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  Wynaleziono tabletki na ból g³owy, 
brzucha, krople na serce itd. Ludzkoœæ 
coraz œmielej patrzy w gwiazdy i poza 
nie, ale jak do tej pory nie wynaleziono 
lekarstwa na chorobê zwan¹ emigracja 
i Ameryka. Wiêkszoœæ Polaków na te 
paskudztwa choruje. Aby im pomóc, 
u³o¿y³em ma³y poradnik-receptê, który 
mo¿na stosowaæ jako terapiê wstrz¹-
sow¹.
  Zanim tutaj przyjedziesz, chcia³bym 
ci przypomnieæ, ¿e do Ameryki przy-
bywali ci, którym w ich w³asnym kra-
ju by³o Ÿle, którzy zostali skazani na
Amerykê przez innych. Ziemia pali³a 
im siê pod stopami, a nie by³o dla nich 
miejsca, w którym mogliby siê schro-
niæ. Albo ci, których ponosi³a wyob-
raŸnia, ¿e gdziekolwiek indziej jest 
lepiej. Albo ci, którzy uciekaj¹ przed 
sob¹, którzy nie potrafi¹ sami sobie 
pomóc w ich w³asnych krajach. Do 
której kategorii siebie byœ zaliczy³?
  Ameryka jest mitem osnutym na wie-
rze, ¿e tutaj wszystko mo¿na. Interpre-
towanym na tyle sposobów, ile jêzy-
ków o niej mówi. Symbolem Amery-
ki jest dolar.
  Ameryka jest legend¹ przekazywan¹ 
sobie z pokolenia na pokolenie, nie 
maj¹c¹ nic wspólnego z rzeczywis-
toœci¹. Jak wiêkszoœæ legend Amerykê 
³atwiej jest opowiedzieæ ni¿ opisaæ.
  Ameryka jest snem wyœnionym przez 
przez ludzi niespokojnych, którym co-
dziennoœæ nie wystarcza³a do ¿ycia. 
Którzy nie mieli na chleb lub którym 
chleb nie smakowa³ w ich kraju.
   Ameryka jest marzeniem o smaku 
miodu, o tym, ¿e gdzieœ indziej zawsze 
jest lepiej, piêkniej. Marzeniem, do 
którego wszyscy siê uœmiechamy na 
myœl, ¿e mo¿emy byæ czêœci¹ tego 
marzenia.
   Ameryka jest wolnoœci¹ dla tych, co 
nie mieli jej w swoich krajach, a tak¿e 
³añcuchem niewolniczym dla tych, 
których tutaj nie staæ na ni¹.
  Myœl o Ameryce tak, jak myœli siê 
o raju. Mog¹ byæ w niej szczêœliwi 
tylko ci, których na ni¹ staæ albo na ni¹ 
zas³uguj¹. Na wolnoœæ trzeba zapraco-
waæ i zas³u¿yæ sobie. Nic za darmo. 

– Przez lata myœla³eœ o Ameryce, ale 
nawet jednego zdania po angielsku 
nie nauczy³eœ siê. To bardzo dobrze, 
rodacy pomog¹ ci wyzbyæ siê nadziei 
ju¿ w pierwszym miesi¹cu. Bêdziesz 
przywi¹zany do nich jak wiêzieñ do 
swojej kuli u nogi. O wszystkim po-
myœla³eœ, tylko nie o tym, ¿e w Amery-
ce mówi¹ po angielsku, a ty nie masz 
nawet s³ownika. 
– W Polsce nauczyli ciê, ¿e mieszkasz 
w kraju o du¿ych tradycjach kultural-
nych i historycznych, honorze, umi-
³owaniu wolnoœci. Byæ Polakiem to 
brzmi dumnie i piêknie. To mo¿e byæ 
prawd¹... ale tutaj w Ameryce Polacy
Polacy s³yn¹ z ciê¿kiej harówki, sprz¹-
tania, to nasza amerykañsko-polska 
duma narodowa. ¯adna praca nie hañ-
bi. Pamiêtaj o tym. Dlaczego Polacy 
wykonuj¹ tê najgorsz¹? Bo tak siê z³o-
¿y³o. Ca³a Europa Wschodnia sprz¹ta, 
Ameryka Po³udniowa te¿, g³owa do 
góry. 
– W Polsce ró¿ni ¿yczliwi ludzie na-
opowiadali ci ró¿ne rzeczy o Amery-
ce. Naogl¹da³eœ siê filmów krêconych 
w Hollywood, naczyta³eœ felietonów 
dziennikarzy trzymanych za szklany-

mi drzwiami Ameryki – jak jaki g³upi. 
Niestety, tutaj nic siê nie sprawdzi. 
Nikt nie powiedzia³ ci prawdy, mówi³ 
bana³y, powo³ywa³ siê na autorytety. 
– Najwiêcej do powiedzenia o Ame-
ryce maj¹ ci, co przyjechali tutaj na 
kilkanaœcie miesiêcy. Nikomu nie ufaj, 
twoja Ameryka to bezustanna modlit-
wa do Boga o zdrowie i pracê. Dopiero 
po kilku miesi¹cach bêdziesz z dum¹ 
mówi³, ¿e pracujesz. Klaska³ w d³onie, 
dzwoni³ do kraju i opowiada³ o sobie 
takim tonem, jakim Homer pisa³ o 
przygodach Odyseusza. 
– Pierwsz¹ rzecz¹, z któr¹ siê zetkniesz 
w swojej amerykañskiej karierze, bê-
dzie odkurzacz, szmata na kiju i worek
plastikowy na œmiecie. Nie przejmuj 
siê, pocz¹tki s¹ trudne, pokochasz kurz, 
który bêdzie mia³ dla ciebie wartoœæ
z³ota. 
– Du¿o s³ysza³eœ w Polsce o Amery-
ce, na pewno i o tym, ¿e w Ameryce 
jest zdrowe powietrze. Tak, to prawda, 
wielu polskich emerytów, bêd¹cych 
w kraju na emeryturze od lat, tutaj pra-
cuje ciê¿ko jak konie, i jeszcze sobie 
chwal¹ pracê. Tak im Ameryka s³u¿y. 
– S³ysza³eœ, ¿e w Ameryce dolary ros-
n¹ na drzewach albo le¿¹ na ziemi. Tak,
to prawda, trzeba tylko siê po nie schy-
laæ. Dlatego ju¿ w Polsce rób przysia-
dy, tutaj dobra zaprawa fizyczna na 
pewno ci siê przyda.
– Nikogo tak naprawdê nie interesuje, 
czy masz pozwolenie na pracê, czy te¿ 
nie, bêdziesz pracowa³ w charakterze 
niewolnika, w najlepszym przypadku 
s³u¿¹cego. Nikt te¿ nie bêdzie ciê pyta³ 
o jakiekolwiek dokumenty, wykszta³-
cenie, dlatego swoje dyplomy zostaw 
w domu. Najlepiej o nich zapomnij, 
tutaj mog¹ byæ ciê¿arem, a po co ci 
dodatkowo d¿wigaæ.
– Pociesz siê, ¿e na twoim miejscu 
przy zlewie pracowa³o przed tob¹ piê-
ciu magistrów i trzech docentów [...]
– Nie próbuj zaprzyjaŸniæ siê z ludŸ-
mi, z którymi pracujesz, ani nigdy nie 
mów Ÿle o swojej pracy. Mo¿e to byæ
wykorzystane przeciwko tobie. Pamiê-
taj, ¿e zawsze jest wiêcej chêtnych do
pracy ni¿ pracy. 
– Rodzina czy znajomi, którzy ciê do 
Ameryki zaprosz¹, wyrz¹dz¹ ci wielk¹ 
krzywdê, ale ty tego jeszcze nie wiesz. 
Dopiero bêd¹c tutaj o tym siê przeko-
nasz, na razie jesteœ im wdziêczny. Gdy 
bêdziesz tutaj, oni bêd¹ tobie wdziêcz-
ni, jeœli zapomnisz ich numer telefonu. 
– Po pó³ roku szeœciodniowej pracy 
po 12 godzin staæ ciê bêdzie ju¿ na 
wynajêcie mieszkania na parterze, ale 
piwnica, w której mieszkasz, spodoba 
ci siê, poza tym po co tyle dolarów wy-
rzucaæ. Zaoszczêdzone dolary w piw-
nicznej izbie dodadz¹ ci splendoru 
w Warszawie, przyjaciele bêd¹ ci za-
zdroœciæ. One stan¹ siê koœci¹ nie-
zgody miêdzy tob¹ a nimi. 
– Po roku wygaœnie ci wiza, pierwsze 
marzenia o du¿ych pieni¹dzach masz 
ju¿ za sob¹. Rodacy nauczyli ciê mi³oœ-
ci do rodziny i ojczyzny. ¯ona w Bia-
³ymstoku bêdzie najdro¿szym skar-
bem, a Polska wspania³ym krajem, 
w którym trudno ¿yæ. Przestaniesz siê 
dziwiæ wszystkiemu, staniesz siê wy-
rozumialszy dla bliŸniego. Jeszcze nie 
bêdziesz rozumia³ Ameryki, ale doce-
nisz wartoœæ swoich r¹k. Nast¹pi¹ pier-
wsze objawy choroby emigracyjnej. 
Co to takiego jest? Rozpoznasz j¹ po 

trzech latach pobytu za granic¹. 
– Najwy¿szy czas pomyœleæ o sobie, 
¿yciu, rodzinie i w³aœciwie po jakiego 
diab³a ja tutaj przyjecha³em? Jaki jest 
sens mojej tutaj wegetacji? Jak¹ ce-
nê muszê zap³aciæ za roz³¹kê? Czy to 
wszystko siê op³aca³o? Dojdziesz do 
wniosku, ¿e nie. Lepiej by³o siedzieæ 
w domu. Ale teraz jest ju¿ za póŸno. 
Co robiæ? 
– Z czasem pañstwo polskie potrak-
tuje ciê jak obcokrajowca, ¿ona jako 
Ÿród³o dochodów, a dzieci jako prze-
targ i powód do zazdroœci w rozmo-
wach z rówieœnikami. Amerykañska 
demokracja, która w Polsce œni³a ci siê 
po nocach, wykorzysta ciê do maksi-
mum. Twoja bezbronnoœæ wobec pra-
wa i rodaków to najlepsza lekcja ¿ycia,
za któr¹ zap³aci³eœ najwy¿sz¹ cenê, ale,
niestety, niczego siê nie nauczy³eœ. 
– U³o¿ysz sobie osobiste ¿ycie z ko-
biet¹, której nawet nie lubisz, có¿ do-
piero mówiæ o mi³oœci, ale bêdziesz 
szczêœliwy. To fenomen emigracji, staæ 
ciê bêdzie na du¿o wiêcej ni¿ w Polsce, 
ale bêdziesz potrzebowa³ du¿o mniej. 
Nie bêdziesz mia³ prawa do zasi³ku, 
pomocy spo³ecznej, bezrobocia, ubez-
pieczenia medycznego ani emerytury 
czy renty, ale bêdziesz szczêœliwy. 
– W listach do rodziny ani s³owem 
nie wspomnisz, ¿e ciê¿ko, ¿e têsknisz, 
¿e jest ci Ÿle. Napiszesz: „wracam na 
wiosnê”, „po Nowym Roku”, „za nie-
d³ugo”. Dlatego jeszcze przed wyjaz-
dem z kraju uœwiadom sobie, ¿e tutaj 
mo¿e i zarobisz, ale siê nie op³aca wy-
je¿d¿aæ. Jak to ci wyt³umaczyæ? Stra-
cisz rodzinê i przyjació³. Nie wiem, 
najlepiej szukaj Ameryki w Polsce, ale 
tak naprawdê to ty jesteœ Ameryk¹ dla 
siebie i swojej rodziny. B¹dŸ w³asnym 
Kolumbem i odkryj Amerykê dla sie-
bie w sobie. Najlepiej na tym zarobisz. 
Proszê, wierz mi.
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TY JESTEŚ AMERYKĄ
Poradnik dla tych, co wybierają się z Polski do Stanów Zjednoczonych   Pod restauracj¹ „Czerwone Jab³usz-

ko” stoi w sobotni wieczór ha³aœliwa 
grupa wyrostków. Bia³ych i Latyno-
sów. – How are you today? – zaczepia
mnie rozbawiona nastolatka. To sym-
ptom rozk³adu tej dzielnicy. Na prze-
kór patrz¹cym ze zgorszeniem prze-
chodniów w szaroburych kabacikach, 
w dziwnych pumpiastych spodniach 
z powiewnego materia³u w ciapki lub 
w olœniewaj¹co kolorowych dresach, 
robi mi siê cieplej na sercu. Normal-
niej.

- - -
  Dziesi¹tki polonijnych audycji radio-
wych, telewizyjnych, tytu³ów praso-
wych. Organizacje polonijne z Kongre-
sem Polonii Amerykañskiej i Zwi¹z-
kiem Narodowym Polskim na czele. 
„Informator polonijny” na lata 1998-
1999 liczy blisko 1200 stron... Setki 
tysiêcy Polaków i wielka samotnoœæ 
tysiêcy.
  W autobusie nr 56, którym jadê rano 
po Milwaukee Avenue do Jefferson 
Park, widzê drzemi¹ce, poprzytulane 
do szyb kobiety. Przygl¹dam siê d³o-
niom jednej z dziewczyn. S¹ czerwo-
ne niczym piwonie. Szare, wymiête 
z ci¹g³ego niedospania twarze. Po 
twarzach poznaæ mo¿na, która z nich 
sprz¹ta domki od lat, która dopiero 
zaczyna zbieraæ magiczne dolary, za 
które wybuduje w Polsce dom z ceg-
³y, lepszy od amerykañskich, bêdzie 
jeŸdzi³a BMW jak Rodowiczka i ¿yæ 
bêdzie z bankowych procentów.
  Na stacji benzynowej Shella na rogu 
Belmont i Milwaukee codziennie od 
œwitu ta sama trwa gie³da. Trafi siê 
robota, czy nie. Kilkudziesiêciu mê¿-
czyzn pali papierosy, popija kawê ze
styropianowego kubka i czeka na swo-
je przeznaczenie – na kontraktorów,
którzy podje¿d¿aj¹ tu vanami, dzwo-
ni¹c powi¹zanymi na dachu drabina-
mi. Wezm¹ do roboty, bêdzie dniów-
ka. Co najmniej pó³ stówki przez dzieñ 
siê zarobi.
  Dla nich organizacje polonijne od-
g³e³e s¹ niczym planeta Wenus. Do ra-
dia mo¿na sobie czasem zadzwoniæ i 
pogadaæ na antenie. To daje poczucie 

wspólnoty, chwilowe wyrwanie siê 
z anonimowoœci t³umu. Moment za-
pomnienia o sprawach codziennych. 
¯e paczkê rodzinie w Polsce trzeba na 
œwiêta podes³aæ przez „Polamer”; teraz 
bêdzie taniej, bo jeszcze zd¹¿y dojœæ 
drog¹ morsk¹, a póŸniej to ju¿ trzeba 
bêdzie lotnicz¹... Tylko ¿e z pieniêdzmi 
nie najlepiej, bo akurat domek siê stra-
ci³o. Dobry by³, cz³owiek siê nie naro-
bi³. Ch³opy na kontraktorce te¿ maj¹ 
przez zimê nieciekawie. Najlepiej to 
jak kto ma robotê w szapie.
  Ale nic to. Kupi siê w sobotê „ucho”*, 
zrobi podk³ad w domu, a potem pój-
dzie siê gdzieœ zabawiæ. Jak co tydzieñ
bêdzie siê mo¿na znów ubraæ jak cz³o-
wiek, zrobiæ na bóstwo. I sun¹ „Mar-
sza³kowsk¹” w sobotni wieczór pary 
piêkne jak zjawy nieziemskie: ona w 
sukni b³yszcz¹cej po ziemiê albo w ku-
sej czarnej spódniczce i czarnych raj-
stopach, w ¿akieciku czerwonym albo 
zielonym, w szpilkach obowi¹zkowo 
– on pod krawatem albo na luzaka 
zrobiony, w koszuli samej lub, jeœli do 
dyskoteki w „Jedynce”, w spodniach 
pumpiastych i kamizelce skórzanej. 
Ameryka!

  W chicagowskim „Dzienniku Zwi¹z-
kowym” Robert Lewandowski cytuje 
fragment listu czytelnika: „...a gdyby 
tak podj¹æ akcjê amnestii dla nielegal-
nych rezydentów (pracuj¹cych i p³ac¹-
cych podatki nawet na fa³szywych do-
kumentach Social Security) dla upa-
miêtnienia roku 2000. Marzenia? Mo-
¿e, ale dlaczego nie spróbowaæ. Kon-
gres Polonii Amerykañskiej, Zwi¹zek 
Narodowy Polski, Zjednoczenie Rzym-
sko-Katolickie, Zwi¹zek Polek itp. za-
przêgn¹æ do akcji.”
  Ma³o kto na Jackowie w to wierzy.

ANDRZEJ JAR
------------------------------------

*  „ucho” – pó³toralitrowa butelka 
mocnego alkoholu. Nazwa (nie wiem, 
czy jeszcze u¿ywana) wziê³a siê st¹d, 
¿e niektóre z tych butelek maj¹ ucho 
jak dzbany,

 ADAM LIZAKOWSKI

 Zielona karta

 Gdy otworzy³ list z nadrukiem
 Urzêdu imigracyjnego to z wra¿enia usiad³
 Wiadomoœæ dotar³a do niego jak huragan
 Obezw³adni³a i po³ama³a psychikê:
 Wstrzyma³ oddech, rozp³aka³ siê jak dziecko.
 On rzeŸnik æwiartuj¹cy zwierzêta od oœmiu lat
 (zimno ch³odni powykrzywia³o mu palce
 a skóra twarzy nabra³a koloru o³owiu)
 cz³owiek bez piêknych wspomnieñ
 emigracyjnych
 namiêtnoœci i pragnieñ – otrzyma³ zielon¹ kartê.
 Choæ dawno wyzby³ siê swoich marzeñ
 szaleñstwa i rozpêdu ¿yciowego
 otrzyma³ zielon¹ kartê,
 oczy kiedyœ wyblak³e zobaczy³y zielony kolor
 ¿ycia,
 uszy o przytêpionym s³uchu – us³ysza³y
 dobiegaj¹ce z dala g³osy,
 nikt ju¿ nie bêdzie wyzywaæ go od „Pollack”,
 têpych emigrantów, przyb³êdów,
 teraz bêdzie móg³ siê odszczekaæ
 – przecie¿ otrzyma³ zielon¹ kartê,
 cia³o jego zrozumia³o,
 krew uderzy³a do g³owy, zbyt gor¹ce litery
 parzy³y w oczy,
 serce, którego myœla³, ¿e nie ma, oszala³o.


