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  Trzy dni przed przybyciem tutaj, nie 
czując się pijany, miałem kilkusekun-
dowy zanik świadomości, padłem i 
ludzie wezwali pogotowie. W ambu-
lansie, w drodze do szpitala, odezwał
mi się w głowie wiersz „Ameryko” 
Allena Ginsberga, a właściwie tylko 
jeden wers z tego utworu: Burroughs 
jest w Tangerze nie sądzę by wrócił 
to złowrogie.1

  Burroughs też był winny. Jak i Gin-
sberg. Byli tak samo winni jak James 
F. Cooper, John Wayne, JFK, Peter 
Fonda i Dennis Hopper z Jackiem Ni-
cholsonem na tylnym siodełku, Janis 
Joplin, Simon & Garfunkel, Jimi Hen-
drix... A najpierw Old Shaterhand. Oni
i długa lista im podobnych omotali 
mnie Ameryką, która lata później oka-
zała się nie całkiem taka jak myśla-
łem, ale też nie całkiem inna. Nie by-
łem roczarowany. Właściwie, dzięki
mojemu wyżej wspomnianemu przy-
gotowaniu, byłem nią zachwycony.
Byłem właściwie nią zachwycony od 
samego początku. Alkohol wspoma-
gał zachwyt – pozwalał widzieć wię-
cej, wchodzić śmiało w zaułki. Albo,
jak tylu innym, pomagał przezwycię-
żyć pamięć dnia dzisiejszego i jutra 
doli imigranta. Piło się więc. Jednak 
droga do detoksu zaczęła się dużo 
wcześniej. Może nawet już w czasach 
bliźniaczych w słodkości win Mistella 
i Lacrima, kupowanych dla nas, nie
mogących doczekać się pełnoletności, 
przez kogoś starszego i wypijanych 
przed sobotnią zabawą w międzyza-
kładowym klubie na naszej ulicy.
  Nie czułem się więc specjalnie pi-
jany, gdy padłem, a ludzie wezwali 
pogotowie. Do południa – bo padłem 
w okolicach południa – wypiłem tyl-
ko resztkę, jaka pozostała w butelce
z nocy, niecałą setkę, i szedłem właś-
nie po nową butelkę, gdy po przejściu
kilkudziesięciu metrów nagle pociem-
niało mi w oczach. Być może orga-
nizm zareagował na niedostatek pali-
wa. 
- Tak to jest jak się za dużo wypije – 
powiedział na powitanie dobrotliwym 
głosem dobrotliwie wyglądający zza 
moich przymkniętych powiek lekarz.
  Byłem prawie pewny, że dobrotliwy 
lekarz mówi to, grożąc mi żartobliwie 
palcem: Gdyby kózka nie skakała...
- Dużo wypiłeś?
- Butelkę dziennie, od miesiąca... chy-
ba... – skłamałem, żeby go nie przera-
żać. Zresztą pewnie by nie uwierzył, 
jaką ilość wódki może wypić człowiek 
na poważnie pijący.
- Mickey czy większą butelkę?
- Większą – powiedziałem, nie chcąc, 
wciąż kłamiąc, przesadzać w kłam-
stwie.
 Cichym głosem przekazał jakieś dys-
pozycje asystującym mu pielęgniar-
kom. Dosłyszałem jedynie, że głos le-
karza brzmi dość lekceważąco, co do-
dało mi otuchy. Chociaż nie pamiętam 
dobrze, czy na pewno. It took me four 
days/ To hitch-hike from Saginaw./ 
“I’ve come to look for America.”2

  W szpitalu nie było źle. Szum gło-
sów, z których wyłapywałem poje-
dyncze głośniejsze zdania, i bezpiecz-
na senność. Dobrotliwy lekarz poja-
wił się jeszcze raz po kilku godzinach, 
wyrażając nadzieję, że po powrocie 
do domu nie sięgnę po butelkę. Za to 
pielęgniarki pojawiały się dość często,
ciągnąc ze sobą aparaturę do badania 
serca albo przynosząc jakieś tabletki,
albo żeby pobrać krew do analizy lub 
zbadać ciśnienie, albo, co nie było 
przyjemne, przylepić mi do piersi, bo-
ków i nóg czipsy, od których odcho-

dziły kable łączące mnie z wiszącym 
nade mna po lewej stronie, wydają-
cym regularnie piskliwy dźwięk mo-
nitorem, lub podłączyć do kroplówki.
Każda ze zmieniających się pielęgnia-
rek przedstawiała się na wstępie imie-
niem, a niektóre pytały czy preferuję 
zwracanie się do mnie po imieniu, czy 
po nazwisku, wymawiając je „mel–ly-
nek”, co skojarzyło mi się natychmiast 
z motylem bielinkiem. Pierwszy raz 
w życiu byłem w szpitalu.
  Jak nietrudno się domyślić, moje 
nazwisko brzmiało i pisało się kiedyś 
inaczej. Zmieniło się za sprawą dziad-
ka Józefa, który po przejściu szlaku 
bojowego z armią Andersa znalazł się 
w Anglii i przebywał tam kilka lat –
może aż do śmierci Stalina, nie wiem 
tego na pewno – zatrudniony na jakimś 
ważnym stanowisku, pewnie rządo-
wo-wojskowym, ponieważ, jak przy-
stało na abolwenta lwowskiego uni-
wersytu, mówił dobrze po angielsku. 
Mam takie podejrzenie, że dziadek 
Józef w jakiś sposób przyczynił się do 
tego przekształcenia swojego nazwis-
ka, za co chyba powinienem być mu 
wdzięczny.
 Trzeciego dnia mojego pobytu w de-
toksie zjawił się tu lekarz, który mnie 
zbadał i od tej pory, co wieczór, dyżu-
rująca pielęgniarka podawała mi dwie 
różne tabletki, po których dobrze się 
spało. Od tego dnia zaczęło się więcej 
dziać, wychodziłem z jadalni a nawet 
przekroczyłem po raz drugi – po wi-
zycie w gabinecie lekarskim – granicę 
części biurowej, tym razem wezwany 
na rozmowę z psychoterapeutką Lisą, 
która, podobnie jak zjawiający się tu le-
karz, nie przebywała w detoksie stale.
 Psychoterapeutka Lisa miała (zgadu-
ję) dwadzieścia osiem lat, rude krótkie 
włosy i piegowatą twarz. Miała na so-
bie ciemnozielony sweter i – ponieważ 
siedziała za biurkiem, na którym leżała 
otwarta tekturowa teczka, kilka papie-
rów i długopis – domyślałem się, że 
poniżej jej swetra jest ciemna wełnia-
na spódnica we wzory, czarne rajsto-
py i running shoes. Wyglądała jak 
przeciętna dwudziestoośmioletnia ko-
bieta ze wschodniej strony miasta. 
Także intelektualnie, o czym miałem 
za chwilę się przekonać, znajdowała 
się wśród dwudziestoparoletnich ko-
biet ze wschodniej strony miasta, pi-
jących w weekendy wino z kolegami 
i koleżankami ze swojego pokolenia. 
Jest to mądrość, której przejawem są 
wypowiedzi wzorujące się na wypo-
wiedziach uznawanych powszechnie 
za mądre, w czym naprawdę nie ma
nic złego, poza ich powtarzalnością.
  Psychoterapeutka Lisa usiłowała 
ustalić na wstępie przyczynę mojego
alkoholizmu, genetyczną bądź psycho-
logiczną, co było ze wszechmiar ba-
nalne i świadczyło o jej, pozbawionej 
dostatecznie głębokiej refleksji, akcep-
tacji świata i braku myśli o śmierci, co
całkowicie uniemożliwiało jej zrozu-
mienie ludzi z nałogiem. Założyłbym 
się, że jest vegetarianką i porusza się 
po mieście rowerem. Kiedy zagadnęła 
o coś związanego z moimi planami 
na najbiższą przyszłość, co w istocie 
było pytaniem, czy po wyjściu z de-
toksu nie złapię zaraz za butelkę, od-
powiedziałem, że nie po to dobrowol-
nie się tu zgłosiłem, żeby po wyjściu 
stąd chwycić natychmiast za flaszkę, 
że przestraszony jestem swoim nało-
giem, niedawną utratą przytomności,
że po wytrzeźwieniu boję bycia na 
dnie, tak jak bałem się tego, kiedy by-
łem na dnie przez ostatnie tygodnie, 
miesiące, nie pamiętam jak długo, bo 

przestałem mierzyć czas, liczyło się 
jedynie to, żeby nie pojawił się głód 
alkoholowy, który jest niewyobrażal-
nie dla niej straszny, więc na pewno 
nie od razu sięgnę znów po alkohol, 
bo nie jestem idiotą, chociaż nie mogę 
zapewnić, że nigdy nie sięgnę po alko-
hol, że nie uchleję się znów za jakiś 
czas, że po odczekaniu jakiegoś czasu 
znów nie dam w rurę, i może znów tu 
wrócę, do tego miejsca wielkiego spo-
koju, w którym trzyma się alkoholi-
ków w zamknięciu aż do całkowitego 
oczyszczenia organizmu, urozmaica-
jąc to oczekiwanie na oczyszczenie 
jednym przebadaniem przez lekarza, 
łykaniem co wieczór podawanych
przez pielęgniarkę tabletek, możliwoś-
cią uczestniczenia w sesji akupunktu-
ry oraz jedną rozmową z nią – tera-
peutką Lisą. Moim planem na najbliż-
szą przyszłość jest więc podjęcie sta-
rań w kierunku jak największego od-
sunięcia w czasie chwili sięgnięcia po 
butelkę.
  Przypuszczam, że nie powiedziałem 
jej tego wszystkiego, ale generalnie o 
to mi chodziło i rzeczywiście mówi-
łem dużo, próbując zagadać siedzący 
mi na plecach lęk, nie tyle przed by-
ciem na dnie, co przed tym wszyst-
kim, co będzie. Walnąłem to górno-
lotne przemówienie, nie mając żadnej 
pewności, że zaraz po wyjściu stąd nie 
przejdę na drugą stronę ruchliwej sze-
rokiej ulicy i wdrapię się zdyszany na 
schodkową piramidę Majów, na szczy-
cie której jest sklep monopolowy.
  A kiedy skończyłem mówić, psycho-
terapeutka Lisa powiedziała pouczają-
cym tonem, że nałogowcy nie są idio-
tami, że nałóg nie przekreśla inteligen-
cji, że niejednokrotnie nałogowcy, za-
równo alkoholicy, jak i narkomani, są
ludźmi z dużą wiedzą, a ja machnąłem 
w duchu na nią ręką, uznając tę rozmo-
wę za całkiem dobry przerywnik mo-
notonii dnia – od posiłku do posiłku, 
do wieczornych tabletek i dobrego snu, 
podczas którego, inaczej niż w domu, 
nic mi się nie śni. 
  Zobaczyłem ją chwilę potem w hal-
lu recepcyjnym, spieszącą do wyjścia.
Miała na sobie zarzuconą na ciemno-
zielony sweter dżinsową kurtkę, weł-
nianą spódnicę we wzory i pomarań-     
czowe running shoes. My szliśmy na 
lunch.
  Psychoterapeutka Lisa... Właściwie 
dlaczego machnąłem nią w duchu rę-
ką? Cóż z tego, że każde wypowie-
dziane przez nią zdanie, kwitowane
przeze mnie niewidocznym wzrusze-
niem ramion, oparte było na wyuczo-
nym schemacie zdań społecznie po-
prawnych, znanych wszystkim dwu-
dziestoośmioletnim kobietom ze 
wschodniej strony miasta, i wszystkim 
dwudziestoośmioletnim kobietom i 
dwudziestoparoletnim mężczyznom 
ze wschodniej, zachodniej, północnej 
i południowej strony miasta, i wszyst-
kim nastolatkom obojga płci, i dzie-
więćdziesięciolatkom z każdej strony 
miasta. Bez tego – bez tych wyuczo-
nych, zautomatyzowanych fraz języko-
wych – nie udałoby się zlepić w dość 
solidną przecież całość ludzi różnych 
kultur, którzy wszyscy dziś wiedzą, że 
na How are you? nie odpowiada się
opisem swoich dolegliwości. Popraw-
nie zautomatyzowane zdania psycho-
terapeutki Lisy były dla mnie drażnią-
ce dlatego, że chciały objąć niezrozu-
miałą dla niej, odczuwaną przez nało-
gowców bolesną, skazaną na niepowo-
dzenie potrzebę retuszowania świata.
  Po czasie spędzonym na niczym był 
dinner, na którym pojawił się u mnie

niespodziewanie wilczy apetyt. Krót-
ko potem mało ważna, na wpół im-
prowizowana kolacja, po której nastę- 
puje dość szybkie znikanie pacjentów, 
za godzinę czy dwie codzienna porcja
tabletek – malutki papierowy kube-
czek z tabletkami w lewej dłoni, więk-
szy z wodą w dłoni prawej – i z kwad-
ransa na kwadrans coraz bardziej cią-
żące powieki...
- Breakfast! – krzyczy męski głos, wy-
rywając z dobrego snu.
  Przebudzenie nie jest przyjemne, trze-
ba odczekać przynajmniej z ćwierć 
minuty, żeby jako tako dojść do sie-
bie, poczłapać do łazienki, ogolić się 
i wziąć szybki prysznic. Część pacjen-
tów jest już w jadalni, pozostali wy-
nurzają się ze swoich czterołóżkowych
sypialni.
 Śniadania nie są zachwycające. Z po-
wodu spieczonych tostów, które od-
bierają ochotę na dodany do nich ser i 
dżem. Na szczęście na talerzu jest też 
banan, pomarańcza lub mandarynka. 
Wmuszam w siebie ser, zjadam owoc.
Siedzący przy tym samym stole facet 
z gębą jak dynia, widząc moją niechęć 
do tostów i dżemu, wskazuje palcem 
na mój talerz i pyta, czy nie będę tego 
jadł. Kręcę głową i przesuwam talerz 
w jego stronę. Wsuwa wszystko, a ja 
podziwiam tempo, w jakim doszedł 
do siebie, jako że przybył tu wczoraj 
przed południem i z miejsca legł na 
łóżku, w którym zdychał aż do teraz, 
odcięty od alkoholu, przewracając się 
z boku na bok, i nagle – następnego 
ranka, czyli teraz – taki apetyt!
  Po śniadaniu zostaje zwykle w jadal-
ni kilka osób. Ja przestawiam krzesło 
pod ścianę z oknem pod sufitem, gdzie 
stoi aluminiowy zbiornik z ziołową 
herbatą, którą piję kubkami, gdy już 
opiję się kawą z takiego samego zbior-
nika, stojącego na kontuarze przy 
kuchni. Przy najbardziej oddalonym 
od kuchni stoliku, pomiędzy mną a 
szklanym wejściem do jadalni zawsze 
ta sama czwórka – trzy, chyba mniej
więcej czterdziestoparoletnie kobiety 
(tak naprawdę to nie umiem określać 
wieku ludzi) i nieco od nich starszy 
mężczyzna – grająca całe dnie, z przer-
wami na posiłki, w karty. Patrząc na 
nich odnoszę wrażenie, że są tutaj od 
samego początku, od powstania tego 
miejsca dla nałogowców; byli pierw-
szymi pacjentami i kiedy tylko zostali 
tu przyjęci, zaczęli grać w karty przy 
tym samym stoliku, i nie wiadomo 
czy kiedykolwiek zakończą tę grę.

- Czy jest ktoś chętny na spotkanie 
kokainistów? Zaraz zaczynamy.
  Uśmiechająca się kobieta bez wieku 
stoi za rozsuwanymi drzwiami jadalni, 
ale jej uśmiechająca się głowa i prze-
gięty tułów przekraczają linię wejścia, 
są w środku, gdzie jest w tej chwili 
osiem-dziewięć osób. 
- Nie ma nikogo? Zaczynamy za mi-
nutę... – wetknięta do jadalni głowa 
rozgląda się w lewo i w prawo.
  Jedna z kobiet przy stoliku graczy, 
nie odrywając wzroku od trzymanych 

w dłoni kart, odpowiada głośno i god-
nie:
- My nie jesteśmy junkies, my jesteś-
my alkoholicy.
  Na krótko przed lunchem pojawia 
się w jadalni nowa postać – bardzo 
młody, na oko najwyżej dwudziesto-
letni, szczupły i niewielkiego wzrostu 
kuracjusz. Z tym że „pojawia się” to 
za dużo powiedziane; postawa i ruchy 
dwudziestolatka każą sądzić, że on nie 
tyle się pojawił, co wpadł tu, aby się 
rozejrzeć.
  Tym razem kobieta przy stoliku gra-
czy podnosi oczy znad trzymanych 
w dłoni na wysokości piersi kart i 
przez kilka sekund przygląda się mło-
dzieńcowi.
- A ty z jakiego powodu tu jesteś? 
– pyta.
- Alkohol – odpowiada z uśmiechem 
młody nałogowiec i po przerwie na 
oddech dodaje jakby z dumą – i tro-
chę też kokaina...
- Aha, także kokaina...!  – mówi z sar-
kastycznym podziwem kobieta.
  Uśmiech, w którym rysuje się zna-
ne mi, zapamiętane z minionych lat, 
młodzieńcze zadowolenie z siebie, nie 
znika z twarzy dwudziestoletniego na 
oko alkoholika i kokainisty. W jego
wieku to jeszcze zabawa.
  Alkohol i kokaina, śmiertelny zwią-
zek. W telewizji mówią, że umarł ktoś 
znany, artysta: alkohol i kokaina, alko-
holizm i narkomania. Też byłem w ta-
kim towarzystwie, też próbowałem... 
Ale wciąganym nosem paskom białe-
go proszku towarzyszył alkohol niskiej 
mocy. Wódka i kokaina potrafią zabić.
 Zawziętego narkomana wyrzucą stąd 
nazajutrz, zaledwie po kilku godzinach 
pobytu w detoksie. Uda mu się wnieść 
tu  – pewnie w skarpetach lub w ga-
ciach – crystal meth. Że to metamfe-
tamina, nietrudno będzie się domyślić 
patrząc na jego rozpromienioną gebę i 
ożywione ruchy. Najwyraźniej sądził 
w swojej głupocie, że uda mu się ukryć 
odurzenie. Wyprowadzi go policja.
  Zmienia się niebo w oknie pod sufi-
tem jadalni. Byłem dziś na akupun-
kturze – najeżona igłami głowa, mu-
zyka New Age – będę znów... 
  Bo z wielkim spokojem jest niestety 
pewien problem: kiedy trwa zbyt dłu-
go, zaczyna się odczuwać jego prze-
syt i pojawia się nerwowy niepokój. 
Nie wiem, czy wszyscy tak mają, i 
zdaję sobie sprawę, że „zbyt długo” 
brzmi bardzo relatywnie. Dla mnie to 
był mniej więcej tydzień, gdy zaczą-
łem mieć serdecznie dość wielkiego 
spokoju i zapragnąłem wrócić do nor-
malnego niepokoju – podłączyć się 
znów do komórki, wzdrygać się przy 
dzwonku domowego telefonu i wga-
piać się w monitor komputera – tylko 
że spełnienie tego pragnienia nie było
łatwe, co coraz bardziej mnie dener-
wowało, aż mi się ręce znów zaczęły 
trząść. A zatrudnieni tu social workers, 
kiedy mówiłem im, że chciałbym już 
stąd wyjść, kazali mi wyciągać przed 
siebie dłonie, żeby sprawdzić, czy już 
są spokojnie nieruchome. 
 Mówię: - Gdybym, drodzy panowie 
kontrolerzy, wypił dwie setki, moje 
dłonie byłyby nieruchome jak głaz. 
Albo gdybyście mnie stąd wypuścili 
na niespokojny świat...
  Moje błagania kwitowane są niewi-
docznym wzruszeniem ramion.
  Za niewielkim prostokątnym oknem 
pod sufitem jadalni jest Ameryka.
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