
C Z A S   P R Z E S Z Ł Y   D O K O N A N Y 

  

„ …czasami ludzie płaczą; nie – żeby byli słabi – ale że zbyt długo byli silni… „ 

 

Mija tydzień od mojego powrotu do Mexico City. Dzień podobny do dnia; gorąco, sennie 

i leniwie. Około południa zapukali do mnie sąsiedzi z poddasza, zapraszając na powitalny lunch. 

Wiedzieli, że wróciłem, ale do tej pory nie było czasu ani sposobności, żeby echar una charla 

(pogadać, porozmawiać). Pukanie do drzwi sąsiadów to taki miły zwyczaj, zanikający już 

w Polsce, gdzie wszyscy jesteśmy anonimowi, obcy i dla siebie obojętni, natomiast w krajach 

Ameryki Łacińskiej ciągle praktykowany. ……………………………………….w następnym fragmencie: 

 

……… Zostawiłem tu przecież moją beztroską młodość – tę meksykańską i teraz próbuję 

odnaleźć jej skrawki, strzępy, drobne fragmenty, sięgając pamięcią do wczoraj – kiedy byłem 

młody, kiedy wstawałem przed piątą, aby o siódmej stanąć przy maszynach w nieprzyjaznej 

i niebezpiecznej dzielnicy Doctores. Pamiętam, jak się bałem, śpiesząc rano do roboty, 

przemykając ciemnymi, ponurymi i pustymi ulicami tej dzikiej, latynoskiej metropolii. Nawet 

taksówkarze odmawiali kursu w tamte mroczne rewiry. Pracowałem za sueldo minimo* – za 

grosze, byłem przecież clandestino (nielegalny). 

Zaraz po pracy pędziłem na uniwersytet, leżący na drugim krańcu miasta, słynny UNAM 

na intensywny kurs hiszpańskiego. Pięć godzin dziennie. Po roku znalazłem nowe zatrudnienie, 

tym razem w dzielnicy Polanco. Wszystko tam było inne. Eleganckie sklepy, ładne ulice, bogate 

domy, modne kluby, ale co z tego, skoro mogłem na to jedynie popatrzeć. Odpowiedzialna 

posada w firmie ubezpieczeniowej u hiszpańskiego faszysty, fanatyka generała Franco, 

u „seniora” Alvareza za marne pieniądze 

w permanentnym upokorzeniu – to był 

mój dzień jak co dzień.  

Aż tu nagle – bingo! Zostałem dublerem 

w największej, istniejącej wtedy 

wytwórni filmowej Churubusco Azteca. 

Długa to historia……………. cd. w książce. 

 

 

W towarzystwie wielkich aktorów, od lewej: Gregory Peck , Andrzej Zbrożek, Jane Fonda i Jimmy Smit. 


