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Ostatni dzień w pracy. Prezes pozwolił
nam skończyć wcześniej i nawet napić się
piwa. Od chłopaków dostałem pamiątkowy
t-shirt z grupowym zdjęciem, które cyknęliśmy sobie tydzień wcześniej. Od razu
go założyłem i zapozowałem do kolejnego
zdjęcia pamiątkowego. Przyjechał o mnie
Igor, więc uściskałem wszystkich po kolei
(Olgę nawet trochę dłużej) i wróciliśmy
na Ogrodową.
Wszystkie rzeczy do zabrania miałem już
przygotowane. Biurko i dwie grube gąbki,
które przez ostatnie lata służyły mi za łóżko
(bardzo dobra sprawa, bo nigdy nie skrzypiały, cokolwiek bym na nic robił) dzień
wcześniej oddałem Yaycowi. Cała reszta
zmieściła się w jednej torbie i trzech dużych
kartonach. Oprócz tego komputer i monitor. Kilka rundek do samochodu, oddałem
Renacie klucze i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje dotychczasowe życie. Szykowały
się duże zmiany i nie wiedziałem, czy bardziej się ich boję czy raczej niecierpliwie
oczekuję. To był mój pierwszy raz, kiedy tak
odważnie wychodziłem z tak zwanej Strefy
Komfortu (chociaż wtedy jeszcze nie znałem tego pojęcia) i zdecydowanie się bałem,
ale nie miałem już odwrotu. Czasami trzeba spalić za sobą wszystkie mosty, żeby móc
ruszyć dalej. I ja to właśnie zrobiłem.
Igor zawiózł mnie do mamy, gdzie złożyłem graty w moim dawnym pokoju. Plan
był taki, że przyjadę za miesiąc i albo wezmę je ze sobą albo rozdam. Poza komputerem, który Igor od razu zabrał do siebie.
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Na czas naszej nieobecności miała z niego
korzystać Aneta, bo Igor zabierał w podróż
swojego laptopa.
Poukładałem jako tako pudła z moimi
rzeczami, spakowałem torbę i plecak, potem poszedłem zrobić jakieś drobne zakupy na wyjazd czyli głównie herbatę, batony, zupki błyskawiczne i takie tam. Nie
wiadomo jak długo będziemy szukać pracy, więc lepiej zaopatrzyć się teraz niż wydawać euro. Nie orientowałem się zbytnio
w irlandzkich cenach, ale pewne było, że
są wyższe niż w Polsce. Na zupkach pociągniemy z tydzień, jakieś pieczywo i ser kupi
się na miejscu. Powinno wystarczyć.
Ugotowałem sobie jeszcze pomidorówkę, ostatni polski posiłek, który miałem zapamiętać na długo. W dodatku bez śmietany, ale już nie chciało mi się iść drugi raz
do sklepu.
Próbowałem się trochę przespać, ale
bez skutku. Byłem zbyt podekscytowany.
To miał być mój pierwszy wyjazd za granicę, w dodatku trochę „w ciemno”, i pierwszy
lot samolotem. Wszystko nowe i nieznane,
nawet język, którego znajomością nie grzeszyłem. Wziąłem więc książkę i czytałem.
Przypomniały mi się lata studenckie, gdy
przygotowywałem się do ważnego egzaminu. Wtedy przysypiałem nad każdą przeczytaną kartką. Teraz, chociaż bardzo się
starałem, nie mogłem zmrużyć oka.
Pół godziny przed północą przyjechał
po mnie Igor ze szwagrem i pojechaliśmy
do Łodzi. Prowadził Marek i uchylił okno,
żeby nie zasnąć, więc było trochę zimno.
Gdybym wiedział, to bym wziął zimową

czapkę, albo chociaż szalik do zawinięcia uszu. A tak
tylko skuliłem się i miałem nadzieję, że mnie nie przewieje.
Pojawił się problem ze znalezieniem lotniska. Było
to w czasach jeszcze przed nawigacjami, smartfonami i mapami Googli i trzeba było polegać wyłącznie
na oznakowaniu, a to nie zawsze było klarowne. W końcu jednak Marek znalazł właściwą drogę i na lotnisku
byliśmy zaledwie pół godziny przed odprawą. Marek
od razu zawinął się i ruszył w drogę powrotną. Ja z Igorem usiedliśmy na twardych lotniskowych krzesełkach
i zastanawialiśmy się, w co my się w ogóle pakujemy.
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Odprawa przeszła gładko, najpierw bagażowa, potem paszportowa. Nic nie znaleźli,
ale pewnie dlatego, że nie miałem nic, czego mógłbym się bać. No dobra, w bagażu
rejestrowanym była finka, ale tam to chyba
nie problem.
Przez kolejne dwie godziny siedzieliśmy
i gapiliśmy się na wschód słońca, czego już
dawno nie widziałem, bo o tej porze zazwyczaj jeszcze śpię. Korciło mnie, żeby zrobić
kilka zdjęć, ale nie wiedziałem, czy można, więc wolałem nie ryzykować. Wtedy
przepisy były trochę bardziej restrykcyjne,
bo telefony z aparatami nie były jeszcze rozpowszechnione, nie mówiąc już o smartfonach. Teraz jest trochę inaczej, bo każdy
robi zdjęcia wszędzie i po prostu nie da się
nad tym zapanować.
Było okropnie zimno i miałem wrażenie,
że jest włączona klimatyzacja. Może nawet
była, chociaż to bez sensu o tej porze roku,
w dodatku nad ranem. Zdecydowanie lepiej
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byłoby włączyć ogrzewanie. Zapiąłem więc
kurtkę pod samą szyję i kręciłem się po hali
dla rozgrzewki.
Potem ogłoszono nasz lot. Przeszliśmy
przez ostatnią bramkę na zewnątrz. Tu dopiero było zimno. Do samolotu trzeba było
przejść kilkadziesiąt metrów. Niby niedaleko, ale gdy się nie jest pierwszym w kolejce,
to trzeba swoje odstać przed schodkami.
Prze buty czułem, że jest przymrozek. Podskakiwanie niewiele dawało i stopy drętwiały mi coraz bardziej. Współczułem Igorowi.
Chudy i długi był jeszcze mniej odporny
na zimno niż ja.
Samolot nie było duży, ale tak to już jest
z tanimi liniami lotniczymi. Byłem bardzo podekscytowany. I pomyśleć, że przez
wszystkie lata panicznie bałem się chwili,
kiedy będę musiał lecieć samolotem, a teraz
nie mogłem się wręcz tego doczekać. Może
dlatego, że definitywnie zamknąłem pewien
rozdział w swoim życiu i było mi wszystko
jedno, co się wydarzy. Zwłaszcza, że nie
miałem jeszcze żadnych planów, żadnych
konkretnych celów, nikt na mnie nie czekał

i ja też do nikogo nie zmierzałem. A może
to po prostu zwykła adrenalina stłumiła
lęki? Nie wiem.
Start wcisnął nas w fotele. Za pierwszym
razem bardzo ciekawe uczucie (wcześniej
przeżyłem to tylko raz, gdy jechałem szybkobieżną windą), potem człowiek się przyzwyczaja i nie sprawia to już takiego wrażenia. Szkoda. Ale to trochę jak z seksem,
pierwszy raz może być tylko raz. I tylko
pierwszy. Potem robi się zwyczajnie.
Lot był spokojny, nie doczekałem się
niestety turbulencji. Zrobiłem kilka zdjęć
chmurom i silnikowi, przy którym siedzieliśmy. 2,5 godziny później zeszliśmy do lądowania i dosyć twardo przyziemiliśmy.
Do tej pory sądziłem, że polski zwyczaj klaskania po wylądowaniu jest tylko mitem,
ale okazało się, że jednak nie. Moim zdaniem trochę głupi zwyczaj, bo równie dobrze można bić brawo kierowcy autobusu
na każdym przystanku.
Poszliśmy odebrać bagaże. Po prawie pół
godziny bezskutecznego czekania okazało
się, że stoimy przy złym pasie transmisyj-

nym. I to nie tylko ja z Igorem, ale wszyscy z naszego samolotu! To jest dopiero
orientacja w terenie. Całą hałasującą grupą
(od razu wiadomo, że Polacy) przeszliśmy
do odpowiedniego taśmociągu bagażowego.
Część osób zabrała już swoje walizki, Igor
też odnalazł swoja torbę. A mojej nie było.
Wpadłem w panikę. Ładnie się zaczyna mój
pierwsza zagraniczna wyprawa. Co prawda
kilkanaście osób też wciąż czekało, ale nie
miałem głowy do wnikania, czy są z naszego lotu, czy na pewno czekają na bagaż czy
cokolwiek innego. Wkrótce jednak nadeszła
druga porcja bagaży i odetchnąłem z ulgą.
Moja, lekko sponiewierana torba się odnalazła. Gacie i koszulki były uratowane.
Wyszliśmy do głównej hali i nie mieliśmy
pojęcia, co dalej. Jedyne co nam się udało
zaplanować w Polsce, to że nie chcemy zostawać w Dublinie tylko jedziemy do Cork.
Ale jak się tam dostać? Tego już nie ogarnęliśmy. Ale też wtedy jeszcze nie wszystko
dało się załatwić przez internet.
Jakoś udało się jednak dowiedzieć o autobus do Cork i kupiliśmy bilety po 7 euro
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na głowę w linii AirCoach. Z tym, że nie był to kurs bezpośredni z lotniska. Musieliśmy podjechać do Trinity College i tam się przesiąść. Nie mam pojęcia, jak to ogarnęliśmy,
ale wszędzie zdążyliśmy na styk, zwłaszcza że musieliśmy
przebiec przez kampus, bo oba autobusy zatrzymywały się
na różnych przystankach.
Podróż trwała ponad 4 godziny, ale niewiele z niej pamiętam. Większą część czasu przekimałem, bo w samolocie jakoś mi nie wyszło. Byłem za bardzo nakręcony a teraz
emocje trochę odpuszczały i chociaż starałem się być czujny
(w końcu byliśmy w obcym kraju i nigdy nic nie wiadomo),
ale z marnym efektem. Igor zresztą też odpływał, ale nic sobie z tego nie robił.
W Cork byliśmy koło 16. Było chłodniej niż w Polsce,
bo chociaż Irlandia leży trochę bardziej na południe, to jest
wyspą otoczoną morzem i ocenam, więc chłodzenie ma niezłe, zwłaszcza o tej porze roku.
Nie wiedzieliśmy co robić, więc ruszyliśmy na chybił trafił, trochę przed siebie, trochę za innymi ludźmi. Wkrótce
jednak zostaliśmy sami, bo wszyscy mieli już jakiś konkret-
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ny cel - hotel, dom, znajomych. W centrum handlowym kupiłem kartę SIM do telefonu udając, że rozumiem, co mówi
do mnie sprzedawczyni. Wyglądała na nieco zirytowaną
i zamiast powtarzać wolniej i prostszymi słowami, to trajkotała szybko, jakby kilkanaście powtórzeń miało sprawić,
że coś ogarnę. W końcu machnąłem ręką na to, że proponowała mi papierową torbę, zapłaciłem i zabrałem swoją kartę.
Nic więcej nie potrzebowałem.
Na Western Road znaleźliśmy Bed&Breakfast za 25 euro
od osoby na noc. Cena trochę nas zabiła, ale przy założeniu, że spędzimy tutaj maksymalnie dwa dni i znajdziemy
coś tańszego na dłuższy okres czasu, było to do przeżycia.
Pokój na poddaszu nie był duży, ale nie potrzebowaliśmy
luksusów. Ważne, że były dwa łóżka (trochę krótkie, zwłaszcza dla Igora), łazienka i czajnik elektryczny. Przedłużacz
wymagał drobnej przeróbki, żeby móc podłączyć ładowarkę
do telefonu i zasilacz do laptopa, ale co to za problem dla
elektryków po politechnice!
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Po zakwaterowaniu się zrobiliśmy sobie rundkę po okolicznych uliczkach. W sumie raczej bez celu, zwłaszcza że i tak niczego nie znaleźliśmy.
Kupiliśmy miejscową gazetę i mapę miasta, odwiedziliśmy kafejkę internetową (o jakimkolwiek WIFI nie było wtedy jeszcze mowy), wróciliśmy
na kwaterę. Po szybkim prysznicu zjedliśmy na kolację podróżne kanapki
i po jednej zupce z torebki. Smakowały jak za starych studenckich czasów.
Przed snem jeszcze zadzwoniliśmy do rodziców, żeby poinformować, że
żyjemy i poszliśmy w kimę, bo te drzemki w podróży zbyt wiele nie dały.
Spałem nieźle i…
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…obudziłem się pełen dobrych myśli, przeczuć, nadziei
i z doskonałym widokiem na przyszłość. Byliśmy młodzi
i wykształceni. Przeżyliśmy pierwszy dzień. Ja rzuciłem pracę, Igor wziął wstępnie miesiąc bezpłatnego urlopu z możliwością przedłużenia do pół roku. Świat stał przed nami
otworem, a filmy nas nauczyły, że wszystko może się udać.
Co mogło pójść źle?
Na śniadanie dostaliśmy Irish Breakfast. W zasadzie
to samo co English Breakrast: sadzone jajka (jak dla mnie
trochę zbyt surowe), bekon, kiełbaski i fasola w słodkim sosie. Kiełbaski takie sobie, ale reszta świetna. Do tego dwa
tosty i dżem. Szkoda, że tylko dwa, bo dla mnie to cztery
byłoby za mało. Tak w ogóle to słyszałem, że jedzenie w Irlandii nie jest najwyższych lotów, zwłaszcza wędliny. Te
w normalnych cenach są niezjadliwe, te dobre nadwyrężają
budżet nawet średnio zamożnych Irlandczyków. Śniadaniowe kiełbaski to potwierdzały.
Przyszła kolej na prasówkę. We wczorajszej gazecie zna-
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leźliśmy kilka pokojów do wynajęcia. Wybraliśmy jeden, naszym zdaniem najsensowniejszy. Dom był niedaleko, więc
postanowiliśmy najpierw przejść się na miejsce, a potem zadzwonić do właściciela (jak się potem okazało - właścicielki). Rozmawiał Igor, bo lepiej znał język albo przynamniej
nie bał się rozmawiać. Ja sobie ledwo poradziłem z kupnem
karty do telefonu.
Igor dogadał się dokładnie co do położenia domu i kilkanaście minut już byliśmy na miejscu. Dziwne, bo nikogo nie
było, a przecież nie mogło być mowy o pomyłce. Adres się
zgadzał z tym w gazecie. Igor zadzwonił jeszcze raz, ale niewiele z tego wynikło, widocznie jego angielski też pozostawiał wiele do życzenia. W końcu pomógł nam jeden sąsiad,
który porozmawiał z właścicielką. Okazało się, że nie ma jej
teraz w domu (to po co zapraszała?), a poza tym ona wynajmuje drugi pokój innym Polakom. Mamy przyjść wieczorem, chociaż sąsiad też nie miał pewności, czy właścicielka
będzie. Takiego podejścia spodziewałbym się w Polsce, ale
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w cywilizowanym kraju? A może wszędzie tak jest, tylko my
o tym nie wiemy i żyjemy fantazjami, że wszędzie dobrze,
gdzie nas nie ma?
Igor chwilę jeszcze porozmawiał z sąsiadem o życiu, cenach wynajmu (strasznie wysokie, ale gdy tylko znajdziemy
pracę, to ta tego nie odczujemy), pracy. Jak mu powiedzieliśmy, że dopiero przylecieliśmy z Polski i nie mamy ani domy
ani pracy to skwitował to tylko jednym słowem:
- Fuck…
Potem machnął ręką i poszedł. A my się zastanawialiśmy,
co miał na myśli. Wkrótce jednak mieliśmy się tego dowiedzieć.
Dochodziła jedenasta i musieliśmy wracać do B&B, żeby
zabrać nasze graty. Do wieczora było sporo czasu i nie było
sensu tłuc się z nimi po mieście (taka torba z rzeczami
na miesiąc trochę waży), więc zanieśliśmy je do przechowalni. Dobrze, że w mieście, które nie ma ani lotniska ani
stacji kolejowej ani nawet dworca autobusowego, jest jednak
przechowalnia bagaży.
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Nie mieliśmy w sumie tez nic do roboty, bo jak się nie ma
mieszkania to nie ma sensu szukać pracy. Zresztą i tak nie
wiedzieliśmy gdzie iść i czego szukać. Doszliśmy do wniosku,
że budowa ani sprzątanie nas nie urządza, bo to ciężka i brudna robota. A my w końcu po studiach i z wykształceniem…
Przeszliśmy się po mieście z myślą, że po prostu zostawimy nasze CV w jakichś sklepach czy coś. Ciekawe, że wiele
z nich było pozamykane, chociaż to był czwartek. W innych
otrzymywaliśmy jedną odpowiedź: „over stuff ”.
Kupiłem kolejną gazetę, ale nie znaleźliśmy w niej ani informacji o pracy ani o pokoju do wynajęcia. Nic. Pojawiło się pierwsze ukłucie lęku. A co jeśli przyjazd w ciemno
nie było dobrym pomysłem? Co prawda znajomi mówili,
że w Irlandii praca „leży na ulicy”, ale skoro tak, to dlaczego
sami nie przyjechali? Coś tu było nie tak.
Czekając na godzinę spotkania z właścicielką oddaliśmy się
naszej pasji czyli fotografii. Ja już wtedy miałem cyfrową lustrzankę Canona, Igor pstrykał jeszcze analogowym Nikonem.
W McDonaldzie zjedliśmy po hamburgerze obserwując
miejscową młodzież, która krzyczała, wchodziła z butami
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na krzesła, rzucała frytkami… Wygląda
na to, że w zacofanej Polsce nie jest jeszcze
tak źle. Przynajmniej pod tym względem.
Obsługiwał nas Polak i chyba słyszał, jak
mówimy po polsku, bo dając nam hamburgery życzył smacznego. Próbowaliśmy z nim
zagadać (zwłaszcza, że nie było kolejki), ale
szybko się wykręci wskazując palcem na jakąś grubą babę. Jak się okazało - jego szefową. Zanim dokończyliśmy nasz posiłek, była
okazja przyjrzeć się jej dokładniej. I wcale
nie byłem zachwycony tym, co zobaczyłem.
Głośna, opryskliwa, wyglądała na wredną.
Stała nad jakimś gościem i pokrzykiwała,
gdy on wycierał z podłogi rozlana coca-colę.
W sumie była niewiele lepsza od tych, którzy rzucali frytkami. Zresztą potem ten sam
gość musiał te frytki zbierać.
W sumie to w tym McDonaldzie był
wakat, ale po tym, co zobaczyliśmy, nie
zdecydowaliśmy się zostawiać CV. Jednak
poniżej naszych aspiracji. Ja rozumiem, że
na wyspy leci się pracować na zmywaku, ale
chyba jednak nie po studiach?
Bagaże postanowiliśmy zostawić w przechowalni na noc. I jak się okazało, to była
słuszna decyzja. Pokój, w którym mieliśmy
zamieszkać, był jednoosobowy, chociaż
w gazecie było napisane, że dwuosobowy,
a właścicielka podczas rozmowy telefonicznej tego nie zdementowała, chociaż wiedziała, że szukamy dwuosobowego. Czyżby
myślała, że jesteśmy parą czy co? Strasznie
się wkurzyliśmy, żeby nie użyć gorszego słowa. Cały dzień w plecy i wszystko do dupy.
Wróciliśmy do Bed&Breakfast, ale już
bez bagaży. Na szczęście nasz pokój nie został jeszcze wynajęty, więc uiściliśmy ko-
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lejną bolesną opłatę, ale przynajmniej był
dach nad głową. O tej porze roku niefajnie
byłoby spać pod gołym niebem.
Przeliczyliśmy koszt osobodoby i okazało się, że długo nie pociągniemy z naszymi oszczędnościami. Mogliśmy postawić wszystko na jedną kartę i szukać pracy
i mieszkania tak długo, aż skończy się kasa.
Albo wracać do Polski, póki nas jeszcze
na to stać. Dosyć szybko, chociaż z bólem
serca, wybraliśmy drugą opcję. Chyba jeszcze nie byliśmy gotowi na życie w innym
kraju. Szkoda, bo nie tak miało być, ale
przynajmniej dowiedzieliśmy się, że same
dobre chęci nie wystarczą. Potrzebny jest
też dobry plan i przygotowanie.
W kafejce internetowej zabukowaliśmy
sobie bilety na samolot w niedzielę. Sporo
nas to kosztowało. I bilet (wiadomo - im
bliżej wylotu tym drożej) i sama kafejka.
Być może dla miejscowych z miejscowymi zarobkami nie jest to dużo, ale dla nas
z polskimi oszczędnościami, dosyć bolesne.
Mieliśmy trochę czasu i nie chciało nam
się jeszcze wracać do B&B. Ruszyliśmy
na poszukiwanie jakiegoś spokojnego pubu,
żeby skosztować miejscowego piwa. Wtedy znaliśmy tylko nasze zwyczajne lagery,
o stoutach tylko słyszeliśmy, a na krafty świat
jeszcze przez kilka kolejnych lat nie był gotowy. Właśnie zbliżaliśmy się do jednego lokalu, kiedy usłyszeliśmy głośne „FUCK” i zaraz potem poleciała szklanka. Gość siedział
za parawanem i nie widział, gdzie rzuca, więc
zakładam, że nie celował specjalnie w nas, ale
i tak niewiele brakowało, żeby któryś z nas
dostał nią w głowę. Odechciało nam się pubów, a delikwentem zajął się ochroniarz.
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Ostatecznie znaleźliśmy jakieś małe Tesco (tutaj to są
niewielkie sklepiki, coś jak Żabka u nas, a nie ogromne
hipermarkety), gdzie kupiliśmy po puszce Murphy’sa.
Było dziwne w smaku, zupełnie nie podobne do niczego, co do tej pory piłem. Nie było złe, ale wymagało
przyzwyczajenia się. Lata później Murphy’s stał się jednym z moich ulubionych piw, ale wtedy z trudem przechodził przez gardło. Igorowi zresztą nawet nie przeszedł, wypił tylko pół puszki i resztę oddał mi.
Trochę doskwierał nam brak bagaży, bo musieliśmy
iść spać bez gruntownego mycia, a to oznaczało, że następnego dnia będziemy trochę śmierdzieć. Zwłaszcza,
że skoro na życie tutaj są marne szanse, to chociaż wykorzystamy ten czas i porządnie zwiedzimy Cork, żeby
chociaż mieć trochę wspomnień i zdjęć. Niemniej zasypiałem z wielkim dołem. Nie tak to wszytko miało
wyglądać.
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Rano miałem jeszcze gorsze samopoczucie niż wczoraj wieczorem. Nasza przygoda skończyła się szybciej niż
zaczęła. Już nawet pomijając kwestię kasy (miałem trochę
oszczędności, które powinny wystarczyć do czasu znalezienia pracy w Polsce), chodziło raczej o nas samych. Okazało się, że jesteśmy totalne dupy wołowe, które nie potrafią
ogarnąć takich sytuacjach i poddają się po jednym niepowodzeniu. Nie mówiąc już o tym, że nawet nie potrafiliśmy
się odpowiednio przygotować. A to przecież powinno być
oczywiste, że nikt nie będzie na nas czekał z otwartymi rękami i znalezienie pracy trochę potrwa. Tak jest wszędzie!
Nie mam pojęcia, czego się w ogóle spodziewaliśmy przyjeżdżając tutaj w ciemno.
Zresztą nawet samo główne założenie było złe - chcieliśmy zostać tu miesiąc, a potem się zobaczy. A w miesiąc
to można co najwyżej się rozejrzeć, a nie znaleźć pracę i zarobić. Nikt nawet nie chce wynająć mieszkania na miesiąc.
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Często nawet na pół roku jest trudno. A nasze oszczędności
nie pozwalały na przeżycie nawet tego miesiąca.
W dodatku z naszą znajomością angielskiego możemy
zapomnieć o swobodnym porozumiewaniu się i znalezieniu
czegoś powyżej młodszego szmatowego w McDonaldzie.
Czy ja naprawdę liczyłem na znalezienie pracy jako grafik
w agencji reklamowej albo wydawnictwie? I to bez wcześniejszego ogarnięcia tematu w internecie? No litości!
Wszystko, do czego w życiu doszliśmy (nie było tego
zbyt wiele), ciężko wypracowaliśmy. Nigdy nie liczyliśmy
na fuksa, więc te zdarzały się niezwykle rzadko. A tu nagle
przyjeżdżamy z niezachwianą pewnością, że już pierwszego
dnia praca i mieszkanie będą na nas czekać, ułożą się pod
nogami i poproszą o wzięcie. Dupa tam. Takie rzeczy może
zdarzają się w książkach, filmach, ale nie w życiu realnym.
Po śniadaniu poszliśmy odebrać bagaże i zanieśliśmy je
na kwaterę. Potem wzięliśmy aparaty w dłonie i postanowiliśmy porobić chociaż trochę zdjęć. Skoro i tak za kilka dni
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wracamy do Polski, to szukanie pracy nie ma najmniejszego sensu. Zwłaszcza, że wszystko było pozamykane jeszcze
bardziej niż wczoraj. Może trudno w to uwierzyć, ale nie
ogarnęliśmy wcześniej, że właśnie zaczynała się Wielkanoc!
Przyjechaliśmy do Irlandii dokładnie na święta!
Przed obiadem poszliśmy na południowy wschód Cork
i znaleźliśmy się przyjemnej dzielnicy domków jednorodzinnych. W samym środku był staw, w którym chlapały
się kaczki. Świeciło słońce i było na tyle ciepło, że mogłem
zdjąć kurtkę. Za to woda kupiona w markecie była obrzydliwa, nawet z tabletkami musującymi ledwo przechodziła
przez gardło. Nie mam pojęcia, skąd ją czerpali.
W drodze powrotnej trafiliśmy do Katedry Św. Findbara.
Nigdy nie byłem specjalnie religijny, ale wywarła na mnie
ogromne wrażenie. Niestety nie wpuszczono nas do środka,
bo odbywało się jakieś zebranie czy coś. Musieliśmy zadowolić się zdjęciami na zewnątrz. Po obiedzie złożonym z zupek (nie szalejemy z wydatkami, skoro mamy jedzenie) dla
odmiany wybraliśmy się w okolice portu. Pogoda przestała
już dopisywać i zrobiło się dosyć chłodno.
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Cork okazało się bardzo małym miastem. Przed wylotem w internecie wyczytałem, że to drugie co do wielkości
miasto w Irlandii, ale nie przyszło mi do głowy żeby jeszcze sprawdzić liczby i porównać ze znanymi mi miastami
w Polsce. Spodziewałem się czegoś w rodzaju Wrocławia
czy Poznania, a okazało się, że ma powierzchnię zbliżoną
do podlubelskiego Świdnika. Po prostu miasta w Irlandii są
bardzo małe.
Centrum jest skupione przy rzecze Lee i nie jest większe od Krakowskiego Przedmieścia w Lublinie. Otoczone
jest wzgórzami, zwłaszcza na północy. Od dwóch główny
ulic odchodzi wiele małych uliczek i zaułków ze sklepami
i pubami. Wspomniane Tesco jest tak ukryte, że znaleźliśmy
je w zasadzie przez przypadek.
Architektura sprawia lepsze wrażenie niż w Polsce, pewnie dlatego, że budynki są kolorowe. W każdym razie części
parterowe. Każdy sklep, pub, lokal, biuro ma inny kolor witryny, przeważają brązy i zielenie. I są to mocne, nasycone
kolory. Ale może dlatego mi się podoba, że jest to coś innego niż widuję na codzień w Polsce.

22

23

Im dalej od centrum tym więcej małych domków, bogatych osiedli - ogólnie mówiąc: sypialnia. Na wschodzie jest
port. Do zwiedzania jest bardzo niewiele. Do fotografowania trochę więcej, ale głównie dla wielbicieli streetphoto.
Całe miasto można spokojnie obejść w dwa dni. Na upartego w jeden.
W Cork jest dużo kościołów, o wiele więcej niż w Polsce, co do tej pory wydawało mi się wręcz niemożliwe. Tu
niemal na każdym kroku można zobaczyć jakąś świątynię,
wszystkie są piękne, z kamienia i mają klimat. Część z nich
jest ukryta w zwykłych budynkach i nie od razu można się
zorientować, że to kościół. Katedra św. Findbara dosłownie
wyrwała nas z butów. W dodatku proboszczem była kobieta, przynajmniej tak to zrozumieliśmy.
Irlandczycy są niestety śmieciarzami. W naszym B&B
nikt (poza mną i Igorem) po sobie nie sprzątał, a przecież
wyniesienie do kuchni dwóch talerzy nie jest problemem,
zwłaszcza że jest po drodze. Tak samo w busach. Po 4-godzinne podróży z Dubina do Cork można było wynieść wiele kilogramów śmieci. Na ulicy jest nie lepiej. Psie gówna
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spotyka się co krok, ludzie chyba nie uznają koszy, bo każdego dnia wieczorem ulice pełne są puszek, papierków, butelek czy kubków po kawie. Co ciekawe rano jest już wszystko wysprzątane.
Wieczorem zaczął padać deszcz. Spodziewaliśmy się tego,
bo zanosiło się już od naszego poobiedniego spaceru. Ale
i tak dodatkowo nas to zdołowało. Taka wisienka na torcie.
Igor był w tym czasie już po kąpieli i się suszył, więc na razie
i tak nie mogliśmy wyjść, ale planowaliśmy jeszcze nocne
zdjęcia. Ja siedziałem oparty o ścianę i przysypiałem hipnotyzowany deszczem spływającym po szubie. W ręce trzymałem książkę, ale nie miałem ochoty na czytanie. W sumie
to na nic nie miałem ochoty. Cała energia mnie opuściła,
za to ogarnęło przygnębienie.
Po zmroku jednak deszcz przestał padać i mogliśmy ruszyć na nocne łowy fotograficzne. Zaczęliśmy od katedry,
bo w nocy jest fantastycznie oświetlona. Przeszliśmy jeszcze
głównymi ulicami ekscytując się iluminacją sklepów i budynków. Igor śmiał się, że te nocne zdjęcia przyniosą mi
sławę, ale czy ja jestem pierwszy albo ostatni, który je robi?
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Wiedziałem też, że przegrałem zakład z Baśką, która twierdziła, że nie wytrzymam miesiąca. Wykrakała.
Usilnie starałem się nie zadawać pytania „co nas jeszcze czeka” bo jak znam życie, to potrafiłoby bardzo szybko
odpowiedzieć rzucając odpowiednimi przykładami, a tych
wolałbym nie poznawać. Chciałbym, żeby chociaż jeden
dzień przyniósł coś dobrego, tak na pocieszenie. Bo na razie mamy tylko zdjęcia i 13 centów, które znalazł Igor. Poza
tym byliśmy bardzo pod kreską tak jeśli chodzi o finanse,
jak i o morale (w każdym razie moje). Igor starał się podtrzymywać nas obu na duchu, ale widziałem, że i on ma porządnego doła.
Najgorsze, że za kilka dni wracamy do Polski z niczym. Ja
zrezygnowałem z sensownej pracy (no, powiedzmy, że w miarę sensownej, ale zawsze to coś), wynajmowanego mieszkania
i perspektyw, bo po powrocie trzeba będzie wszystko zaczynać od nowa i nawet nie byłem pewien, czy w Lublinie będę
miał taką szansę. Igor dla odmiany zapożyczył się i będzie
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musiał to długo spłacać, bo w obecnej pracy
ma marne szanse na lepsze zarobki. Plus tylko
taki, że wziął urlop, więc w każdej chwili mógł
wrócić w to samo bagno, z którego usiłował
uciec. A ja? Będę szukał kolejnego. Jakie będzie? Lepsze czy gorsze?
W mojej głowie cały czas pulsowało czerwonym światłem pytanie: „CO DALEJ”?
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2006-04-15

Dzień od samego rana był pochmurny i raczej deszczowy. Mniej więcej w podobnym klimacie mieliśmy nastroje. O dziwo, wyspałem się i nawet coś mi się śniło, ale już
do śniadania wszystko zapomniałem. Podobno powinno się
zapisywać sny z nowych miejsc, bo są prorocze. Ale nawet
jeśli tak, to już za późno.
Kuchnię i śniadanie ogarniał dla odmiany jakaś Czeszka,
przynajmniej tak twierdził Igor. Ja byłem zbyt zafascynowany jej cyckami, żeby zwracać uwagę na narodowość. Ale
fakt, dobrze rozumiała po polsku, więc łatwiej było nam się
dogadać, zwłaszcza w sprawie przedłużenia pobytu o jeszcze jeden dzień, bo były jakieś rezerwacje i zanosiło się, że
musielibyśmy się gdzieś przenieść. Niby nic strasznego, ale
jakoś już się przyzwyczaiłem do naszego małego pokoiku
na poddaszu.
Po śniadaniu znowu poszliśmy na zdjęcia. Ja przeglądałem każdy sklep z elektroniką, bo zamarzyło mi się kupić
iPoda, ale ceny nie zachęcały. Po przeliczeniu na złotówki
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wcale nie były tak atrakcyjne, jak twierdzili znajomi. Nie
przeszkadzało mi to jednak zaglądać do kolejnych sklepów.
Miałem tylko nadzieję, że mi nie odwali i nie kupię go tylko
dlatego, żeby mieć coś z tego wyjazdu, bo to ani mądre ani
rozsądne.
Wróciliśmy na chwilę do pokoju, bo Igora bolały nogi,
a i ja nie bardzo miałem ochotę na łażenie. Byliśmy zmęczeni fizycznie i psychicznie. Igor jeszcze czasami z kimś zagadał, ale ja już w ogóle przestałem się odzywać i zamknąłem
się w sobie. Mój introwertyzm i wrócił ze zdwojoną siłą.
Byłem zmęczony nawet towarzystwem Igora. Już tak mam,
że potrzebuję pobyć trochę sam, a od kilku dni nie miałem
takiej możliwości. Przeczuwałem coś takiego, ale miałem
nadzieję, że nie nastąpi tak szybko.
Poczyniłem jednak ciekawe obserwacje odnośnie Irlandczyków. Z wyglądu są do siebie bardzo podobni. Nie jestem
tego w stanie określić, ale wydawało i się, że mijamy te same
osoby. Zwłaszcza jeśli chodzi o starszych ludzi. Mają w so-
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bie coś takiego, że odnosi się wrażenie, że pochodzą z jednej
rodziny. W sumie to coś w tym jest, w końcu Irlandia nie
jest duża i przez pokolenia wszyscy gdzieś tam się ze sobą
spokrewnili.
O ile faceci są raczej przystojni (bez podtekstów, piszę to z obiektywnych obserwacji), o tyle kobiety są raczej
brzydkie. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Często
miałem wrażenie, że córka miała twarz pożyczoną od matki. Generalnie dziewczyny są grube. Jeśli jakaś kobieta jest
szczupła to z dużym prawdopodobieństwem jest cudzoziemką. A jeśli do tego jest ładna, to już bez skrupułów można do niej zagadać po polsku. No chyba, że to Azjatka.
Dla nas największym problemem było to, że Irlandczycy mówią bardzo niewyraźnie. O ile Anglicy mówią czystą
angielszczyzną i nawet przy ich szybkiej mowie można jako
tako ogarnąć sens, o tyle Irlandczyków w ogóle nie mogłem zrozumieć. Owszem, są bardzo mili i pomocni (często
sami pytali, czy nie potrzebujemy pomocy), ale z rozmowy
i tak niewiele wynikało. Bo widząc, że nic nie rozumiemy,
po prostu powtarzali to samo, tak samo niewyraźnie. An-
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glicy podobno w takim wypadku starają się mówić wolniej
i używać prostszych słów. Ale nie tutaj.
Koło południa poszliśmy na zachód od Cork, bo tam
jeszcze nie byliśmy. Po drodze zaliczyliśmy park należący
do University College Cork, gdzie znalazłem bardzo intrygujące drzewo, przypominający rozłożone nogi kobiety. Myślałem, że tylko ja mam takie skojarzenia wywołane
przedłużającym się postem, ale na szczęście nie tylko ja.
Dotarliśmy do Wellington Bridge, potem jeszcze kawałek
Lee Road, do stacji wodociągów i wróciliśmy. Zmęczenie
zaczynało brać górę. Coraz mniej ze sobą rozmawialiśmy,
robiłem też coraz mniej zdjęć. Igor swojego Nikona w ogóle nawet nie zabierał ze sobą. Na samą myśl o dźwiganiu
torby do autobusu a potem na lotnisko robiło mi się słabo. Po co ja zabierałem tyle rzeczy? Najwyższy czas nauczyć
się optymalizować swój bagaż. W końcu nie jestem kobietą
i powinienem móc się zmieścić w jeden plecak.
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Nasz ostatni dzień w Irlandii okazał się piękny i słoneczny, więc jeszcze przed śniadaniem wyskoczyliśmy na poranne zdjęcia. Nie szliśmy daleko, bo nie było ani czasu ani
po co. Ot taka ostatnia rundka po okolicy, bo nie wiadomo,
kiedy znowu odważymy się na coś takiego. O ile w ogóle
kiedykolwiek.
Na śniadanie Igor wyprosił po dwa tosty więcej, żebyśmy
mieli siłę na podróż, bo nie wiadomo, kiedy znowu będziemy coś jeść. Zakładaliśmy, że uda się kupić na drogę jakieś
banany czy jabłka. Mieliśmy też jeszcze trochę batoników.
Ale poza tym już nic, nawet zupki nam się skończyły. Pewnie więc dopiero w Polsce wrzucimy coś na ruszt. Bardzo
schudłem przez te kilka dni. Wczoraj po wyjściu spod prysznica mogłem policzyć sobie żebra. Mogłem sobie tylko wyobrazić, jak pod koszulka wyglądał Igor, który i tak zawsze
był chudy. Teraz pewnie było tam tylko trochę powietrza
i kręgosłup.
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Poszliśmy zobaczyć, czy w ogóle jeżdżą jakieś autobusy,
czy do Dublina będziemy iść na piechotę. W końcu była
niedziela wielkanocna, a my jak zwykle załapaliśmy to dopiero teraz. Po drodze widzieliśmy kilka pojazdów AirCoach, co dawało nadzieję, że jednak będziemy mieli transport. Nawet nie próbuję się zastanawiać, co byśmy zrobili,
gdyby okazało się, że jednak nic dzisiaj nie jeździ. Nie wiem,
jak Igor, ale ja bym się chyba już całkiem załamał.
Niby niedziela, Wielkanoc, ale jakoś nie czuło się świąt.
W sumie to nie wiedziałem czegoś się spodziewać, bo przecież w Polsce o tej porze wszyscy i tak albo jedli świąteczne
śniadanie albo byli w kościele. Tutaj na ulicach były pustki,
nikt nie szedł do kościoła ani z niego nie wracał. Czyżby wszyscy jedli dopiero śniadanie? W końcu co kraj to obyczaj.
Mimo niedawno zjedzonego śniadania, zaczął nam doskwierać głód. Te kilka dni naprawdę dało nam się we znaki. Zostawiłem Igora z bagażami i przeszedłem się wąskimi
uliczkami z wątpliwą nadzieję znalezienia czynnego sklepu.
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Bo kiedy jak kiedy, ale na pewno nie dzisiaj. Ale nie miałem
też ochoty siedzieć i słuchać burczenia własnego brzucha.
Czasami jednak w zalewie niepowodzeń trafia się odrobina szczęścia i w wąskiej uliczce znalazłem czynny Spar
MacCurtain Street - niewielki sklep spożywczy. Kupiłem
kilka bananów i słodki napój, bo akurat na tyle wystarczyło
mi drobnych euro, a nie chciałem rozmieniać grubych. Nie
oceniajcie, czasami ja sam nie rozumiem swoich decyzji.
Przy kasie stała śliczniutka Polka, aż mi się zatęskniło
za krajem, gdzie takich jest więcej. W ogóle miałem wrażenie, że jesteśmy tu już miesiąc, a przecież nie minął nawet tydzień. Chociaż pokonałem swoje lęki i wyszedłem ze strefy
komfortu, to jakoś nie czułem się panem świata, jak jeszcze
przed wyjazdem z Polski. Z drugiej strony chociaż musiałem przyznać się do porażki i wracałem w pewnym sensie
z podkulonym ogonem, to jednak zrobiłem coś, na co być
może nie każdy by się odważył - przez chwilę uwierzyłem
w siebie i zaryzykowałem. A to już coś.
Za bilety do Dublina zapłaciliśmy już po 12 euro. Ciekawe,
że w ciągu kilku dni cena aż tak wzrosła. Ale może to kwestia dnia albo nawet świąt. Banany zjedliśmy szybko, ale nie
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zaspokoiły naszego głodu. Napój sączyliśmy
oszczędnie, bo miał nam wystarczyć do samego lotniska. Czemu nie kupiłem po prostu dużej butelki wody? Nie chciałem ryzykować, że będzie tak samo niedobra jak
poprzednio. Jeśli w dodatku miałaby spowodować rozstrój żołądka, to ja dziękuję
Po drodze mieliśmy jeden przystanek
na skorzystanie z toalety. Gdy jechaliśmy
do Cork, chyba tego nie było. Albo akurat przespałem ten postój. Igor poszedł
zmniejszyć ciśnienie w pęcherzu, ja zostałem. Wiem, że i tak nie wydusiłbym z siebie
ani kropelki. Nie pod presją czasu i ze świadomością, że wokół jest tyle ludzi. Zresztą
byłem pewien, że wytrzymam do lotniska.
Irlandzkie towarzystwo było oczywiście
głośne śmiecące i brudne. A miałem o nich
takie dobre zdanie, zanim ich nie poznałem
bliżej. Pozostawili po sobie więcej śmieci
niż ja jestem w stanie wyprodukować przez
rok. Mimo to udało mi się trochę zdrzemnąć (zmęczenie wzięło górę), bo nie wiadomo, kiedy będzie następna okazja. Na lotnisku lepiej mieć oczy dookoła głowy.
Tym razem dojechaliśmy do samego lotniska i nie musieliśmy się przesiadać przy
Trinity College. Na lotnisku zapakowaliśmy
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toboły na wózek i z tym ustrojstwem dopiero
zaczęliśmy się poruszać. Kasy nie mieliśmy
już zbyt wiele, wystarczyło akurat na kostkę żółtego sera, dwie bułki i fantę (żadnej
wody). Ser nie był zbyt dobry, ale musiał
wystarczyć. Jak się jest Polakiem z wąskim
budżetem, to trzeba trochę kombinować.
Do odlotu mieliśmy 4 godziny, a do jedzenia dwie bułki, ser, trzy stare batony i butelkę fanty. Nic tylko robić piknik. No więc
zrobiliśmy. Brakowało tylko kocyka.
Po przejściu przez bramkę zastała nas
pustka i cisza. Ja rozumiem, że po 22 życie zamiera, ale chyba nie na lotniskach?
W końcu samoloty latają przez całą dobę.
Fakt, że sklepy bezcłowe były pozamykane,
więc nawet nie mogłem sobie pooglądać
i oszacować ile bym zaoszczędził, gdybym
miał kasę na cokolwiek.
Koło północy siedzieliśmy już w samolocie. Tym razem polskie towarzystwo dorównało irlandzkiemu. Gdy tylko wystartowaliśmy zaczęło się picie i imprezowanie.
Co najmniej jak na szkolnej wycieczce.
Koło nas siedział gość, który też od razy wyciągnął z plecaka piwo. Na szczęście szybko
przeniósł się do kolegów z tyłu samolotu,
gdzie, jak się okazało, było kilka niezajętych

miejsc. Mogliśmy więc znowu trochę pokimać, zwłaszcza że w nocy i tak nic nie widać. Swoją drogą byłem zaskoczony, że nikt
ich nie uciszał, nawet stewardesy wydawały
się być obojętne. Może przyzwyczajone?
Biorąc pod uwagę zmianę strefy czasowej, na dworcu PKS w Łodzi byliśmy koło
drugiej w nocy. Hala była zamknięta jeszcze przez dwie godziny, więc ten czas czujnie pilnowaliśmy bagaży, bo nigdy nic nie
wiadomo. Ale przynajmniej wiedziałem, że

jestem już w Polsce, bo gdzie indziej zamyka się takie miejsce na cztery spusty?
O szóstej siedzieliśmy już w autobusie
i równo w południe wjechaliśmy do Lublina. Pozostało już tylko zmierzyć się z ironicznymi uśmieszkami znajomych, którym
na pytanie „kiedy jedziesz do Irlandii” będę
odpowiadał, że już wróciłem.
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Zapraszam do innych moich miejsc w internecie:
ad3.eu
kidaj.ad3.eu
twitter.com/a_kidaj
facebook.com/andyk77
facebook.com/KidajBlog
instagram.com/a.kidaj

