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M A Ł A  E S K A PA D A  

( f r a g m e n t y )  

 

 To miał być „krótki wypad” jak to określił Jerzy, niegdyś szkolny kolega, a teraz 

kanadyjski pełną gębą biznesmen Dżerzi (jak sam siebie lubił nazywać) . Do Kanady trafił       

w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, po półrocznej „kwarantannie”            

w obozie przejściowym w RFN-ie. W Niemczech jakoś nie potrafił się  odnaleźć, więc gdy  

tylko  pozwolono mu na podjęcie decyzji co do miejsca osiedlenia, wybrał Kanadę (może 

dlatego, że czytał Arkadego Fiedlera, który nazwał ją krajem pachnącym żywicą, a on lubił 

ten zapach; na dodatek „chyba coś musiało już być zakodowane w moich  genach -  tu 

Dżerzi zaśmiał się tym swoim charakterystycznym śmiechem, przypominającym godowy 

rechot napalonego samca żaby – mój dziadek, no wiesz, ten z  Kaszub, dorabiał do nędznej 

emerytury sprzedażą kradzionego z lasów państwowych drewna na modne wówczas             

w blokowiskach boazerie, którymi nowobogaccy wykładali przedpokoje i nie tylko).  /.../ 

 

* 

/.../ Zauważ, Andrzej, że my, Polacy, wszyscy,  którzy przybyli tu w mniej więcej w tym 

samym co ja czasie,  czy już później, różnimy się zdecydowanie od tych starych Polonusów, 

których więź z krajem przodków – Dżerzi lekceważąco wzruszył ramionami – polegała na 

tworzeniu zespołów folklorystycznych, gdzie w spódnicach w łowickie pasy, czy                  

z wsadzonymi na głowę czerwonymi krakuskami z pawimi piórami, kręcono się w kółko      

z przytupem w rytm  mazura lub przemierzano polonezowym krokiem wynajęte sale.         

No i oczywiście – wykonał gest dłonią dotykając piersi – co niedzielę uczęszczano do 

najbliższego kościołą na mszę „ po polsku”. 

My nie chcemy powielać wzorców rodem z chicagowskiego Jackowa, tworząc  kolejne getto, 

gdzie ludzie żyją dla siebie samych, jakby tam na zewnątrz nie istniał inny świat, nawet nie 

próbując nauczyć się języka, by z tym światem się porozumieć, żeby być jego rzeczywistą 

częścią! - zaciągnął się głęboko. - Cholera, dość tych kulturowo-socjologicznych rozważań, 

panie redaktorze! Dopij i kładziemy się spać, bo rano musimy gnać na lotnisko. Obiecałem 

chłopcom, że będę na budowie przed ósmą. Zapraszam, szanownego kolegę redaktora.  
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Może, tak przy okazji – poklepał Andrzeja po ramieniu -  zrobisz krótki, mam nadzieję, 

pochlebny materiał o działalności biznesowej  Polaków w Kanadzie? Trochę promocji nie 

zawadzi. 

- Oui, bien sûr, mon coléggue! 

- Widzę, że Polacy, jak chcą, zawsze znajdą wspólny język. - Dżerzi przeciągnął się, aż 

zatrzeszczały mu kości – A teraz: bonne nuit, bo padam na pysk 

 /.../Zza okna dochodziły jeszcze odgłosy wielkomiejskiego ruchu, ale Andrzej szybko 

zapadł w głęboki sen. Jeden z tych, które się po przebudzeniu nie pamięta. 

* 

 

 - Coś tam jeszcze zostało w aucie do zabrania? - Andrzej spojrzał za siebie.  - 

Przyniosłem już skrzynkę ze śrubami. Tę, chyba z nakrętkami,  ułożyłem za twoim 

siedzeniem. 

- Przenieś wszystko za swoje. Muszę jeszcze zmieścić kanistry z paliwem dla dźwigu. Jak on 

stanie, to z nim cała budowa. Terminy gonią, ludziom trzeba płacić... 

- A to nie mogą go przywieźć z najbliższej stacji paliw? 

Dżerzi uśmiechnął  się do niego z miną, jaką ma ojciec, próbujący coś wytłumaczyć 

nierozgarniętej latorośli. 

- Stacja paliw jest ponad pięćdziesiąt mil od budowy; strata czasu i pieniędzy! Zwłaszcza, że 

przecież tam lecimy - ciężko dysząc, dotaszczył do helikoptera dwa 10-galonowe plastikowe 

kanistry. - Jeszcze jeden, ten będzie dla nas na drogę powrotną i odlatujemy! 

Andrzej zeskoczył na płytę lotniska i ruszył w kierunku zaparkowanego przed hangarem 

jeepa  Dżerziego. 

* 

 Dwumiejscowy Robinson R-22 hałaśliwie mielił łopatami śmigła powietrze ponad 

ich głowami. 

- Najczęściej na budowę jeżdżę terenówką i wracam do domu na weekend. Latam, jak to 

mówią, w sytuacji wyższej potrzeby.  Nie było sensu kupować cokolwiek, by to częściej 

stało w hangarze niż latało i opłacać na dodatek człowieka. Dlatego zrobiłem trzy lata temu 

licencję pilota  i wypożyczam w razie potrzeby tę latającą zabawkę, która ma więcej lat, niż 

mój syn Tom; właśnie przysłali mu papiery kwalifikacyjne z University of Alberta                

w Edmonton. - obrócił się w stronę Andrzeja i westchnął. - Nawet nie wyobrażasz sobie, ile 

mnie to będzie przez kilka lat kosztować... i to w najmniej odpowiednim dla mojej firmy 

momencie; działam głównie na wypożyczanym sprzęcie, a to jest nie najszczęśliwszy 

wariant: generuje koszty i nie zapewnia rozwoju. Wiesz, budujemy drewniane domy dla 
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facetów, którzy z nadmiaru keszu wymyślają różne dziwactwa – właśnie montuję 

multimilionerowi, wyobraź sobie – aż z Teksasu! - taką fikuśną zimową daczę nad brzegiem 

śródleśnego, raptem tylko – z udaną pogardą wydął wargi –  trochę ponad 700 m² 

powierzchni użytkowej; chałupinkę tę zaprojektowno według wskazówek tegoż pana             

i wyprodukowano w takim tartaku, a raczej wytwórni domów z drewna, oddalonym od nas   

o prawie dwieście mil. Ja muszę na jego działkę, gdzie teraz lecimy,  przetransportować 

ponumerowane segmenty konstrukcji tej chałupinki i złożyć do kupy, jak klocki lego, na 

wcześniej wykonanym przez nas betonowym fundamencie. Kilka dni temu podpisałem 

kolejny kontrakt na tego typu przedsięwzięcie o kilkadziesiąt mil dalej, dlatego najwyższy 

czas, bym zainwestował we własny sprzęt, a tu, diabli nadali, te studia! - pokręcił                   

z desperacją głową. - No, ale muszę zapewnić chłopakowi odpowiednią pozycję startową do  

samodzielnego życia! Szkoda tylko, że nie chce przejąć firmy po ojcu, no, ale to jego życie, 

jego wybór. 

 Lecieli ponad bezkresną płaszczyzną iglastych lasów kanadyjskiej tajgi, nieco 

oślepieni wytaczającym się ponad linię widnokręgu słońcem, ukośnie świecącym od strony 

pasażera. 

- Za pół godziny jesteśmy na miejscu. - Dżerzi poprawił na nosie okulary przeciwsłoneczne.- 

Więc mówisz, że teraz tam u was, w Polsce da się godziwie żyć? Tak, wiem, oglądam 

telewizję; czasem coś tam nawet mignie w CNN. No, ale ty jesteś reporter państwowej 

telewizji, to może tobie i da się żyć na jakimś przyzwoitym poziomie, ale taki budowlaniec, 

jak nie przymierzając, ja, czy też... - urwał, słysząc krótkie kaszlnięcie zza ich pleców, gdzie 

umieszczony był 160-konny silnik robinsona. Obaj jednocześnie spojrzeli na centralnie 

umieszczoną konsolę. Wskaźnik stanu paliwa drgał dotykając czerwonej kreski. 

Andrzej bezgłośnie westchnął, usłyszawszy stek przekleństw z fotela pilota. Silnik dostał 

czkawki, co się natychmiast przełożyło na serię szarpnięć tracącego swój rytm wirnika 

maszyny. Przechyliło ich na lewy, potem prawy bok. Silnik zamilkł. Słychać było tylko 

jękliwy łopot wirnika obracanego przed opór powietrza. Gwałtownie tracili wysokość.  

Kadłub helikoptera począł obracać się w kierunku przeciwnym do obrotów wirnika.      

Zanim zwalili się w zieloną otchłań wysokopiennych sosen, do uszu Andrzeja dotarł krzyk  

kolegi, coś co zabrzmiało jak: O Jezu! Potem zagłuszył wszystko huk kadłuba uderzającego             

w zwartą masę gałęzi. 

 Oprzytomniawszy, skonstatował, że wpółleży oparty ramieniem od gładki pień 

strzelistej sosny, obsypany mrowiem zielonego igliwia. O kilkanaście kroków odeń, wbity 

przodem kabiny w grubą warstwę mchu przemieszanego ze świeżo rozrytą ziemią, tkwił 

zmasakrowany wrak helikoptera. Oderwany ogon ze śmigłem kierunkowym wisiał               
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w plątaninie gałęzi sąsiednich sosen. Spod korpusu przytwierdzonego do tyłu kabiny silnika 

wydobywała się niewielka smużka brudnobłękitnego dymku. W pierwszej chwili widział to 

wszystko, jak przez czerwoną mgiełkę. Zaczął przecierać oczy. Po palcach spłynęła ciepła 

strużka krwi.  „Rozbiliśmy się, cholera, chyba mam rozbitą głowę – wykrztusił ochryple, 

zaskoczony widokiem zakrwawionej dłoni. - Boże, jutro mam łącze ze studiem, jak ja będę 

wyglądać! - Przez chwilę próbował dociec, jakim cudem znalazł się poza helikopterem        

w chwili katastrofy. Doszedł do wniosku, że nie domknął drzwi i wyleciał przez nie, gdy 

maszyna zahaczyła o korony drzew i to ich gałęzie zapewniły mu „miękkie lądowanie”. 

Dopiero teraz poczuł przeszywający ból w skroniach. Wytarł dłonie o ściółkę  i przycisnął je 

do czoła. Wilgotne ciepło spłynęło mu po palcach. Przypomniał sobie, że do wewnętrznej 

kieszeni kurtki włożył kiedyś pudełko z samoprzylepnymi plastrami - „na wsiakij słuczaj       

i poruczaj” - jak mawiał jego znajomek z sanktpetersburskiej telewizji, którego czasem 

spotykał na swoich korespondenckich ścieżkach. Kurtkę, do której włożył przed startem 

także swoje dokumenty i telefon komórkowy,  jednak - gdy słońce mocniej przygrzało - zdjął 

podczas lotu i rzucił za swój fotel. Spojrzał w kierunku maszyny. Drzwi kabiny od strony 

pilota wisiały półotwarte, trzymając się jedynie na dolnym zawiasie. Dżerzi tkwił wciąż 

wewnątrz kabiny, z zapiętymi jeszcze pasami, próbując uwolnić nogi, przygniecione przez 

zniszczoną konsolę z plątaniną kabli do poszczególnych jej wskaźników. Z dymiącego 

silnika wypełgły chybotliwe języki płomieni, które wiatr zaczął spychać do wnętrza kabiny. 

Andrzej podniósł się z trudem i zrobił krok w kierunku maszyny. Wszystko wokół 

zawirowało. Upadł na plecy. „To chyba wstrząśnienie mózgu – roześmiał się mimowolnie, 

postawiwszy sobie tę diagnozę. 

Uniósł głowę. Przez próg drzwi pilota ciekła strużka paliwa z rozszczelnionego podczas 

upadku plastikowego kanistra. Nim zdążył się zerwać na nogi płomienie objęły całą kabinę. 

Usłyszał przeraźliwy, zwierzęcy skowyt płonącego człowieka. Potem dotarł doń huk 

eksplozji. To wybuchły pozostałe dwa kanistry. 

* 

 /.../ Zrozumiał, że decyzja odejścia od wraka śmigłowca, by szukać na własną rękę 

pomocy, była najgłupsza z możliwych. Przecież jakiś sygnał poszedł w eter, zanim się rozbili; 

radionadajnik był włączony jeszcze przed startem,  więc prędzej czy później namierzyli by 

jego lokalizację. Lewa noga, potężnie opuchnięta w kolanie, przy każdym kolejnym kroku, 

odzywała się przeszywającym bólem,. Postanowił wrócić do miejsca, gdzie tkwił wypalony 

szkielet helikoptera. Słońce już dawno zniknęło za warstwą ciemnych chmur. Odniósł 

wrażenie, że jednolita ściana lasu zaciska się wokół niego jak pętla. Zdezorientowany, już 

nie wiedział, w jakim kierunku ma podążać, by znaleźć ratunek. 
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* 

  /.../  Strumyk usłyszał z daleka. Upadł, boleśnie uderzając kolanami o nierówny, 

kamienisty brzeg. Zaczerpnął dłońmi i bryzgnął sobie wodą  w twarz. Mokrymi palcami 

roztarł skronie, kark i tył czaszki, obolałe od samego ranka.                

 Podniósł się. Brodząc po wodzie, czuł jak wilgoć przyjemnie – łaskocząc przy tym – 

chłodzi jego stopy. Ostrożnie badając podeszwami śliskie, gliniaste dno, powrócił na brzeg. 

  „Muszę iść z jego biegiem – pomyślal – tylko wtedy mam szansę dotrzeć do jakiś 

siedlisk ludzkich.” 

  /.../ Noc, jak to w  tajdze, nadeszła raptownie, bez fazy zmierzchu. Mimo  ciemności, 

kierując się słuchem, nie ustawał w wędrówce. Nie trwało to jednak długo. Upadł już 

kilkakroć i nogi zupełnie odmówiły mu posłuszeństwa. Czując zawroty głowy, bezsilnie 

opadł na wilgotne poszycie. 

„Chyba się jeszcze nie obudziłem” – orzekł w pewnym momencie, widząc zapalające się 

światło jupitera, oświetlającego plan za jego plecami. Obrócił się na łokciu i przetarł oczy. 

Nie, to nie sen. Między pniami sosen, poprzez gęstwinę krzaków, przebijało się światełko. 

To było najprawdziwsze ognisko. Obok niego, na składanym brezentowym krzesełku, 

siedział niemłody już traper, nawijając na palec końcówkę długiej, przetkanej siwymi 

pasemkami brody. Nad ogniskiem, zawieszony na trójnogu, bulgotał miedziany kociołek. 

Posłyszawszy od strony zarośli nieokreślone dźwięki, traper śpiesznie powstał z krzesełka, 

starając się wzrokiem przebić gęstwinę liści. Ostatnio dwukrotnie natknął się na 

niedźwiedzia – samotnika i nie uśmiechała się mu powtórka takiej sytuacji. 

 Andrzej bezskutecznie spróbował stanąć na nogi; pełzając na czworakach, zaplątał 

się w kolczastej plątaninie malin, rosnących na skraju polany. Bolesne ukłucia wyrwały         

z jego gardła ochrypły jęk. Zobaczył, że traper wszedł do namiotu. Próbował zawołać nań, 

lecz tym razem  z gardła udało się mu wydobyć jedynie nieartykułowany krzyk. Ujrzał, jak 

traper wypada z namiotu, pośpiesznie otwierając podłużny skórzany pokrowiec. 

 Andrzej uwolnił się z wiążących go kolczastych pnączy i ponownie spróbował 

powstać. Gdy prostował tułów, dobiegł doń metaliczny dźwięk.   

 Echo odbite od zwartej ściany tajgi, złączyło oba szybko po sobie następujące strzały 

w głuchy, nieco tylko przedłużony odgłos. Starzec  jeszcze przez chwilę obserwował zarośla, 

lecz nie spostrzegłszy w nich żadnego ruchu, spokojnie usiadł na krzesełku, starannie 

zapinając pokrowiec dubeltówki. 


