Miłość po
do Polski.

szkocku.

Podróż

Urodzona i wychowana w przedwojennym Glasgow Mary, nie zaznała
w dzieciństwie miłości. Żyła w swoim świecie dziecinnych ideałów. Wojna
nauczyła ją, jak być odporną i jak sobie w życiu radzić. Uosobieniem jej
młodzieńczych marzeń jest jej ojczym, Jan Rogacki (właściwie Władysław Kolecki),
Polak, służący na kontrtorpedowcu „Błyskawica”. Mary zdaje sobie sprawę, że to
nie jest zwykły żołnierz, lecz bohater, który miał nieszczęście ożenić się z jej
matką. Jan jest całe życie obecny w życiu Mary i jest dla niej kimś ważnym.
Za matką i ojczymem emigruje wraz ze swoją rodziną do Australii, osiedla się
w Perth. Zaczyna walczyć o przetrwanie w nowej rzeczywistości, jak większość
emigrantów i uczy się nowego życia. Codzienne problemy pochłaniają ją, ale nigdy
nie zapomniała o Janie i jego polskości. W jaki sposób Mary zrehabilituje Jana
i odda sprawiedliwość jego poświęceniu dla swojej ojczyzny, w następnych
odcinkach. Mary jest postacią autentyczną.

Polski krajobraz
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Mary miała zaproszenie do Anglii, na wesele. Właśnie załatwiała sobie rezerwację
biletu na pociąg, kiedy wpadło jej w oko: „Lot do Polski po obniżonej cenie”. A
może by…? Czy starczyłoby jej odwagi? Problemy językowe skomplikują sprawę,
poza tym siostra Jana, Seweryna, pisała, że wyjeżdża na wakacje nad Bałtyk, ale
tak czy inaczej, Mary przecież miała w torebce jej numer telefonu!
Była świadoma, że jej zasób polskiego słownictwa nie wystarczy, żeby załatwić
cokolwiek przez telefon, ale ten problem można było rozwiązać. W Kirkcaldy była
duża grupa Polaków, a Jan był tam kiedyś dość znany i lubiany. Mary poszła więc
do polskiego klubu w nadziei, że ktoś tam sobie jej ojca przypomni.
Wszystko tu wyglądało jak dawniej. Wróciły wspomnienia: zobaczyła oczyma
wyobraźni Jana, młodego, wesołego mężczyznę przy karcianym stoliku, pijącego z
innymi wiśniówkę. To był bardzo patriotyczny klub, bardzo polski. Na wysokim
maszcie przed budynkiem powiewała – tak jak dawniej – polska flaga, na
cementowym postumencie rozpościerał skrzydła Biały Orzeł. Pod pomnikiem
generała Sikorskiego, jak przed laty i jak zawsze, stał w wazonie bukiet białych i
czerwonych kwiatów.
Poszukała kierownika, przedstawiła mu się. Wyjaśniła, że chciałaby pojechać do
Poznania, do ciotki, ale nie dogada się z nią przez telefon, chociaż ciotka zna jej
głos, więc może on zechciałby porozmawiać w jej imieniu?
– Ależ to żaden problem, proszę pani.
– Oh, bardzo panu dziękuję – powiedziała.
Ta rozmowa telefoniczna była zabawna i bardzo kosztowna. Seweryna była w
domu. Mary odezwała się pierwsza, przedstawiła się, a potem oddała słuchawkę
„tłumaczowi”. Powtarzał jej głośno po angielsku, co po tamtej stronie mówiono po
polsku, a wszyscy klienci baru słuchali tego z wielkim zainteresowaniem.
Gospodarz brylował w roli tłumacza, błyszczał elokwencją i po jakichś dwudziestu
minutach Mary wreszcie była pewna, że Seweryna przyjmie ją z otwartymi
ramionami.
Z Manchesteru miała lecieć do Amsterdamu, a potem do Warszawy.

Gorączkowo usiłowała nauczyć się trochę więcej polskiego. W każdej wolnej chwili
wypisywała ze słownika polskie słówka i ich angielskie odpowiedniki.
Jej rodzina w Anglii uważała, że Mary zwariowała. Co będzie, jeśli wsiądzie do
niewłaściwego samolotu? Czy będzie umiała zatelefonować? Im bardziej byli
negatywnie nastawieni, tym bardziej Mary się utwierdzała w swoim
postanowieniu. To była jej szansa sprawdzenia się.
Tak czy inaczej, było już za późno na wątpliwości, jej podróż do Warszawy była
opłacona. (…)
.Dwie godziny przed odlotem, była naprawdę w drodze do Polski.
Mary siedziała blisko kabiny załogi. Samolot nie był pełny. Lot miał trwać trzy
godziny, niedługa podróż. Wyjęła swój polski słownik i zaczęła wypisywać
wszystkie te podstawowe słówka, których będzie musiała użyć: bilet, proszę, itp.
Stewardessa zapytała:
– Skąd pani pochodzi?
– Z Australii – odpowiedziała Mary – ale z urodzenia jestem Szkotką.
– O – ucieszyła się – nasz pilot jedzie do rodziny w Australii. Do Perth, czy pani
tam była?
– Mieszkam tam.
Stewardessa zniknęła i wróciła z butelką szampana.
– Dziękuję – rzekła Mary – czy mogę ją zabrać do mojej ciotki w Poznania?
– Damy pani drugą. Kapitan chciałby z panią porozmawiać.
Czuła na sobie oczy wszystkich pasażerów, kiedy dziewczyna prowadziła ją do
kabiny załogi. To było naprawdę podniecające. (…)
Zniżali się do lądowania. Miała wylądować na polskiej ziemi!
Na prawo od skrzydła samolotu pojawił się napis: WARSZAWA. Pięknie czerwony i
biały, wspaniały, aby widzieli go wszyscy wracający synowie Polski. Och, gdyby
Jan mógł być tu razem z nią! Włożyła w patrzenie całe serce, musiała ten moment

wchłonąć, żeby przekazać go staremu człowiekowi, jej ojcu, tam w Perth. (…)
W taksówce, była już sama. Przejechali Wisłę. Ulice wydawały się Mary podobne
do Paryża, podobały jej się ozdobne budynki. Jakieś muzeum przypomniało jej
Edynburg. Ludzie wyglądali na zdrowych i zabieganych. Młodzi ludzie,
szczególnie nastolatki, byli na ogół jasnowłosi, dobrze zbudowani, a dziewczęta
miały w sobie coś bardzo polskiego, cokolwiek to było, wyglądały inaczej niż
Australijki czy Szkotki, były bardzo kobiece, pięknie opalone, o złotej skórze.
Dworzec kolejowy wydawał się tkwić w środku wielkiej przelotowej arterii. Mary
zapłaciła kierowcy 30 złotych, co – pomyślała – było tanio, cheap, i udała się
prosto na stację. Wszystko wydawało się takie proste. (…)
Pociąg był śliczny, czysty, wygodny, dla niepalących. “British Railways, uczcie się
od Polskich Kolei”. Jan mówił jej, że w Polsce mieli wspaniałe pociągi, ale – Boże,
to było w 1938. “Widocznie pociągi są tu ważną rzeczą, skoro koleje dorównują
ciągle wspomnieniom Jana.”
Czuła się trochę zmęczona, ale zdecydowanie nie zamierzała spać. Podano gorącą
herbatę i kawę. Wybrała to drugie, a do tego polskie ciastko. Za darmo. Była
naprawdę pod wrażeniem. (…)

Polski kajobraz

I oto nareszcie została cudownie pozostawiona sam na sam z krajobrazem. Mijali
osobliwe miejsca, chłopi na polach czasem podnosili spojrzenie na przejeżdżający
pociąg. Trwały żniwa, koszono pola. Nie widziała wspaniałej żniwnej maszynerii,
jaką mają farmerzy w Australii. Widziała natomiast konny zaprzęg i starego
chłopa idącego za pługiem. Widziała traktory, ale na polach było dużo więcej ludzi
w porównaniu do tego, co widzi się w Australii.
Pociąg zwolnił bieg, mijając jakąś bocznicę kolejową, pełną starych wagonów
towarowych. Mary poczuła nagle, jakby się cofnęła w czasie o 50 lat. Gdzieś w jej
pamięci tkwiło ciągle bardzo żywe dziecięce wspomnienie Polski z wojennych
kronik filmowych. Były tam właśnie wagony, stare wagony o drewnianych
ścianach, takie jak te, ciągle jeszcze tkwiące na jakichś bocznych torach. W jej
pamięci uwoziły one ze stukotem ludzki ładunek, trzymany przemocą, uwięziony w
skrzyniach na kołach. Ich przeznaczeniem było piekło. Wyobraźnia – raz
pobudzona – nie dawała Mary spokoju. Patrzyła przez szybę jak urzeczona. Nie
śniła, czuła w przestrzeni za oknem duchy unicestwionych ludzi, ciągle nie
mogące spocząć, błąkające się dookoła. Widmowo przepływały za oknem wioski
budzone w środku nocy, czuła ich strach, brzmiało echem wołanie o pomoc,
którego nie chciano słyszeć. Pięć długich lat podporządkowanych “diabłom z
Niemiec”. Te myśli ciągnęły się, kilometr za kilometrem. Ta ziemia była tak
płaska, tak łatwo dostępna dla czołgów, ciężarówek, nawet rowerów. Warszawa
była dokładnie na drodze na wschód, w prostej linii od Berlina.
Chyba usnęła. Obudziła się, kiedy dojeżdżali do Poznania. Teraz domy były
podobne do przedmieść Paryża lub Szkocji. Widziała stare kamienne budynki,
domki dla robotników, które wytrzymały próbę czasu. Nowe trafiały się rzadko,
ale można je było łatwo rozpoznać po kolorowych dachówkach.
Pasażerowie zaczynali się ruszać. Młody człowiek zaoferował się, że poleci
taksówkarzowi jechać pod adres, który Mary trzymała mocno zaciśnięty w ręce.
Kiedy schodzili na peron, jego śliczna dziewczyna już czekała. Objęli się, jak to
czynią zakochani, a Mary zatrzymała się z tyłu, żeby nie przeszkadzać im w tej ich
chwili miłości. Młody człowiek uwolnił się z uścisku i powiedział:
– Ta pani jest Australijką.
Dziewczyna potrząsnęła ręką Mary i zarzuciła ją pytaniami, a jej chłopak z twarzą
zarumienioną z emocji, nie mógł się doczekać, żeby wsadzić Mary do taksówki.

Pomachała do nich ręką przez tylną szybę:
“Żegnajcie, młodzi kochankowie, Bóg z wami, wolni żeby kochać, wolni żeby żyć.”
Rozdział 6 ukaże się w poniedziałek 8 maja 2017 r.

