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--Amerykañska loteria wizowa! Amerykañska megalomania, zak³adaj¹ca,
¿e ka¿dy cz³owiek na œwiecie œni o
¿yciu w USA, prze³o¿ona na prawo
do losowania dla ka¿dego. Dla tych,
którzy ju¿ tutaj s¹ i dla tych, którzy na
przyk³ad gdzieœ na Podkarpaciu – ale
udzia³ w losowaniu bior¹, bo wiedz¹,
¿e w Ameryce dolary le¿¹ na ulicy. Himalaje g³upoty, pomys³ pijanego kongresmana w delirium, kpina z rozs¹dku lub, jak chc¹ niektórzy, najwiêksze
w dziejach cwaniactwo: gotowa lista
wszystkich nielegalnych imigrantów
sporz¹dzona ich w³asn¹ rêk¹.
G³upota jest jednak dla mnie bardziej
wiarygodna. Kraj, w którym ¿yj¹ miliony nielegalnych mieszkañców, rozwi¹zuje swój problem w stylu Las
Vegas – puszcza w ruch ko³o fortuny,
które wska¿e, kto ma w nim prawo
do normalnego ¿ycia, kto nie. Nie jest
wa¿ne przystosowanie do tego ¿ycia,
zabezpieczenie materialne, pieni¹dze
przyjmowane wszak chêtnie przez
pañstwo równie¿ z nielegalnej kieszeni. W efekcie tej „zabawy” do grona
tych, którzy osi¹gnêli tu po latach pewien poziom stabilizacji, pracuj¹ i chc¹
¿yæ w tym kraju, ale wci¹¿ brak im do
szczêœcia zielonej karty, do³¹czaj¹ ci,
którzy zielon¹ kartê wylosowali, ale
ani im w g³owie tu ¿yæ. Zebraæ trochê
dolarów i do Polski... I tak wiêkszoœæ
z nich robi. Lub zrobiæ tak zamierza.
A rz¹d, jakby reaguj¹c nerwowo na
ob³êd wywo³anej przez siebie sytuacji,
próbuje ratowaæ siê groŸnym warczeniem w stronê nielegalnych: wynoœcie
siê, bo jak nie, przez dziesiêæ lat nie
œnijcie nawet o szansie na green card!
Pop³och, jaki wybucha, owocuje miêdzy innymi fikcyjnymi ma³¿eñstwami
z byle kim, byle „ze statusem”, czêsto
za s³one pieni¹dze. Szkoda przecie¿
przepracowanych lat, prawa do emerytury. Polki p³ac¹ wiêc i id¹ do ³ó¿ka
z przypadkowym facetem, bo przecie¿
Immigration do ³ó¿ek te¿ zagl¹da, czy
aby œlub nie by³ oszustwem. Ameryka
udaje, ¿e rozwi¹zuje problem, którego
nie rozwi¹zuje. Totalna ob³uda. Bo
– powiedzmy sobie okrutnie i szczerze
– gdyby tak by³o rzeczywiœcie, to oficerowie urzêdu imigracyjnego zamiast
zagl¹daæ do czyichœ ³ó¿ek, stanêliby
na dwóch rogach Milwaukee Avenue
i w ci¹gu kilku godzin zape³niliby nielegalnymi imigrantami wszystkie autobusy w mieœcie. Widaæ jednak Ameryce to siê nie op³aca. Lepiej stwarzaæ
pozory. Nielegalni s¹ tañsi, a podatki

p³ac¹ tak samo jak legalni, maj¹c nadziejê, ¿e kiedyœ bêd¹ w tym kraju naprawdê wolni.
Ca³ej tej chorej sytuacji nie dostrzegaj¹ organizacje polonijne, prê¿ni dzia³acze i kto tam jeszcze. Wa¿niejsze to
dawaæ baczenie na Izrael, niebezpieczeñstwa ze strony Unii Europejskiej,
masonów, libera³ów i cyklistów. Zbawiaæ œwiat i Polskê, która – jak np.
z niektórych tutejszych wypowiedzi
radiowych wynika – wci¹¿ jest zniewolona i osamotniona wœród osaczaj¹cych j¹ zewsz¹d wrogów. A kiedy
ojczyzna w niebezpieczeñstwie, to
wiadomo ¿e czasu na inne sprawy
nie ma. I tak nienormalnoœæ staje siê
norm¹, ludzkie dramaty b³ahostk¹, zaœ
szaleñstwo amerykañskiej polityki imigracyjnej czymœ zwyczajnym. Ale za
to mo¿e Polska bêdzie ocalona. Przez
silne podobno Polish lobby w USA.
--Popo³udniowe spotkanie w interesach, które koñczy siê wieczorem.
Dwóch d¿entelmenów, którym towarzyszê w charakterze, nazwijmy to,
przewodnika, wyra¿a ¿yczenie kontynuowania rozmowy podczas póŸnego
obiadu. Proponujê któr¹œ z polskich
restauracji na Jackowie; jesteœmy niedaleko. Jedzenie dobre, obs³uga mi³a.
Panowie s¹ w nieskazitelnych strojach
biznesowych i mówi¹ po angielsku,
czyli w jêzyku na tym akurat skrawku
amerykañskiej ziemi raczej obcym.
Nasze wejœcie wywo³uje dziwny pop³och wœród pracowników restauracji.
M³odej, ³adnej kelnerce, która podchodzi do stolika, trzês¹ siê rêce i kolana.
Dr¿enie przybiera na sile, gdy panowie zaczynaj¹ dopytywaæ siê o serwowane dania. Przybywaj¹ posi³ki – dwie
kolejne kelnerki i pan w czarnej kamizelce szefa sali. K¹tem oka obserwujê
wywo³ane naszym wejœciem zamieszanie; czêœæ obs³ugi znika na zapleczu, pojawiaj¹ siê nowe twarze.
– Niech siê pani nie denerwuje, wszystko bêdzie dobrze – mówiê uspokajaj¹co, widz¹c dr¿¹ce d³onie kelnerki,
którymi ustawia zamówione dania.
Zaczynam rozumieæ: to nie tylko strój
i obca mowa. Po prostu wziêto nas za
przedstawicieli urzêdu imigracyjnego.
Bo kto normalny w dzieñ powszedni
chodzi po „mil³okach” w garniturze?!
--Na ulicy mo¿na kupiæ wszystko.
T-shirts za 2-3 dolary, kawê, kosmetyki, z³oto, zegarki, kamerê wideo i co
tak kto sobie wymarzy.

Wszystko nowe, z metk¹, oryginalnie zapakowane. Dopiero co „wyniesione” ze sklepu. Chyba wszyscy z³odzieje w mieœcie odkryli ju¿ dawno,
¿e Jackowo to znakomity rynek zbytu.
Wœród nich Polacy, czarni i biali Amerykanie, czasem pojedynczy Latynosi.
Nie kryj¹ siê wcale. Rozk³adaj¹ swój
towar na ulicy, stoj¹ na rogach lub
kr¹¿¹, zaczepiaj¹c przechodniów.
Wieczorem trafiam do „sklepu” naprzeciwko domu, w którym siê zatrzyma³em. „Sklep” znajduje siê w mieszkaniu na drugim piêtrze i ró¿ni siê od
normalnego sklepu miêdzy innymi
tym, ¿e przed wejœciem zdejmuje siê
buty. Wewn¹trz rodzina polskich Romów (nazywanych niegdyœ Cyganami) nie zwraca specjalnej uwagi na
grupê klientów, g³ównie pañ, kr¹¿¹c¹
przez kuchnie i pokoje, przebieraj¹c¹
w rozwieszonych wszêdzie ubraniach.
Pan domu wsuwa przy stole ogórki
ze œmietan¹. Kurtki, bluzki, koszule,
¿akiety, suknie. Wszystko nowe, bardzo dobrej jakoœci, ³adne. Za 1/3 lub
1/2 oryginalnej ceny. W pobli¿u jest
jeszcze kilka takich „sklepów”. Po
d¿insy udaæ siê nale¿y kilka domów
dalej. Specjalizacja. Cyganie przeklinaj¹ „tych cholernych z³odziei Portorykanów”, którzy kradn¹ w sklepach
ró¿ne pierdo³ki – zegarki, skórzane
paski itd. – i tylko psuj¹ im biznes. Oni
sami nie kradn¹. Oni wynosz¹. Tak¹
po prostu maj¹ pracê – wynoszenie.
Rodacy kupuj¹, dopytuj¹ siê o now¹
dostawê, sk³adaj¹ zamówienia na spe-

cyficzny towar.
Kupowanie to w koñcu nie grzech.
Tysiêczny t³um, wychodz¹cy po niedzielnej mszy z koœcio³a œw. Jacka,
mo¿e oddaæ siê tej przyjemnoœci zaraz
za rogiem. – Ile powiedzia³eœ za te koszulki? – za¿ywny jegomoœæ w skórzanym kapelusiku zatrzymuje siê w pó³
kroku przed ulicznym handlarzem,
wyraŸnie zaskoczony korzystn¹ ofert¹.
– Trzy dolary? Dam ci pi¹tkê za dwie.
Nieco dalej wyskakuje z tylnych drzwi
vana rozwichrzony Amerykanin: – The
best choice coffee! Kawa, kawa!
--Tanio ¿yje siê na Jackowie, jeœli siê
pracuje. S¹ jednak tacy, którym siê nie
u³o¿y³o, którzy „poszli w bumy”, czyli
ani pieniêdzy, ani domu. Szczêœliwi,
jeœli uda im siê zdobyæ w jakiœ sposób kilka dolarów „na pajncika” (pint).
Wódka na rozgrzanie cia³a i na zapomnienie. Latem œpi¹ gdzie popadnie
– na ulicy, na dachach gara¿y. Gorzej
z nastaniem ch³odów. Zimy w Chicago s¹ srogie. Próbuj¹ nie zamarzn¹æ
na œmieræ, szukaj¹c schronienia na
klatkach schodowych, w przedsionku
koœcio³a lub ukryci miêdzy koœcielnymi ³awkami, jeœli koœció³ rano otwarty. Najczêœciej zewsz¹d przeganiani. Œmierdz¹. Nie ka¿dy z nich ma w
oczach pustkê i bezmyœlnoœæ. W wielu
spojrzeniach trwoga, bezradnoœæ, zawstydzenie.
To margines. Znakomita wiêkszoœæ
jest normalna. Polska przeciêtna. Haruj¹ca od œwitu do nocy, odziana,
najedzona, bawi¹ca siê w weekendy
w „Podlasiu”, „Kongresowej” czy w
dyskotekowej „Jedynce”, ¿yj¹ca w nieformalnych zwi¹zkach, zwanych chicagowskimi ma³¿eñstwami lub z dochodz¹cymi „frendami”. Natura ma
swoje prawa. A ludzie tu w wiêkszoœci z ziemi, a zatem blisko z natur¹
zwi¹zani. Przaœni. Porz¹dni.
--S¹siadka, wracaj¹ca wieczorem z pracy „na domkach”, zwraca uwagê meksykañskim wyrostkom z s¹siedztwa,
¿eby nie grali szaleñczo w pi³kê na
podjeŸdzie do domu, gdzie ona i inni
mieszkañcy parkuj¹ samochodu. Zanim zd¹¿y wejœæ na piêtro, w drzwi
mieszkania, us³yszy brzêk t³uczonego
szk³a. Straci³a w aucie tyln¹ szybê.
Policji, która przyjecha³a sporz¹dziæ
raport dla ubezpieczalni, ani w g³owie
œciganie sprawców. Zreszt¹ szyba to
drobiazg. Wa¿niejsze – pouczaj¹ poszkodowan¹ – ¿eby nigdy nikomu nie
zwracaæ uwagi. Od tego s¹ oni i dlatego „w sprawach spornych” nale¿y
dzwoniæ do nich. Zwracanie komukol-

wiek uwagi mo¿e mieæ groŸne nastêpstwa. Mo¿na straciæ nie tylko szybê.
W jackowskim sklepie Meksykanka
z zaciêt¹ min¹ k³adzie przy kasie zakupione towary. Polska kasjerka ma
twarz kamienn¹. Meksykañskie dziecko nie mo¿e ustaæ w miejscu, ci¹gnie
mnie za rêkaw. Zaczynam coœ tam
¿artowaæ, dzieciak siê œmieje. Matka
otwiera usta ze zdziwienia. Co jest?
Przecie¿ wiadomo, ¿e Polacy i Meksykanie siê nie lubi¹. Dlaczego? No...
po prostu nie lubi¹ siê i ju¿. Taki widaæ zwyczaj. Trzymaj¹ siê oddzielnie,
mieszkaj¹c obok siebie, mijaj¹c siê pod
domem, patrz¹ w odwrotnych kierunkach. Kiedy mówiê im na ulicy Hi!
patrz¹ z os³upieniem. Wietrz¹ podstêp.
Jackowscy Polacy nie lubi¹ „meksyków”, bo s¹ obcy i zak³ócaj¹ swoj¹
obecnoœci¹ czystoœæ etniczn¹ ich polskiej wsi. Meksykanie nie lubi¹ Polaków, bo patrz¹ na nich z góry jak na
intruzów. Jedni i drudzy nie mówi¹
w ogromnej wiêkszoœci po angielsku,
wiêc jak tu siê porozumiewaæ. Nie odwracaæ spojrzenia? Skrzywiæ twarz
w uœmiechu? Do kogo? Do „meksyka”?! To ponadludzki wysi³ek. W koñcu nawet stoj¹cemu obok w koœciele
Polakowi rêkê na znak pokoju podaæ
jakoœ trudno. To takie krêpuj¹ce. Przecie¿ on obcy cz³owiek. Wyci¹ga siê
wiêc d³oñ, bo ksi¹dz dobrodziej kazali, ale patrzy siê w przestrzeñ ponad
g³owami. Chocia¿ Polak to w koñcu
dla chrzeœcijanina bliŸni. Meksykanin
niby te¿. Ale nie na pewno. Bli¿ej mu
raczej do Murzyna.
Nie chcê bawiæ siê w przepowiednie, ale prêdzej czy póŸniej Ameryka
zagarnie Jackowo. Nie tylko za spraw¹ emigrantów z Meksyku. Mieszkania wynajmuj¹ tu dziœ tak¿e Rosjanie,
Czesi, Wêgrzy... Nie dostrzega³o siê
ich tutaj na pocz¹tku mijaj¹cej dekady. Wiêcej te¿ ni¿ kiedyœ widaæ tu dziœ
czarnych Amerykanów. Nie handlarzy, z³odziejaszków, amatorów ³atwego ³upu, ale ludzi przyje¿d¿aj¹cych do
Polish Village w interesach czy na zakupy. Jednoczeœnie ambicj¹ wielu tutejszych Polaków jest uciec z prowinprowincjonalnego, zaœciankowego
„polaczkowa”. Od modelu swojskiej
prostoty. M³odsza generacja wyzbywa
siê jackowskiej ksenofobii. Nie kreœli
znaku krzy¿a na widok Murzyna. M³odzie¿ wraca ze szkó³ w miêdzynarodowym sk³adzie i za nic ma sobie uprzedzenia rodziców. Stare Jackowo
coraz bardziej staje siê skansenem,
folklorystyczn¹ enklaw¹, odgrodzon¹
od Ameryki w¹tlej¹cym murem kompleksów, przes¹dów i strachów.

