wygłupiamy. W weekendy
spotykamy się i dzielimy spostrzeżeniami i uwagami. Później dekorujemy zdjęciami i informacjami o placówce, i całość przekształcamy w końcowy projekt. Jedne z ostatnich zajęć w semestrze to prezentacje projektów. Grupy dzielą się swoją nowo nabytą wiedzą
i doświadczeniami nabytymi podczas wolontariatu. Praktycznego
wolontariatu żadna książka nie zastąpi. Podobnie jak praktycznego
spojrzenia na otaczające nas socjalne problemy. To chyba jest lepsze,
niż samo wykucie regułek i wypisanie ich na kolokwium słowo
w słowo, jak mówi książka.
Czy podobnie jest na lekcjach z antropologii i geofizyki? Dokładnie tak, z tym wyjątkiem, że nie ma wolontariatu. Część praktyczna
z antropologii to wycieczki do muzeów celem zbadania i udokumentowania wybranych miejsc na ziemi i zamieszkujących ich
w przeszłości ludzi. Badamy kulturę, sztukę, religię i na końcu semestru przedstawiamy efekty swojej pracy. Co do geofizyki to pamiętam, jak pani kazała nam kupić malutkie notatniki i przez miesiąc codziennie opisywać w nich chmury – ich rodzaj, rozłożenie na
niebie, stężenie, itp. Oprócz tego – w dziale wulkany – każdy wybierał jeden wulkan, badał go przez jakiś czas i zbierał o nim informa-
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cje, a na końcu wygłosić o nim krótką przemowę. Podobnie było
z lodowcami.
A teraz krótko o przedmiotach budowlanych i architektonicznych. W Polsce na architekturę się nie dostałem, więc nie wiem, czy
bym sobie poradził, ale, paradoksalnie, w Stanach ją studiowałem
i nawet mi nieźle szło. Tu należy powiedzieć o chorych polskich zasadach rekrutacji, podczas której odpada mnóstwo ludzi, którzy naprawdę nadawaliby się do danego fachu. Na architekturę nie dostałem się dlatego, że nie zdałem części rysunkowej, podczas której
należało narysować żywą kobietę. Egzaminatorzy ubrali ją w odzież
uszytą z kilku dziwnie mnących się materiałów, a ponadto babka
ciągle się wierciła i bądź tu mądry. A poza tym jaki związek miała ta
kobieta z projektowaniem budowli?
W Stanach egzaminów nie było. Jak się ktoś nie nadawał, to nie
zaliczał podstawowych przedmiotów i odpadał, choć takich osób
osobiście nie pamiętam. Tam dają szansę ludziom, by spróbowali
czegokolwiek chcą, a u nas się ich na samym początku odrzuca.
Wartym dodania jest ‘kamyczek’ o systemie rekrutacji na politechnikę, na kierunek budownictwo (może on być reprezentatywny, bo
nie sądzę, by na innych kierunkach było inaczej). Pierwszą grupę
chętnych stanowią uczniowie po liceach ogólnokształcących. Do
drugiej należą technicy budowlani chcący kontynuować naukę
w swoim fachu. Wydawałoby się, że technicy, przez ostatnie pięć lat,
poznali tajniki budownictwa i mają lekką rękę do rysunku technicznego (czy może raczej lekką myszkę, jako że rysunek odręczny powoli zostaje wyparty przez komputerowy). Tak czy inaczej technicy
ci powinni być dobrymi kandydatami, czyż nie? Okazuje się jednak,
że lepszymi są ci po liceum, a w szczególności ci, którzy ukończyli
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kierunek matematyczno – fizyczny. Nie ważne, że nie wiedzą, co to
jest skalówka albo że ołówki mają różne twardości. Ważne że matematykę i fizykę mają opanowane na wysokim poziomie (pomaga to
zdać lepiej egzamin wstępu, jeśli takowy występuje), co pozwala im
przetrwać pierwszy rok, na którym to odpada wielu techników nieradzących sobie ze wspomnianymi wcześniej np. całkami. Później
przychodzi rok drugi i trzeci, gdzie jest geometria wykreślna, rysunek, konstrukcje, materiały budowlane, technologia, czyli przedmioty w których technicy czują się jak ryby w wodzie. No ale ilu
techników dotarło do tego etapu? Niewielu, ale są za to ci dobrzy
z matmy i fizy, dla których teraz rozpoczyna się techniczne piekło.
Reasumując ci, którzy by sobie nieźle radzili, zostali wyeliminowani
zanim dostali szanse rozwinięcia skrzydeł, a ci ‘ścisłowcy’ stwierdzają, że budownictwo nie jest dla nich i przenoszą się na ochronę środowiska. Widzicie tu jakiś sens?
W Polsce jest wielu młodych, niedoświadczonych doktorantów,
którzy uczą ćwiczeń. Nauka przypominać może moją wcześniej opisywaną lekcję fizyki, czyli studenci jak komputerki obliczają wszystkie dane, ale jak padnie pytanie typu: „Co to jest ciężar?” – następuje cisza. W Stanach wszystko jest bardziej obrazowane i gdzie tylko
możliwe, wzmacniane praktycznymi zajęciami czy pracą na modelach. Inną różnicą jest ‘bycie na czasie’. W Stanach na lekcjach mówi
się o najnowszych rozwiązaniach śledząc magazyny budowlane, budowy, itp. W Polsce, w 2009 roku wciąż wykładali m.in. o stropach
Kleina. Rozumiem, żeby o nich wspomnieć, gdyż budowlaniec powinien znać także starsze rozwiązania, potrzebne np. do prac renowacyjnych, ale żeby szczegółowo wałkować ten temat kosztem nowych technologii, to raczej jestem ‘na nie’.
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Co do przedmiotów architektonicznych, te, oprócz podnoszenia
umiejętności rysunkowo – projektowych, skupiają się również na
sprzedaży, dotarciu do klienta, jak i utrzymaniu z nim dobrego kontaktu. Polscy architekci projektują dwadzieścia cztery godziny na
dobę lub siedzą za granicą, podczas gdy amerykańscy udzielają się
czynnie w szkołach, niwelując pomost pomiędzy szkołą a pracą, czyli przejście z bycia studentem do bycia czynnym architektem. Nauczyciele – architekci, mając wiedzę jak i kilkuletnie doświadczenie
w pracy z projektami i różnego typu odbiorcami, dzielą się ową wiedzą, przygotowując w ten sposób studentów do startu w świecie
projektowania.
Na projektowaniu, jak sama nazwa mówi, projektujemy, tworzymy i rozwijamy swoją kreatywność. Jednym z ćwiczeń, które utkwiło mi w pamięci, było tworzenie prostych figur z cyfr czy liter. Pamiętam, że moją pierwszą figurą był słoń, którego stworzyłem w kilka sekund z liczby 12. Od takich prostych ćwiczeń dochodziliśmy
do bardziej skomplikowanych i tak stworzyłem projekt domku letniskowego na bazie planu powstałego tym razem z liczby 23. Projekt ten mam do dziś i kiedyś zamierzam go zrealizować.
Jak nam często powtarzał John Madsen, nasz nauczyciel – architekt, zrobić dobry projekt, to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest jego sprzedaż. W związku z powyższym dużo czasu spędzaliśmy na ćwiczeniu prezentacji projektów potencjalnym klientom.
Projekt musiał więc być starannie wykonany, na odpowiednim brystolu, odpowiedniego formatu, itp. I tak jak szukający pracy ćwiczy
szczegółowo dosłownie każdy swój ruch przed rozmową kwalifikacyjną, tak my ćwiczyliśmy i dopracowywaliśmy każdy szczegół pod
okiem profesjonalistów. Atmosfera i autentyczność zajęć doprowa-
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dzała do tego, że mogliśmy się poczuć przez chwilę jak prawdziwi
architekci.
Jak łatwo się przekonać, posiadanie samej wiedzy na jakiś temat
nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu. Podam może przykład sytuacji
jaka miała miejsce już po moim powrocie ze Stanów. Przez jakiś czas
pracowałem w Polsce przy szkoleniach ludzi szukających pracy. Polegały one na pisaniu jak i tłumaczeniu CV oraz na ogólnym przygotowaniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej. To, czego się tu
dowiedziałem o naszych żakach, z jednej strony mnie śmieszyło
i dziwiło, a z drugiej było naprawdę tragiczne i trudne do zrozumienia. Ludzie o bardzo wysokiej wiedzy w danym kierunku posiadali
wręcz zerową wiedzę w innych, jakże kluczowych działach, np. dotyczących znalezienia odpowiedniej pracy. Chodzi tu nie tylko
o umiejętności pisania CV, czy tego, jak się zachować na rozmowie
kwalifikacyjnej, ale również o samo nastawienie, przeważnie dość
negatywne, bez wiary we własne siły i umiejętności. Gdyby nie Stany, to z pewnością byłbym taki jak oni!
Wszystko zaczęło się od mojej pierwszej lekcji przedsiębiorczości,
jeszcze podczas uczęszczania na kurs językowy, na początku roku
2003. Pewnego dnia uczyliśmy się pisać CV i nauczyciel poprosił
nas o podanie naszych umiejętności zawodowych, po czym wypisał
je na tablicy.
– Czy macie jeszcze jakieś? – zapytał nauczyciel i zapadła cisza. –
Jeśli w takim razie…
– Ja mam – wtrąciłem.
W sumie to postanowiłem się wycofać, bo umiejętność, którą
chciałem podać, była w moim mniemaniu banalna, wręcz kompromitująca. Nauczyciel, widząc moje niezdecydowanie, zaczął dopyty-
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wać, a ja wykręcałem się, że to głupi przykład i że może lepiej go nie
podawać. Teraz już i inni studenci zainteresowali się i zaczęli dopingować, bym się odezwał.
– No dobra. Chodzi o pracę w charakterze akwizytora, w którą
byłem zaangażowany przez kilka miesięcy w lecie 1998 roku, w Finlandii. Praca polegała na chodzeniu po domach i sprzedawaniu laserowo drukowanych grafik.
– Brzmi ciekawie. A dlaczego akurat w Finlandii? Opowiedz coś więcej.
– Według organizatorów tej pracy Finowie mieli być kochającą
sztukę, ale bardzo łatwowierną nacją, która chętnie będzie kupować
nasze obrazki.
– I kupowali?
– Jedni nawet po kilka, podczas gdy inni trzaskali mi drzwiami
przed nosem zaraz po tym, jak je otworzyli. Była też grupa tych
milszych, którzy zapraszali do domu na kawę i dłuższą pogawędkę.
– Czyli oprócz tego, że sprzedawałeś, nawiązywałeś też różne kontakty z ludźmi, a w dodatku wszystko odbywało się w obcym kraju
i obcym języku?
– No tak.
– Uczyłeś się też reakcji ludzi na sprzedaż bezpośrednią, jak i badałeś ich potrzeby?
– No tak – powtórzyłem.
– Czyli, summa summarum, można powiedzieć, że było to dla
ciebie bardzo pozytywne doświadczenie?
– Chyba tak.
Już sam zgłupiałem, gdyż w krótkim czasie nastąpiła we mnie
ogromna przemiana dotycząca spojrzenia na tę samą rzecz z dwóch
różnych perspektyw. Pierwszy obraz to to, że akwizycja jest żenująca
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i bezwartościowa; drugi obraz jednak był dokładnym zaprzeczeniem
pierwszego, czyli że podczas sprzedaży ‘od drzwi do drzwi’ człowiek
może nabyć wielu cennych umiejętności, takich jak kontakt z klientem czy zaspakajanie jego potrzeb, co tak naprawdę mieści się w definicji sprzedaży niezależnie od dziedziny w której działamy.
Co do nauczyciela – przedsiębiorcy, sam podobnie to skomentował, podając swój przykład, jak kiedyś sprzedawał ludziom buty.
– Może niektórzy się będą śmiali, jak im powiem, że byłem przez
jakiś czas sprzedawcą obuwia. Wierzę jednak, że są tacy, którzy potrafią na to spojrzeć z innej perspektywy. Dostrzegą, że doświadczenie, które wówczas nabyłem, pozwoliło mi lepiej zrozumieć ludzi
jak i samą istotę sprzedaży, co w końcu doprowadziło mnie do tego,
kim jestem dzisiaj – zakończył nauczyciel.
I o znalezienie innej, pozytywnej perspektywy właśnie mi chodzi.
Przecież ci nasi polscy absolwenci (często dwóch lub więcej kierunków)
powinni stawiać warunki a nie z opuszczoną głową przystawać na niekorzystne, stawiane im przez pracodawcę na rozmowie kwalifikacyjnej.
Co do nauczycieli – architektów, czy nauczycieli – przedsiębiorców to w Polsce długo takich nie zobaczymy. Choć dumnie muszę
stwierdzić, że kilka uczelni takich wykładowców posiada. Jedną
z nich jest szkoła biznesu i rozwoju osobistego Asbiro, w której uczą
czynni i doświadczeni przedsiębiorcy.

Kobieta z sercem na dłoni

Architekt, budowniczy, artysta, psycholog, altruista, matka, opiekunka, przyjaciel, emigrant… – to słowa kojarzące mi się z ciepłą,
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inteligentną, wrażliwą, cierpliwą, pomocną i wyrozumiałą panią
Marysią.
Poznałem ją na jednym z piłkarskich pikników. Od lat była nie
tylko zagorzałym kibicem, ale również sponsorką naszej drużyny
piłkarskiej Stare Bystre. To dzięki jej hojności nasza drużyna mogła
się objadać kiełbaskami i popijać piwko na wspomnianych już piknikach. Dla wielu z nas pełniła rolę matki. Wielokrotnie wstawiała
się za kimś, wyciągała z dołka, czy nawet wpłacała kaucję, gdy ktoś
miał problemy z prawem. Swą dobrocią niestety przyzwyczajała niektórych do jej nadużywania.
Po powrocie z Alaski, postawienie szkoły nad pracę, znacznie odbiło się na moich finansach. Zarobione pieniądze zainwestowałem
w koledż, a reszta szybko stopniała. Stałej pracy nie miałem, a zamiast jej szukać, wpadłem w wir tańca klasycznego i teatru. Kilka
godzin tygodniowo dorabiałem jako trener, ale otrzymywane wynagrodzenie nie wystarczało na rachunki. Pożyczyłem kilka stówek od
dobrego kumpla Grzesia, żeby móc jakoś funkcjonować. Z czynszem
u pani Marysi zalegałem już dwa miesiące. Ona, zamiast mnie z mieszkania wywalić, zaproponowała tańsze lokum w jej prywatnym domu.
Pomimo że miałem płacić o połowę mniej okazało się, że i to dla
mnie było za dużo. Doszło do tego, że na koncie bankowym byłem
na minusie, a w kieszeni miałem tyle, co na frytki z McDonalda.
Pani Marysia, jakby telepatycznie dostawała wiadomość o mojej aktualnej sytuacji, często wpadała do mnie na dół z kanapkami lub
wołała na obiad. Wierząc w poprawę mojej sytuacji, widząc, że nie
marnuję czasu, a spędzam go obcując ze sztuką, nigdy nie mówiła
o zaległych opłatach. Sama przecież była artystką. Stąd chyba jej
zrozumienie i wyrozumiałość. Poza tym chyba nie byłem do końca
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takim złym lokatorem, bo pani Marysia wyremontowała mi nowy,
bardziej przytulny pokój, w którym mieszkałem do końca swojego
pobytu w Chicago.
E-MAIL DO KOLA:
„Kolo, znów miałem wizytę z sądzie. Znów mnie szarpnęli na
osiem dych. Znowu się śpieszyłem – tym razem na kręgle. Ale
co innego się tu wydarzyło. Był taki Meksykanin, który bez
prawka i bez papierów w kogoś wjechał. Jego dialog z sędzią
wyglądał mniej więcej tak:
– Czemu pan bez dokumentów jechał? – grzecznie zaczął sędzia.
– Bo mi ich nie chcecie dać! – odpowiedział tamten oburzony.
– Jak nie chcemy?
– Bo jestem ponoć nielegalnym imigrantem, a takim prawka
nie dajecie. Meksykańskiego też nie chcecie akceptować!
– Ale pan też ubezpieczenia nie miał.
– A skąd mam mieć ubezpieczenie, jeśli do tego potrzebne
jest prawko?
– Sto dolarów kary, do kasy proszę. Do widzenia.
Niezłe co? Elo!”

Przystanek u Ralpha Laurena

Zapukałem do drzwi kolejnego chlebodawcy, który nazywał się
Macy’s. Miałem zostać doradcą ekskluzywnej odzieży marki Ralph
Lauren lub, jak ja to nazywałem, sprzedawcą ciuchów. Karla, moja
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meksykańska przyjaciółka, pracowała już kilka lat w Macy’s, w dziale kosmetycznym. To ona dała mi znać o naborze.
– W piątek mam na rano, więc może przyjedź około jedenastej, to
pójdę z tobą do działu zatrudnienia – zaproponowała.
Odliczałem dni do początku weekendu, a gdy nadszedł czwartek,
wydrukowałem sobie CV i przygotowałem galowe ciuchy, aby zrobić jak najlepsze wrażenie.
Moje interview trwało tyle, ile trwa zaproszenie kogoś do salki
komputerowej, gdzie należało wypełnić nudny i do tego bardzo długi formularz.
– To ty sobie tu wypełniaj, a ja wracam do pracy – rzuciła Karla,
po czym zniknęła w mgnieniu oka.
To faktycznie mi pomogła – myślałem sobie poirytowany całym
zajściem. – Inaczej sobie to wyobrażałem. Miałem nadzieję, że Karla mnie przedstawi, z tej dobrej strony oczywiście, a dalsza część
rozmowy z babką od rekrutacji będzie czystą formalnością.
Skoro już tu jednak byłem, postanowiłem wypełnić obowiązkowy,
kilkunastostronicowy druk, co zajęło mi jakieś trzy kwadranse. Po niespełna godzinie zjechałem windą na dół, by pożegnać się z Karlą. Ona
jednak miała ręce pełne szminek, tuszów do rzęs i tym podobnych
przedmiotów, przemieszczając się z tym wszystkim od klientki do
klientki. Po chwili nawiązałem z nią kontakt wzrokowy, z którego wyczytać można było tyle, że to był dopiero początek niekończącego się
obsługiwania paniusi, które, jak sama mówiła, afiszując się złotymi
kartami kredytowymi swoich mężów nie rzadko pierwsze ustawiały się
w kolejce na darmowy manicure i pedicure. Nie chcąc przeszkadzać
uśmiechnąłem się tylko do niej, unosząc przy tym dłonie z wyciągniętymi ku górze kciukami na znak, że ja już skończyłem. Karla przyłoży-
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ła dłoń do ucha w charakterystycznym geście mówiącym, że zadzwoni
do mnie później, potwierdzając to samo niemym ruchem ust.
Obrotność Karli nie znała granic, bo już po weekendzie zadzwoniła do mnie z dobrą wiadomością, jaką dostała na mój temat od przełożonej. Słuchając jej dziwnie się czułem, bo akurat przypomniało
mi się, jak wypełniając formularz wyklinałem ją, że zostawiła mnie
wtedy samego. Pracę zacząłem kilka dni później.
Podczas kolejnego weekendu spotkałem w pralni starego kumpla
Juana. Rozmowa z nim dała mi wiele do myślenia. Juan był wysokim Kolumbijczykiem o niebieskich oczach, krótko przystrzyżonych włosach i nietypowej, jak na swoje pochodzenie, jasnej cerze.
W Chicago, jak to sam mawiał, trochę dorabiał, a w wolnych chwilach grał z rówieśnikami w minifutbol, czyli piłkę nożną, tyle że
mniejszą, cięższą i prawie nieodbijającą się piłką. Pamiętam, jak grałem z nimi pierwszy raz. Ciężko było mi się przyzwyczaić i do ich
stylu, i do tej nielekkiej piłki. Ku mojemu zdziwieniu już od początku meczu padały w moim kierunku pochwały, chyba za dobrą grę.
Piszę chyba, bo w momentach, gdy słyszałem słowa uznania typu
„Dobra robota Polako!”, to nawet nie miałem kontaktu z piłką. Jak
się niedługo okazało ‘Polako’ to była ksywa Juana. A na mnie, jako
na rodowitego Polaka, krzyczeli „Beckham”, a to za sprawą zafarbowanego na blond irokeza, jaki nosiłem wówczas na głowie.
Wracając jednak do mojego spotkania z Juanem, nasza rozmowa
zeszła na Macy’s, czyli dom handlowy, w którym od tygodnia pracowałem. Przedstawiałem mu moją nową pozycję w jakże ekskluzywnym sklepie i chwaliłem się zainteresowaniem zespołu rekrutacyjnego
moją osobą. Gdy zapytałem go, czy ma jakichś znajomych, którzy
tam pracują, Juan zabrał głos.
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– Macy’s, Macy’s, niech pomyślę… – Juan przebierał oczami, jakby przeszukiwał złoża Wikipedii. – Gerardo! – nagle wykrzyknął. –
Dawno go nie widziałem, ale myślę, że wciąż tam pracuje, choć to,
co przeżył w pierwszych dwóch dniach swojej pracy, było dla niego
megastresujące.
– To znaczy? – zapytałem.
– Okazało się, że przy rekrutacji nie akceptowali kopii dokumentów
– zaczął Juan. – Gerardo musiał więc donieść oryginały, a one były
podrabiane i różniły się od kopii, które wcześniej złożył. Gdy był na
pierwszym teoretycznym szkoleniu, kobiety z rekrutacji sprawdzały
zgodność dokumentów dzwoniąc przy tym do odpowiednich urzędów.
Mówił, że co chwilę ktoś był wywoływany z salki, w której odbywało się
szkolenie. Niektórzy już do niej nie powrócili. Gerardo bał się, że i jego
namierzą. A za podrabianie dokumentów, oprócz deportacji, mogli go
zamknąć, bo to jest poważne wykroczenie. Później oznajmiono, że kolejni delikwenci będą wywoływani następnego dnia. Gerardo do tego
czasu bił się z myślami. Nazajutrz, niespokojny, siedział w salce i czekał
na panią od rekrutacji. Gdy weszła, nie rozpoznał jej, ale wiedział też,
że dnia poprzedniego nie brała ona udziału w selekcji. Oczami wyobraźni widział w niej kobietę z urzędu emigracyjnego, ‘głodnej’ nielegalnych imigrantów. Weszła i wyczytywała po kolei nazwiska, nie omijając przy tym Gerarda. Serce dudniło mu jak dzwon, co dodatkowo
potęgowało jego panikę. Pani wyłożyła karty na stół. Dosłownie. Podchodziła do każdego wcześniej wyczytanego i bez słowa oddawała dokumenty. Po chwili drzwi od salki się zamknęły. Gerardo sapnął z ulgą,
niczym dojeżdżający na stację parowóz. Proces rekrutacji właśnie się
zakończył i to pomyślnie dla Gerarda.
– Uff, miał farta – skomentowałem.
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Zastanawiałem się, czy jakbym wcześniej wiedział, że tak ‘przeczesują’ w Macy’s, to czy w ogóle starałbym się o tę robotę. Ironia losu,
że już tam pracowałem. Moja rekrutacja, w porównaniu do Gerarda, poszła jak po maśle. Nie wiem, czy to za sprawą tego, że on był
Latino, a ja biały, czy może zadziałały kontakty Karli.
Czas spędzony w butiku Ralpha Laurena wspominam pozytywnie. Poznałem wielu ciekawych ludzi, nauczyłem się interesujących
technik sprzedaży, a oprócz tego kupiłem za niewielkie pieniądze
trochę modnych ciuchów, a przy tym wszystkim jeszcze trochę zarobiłem, co pozwoliło mi powoli wychodzić na prostą.

Baladina i balet

Moja przyjaciółka Romelia posiadała kartę członkowską jednego
z chicagowskich centrów sportowych. Oprócz siłowni, bieżni, rowerów i innych maszyn, była tu nieduża salka, w której odbywały się
przeróżne lekcje, od aerobiku, przez ćwiczenia na płaski brzuch, po
taneczny kickboxing czy taniec hip-hop. Jako że Romelia nie zawsze
miała czas, by klub odwiedzać, czasem dawała mi kartę i zamiast
niej szedłem ja. Na samej siłowni prawie mnie nie było, ale lekcje
‘brzuszków’, jak i dwie taneczne, odwiedziłem i bardzo mi się to
spodobało. Niedługo po tym posiadałem już własną kartę członkowską i uczestniczyłem regularnie w czterech różnych zajęciach.
Był nimi: w tygodniu kickboxing i hip – hop, a w niedzielne poranki hip – hop poprzedzony ‘brzuszkowymi’ sesjami. Wszystkie moje
lekcje, oprócz hip -hopu, prowadził nauczyciel o imieniu Karim.
Był on wyśmienitym i bardzo doświadczonym tancerzem, choreo-
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grafem i instruktorem. Najlepiej ilustrowało to zaludnienie, jakie
występowało na jego zajęciach, podczas gdy u innych instruktorów
bywało zaledwie kilka osób lub, jak w przypadku hip – hopu, nikogo, co spowodowało jego naturalną śmierć.
Pewnej niedzieli Karim podszedł do mnie po zajęciach mówiąc, że
planuje stworzyć grupę teatralno – taneczną.
– Po twoim zaangażowaniu i pasji do tańca, jak i dobrych warunków fizycznych widzę, że nadawałbyś się do niej – powiedział. – Za
parę tygodni planuję robić castingi, więc pomyśl o tym – zakończył
nie lada mnie przy tym zaskakując.
Poszedłem na ten casting. Już na korytarzu spotkałem kilka osób,
głównie dziewczyn, które przygotowywały się do swych indywidualnych występów, które miały nadejść za moment. Zostałem skierowany do niedużego pokoiku z małą ławką i wieszakiem.
– Cześć, jestem Karol, a ty? – przedstawiłem się napotkanej dziewczynie.
– Cześć, jestem Cristina – odezwała się z uśmiechem na twarzy,
pytając szybko, co będę tańczył.
– Hmm… Jeszcze nie wiem, ale chyba nic.
Moja odpowiedź bardzo ją rozśmieszyła.
– Czyli idziesz na żywioł i jakie kroki przyjdą ci do głowy, takie
zaprezentujesz? – zapytała.
– Chyba też nie. Ja tu jestem na trochę innych zasadach niż cała
reszta – dodałem szybko wyjaśniając, że jako czynny uczestnik zajęć
tanecznych Karima z tańca jestem dziś zwolniony. – Tak, więc oceniać będą jedynie moją ‘teatralność’ – spokojnie zakończyłem.
Obserwując jednak grupę zebranych tu ludzi, zaczęło do mnie
docierać, że jest to dość profesjonalne przedsięwzięcie. Po samych
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strojach można było stwierdzić, że jest to grupka ludzi ze świata
występów scenicznych. Mieli pewność siebie, ruchy, elastyczność
ciała i pewnie nie jeden zaliczony casting. W porównaniu do nich ja
miałem z tańcem i teatrem wspólnego tyle, co i nic, poza tym w życiu nie byłem na żadnym castingu. Spokojnie jednak obserwowałem wchodzących, jak i wychodzących z salki obok. W grupie tych
drugich zauważyłem kilku raczej pewnych, że przejdą, jak i tych
mniej zadowolonych, a bardziej zestresowanych swym właśnie zakończonym występem.
W końcu przyszła kolej, bym to ja zajrzał na dłużej do owej salki.
Wszedłem i grzecznie się przedstawiłem. Za stolikiem siedziały trzy
osoby.
– Witaj na castingu do Baladina Dance Company – zaczął Karim
przedstawiając szybko dwójkę swoich sąsiadów – Nancy i Erikę. Później każdy członek jury dodał kilka słów na temat grupy informując, że
szukają około piętnastu osób, że planowane są oficjalne występy w chicagowskich teatrach, a także że grupa oparta będzie na tańcu nowoczesnym z elementami egipskiego tańca brzucha i niemego aktorstwa.
– A skoro już jesteśmy przy aktorstwie, chcielibyśmy zobaczyć
twoje, bo chyba po to tu dziś jesteś, by nam je pokazać, tak? – spytała Nancy.
– Jestem gotów – oznajmiłem, nie wiedząc co mnie czeka.
– Teraz jesteś wierzbą…, teraz studnią..., teraz drabiną…, a teraz
szczęśliwym głazem…, teraz deszczem…, teraz słońcem – słyszałem
komendy członków jury, po czym musiałem powyższe elementy,
emocje i stany pokazywać, naśladować ciałem i wyrazem twarzy.
I chyba zatraciłem się w tej całej kreatywnej zabawie, turlając się
przy tym po podłodze, odbijając od ścian, padając na podłogę i ro-
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biąc przy tym jeszcze jakieś dziwne miny. Czułem się jak wypuszczony z klatki ptak, latający w wolnej przestrzeni, pozwalający się
unosić przez prądy wiatrów we wszystkich możliwych kierunkach.
– To my już dziękujemy – oznajmiła Nancy.
– Wyniki będą najszybciej za tydzień, gdyż mamy jeszcze jedną
turę przesłuchań w przyszły weekend – dodała Erika.
– Do widzenia – odpowiedziałem podekscytowany.
W niedzielę nieoficjalnie dowiedziałem się od Karima, że spodobałem się jury i przechodzę.
– Musisz jednak popracować nad techniką – powiedział Karim.
– Trzymanie linii ciała, izolowanie jego części, obciągnięte stopy
i tak dalej. A na pewno pomoże ci w tym szkoła klasycznego baletu.
– Mówisz, że mam chodzić na balet? – zapytałem z niedowierzaniem.
Na scenie teatru to i owszem, ale na lekcji baletu, w obcisłym
kostiumie, się nie wyobrażałem. Z drugiej jednak strony, będąc jakże otwartym na zmiany, mógłbym powiedzieć, że chętnie spróbuję
baletu, szczególnie w rajtuzach…
– Do baletu powinieneś jeszcze dorzucić kilka godzin tańca nowoczesnego – kontynuował Karim, a ja nie kryłem swojego zdziwienia jednocześnie czując, że mogłaby to być nowa ciekawa przygoda,
no i kolejna jakże niespodziewana zmiana.
– Zawsze kochałem się w baletnicach Edgara Degas, to fakt. Czy
teraz miałbym je spotkać na żywo? – zapytałem coraz bardziej zainteresowany.
– Właśnie tak – odparł Karim.
– Co to za szkoła? – zadałem kolejne pytanie.
Karim podał mi jej nazwę i adres, a ja nie zwlekając i nie czekając aż
mi się odwidzi, pojechałem tam nazajutrz i wypytałem o właściciela,
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tak jak mi Karim wcześniej podpowiedział. Właściciela nie było, ale
sekretarka, dowiedziawszy się, że zostałem skierowany przez Karima
oświadczyła, że zna go i zarówno ona, jak i wszyscy w tej szkole, niezmiernie za nim tęsknią. Kazała mi wrócić w piątek. Tym razem Joel,
szef szkoły, czekał na mnie w swoim biurze. Wszedłem do środka.
– Przyjmę cię, ale pod warunkiem, że będziesz spędzał u nas dwadzieścia godzin tygodniowo – zaproponował Joel. – Jeszcze musisz
zaliczyć formalny casting. Na pewno dasz sobie z nim radę.
– To strasznie dużo godzin – stwierdziłem.
– Chodzi o program, który tu mamy – Joel zaczął objaśniać. – Za
tydzień jest casting dla nowych stypendystów. Ci, którzy się zakwalifikują, zaczną uczęszczać na intensywny program tańca klasycznego. Tygodniowe minimum to dziesięć godzin baletu, pięć tańca nowoczesnego i pięć jazzu.
Byłem podekscytowany propozycją Joela. Tak intensywny tok
tańca nie przeszedł mi wcześniej do głowy.
– Przyjdź za tydzień na przesłuchania – powiedział Joel. – Masz tu
ulotkę, na niej są wszystkie informacje.
– Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień – odpowiedziałem
i wyszedłem.
Czarne rajtuzy, obcisła biała koszulka, baletki lub buty taneczne
do jazzu -czytałem listę z ulotki. Skąd ja mam to wziąć? A poza tym
jak ja będę wyglądał w obcisłych rajtkach?
Udałem się do sklepu z odzieżą dla tancerzy. Gdy jednak zobaczyłem ceny, szybko opuściłem lokal. Buty, może nie baletki, miałem
jeszcze ze szkoły salsy. Zamiast rajtuz kupiłem obcisłe spodnie, podobne do długich kolarskich. Koszulka też się znalazła, więc byłem
przynajmniej wyposażony w strój.
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Przed castingiem miałem dziesięć najbardziej niekomfortowych
minut w życiu. Ubrany jak prima balerina stałem pod oknem czując, jak wszyscy się na mnie gapią. Ciuchy przylegały mi do ciała
i czułem się, jakbym był nago.
Casting składał się z trzech części tanecznych: baletu, tańca nowoczesnego i jazzu. Każdą prowadził inny nauczyciel. W komisji zasiadało czteroosobowe jury z Joelem, właścicielem szkoły na czele. Nasza
grupa była podzielona na dwie: starych i nowych potencjalnych stypendystów. Ci pierwsi zajmowali przednie rzędy. Ja byłem w ostatnim.
Zaczęliśmy od baletu. Nauczycielka pokazywała choreografię, którą mieliśmy powtarzać. Podobnie było z jazzem. Po pierwszej próbie
padła propozycja zamiany miejsc tak, że ostatni byli teraz pierwszymi. Nie miałem więc już okazji patrzenia na partnerów przede mną,
celem zapamiętania nadchodzących sekwencji. Coś tam jednak improwizowałem. Część tańca nowoczesnego różniła się od poprzednich tym, że nie było jako takiego układu a krótsze partie, które łatwiej było zapamiętać. Wykonywaliśmy je wzdłuż sali. Kilka kroków
z odpowiednio ustawionymi stopami, machnięcie nogą i utrzymanie
jej w górze, potem obrót, skok w górę, skłon, siad, powstanie bez
użycia rąk i tym podobne ćwiczenia koordynacyjno – balansowe. Ta
część poszła mi znacznie lepiej niż dwie poprzednie.
– To by było na tyle – powiedział Joel. – Dziękuję wszystkim za
przybycie. Proszę dać nam teraz pół godziny. Po tym czasie będziemy was pojedynczo zapraszali na krótką rozmowę, na której dowiecie się, czy się dostaliście, czy nie. Wyszliśmy z sali. Jedni poszli się
przebrać, inni od razu wyszli na zewnątrz. Ja postanowiłem pójść do
pobliskiego Starbucksa na kawę. Kiedy wróciłem, jury zapraszało
już na rozmowy. Ja wszedłem po około kwadransie.
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– Czy ty kiedykolwiek tańczyłeś balet? – zapytał ktoś z komisji.
– Dziś tańczyłem go po raz pierwszy – odpowiedziałem. – Jazz
i nowoczesny w sumie też.
– Jesteśmy w takim razie pod jeszcze większym wrażeniem.
– Wrażeniem? – zapytałem z niedowierzaniem.
– Rzadko mamy tu kogoś, kto nigdy wcześniej nie tańczył tańca
klasycznego – zaczął Joel. – Większość naszych studentów ma za
sobą przynajmniej kilkuletni staż taneczny czy teatralny. Muszę
przyznać, że masz w sobie coś, co sprawia, że chcielibyśmy ci dać
szansę. Masz siłę w nogach i utrzymujesz równowagę w trudnych
ustawieniach ciała.
– Gram od małego w piłkę i uprawiam inne sporty – wtrąciłem.
– A jedne takie podskoki z castingu wykonywałem chyba kiedyś
w przedszkolu.
– I poczucie humoru też ma – dodał ktoś inny.
– Jak wspomniałem, widzimy w tobie potencjał na tancerza – ponownie zabrał głos Joel. – Masz dobrą budowę ciała, chęci i przy
ciężkiej pracy nad techniką i giętkością powinni być z ciebie ludzie.
– Czyli że mnie przyjmujecie? – zapytałem kompletnie zaskoczony ich decyzją.
– Tak, gratulacje! Jeszcze dziś dostaniesz grafik. Zajęcia rozpoczniesz w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia na parkiecie.
Gdy wyszedłem na zewnątrz, usłyszałem głośno wypowiadane po
polsku słowa: „To niesamowite! Co za piękna chwila!”. Po którymś już
z kolei podskoku zorientowałem się, że głos, który słyszałem, należał do
mnie. Będąc jednak w szale szczęścia, nie potrafiłem się powstrzymać.
Tydzień później zaczęła się moja, trwająca dziewięć miesięcy, taneczna przygoda. Na początku nie było łatwo. Ciało chciało wyko-

05 2013 09 Karol Stefanski, Gosc w Chicago 140-205mm.indd 211

2013-07-15 09:13:13

212 |

GOŚĆ W CHICAGO

nywać ruch w jedną stronę, a mózg dyktował w drugą. Pomimo
ciężkiej pracy nie widziałem efektów. Dopiero po kilku miesiącach
zaobserwowałem postępy. Na którejś lekcji baletu mieliśmy zastępstwo. Przyszły dwie panie: nauczycielka Amerykanka i pianistka Rosjanka. Wszyscy stanęliśmy przy drążku i zaczęliśmy rozgrzewkę
powielając ruchy instruktorki. Po około pół godzinie, gdy mieliśmy
krótką przerwę na rozciąganie, zorientowałem się, że przez cały czas
nikogo przede mną nie było. Do tej pory nie potrafiłem wykonać
żadnego ruchu, jeśli nie miałem przed sobą osoby, na którą spoglądałem. Teraz wystarczyło, że nauczycielka raz zademonstrowała i robiłem całą sekwencję. Pamiętam, że tamtego dnia cieszyłem się jak
dziecko. Nazajutrz, na innej lekcji, znów ustawiłem się przy drążku
jako pierwszy z kolei (tym razem świadomie) i tańczyłem swobodnie, z wysoko uniesioną głową.
Po pięciu miesiącach przyszedł czas na kolejny casting. Wyglądał
on identycznie jak ten pierwszy, kwalifikacyjny, tyle że tym razem
byłem w grupie starszych tancerzy, starających się o przedłużenie
stypendium. Ta sama komisja, ta sama sala, te same tańce, ale trema
mniejsza i chyba trochę wyższe umiejętności. Po castingu kolejna
rozmowa kwalifikacyjna. Miałem mieszane uczucia. Wiedząc już,
na czym polega balet czy taniec nowoczesny, widziałem przepaść
między sobą, a innymi stypendystami. Jury wywołało moje imię.
– Panie Karolu – zaczął Joel. – Pamiętasz, jak przyjmując cię mówiliśmy, że przy ciężkiej pracy będą z ciebie ludzie?
– Tak.
– I sęk w tym, że nie wiemy jak ciężko pracowałeś, chociaż tu
i ówdzie nauczyciele o tobie wspominają – kontynuował Joel.
– Mamy więcej studentów, niż możemy zagwarantować miejsc. Jak
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zauważyłeś, są tu osoby, które tańczą od ciebie dłużej i znacznie
lepiej.
– Zauważyłem.
– Jednak my tu dziś ocenialiśmy poczynione przez ciebie postępy
i to, co ujrzeliśmy, jest niebywałe.
– Rozumiem – wtrąciłem nie do końca rozumiejąc, co Joel miał
na myśli.
– Pamiętacie casting Karola pięć miesięcy temu? – Joel zwrócił się
do pozostałych członków jury.
– Pamiętamy – odpowiedzieli, nie mogąc powstrzymać się od
śmiechu.
– A jak skomentujecie jego dzisiejszy występ? – zapytał Joel.
– Przepaść – ktoś odpowiedział.
– Właśnie, przepaść! – powtórzył Joel. – Ale w pozytywnym tego
słowa znaczeniu. Jesteś pierwszą osobą, która w tak krótkim czasie wzbiła się na tak wysoki poziom. Ty chłopie podwójne piruety trzaskasz! Jak
tak dalej pójdzie, to niebawem zostaniesz powołany do naszej grupy
tanecznej. Gratulacje! Do zobaczenia na zajęciach za tydzień.
– Bardzo dziękuję! – odpowiedziałem wybiegając tanecznym krokiem z pokoju.
W szkole baletowej byłem do końca semestru, czyli przez kolejne
cztery miesiące. W międzyczasie zaczęły się przygotowania do występu z Baladiną. Zakontraktowane mieliśmy trzy weekendowe
przedstawienia w teatrze Raven. Kilka tygodni przed premierą rozpoczęliśmy sprzedaż biletów. Byliśmy nowopowstałą grupą, więc
mieliśmy obawy o zapełnienie miejsc w teatrze. Wejściówki jednak
schodziły jak świeże bułeczki i na kilka dni przed weekendem zostały wysprzedane.
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Przedstawienia były dla mnie niesamowitym przeżyciem z dwóch
względów. Pierwszy to taki, że ja, amator i teatralny debiutant, jednak
świetnie przygotowywany praktycznie przez ostatnie dziewięć miesięcy, stałem na deskach chicagowskiego teatru. Drugi, to przedstawienie samo w sobie, niebanalne, pełne głębokiej treści, stworzone przez
Karima, niebywałego choreografa, który improwizując potrafił ułożyć
tak wymowne przedstawienie perfekcyjnie obsadzając osoby w danych rolach. Grając poszczególne sceny czułem się jak w transie.
Po weekendzie, w Chicago Tribune, ukazał się przychylny artykuł,
a dla tych, którzy nie dostali biletów, zorganizowaliśmy jeden dodatkowy występ.
Kolejne trzy miesiące to przygotowania do następnego, nieco
krótszego przedstawienia. Tym razem wystąpiliśmy wespół z nowojorskimi Belly dancers. Nasz gościnny występ również stał się wielkim sukcesem.
Baladina święciła tryumfy, a ja zdałem sobie sprawę, że stoję na
rozdrożu. Pięknie było cieszyć się sukcesem, pięknie było odkryć
nową pasję, bo przecież zupełnie nie podejrzewałem się o talent i zamiłowanie do tańca. Osiągnąłem poziom pozwalający występować
publicznie. Lubiłem dryblować z piłką na boisku, to też rodzaj tańca, ale osiągnąć pierwszy stopień profesjonalizmu w kręceniu piruetów na parkiecie, to zupełnie inna beczka. Pociągał mnie taniec,
tym bardziej, że wpasowałem się do zespołu i zaangażowałem w Baladinę. Ale czułem, że zbliża się czas podjęcia konkretnej decyzji:
zostaję na stałe w Stanach albo wracam do kraju. Po uzyskaniu dyplomów dwóch koledżów powinienem pójść na studia uniwersyteckie. Powinienem załatwić sobie zieloną kartę, czyli znaleźć dziewczynę z amerykańskim paszportem, zapłacić i ożenić się. To była
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jedyna droga do zalegalizowania pobytu. Z Polką taki numer był
prawie niemożliwy, gdyż bardzo rzadko zdarzała się chętna, a jeśli
już, to za ciężkie pieniądze. Mogłem ożenić się z Portorykanką, mogłem zakochać się w dziewczynie z amerykańskim paszportem, ona
we mnie, no i małżeństwo nie byłoby dla kontraktu. Ale kiedy taką
spotkam? Poza tym, w takich przypadkach, polski partner narażony
jest na złośliwą podejrzliwość swoich rodaków, którzy zawsze znajdą
okazję, żeby traktować taki związek jako małżeństwo za kasę. A jakby mało było podejrzliwości ziomków, to jeszcze Amerykanie zapraszają do odpowiednich urzędów i zadają mnóstwo podchwytliwych
pytań, na przykład jaki jest kolor bielizny małżonki i na jakiej półce
w szafie, czy może w szufladzie w komodzie, trzyma swoje majtki?
Oczywiście wszystko to po to, by sprawdzić, czy partnerzy rzeczywiście żyją ze sobą w małżeństwie. Nie bardzo miałem ochotę na takie
przepytywania, ale pierwszym i najważniejszym powodem, dla którego odrzucałem myśl o małżeństwie dla zielonej karty, było moje
moralne poczucie, że po prostu tego nie chcę.
Jeśli już mowa o intuicji, to mówiła mi, że czas wracać do Polski,
chociaż nie zaoszczędziłem kasy pozwalającej spokojnie pożyć w kraju
przez kilka dobrych miesięcy i pomyśleć o jakiejś pracy czy biznesie.
Nie zwiedziłem też jeszcze wszystkich miejsc, w których chciałem być.
Do Polski miałem przywieźć za to coś w rodzaju niematerialnej inwestycji w postaci międzynarodowego doświadczenia, dyplomów koledżów, dyplomu z języka, ukończonych kursów i tym podobnych. To
wszystko razem pozwalało mi bez stresu myśleć o przyszłości. Jasne,
że dam sobie radę – myślałem. Potrzebowałem jednak jakiegoś wydarzenia, które by przeważyło szalę decyzji ‘na tak’ i skłoniło mnie do
kupna biletu powrotnego, ale takie wciąż nie nadchodziło.
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Zoologiczny serwis sprzątający

Spojrzałem na dzwoniący telefon. O nie, to Grzesiu. Pewnie potrzebna mu kasa. Jak ja mu teraz oddam? Przecież wciąż nie zarabiam? – sto pięćdziesiąt różnych myśli i pytań przewijały się przez
moją głowę. Postanowiłem odebrać.
– Co tam Grzesiu nowego? – zapytałem.
– Powoli, a jak sytuacja u ciebie? – odpowiedział pytaniem.
– Jakoś daję radę, dostałem właśnie nową robotę. Też jako trener.
Niedługo więc będę w stanie spłacić dług.
– Nie spieszy się. A w ogóle to z małą ofertą dzwonię – dodał. –
Pamiętasz moją kuzynkę Kasię?
– Nie bardzo. Wspominałeś o niej, ale nigdy jej nie przedstawiłeś
– odpowiedziałem żartem.
– Jak dobrze pójdzie, to niebawem ją poznasz.
– Czy to jest ta twoja oferta? – zapytałem zaciekawiony.
– Kasia pracuje w serwisie sprzątającym. Nie takim jedno -, czy
dwuosobowym polskim, tylko dużym, którego właścicielką jest
Amerykanka.
– No i?
– Poszukują menedżera. Nie byłbyś zainteresowany? – zapytał.
– Głupie pytanie. Oczywiście, że jestem! – wykrzyknąłem.
– Zadzwonię do Kasi, aby umówiła cię na spotkanie z szefową –
zakończył rozmowę Grzesiu.
Biuro serwisu sprzątającego, do którego poszedłem na rozmowę,
zrobiło na mnie wrażenie odwrotne do oczekiwanego. Było zakurzone, w powietrzu latały paprochy i sierść. Tak, sierść. Szefowa ser-
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wisu była miłośniczką zwierząt. Przyprowadzała codziennie do biura trzy kundelki, które wraz z zadomowionymi od dłuższego czasu
czterema kotami tworzyły całkiem niezłe zoo. Pracę dostałem. Do
moich obowiązków, oprócz odbierania telefonów od niezadowolonych klientów, sprawdzania naszych sprzątaczek czy podawania im
grafiku, należało opiekowanie się zwierzętami. Polegało ono na wyprowadzaniu co kilka godzin piesków, karmieniu kotów i dbaniu,
by w kuchennej szafce były dla nich odpowiednie przysmaki. Niektóre zwierzęta były bardzo wybredne. Karmiąc je trzeba było pamiętać, któremu podawać krewetki, a któremu tuńczyka. Miałem
z tym ich dożywianiem niezły ubaw, a czasem i oberwało mi się od
szefowej. Któregoś poranka rozstawiłem puszki z przekąskami, po
czym pobiegłem odebrać telefon od upierdliwej Amerykanki.
– Ale przecież Helena przyjeżdża dziś do pani na jedenastą, tak jak
się wczoraj umawialiśmy – tłumaczyłem.
– Przecież zawsze przychodzi na dziesiątą i czekam już na nią tyle
czasu – powtarzała klientka.
– Zapewniam, że będzie o jedenastej – tłumaczyłem spokojnie.
A ona swoje, że tak długo czeka. Przekomarzałem się z nią jakieś
pięć minut, aż przypomniało mi się, że miałem nakarmić koty. Gdy
dotarłem do kuchni, puszki z jedzeniem były już puste, a obok stał
tylko jeden kot i wybuchowa szefowa.
– Tyle razy ci tłumaczyłam, że Miki je tylko krewetki! – zaczęła
szefowa wzburzonym głosem. – I co? Znowu tamte jej wszystko
wyjadły. Nie możesz wygospodarować nawet pięciu minut, aby dopilnować, by Miki spokojnie zjadła?
– Ale ja… – chciałem wytłumaczyć, że miałem ważny telefon od
klientki.
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– Ja! Ja! – krzyknęła. – A głodna Miki się dla ciebie nie liczy?
– Mam teraz chwilę, to ją nakarmię.
– Ciekawe czym? Właśnie się skończyły krewetki, a dobrze wiesz,
że Miki nic innego nie zje! Jadę do sklepu! – dodała szefowa patrząc
się na mnie z dezaprobatą.
Kasia, która słyszała naszą rozmowę, parsknęła śmiechem.
– To są właśnie te momenty, gdy nasza szefowa Emma wpada
w szał -powiedziała Kasia. – Ale jak już wcześniej mówiłam, nie
przejmuj się tym. Zwierzęta dla Emmy są często ważniejsze niż biznes. Kiedyś wysłała kierowcę do sklepu zoologicznego na drugi koniec miasta, podczas gdy kilka sprzątaczek musiało czekać godzinę
na podwózkę na kolejny domek. Następnym razem, gdy będziesz
karmił nasze kociaki, zapomnij o odbieraniu telefonów.
– Emma nie będzie miała pretensji? – zapytałem.
– Najwyżej sama odbierze telefon, ale widząc, że zajmujesz się
w tym czasie zwierzakami, da ci spokój. Tak między nami, to sama
czasem, gdy potrzebuję chwili przerwy, idę do kuchni lub na dół do
magazynu pod pretekstem, że robię coś dla kotów. Co by się nie
działo w tym czasie w biurze, jestem kryta – wyjaśniła Kasia.
Psiaki wyprowadzałem z wielką przyjemnością kilka razy dziennie. Lubiłem je, a wychodzenie z nimi podczas pracy było dla mnie odskocznią,
przerwą od słuchawki telefonicznej, no i od marudzenia Emmy.
U szefowej, poza ustnymi ‘uwagami’, zdobywałem także pozytywne noty, niekoniecznie za to, co było związane z pracą. Emma nie
mogła się nadziwić, że przekonałem do siebie Daisy, suczkę, którą
zaadoptowała pół roku temu. Daisy była agresywna i nie dawała się
pogłaskać nawet Emmie. A mnie się dała. Często kładła się koło
mojego biurka tak, że jej ogon lub łapa spoczywała na mojej stopie.
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Zaczęła też machać ogonem, czego wcześniej nie robiła. Mój sekret
polegał na tym, że w przeciwieństwie do Emmy, oprócz przelewania
na Daisy miłości, nigdy na nią nie krzyczałem.
E-MAIL DO KOLA:
„Żyjesz Kolo? Wiem, że jest pierwszy stycznia i każdy normalny Polak w Nowy Rok o tej porze odsypia Sylwka. Mam ciekawszą propozycję. Może byś tak Kolo ruszył dziś tyłek i na
rower wyskoczył, w piłkę pokopał? Dla odmiany i złamania
rutyny powiem Ci, że warto. Fajne uczucie pośmigać tak sobie
po pustym Chicago na rowerku i pobiegać z futbolówką po mroźnej trawie. Ps. Mam nadzieję, że nie obudziłem. Elo!”

Awansowałem do rangi poszukiwacza. Szefowa wzięła mnie na
prywatną rozmowę.
– Słuchaj, sprawa jest poważna, a ty jesteś jedyną osobą w biurze,
która może mi pomóc – zaczęła Emma.
– O co chodzi? – zapytałem nie mogąc domyślić się, czego chciała
Emma.
– Chodzi o Mily, nowego czarno – białego kociaka, którego znalazłam kilka dni temu w jednej z uliczek. Jest dziki i wystraszony.
Trzeba do niego dotrzeć – mówiła z pełną powagą Emma.
– To znaczy?
– Mily skryła się gdzieś na dole w magazynie i musimy ją znaleźć
– tłumaczyła. – Jak mnie ostatnio zobaczyła, to uciekła jak pershing.
Myślę, że wspólnymi siłami ją znajdziemy. Musimy, bo ona nic nie
jadła przez te dni.
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Skoro musieliśmy, to znaleźliśmy.
Parę tygodni później, znów ku zaskoczeniu Emmy, jak i innych
pracowników serwisu, mała Mily nie tylko wychodziła z magazynu
na górę po jedzenie, ale i wskakiwała na tylko jedno krzesło – to,
mieszczące się przy moim biurku.

On chyba coś bierze

Znów mówili o mnie, że biorę narkotyki. Firma, w której pracowałem, zmieniła się z podłogowej na sprzątającą. Psychika ludzka pozostała jednak ta sama, czyli żądna plotek. Przecież w serwisie sprzątającym najbardziej poważani byli ci, którzy najwięcej wiedzieli.
Jak zawsze siedziałem w biurze i wykonywałem swoją pracę, polegającą na dzwonieniu do sprzątających dziewczyn, z informacją dotyczącą miejsca, w którym miały pracować tego samego lub kolejnego
dnia. Nie ukrywam, że często w papierach widniało jedno miejsce,
a dziewczyna była całkiem gdzie indziej. W firmie często panował
bałagan; ktoś źle zapisał adres lub kierowca zawiózł pracownicę nie
na ten domek, co trzeba i tym podobne.
Podczas wakacji w serwisie pracowało kilka studentek z Polski,
które przyjechały dorobić na studia. Lubiłem z nimi rozmawiać, bo
nie były ‘przesiąknięte’ serwisem. Miały dystans do pracy i były
‘ludzkie’, starałem się więc rozciągać każdą rozmowę telefoniczną
z nimi, wplatając żarciki czy anegdoty. Rozmawiając z jedną z nich,
przyszłą prawniczką o imieniu Daria, (dodam, że bardzo mi się
podobała) często plotłem jakieś głupoty tylko po to, by utrzymać ją
na linii.
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– Tak się składa, że Halina się dziś zwolniła i będziesz musiała
pojechać na jej domek i go posprzątać – ściemniałem.
– Jak to? Przecież ja już dzisiaj pracuję dziewięć godzin! – wykrzyknęła zrozpaczonym głosem Daria. – A jak długo zejdzie mi na
domku Haliny?
– Może trzy godzinki, ale właścicielka domu chce, by u niej
sprzątać przez całe cztery.
– To o której ja wrócę do domu?
– Oj późno, późno!
– On jest najarany albo coś bierze, ten Karol z biura – usłyszałem
Darię mówiącą do swojej ciotki, z którą obecnie była na domku.
Kilka dni później i do mnie doszła plotka o tym, jakobym miał
brać kokę. Nie zwracałem na to uwagi i nie zamierzałem dochodzić,
skąd się one biorą albo tłumaczyć się narastającej liczbie plotkujących pracowników serwisu.
Sprawa wyjaśniła się samoistnie, kiedy zacząłem spotykać się z Darią. Któregoś dnia zaprosiła mnie do domu swojej ciotki, u której
mieszkała wraz ze swoimi dwoma kuzynkami, również pracującymi
w okresie wakacyjnym w serwisie.
– To narobiłam – zaczęła ciotka Darii. – To ja rozsiałam tę plotkę.
Ale przecież sama Daria stwierdziła, że ty coś musisz brać. Wtedy, jak
z tobą rozmawiała przez telefon, to od razu powiedziałam wszystkim
swoim siostrzenicom, a w szczególności Darii, aby trzymały się z dala
od chłopaka narkomana. Potem inni podłapali plotkę i do dziś mnie
pytają, czy znam jakieś nowe fakty. Muszę to teraz wyprostować.
A tak przy okazji to przepraszam, że zszargałam ci opinię.
– Nie ma za co. Nie takie rzeczy na swój temat słyszałem. Proszę
się nie przejmować – odpowiedziałem.
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– Czyli mogę się z nim spotykać? – z obawą w głosie zapytała
Daria.
– Oczywiście, że tak – odpowiedziała z uśmiechem ciocia.

Ostatni puzzel

Ślub Łukasza, kolegi z drużyny piłkarskiej, zbliżał się dużymi krokami. Zadzwoniłem do niego, żeby przedstawić sprawy partnerki.
– Wiem, że miałem przyjść sam, ale chyba znalazłem partnerkę –
powiedziałem.
– A znam ją? – zapytał ciekawsko Łukasz.
– Nie. Sam ją dopiero poznałem. Wydaje się sympatyczna.
– Wpadaj więc z nią.
Połowa problemu rozwiązana – pomyślałem. Druga połowa to
pytanie, czy Daria zgodzi się ze mną pójść. Jak odmówi, to będzie
niewypał.
– Jak to? W tę sobotę? – zapytała Daria z zakłopotaniem.
Nie było to zakłopotanie typu „Nie pójdę z tobą bo cię nie lubię”,
lecz „Co ja na siebie włożę?”. W ekspresowym tempie przeleciała
w myślach całą swoją szafę, by w końcu powiedzieć „Chętnie z tobą
pójdę”.
W sobotę podjechałem rozklekotaną Acurą pod dom jej cioci.
– Słuchaj, musisz wsiąść od mojej strony – powiedziałem, gdy
podchodziliśmy do samochodu.
– Dlaczego? – zdziwiła się Daria.
– Drzwi się zacięły i trzeba wsiadać od strony kierowcy. No chyba,
że wolisz usiąść z tyłu?
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– Ale ja mam obcisłą sukienkę!
– A ja pięknie skrojony garnitur – odpowiedziałem ze śmiechem,
aby rozładować niezręczną sytuację.
– No dobra, jakoś wejdę.
– Nie będę patrzył – zakryłem oczy rękami.
Na weselu całą noc tańcowaliśmy w rytm przygrywającej góralskiej orkiestry. Był też pierwszy pocałunek i od tej pory staliśmy się
zakochaną parą. Co ciekawe, w serwisie sprzątającym nikt się o naszym związku nie dowiedział.
Wakacje dobiegały końca i Daria szykowała się do powrotu na
studia do Krakowa. Nasze ostatnie chwile w Chicago ubiegły na
jednym pytaniu, które ciągle sobie zadawaliśmy. Dotyczyło ono nas
i naszej przyszłości.
– Wrócę do Polski i zamieszkamy razem, w Krakowie – oświadczyłem niedługo przed jej odlotem.
– Ale jak to? Wszystko tu zostawisz? – pytała Daria.
– Już wcześniej myślałem nad powrotem, ale… – na moment się
zawiesiłem.
– Ale? Co cie powstrzymało?
– Trudno powiedzieć – zacząłem. – Przez te ponad pięć lat, które
tu spędziłem, temat powrotu wiele razy przychodził mi do głowy.
Najpierw była tęsknota za rodziną, bliskimi znajomymi, przyjaciółmi. Potem moja siostra urodziła dwoje dzieci. Zostałem wujkiem, ale
nie mogłem tych maluchów zobaczyć na żywo, dotknąć, pobawić się
z nimi. Z każdym miesiącem, rokiem one rosły, a mnie tam nie było.
– To co cię tu trzymało?
– Chciałem skończyć szkołę. Robiłem drugi koledż, ukończyłem
go rok temu.
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– No więc szkoła cię już nie blokowała.
– Zgadza się. Ale chciałem się dalej kształcić.
– No i?
– No i nie mogłem. Złożyłem nawet papiery na Uniwersytet Chicagowski, ale, by się tam dostać, potrzebowałem wizy lub zielonej
karty, więc klapa. Doszło do mnie, że bez papierów nie dostanę lepszej pracy. Zbliżyłem się do moich limitów, poza które nie mogłem
wkroczyć.
– To dlaczego nie wróciłeś wcześniej?
– Bo coś wewnątrz mówiło mi, że to nie był jeszcze ten czas. Brakowało mi jednego puzzla w całej układance.
– I znalazłeś go?
– Tak, stoi przede mną. Teraz jestem gotów, by wrócić do Polski
– stwierdziłem z wielką pewnością w głosie.
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Przyjaźń w komplecie

Ostatnie dni w Chicago spędzałem na żegnaniu się z moimi ulubionymi zakątkami miasta, jak również z poznanymi tu ludźmi.
Swą imprezę pożegnalną zorganizowałem w Pineapple Dance Studio, które udostępniła mi Erika, tancerka, choreografka i moja przyjaciółka z Baladiny.
Ludzie dopisali. Przyszło chyba ze sto osób różnego pochodzenia. Obserwowałem moich znajomych Polaków, Rumunów, Niemców, Meksykanów, Kolumbijczyków, Egipcjan, Jamajczyków, Amerykanów, jak
doskonale bawią się mimo różnic kulturowych i barier językowych. Posługując się nie tylko słowami, ale i gestem, mimiką twarzy, ruchem ciała
w tańcu potrafili się bezpretensjonalnie komunikować między sobą.
Przyglądałem się im po raz ostatni w nadziei, że jeszcze kiedyś do
nich wrócę na kolumbijski placek, lekcję baletu czy po prostu po
beztroski i życzliwy uśmiech.
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Co kraj to obyczaj

Po powrocie z Chicago osiedliłem się w Krakowie. To właśnie tu
miałem zacząć przystosowywać się do zapomnianej przeze mnie,
polskiej rzeczywistości, dalece różniącej się od tej panującej w Stanach. Mam tutaj na myśli chociażby standardy wyróżniające nasz
kraj, opierające się na zasadach dyktowanych przez politykę administracyjną, edukacyjną, czy zatrudnienia. Dla tych, którzy w Polsce
mieszkają całe życie, może to, o czym napiszę poniżej, jest normalne. Dla mnie stanowczo nie. Żeby to jednak dostrzec, trzeba pomieszkać w innym, bardziej rozwiniętym kraju i zrozumieć, z jaką
łatwością, szybkością i przyjemnością pewne sprawy mogą być załatwiane.

Pstryk i gotowe

Zaskakujące dla mnie było na przykład to, ile czasu trzeba poświęcić na wyrobienie w Polsce prawa jazdy. Na cały proces (od zapisania
się na kurs do momentu otrzymania dokumentu) potrzebujemy kilku miesięcy. W Stanach trwa to maksymalnie dwa tygodnie. Po egzaminie idzie się do punktu odbioru prawa jazdy, gdzie pstrykają
zdjęcie i drukują plastikową kartę, której od razu można używać.
Mało tego. W Chicago istnieje obowiązek regularnego (co pięć lat)
kontrolowania wzroku i aktualizowania bardzo szczegółowych badań lekarskich, w celu przedłużenia prawa jazdy. W Polsce przeprowadzają je bardzo pobieżnie, na dodatek tylko raz i bezterminowo
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wierząc, że człowiek nie podlega gwarancji, gdyż jest niezniszczalny.
Sytuacja z dowodem osobistym czy legitymacją studencką ma się
podobnie. W Ameryce wydawane są one od ręki. Siadasz, zdjęcie,
wydruk i do widzenia. A u nas? Jak student nie złoży na czas dokumentów i zdjęć z odpowiednim profilem lub panie ze sekretariatu
uznają, że do wydania legitymacji muszą mieć odpowiednią ilość
wniosków złożonych przez większą liczbę studentów, o zniżkach na
przejazdy komunikacją krajową można zapomnieć. Podobnie jest
w przypadku zgubienia legitymacji. Uczelnia wydaje świstek, którego PKP nie akceptuje, czego konsekwencją jest brak ulgi biletowej.
Do moich ulubionych paradoksów w naszym kraju należy jednoczesne wyrobienie dowodu osobistego (w moim przypadku zamiana
starego na nowy) i złożenie wniosku o zameldowanie na pobyt stały.
Dwie powyższe czynności dane mi było wykonać po moim powrocie z Chicago do Polski. Gdy zjawiłem się w urzędzie z wnioskami,
pani z szyderczym uśmiechem oznajmiła, iż mogę zostawić tylko
jeden, ten o zameldowanie. Z drugim muszę poczekać dwa tygodnie, aż pierwsza sprawa zostanie załatwiona.
– Proszę pani, ja tu specjalnie przyjechałem z Krakowa, by to zrobić i jutro już tam wracam (podróż z Krakowa do mojej mieścinki
to jakieś pięćset kilometrów, czyli, w polskich warunkach, cały dzień
w pociągach i autobusach). Dlatego też wypełniłem od razu dwa
wnioski – grzecznie tłumaczyłem kobiecie.
– Ale proszę pana – kontynuowała niezrażenie urzędniczka. –
Przecież takie są zasady, a ja prawa nie mogę złamać. Pisze, że za dwa
tygodnie, to panu mówię, niech pan wróci za dwa tygodnie – zakończyła, dodając jeszcze, że muszę każdy wniosek tu przy niej podpisać. Nie poddając się, wyszedłem z nową propozycją:
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– Zróbmy więc tak – zacząłem. – Ja teraz oba wnioski podpiszę
i zostawię. Pani jeden wdroży w proces a drugi, ten o dowód, włoży
do szuflady. Po dwóch tygodniach, jak ten pierwszy już będzie załatwiony, wyjmie pani ten drugi z szuflady i prześle gdzie trzeba –
skończyłem mając nadzieję, że urzędniczka tak uczyni.
– Ale proszę pana, niech mi pan nie mówi, co ja mam robić – odpowiedziała urażona. – Pan mi mówi, jak ja mam wykonywać swoją
pracę? – zapytała.
– Ależ nie! – szybko odpowiedziałem.
– Proszę pana, proszę posłuchać, bo już nie będę powtarzała. Teraz
zostawi pan tu tylko wniosek o zameldowanie. Ten o dowód przyniesie pan za dwa tygodnie, a i dowód osobisty też pan będzie musiał osobiście odebrać, więc niech sobie pan od razu kupi bilety na
pociąg – zakończyła.
Nie uśmiechało mi się tak podróżować z i do Krakowa, gdyż było
to dość czasochłonne, na co nie mogłem sobie pozwolić studiując
w trybie dziennym. Dobrze się złożyło, że moja ciocia miała w urzędzie znajomą, dzięki czemu ominęła mnie jedna podróż. Chyba nie
muszę tłumaczyć, jak załatwienie tego typu spraw wygląda w Stanach.

I jak tu zdać?

Jak już nadmieniłem, wróciłem na studia – na polibudę. Dość
szybko zorientowałem się, że przez sześć lat mojej nieobecności
w kraju w polskim szkolnictwie nic się nie zmieniło. Stawianie na
ilość, a nie na jakość, to domena naszej edukacji. Nie uśmiechało mi
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się przechodzić przez to jeszcze raz. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego w dwudziestym pierwszym, naszpikowanym komputeryzacją
wieku, wciąż wymagają od nas znajomości archaicznych technik,
kompletnie nie mających racji bytu w obecnych czasach. Strata czasu
i nerwów. Rzuciłem więc budownictwo na poczet anglistyki. Tu przetrwałem rok. Pomimo dwóch dyplomów zza oceanu i biegłej znajomości języka, jak i doświadczenia w jego nauczaniu, nie obeszło się
bez problemów. Niezaliczone kolokwium z gramatyki jakoś jeszcze
przełknąłem, ale ledwo zdane czytanie i mówienie, to już przesada.
Tak, miałem problem z zaliczeniem czytania, jako że wymagana
i akceptowana była jedynie wymowa brytyjska, a ja miałem amerykańską i tak do każdej czytanki musiałem podchodzić trzykrotnie.
Bardzo dobrze zapamiętałem dzień ogłoszenia wyników egzaminu
z mówienia.
– Dwadzieścia punktów to chyba całkiem nieźle? – zapytałem
pewnym głosem prowadzącą.
– Proszę się cieszyć, że pan w ogóle zdał! – usłyszałem w odpowiedzi. – Dwadzieścia punktów to minimum potrzebne do zaliczenia
– tłumaczyła nauczycielka.
Grzecznie podziękowałem i wyszedłem.
Innym razem oberwało mi się na jednej z lekcji, bo w jednej z moich wypowiedzi użyłem amerykańskiego słówka, nie występującego
w brytyjskim słowniku.
– Coś ty powiedział? – krzyknęła profesorka.
Powtórzyłem całą frazę, a ona znów z krzykiem:
– Gdzie tak mówią? Kto używa takich zwrotów?
– Cała Ameryka? – odpowiedziałem zmieszany, na co ona coś pomarudziła, całkowicie gubiąc temat wcześniejszej dyskusji.
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Czasami już nie wiedziałem, czy mam się śmiać, czy płakać. Bo
z jednej strony żal mi było tych wielce utytułowanych profesorów
i doktorów szkolących nas niczym szpiegów wywiadu brytyjskiego,
zaś z drugiej trafiało mnie na samą myśl o kolejnym zmarnowanym
dniu spędzonym na poznawaniu typowo angielskiej fonetyki. Fonetyki, która odbiega od amerykańskiej, szkockiej czy australijskiej.
Nie wydaje mi się również, żeby kiedykolwiek w życiu zawodowym
czy prywatnym, używając języka obcego, przydała mi się wiedza na
temat budowy krtani i ułożeniu tylnej części języka przy wymawianiu poszczególnych słów.
Kolejny żenujący przykład. Lekcja metodyki. Studenci na kolokwium wkuwają regułki o prehistorycznych, nieużywanych nigdzie
metodach, po czym zobligowani są do odtworzenia ich słowo w słowo. No chyba, że chcą dostać marną trójczynę, to piszą swoimi słowami o wybranych metodach, pomijając te archaiczne. Zastanawiało mnie zawsze, czy nie lepiej byłoby zaprezentować i wypróbować
owe metody w praktyce? Każdy student (przyszły nauczyciel) przeprowadziłby kawałek lekcji, wykorzystując kilka omawianych metod. Nie tylko on nauczyłby się ich stosować, ale i cała rzesza obserwujących dostrzegłaby w nich coś więcej niż tylko zlepek pustych
słów tworzących regułkę, którą trzeba wykuć na blachę.
Nie mógłbym nie wspomnieć o zadaniach z gramatyki, na których nie tylko ja się wykładałem. W skrócie, w wielu ćwiczeniach
należało wpaść na bardzo formalną (używaną chyba jedynie przez
brytyjską klasę wyższą) strukturę, zamiast przekazać jej sens w inny,
prostszy, potoczny sposób.
Tu przypomina mi się kolokwium ze słówek, na którym trzeba
było wpisać jedno jedyne brakujące i pasujące słówko. I mimo że
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student znał pięć jego synonimów, nie mógł ich użyć, bo zaczynały
się na inną literę. Ot, kreatywność. A potem jeszcze wmawiają studentom, że takie zadania rozwijają. Ciekawe co? – ja się pytam!
Chyba głupotę! Najbardziej boli mnie fakt, że tak nauczani absolwenci kiedyś sami zostają nauczycielami i powielają błędy, które wynieśli z uczelni, co krok stosując nieskuteczne metody nauczania.
Na uczelni wytrzymałem dwa semestry, które, o dziwo, po wielu
mękach zaliczyłem. Zrezygnowałem z niej znajdując inną, ciekawszą i praktyczniejszą alternatywę uzyskania prawa do nauczania języka angielskiego.

Panu podziękujemy

Każdy chyba wie, jaka mniej więcej jest średnia krajowa płaca
w naszym kraju i za jaką sumę ludzie godzą się pracować. Nie trudno się domyśleć, że po powrocie do Polski również i w tej kwestii
miałem sporo ciekawych doświadczeń. Niektórzy w tej sytuacji mogliby rzec, że przyjechał ważniak z amerykańskim wykształceniem,
doświadczeniem i ogólnym obyciem i wymagał, aby mu odpowiednio płacono. Odpowiednio, czyli ile? W moim rozumieniu – adekwatnie do wykonywanej pracy i posiadanego doświadczenia, biorąc
przy tym pod uwagę kilka innych aspektów panujących w danym
mieście, takich jak ceny mieszkań, komunikacji miejskiej, jedzenia,
itp. W oczach firm, do których aplikowałem, byłem więc niewygodnym kandydatem.
Nasuwa mi się jeden ciekawy przykład. Jeszcze przed faktycznym
powrotem do kraju, zacząłem rozglądać się za pracą w Krakowie.
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Wysyłałem CV do kilku firm, z których szczególnie jedna była wyraźnie mną zainteresowana. Będąc już w Polsce zostałem zaproszony
na rozmowę kwalifikacyjną. Nie chcę podawać nazwy firmy, ale była
to duża korporacja, świadcząca usługi w zakresie konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu.
Udałem się na pierwsze spotkanie, na którym zbadano poziom
znajomości języka obcego, komputera, itp. Po około tygodniu otrzymałem pozytywną odpowiedź i zaproszenie na kolejne spotkanie.
Interwiew nr 2 w całości prowadzone było po angielsku, tym razem
przy nieco większej, bo dwuosobowej komisji. Znów po około tygodniu dostałem pozytywnego e-maila z zaproszeniem na Interwiew
nr 3, a potem nr 4, na którym doszliśmy w końcu do konkretów,
czyli grafiku, zakresu wykonywanych zadań i wynagrodzenia. Gdy podałem, ile chciałbym zarabiać, padło pytanie, czy kwota ta podlega
negocjacji. Zamiast wprost odpowiedzieć, że nie, postanowiłem zrobić
to w następujący sposób (nadmienię, że chodziło o 2500zł na rękę):
– Proszę panów. Mieszkając jakiś czas w Krakowie wiedzą panowie,
jakie są tu koszty utrzymania. Nie mówię o kupnie stumetrowego
apartamentu, mercedesa i codziennych wyjściach do kina, teatru czy
restauracji. Chodzi mi jedynie o podstawowe wydatki na wynajem
małego mieszkania, opłatę bieżących rachunków jedzenie, ubranie,
paliwo, doliczając do tego parę groszy na poczet oszczędności.
– Ależ oczywiście, bardzo dobrze pana rozumiemy – padła szybka
odpowiedź i tym miłym akcentem zakończyła się moja czwarta rozmowa kwalifikacyjna.
Pojechałem do domu i czekałem na ostateczną odpowiedź, ale
jakoś nie mogłem się jej doczekać. Minął pierwszy tydzień po nim
drugi, a z początkiem trzeciego postanowiłem sam zadzwonić.
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Przedstawiłem się wyjaśniając, w jakim celu dzwonię, po czym usłyszałem:
– Ach tak… Mieliśmy właśnie do pana dzwonić – chwiejnym
i zaskoczonym głosem powitał mnie mężczyzna od rekrutacji. I tu
się dopiero zaczął cyrk. – Pamięta pan, jak na drugim naszym spotkaniu powiedział, że nie jest na sto procent pewien, czy przez kolejne dziesięć lat będzie mieszkał w Krakowie?
– Tak, pamiętam.
– No właśnie. A do naszej firmy szukamy kogoś, kto zostanie z nami
na dłużej niż parę miesięcy.
– Ale ja chętnie zostanę, nawet parę lat.
– No tak, ale pamięta pan, jak na innym Interwiew mówił, że
może czasem wyjechać na weekend poza miasto?
– Pamiętam.
– No właśnie. A my poszukujemy kogoś bardziej dyspozycyjnego.
Czasami nasz klient potrzebuje, aby rozwiązać problem w weekend,
a jak pana nie będzie, to co zrobimy? – wyrecytował jednym tchem
mój rozmówca.
– Faktycznie, to byłby naprawdę poważny problem na skalę światową, szczególnie, że jesteście międzynarodową firmą – odpowiedziałem ironicznie dodając, że doskonale rozumiem przekaz powyższych powodów. – Czyżby jednak nasze ostatnie spotkanie miało na
to jakichś wpływ? – wtrąciłem jeszcze jedno pytanie.
– Ależ nie…
– A już myślałem – dodałem. – Zatem, do widzenia.
Może nawet uwierzyłbym w to, co usłyszałem, ale nie po tym, jak
poznałem rzeczywisty powód odrzucenia mojej kandydatury. Pracując już jako nauczyciel języka angielskiego zostałem wtajemniczo-
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ny przez moich uczniów, będących jednocześnie pracownikami firmy, do której aplikowałem, w wysokość wypłacanego im miesięcznego wynagrodzenia. I wszystko stało się jasne. Szkoda tylko, że tak
wielu ludzi, szczególnie młodych, daje się wykorzystywać.

Do następnego

Mój szok popowrotny pokazuje poniekąd, jak dalecy jesteśmy
jeszcze w niektórych dziedzinach od normalności. Wielu ludzi, którzy wracają do Polski po kilku latach spędzonych za granicą, po
prostu się u nas nie odnajduje. Ja postanowiłem spróbować. Czy,
pomimo życiowego falstartu, udało mi się dobiec do mety? Czy
udało mi się dopiąć swego i zostać nauczycielem języka angielskiego? Czy zdołałem osiąść na dobre w kraju? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań to materiał na osobną książkę. Dlatego nie mówię
żegnam, ale do następnego…
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