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Kategoria: wywiad i inne gatunki publicystyczne. Godlo: Flu

Od tego, ktriry le2y pod plotem, dzieli mnie tylko jeden kieliszek

- Pnibowalem przedawkowat tabletki. N moje szczgfcie bylem pijany, glupi i nieudolnie sip do

tego zqbieralem. DziS mySlp, ie to mogla byt manifestacja. Taki cichy

krzyk. Gdybym naprawdg pragnql Smierci, posT,edlbym do lusu, wzitllbym ling i po klopocie.

Z Tomaszem Prai4 - trzetwym alkoholikiem i bylym bezdomnym - rozmawia Flu

49-letni Tomasz przez prawie 20 lat mieszkal na ulicy. Il/ mlodoici wyjechal z domu, 2eby zmienic
Srodowisko i przestat pit. Kilkakrotnie pr6bowal leczyt sw6j alkoholizm, za kaidym razem

bezskutecznie. Udato siq dopiero 8 lat temu. Dzisiaj nie pije i uczy siq 2ycia od nowa.
Zaakceptowal to, kim jest, a chorobp alkoholowq caly czas ma w glowie.

- Kiedy pierwszy raz byl pan na odwyku?
- W wieku dziewigtnastu lat pilem juZ tak ostro, 2e IrafiIem na miesigczn4 kuracj 9 do Lubi4Za.

Czulem, 2e nie jest ze mn4 dobrze, ale nie spodziewalem sip, 2e bgdg potrzebowal 20 lat, by
wyjSd na prost4. Chcialem sip ratowa6, ale chyba bylem na to za mlody. Wr6cilem, czq:sto

zmienialem pracg, zbieralem zlom. Pienigdzy mialem sporo, wipc dobrze sig bawilem.
R6wieSnicy pili normalnie, u mnie tej normalnoici brakowa{o. Spotykalem sig z kumplami,
z dziewczynami, je1dzilem na imprezy. Zycie krgcilo sip wok6l chlania. Zawsze padallem

pierwszy. Pilem, podnosilem sig i lecialem dalej. Alkohol dodawal mi odwagi. Wstawiony nie
balem siE zagadat do dziewczyny, moglem m6wi6 to, co mySlg.

- Rodzina pr6bowala pom6c?
- Mama lubila sobie wypii, oiczym zresztqte2. OczywiScie chcieli dla mnie dobrze, wipo nre

akceptowali mojego zachowania. M6wi1i, Zebym skoficzyl szkolg, a ja rzucilem j4 w drugiej klasie
zawod6wki. Pewnie mieli iwiadomoSd, 2e s4 alkoholikami, ale nigdy nie pr6bowali nic z tym
zrobi6. Ci4gle sig awanturowali. Nie bronilem ani jednej, ani drugiej strony. To nie mialo serLsu.

Oni sig godzili, a ja stawalem sig wrogiem numer jeden. W domu nie moglem wyrazii swojego
zdania. Nawet jeSli pr6bowalem, to nikt moich sl6w nie respektowal.

- Pamigta pan ten dzier[, w kt6rym wyszedl pan domu?
- Mialem wtedy 23 lata i kolejn4 pora|kq za sob4 Wyleczylem kaca fl,zycznego, ale nie

poradzilem sobie z moralnym. Zn6w zacz$em pii, pokl6cilem sig z rodzicami i postanowilem
wyruszy6 w Polskp. Zawsze kochalem g6ry, wigc pojecha{em do Zakopanego. Jak stalem, tak
wyszedlem. Wzi4lem tylko dokumenty, mialem te2 trochg kasy.

- Poei1g zatrzymal sig na stacji Zakopane. I co bylo dalej?
- Na tej stacj i spa.lem. Szybko p oznalem innych bezdomnych, w tym Antka,kt6ry Zebral razem

ze mn4 Kradl IeZ r6Zne rzeczy \ t sklepach, ale ja siq do tego nie nadawalem. Wegetowalidnry na
dworcu i czas jakos plyn4l. Nie bylo to dla mnie szczeg6lne wyzwanie, bo wczesnie j w olawre tez
sypialem w r62nych miejscach poza domem.



- Ale chyba nie taki byl plan na Zakopane? To mialo by6 nowe, lepsze iycie...
- Mialem glowg peln4 maneh. Liczylem, ie znajdp pracg, ustatkujp siE izmienig

towarzystwo. RzeczywistoS6 okazala sip inna. pilem ostro, Zebralem, czasem czym!
handlowalem. ciqgle ludzilem sig, ze kolejnego dnia wstang, nauczg sig kontrolowai, wypiiE
jedno piwo, p6jdp do roboty i bpdg Zyl normalnie. Tyle, Le u mnie zaczynalo sig oo prwa,
a kofrczylo stanem glgbokiego upojenia. pienigdzy mi nie brakowalo, bo bardio szybko
nauczylem sig 2ebra6. Tu dostalem dwa zlore, tam dychg. Umialem rozmawiac z ludlmi, wigc
wydgbienie kasy nie bylo dla mnie 2adnym problemem. Czasami mialem jej naprawdp duzo,
ale nigdy nie oplacilem sobie noclegu w hotelu. T akie 2ycie chyba mi sig wtedy podobalo.

- Pr6bowal pan je zmienii?
- Tylko w mydlach. Zbyt latwo bytro mi zdobyd pieniqdz, choi potrafilem te2 pracowad. JeSli

m6j organizm odmawialjuz alkoholu, to Zadnej pracy sig nie balem. przy krowach. przy Swiniach,
przy owcach, na budowie czy w warszracie samochodowym - nie mialem najmniejszego
problemu, Zeby odnale26 sig w takich miejscach. Dawarem radg, chwalono mnie. To byly jednak
tylko_ momenty. Tak naprawdg pojechalem w ukochane g6ry i tam sig zlumpilem. zamiosr srg
wzi4i do stalej pracy, bylem mlodym nachlanym chlopakiem, biegaiaCym po ulicach, kt6ry nie
chcial nic zrobii, a ludzil sig, Ze zawojuje Swiat.

- Co to znaezyo 2e nauczyl sig pan Zebrad?
- Poznalem bardzo latwe zycie. pewien facet, kt6ry kupil mi kiedys bilet na pociqg, gdy

jechalem do schroniska, powiedzia.l mi - Mtody czrowieh.r, jedi do ctimu, bo tu irq ,iu""yr"
2ebrat, krait, lqtwo Zyt, a potem zginiesz.

wtedy tego nie rozumialem, ale reraz wiem, 2e mial du2o racji. w calej tej bezdomnosci
chodzilo o to, zeby przezy6. wypii, zapewnid sobie picie, kupii papierosy i Lod zjed6. To bylo
latwe Zycie. wyskakiwalem rano ze spiworka, polatilem trochg fo-miedcie, mialem pieni4clze,
mialem alkohol- A p6jsi do pracy , przepracowal miesi4c i mie6 jidn4 trzec iqz tego? c4zt<o byto
siE na to zdecydowai. Nawet pomimo tego, Ze lubilem pracowai.

- Jak wyglqdal typowy dzieri z iycia na ulicy?

_ - Jesli byly pieni4dze to nie2le, bo moglem cos sobie wypii. Jesli ich brakowalo, to tragicznie,
bo.strasznie.cip2ko bylo sip podnied6. proszg sobie wyobraiib najgors zego kacaw zyciu. wlzystko
boli, nogi siQ trzQs4, czlowiek nie moze sip ruszy6. A przecieiirzebalyro wstai i zdobyi jak4(
kasg, Zeby m6c pii dalej. Na kacu miarem straszne blokady, cigzko bylo mi do kogod podljs6. Na
pocz4tku nie umialem jeszcze,,zebral na rgkg. Bytrem mlody, miaiem 23 lata. 

-w 
najgorszych

momentach szedlem pod kodci6l albo do ksigdza. w kosciele czulem sig bezpiecznie. Tam'mialem
wigksz4 Smialodi, wiedzialem, 2e nic mi sig nie stanie. panicznie balem si[ zaro melin. czasem
mialem jakiegos kumpla, ale nigdy nie dolqczyrem do meliny, w kt6rej koczowalo 10-15 os6b.
Tam s4 zawsze panny lekkich obyczaj6w, konflikty i agresja. widziaiern, jak to wygl4da. Dwie
kobiety i dziesigciu facet6w, zachowui4cych sipjak psy, kt6iym rzucasz kodi pod nogi. Nigoy nie
dawalem sobie w kaszp dmuchai, ale z dwoma czy trzerna osobami bym sobie nie poridri+.Z noru
pod Zebro zarobii nie chcialem.



- Trafial pan za to do noclegowni.
- Gdy bylem juz zalechany i skrajnie wyczerpany, pojecha*em do Krakowa do schroniskaL dla

bezdomnych mezczyzn, Tam do6i dlugo nie pilem. Odnalazlem sip, choi przyjechalem mocno

zarLnipty, Zostalem pomocnikiem kucharza, a potem dziekanem tego domu. Decydowalem o tym

kogo przyj4i, jak pom6c, komu pom6c. Na mnie spadlo te2 wyrzucanie tych wszystkich, kt6rzy
pili. Nie czulem sig ztym dobrze, bylem bardzo nerwowy. Wr6cilem trochg do punktu wyjticia.

Czulem sig tak, jak wtedy, gdy zaczynalem pii. Nie umialem wyrazii swoich uczu6. l)zi6
powiedzialbym kr6tko: - Goiciu, napilei siq, wiqc musisz opuicit olrodek.

Wtedy przychodzilo mi to z wielkim trudem.

- Ale jednak sig pan tam odnalazl.
- Mialem duZe wsparcie zarz4du. Czulem zaufanie, kt6rego wtedy potrzebowalem. Staralenr sip

jak najlepiej wywi4zywa6 z obowi4zk6w. Z drugiej strony po raz pierwszy zobaczylem, Ze na

bezdomnych zarabiajq ludzie, kt6rzy nie powinni ztego tytulu olrzyma( nawet zlot6wki. To

r6wnie2 tam dowiedzialem sig wielu zlych rzeczy. Na przyklad tego, ze ubrania dzieli sig na trzy
kategorie. Te fajne id4 do butiku, te gorsze do lumpeksu, a3mieci trafiaj4 do bezdomnych.

Przychodzily pieniqdze na pomoc, a tylkojakiS ochlap faktycznie trafial na ten cel.

- Jak pan sig czul z tym wszystkim?
- Dziwnie, bo to kompletnie k16ci1o sip z moim chrzeScijariskim mySleniem. Dla mnie pomoc

powinna byd bezinteresowna. Nigdy nie moglem sig pogodzid z niesprawiedliwo$ci4. JeSli lktoS

dawal st6wg na bezdomnych, to chcialem, Zeby ta st6wa na pomoc bezdomnym trafila. liam
robilem, co moglem dla tych, kt6rzy byli w gorszej sytuacji. Przez pewien czas bylem naLwet

wychowawc4 u ksigdza Piotra Siei w MySlenicach. Po powodzi w 1997 roku opiekowalem sig

dzieciakami, mialem z nimi Swietny kontakt. Pracowalem te2 u rolnika na wsi, ale znowu
zaczfrem pii. Ponownie przyjgli mnie do schroniska. Zn6w proponowali, Zebym zostal

dziekanem, ale nie chcialem i ostatecznie stamt4d ucieklem. Potem mieszkalem u Albertyn6w,
a tam brat Jacek nigdy nie pozwalal mi sig nudzi6. Pracowalem w laZni dla bezdomnych mgLcz:,yzn

i w r62nych innych miejscach. Dzisiaj mySlp, Ze swoje Zycie w dulej mierze zawdziqczam wlainie
Albefiynom. Przy nich spgdzilem najwipcej czasu. Zawsze dawali mi pracQ, zawsze mnie
przyjmowali, nigdy nie pozwalali mi leZe6 na l62ku i nic nie robi6. Widzieli m6j potencjai.

- Wiele razy prribowal pan wyj36 na prost4.
- Zawsze wiedzialem, Ze siedz4we mnie dwie osoby.TrzeLwy czulem, 2e jestem facetem, krt6ry

moLe zrobi1 prawie wszystko. Do dzii, je51i pracodawca mnie dobrze traktuje, jestem bardzo
lojalny. Kiedy pilem, nie mialem Zadnych warloSci. Liczyl sig tylko alkohol.

- Dawanie pienigdry bezdomnym to dobry pomysl?
- Nie lubip takiego gadania w stylu ,,nie dam mu, bo na pewno przepije". Jedli idp ulic4 i I<toS

prosi o kilka zlotych, to nie zastanawiam sig, czy on to weZmie na flaszkg, czy wyda na papierosy.

A moZe wla6nie kupi jedzenie, czy zaplaci za bilet? Bylem bezdomnym i wiem, Le wy|ebrane
pieniqdze nie zawsze trafraly na alkohol. Kiedy( mialem zapalenie pluc, nie moglem p6jdi do
lekarza, wigc kupowatrem leki. Szedlem na dworzec, zawijalem sip w koc i sig leczylem. Czasami
potrzebowalem zjeii cieply obiad, innym razem kupii ubranie na zimg.



- Niekt6rzy twierdz4, 2e taka pomoc nie jest mqdra.
- Czasami zdecyd,owanie mqdrzejsza, ni2ptacenie fundacjom. Jestem swiadom tego, ze w wielu

takich miejscach ludzie pas4 sig ogromnie. Na krzywdzie da sig zarobii i niekt6rzy niesrely ro
wykorzystuiQ. Myslp, 2e jednego przepisu na pomaganie nie ma. przede wszystkim nie woln,r sig
jednak bai i zamyka6. co ztego, ze ktos mi otworzyl klatkp schodow6 w kt6rej moglcm srg
wyspai, skoro sig tam napierdzielilem i zrobilem syf. Inny alkoholik zaprosilby jeszcze kumpli,
darliby mordp i nie dawali spokoju mieszkaricom. M6wip o tym, Leby sip ni6 zamykai, ale
z drugiej strony wiem, ze rozmowa tez nie zawsze zdaje egzamin. pod koniec swojego picia bylem
tak zamknigty w sobie, ze mi sig nie chcialo z nikim rozmawiad. pogodzilem siq ztym, ze
niebawem umrg, a co za tym idzie, uwolnip siebie i jwiat. Smierdzialem i wjciekalem sig, bc, nie
moglem nic w imietniku znale2i, czy dw6ch ziotych wyLebral. w mojej glowie byla tylko jedna
potrzeba - napi6 sig. A opr6cz tego masa goryczy.

- Czy kupno bezdomnemu jedzenia nie byloby wigc lepszym pomyslem?

. 
- Sam chptnie bralem jedzenie, ale paradoksalni e czasaii mialim go uz za dulo. Nie moZna

wi9c.m6wi6, ze ludzienie daia Dai4l Nie tylko jedzenie, ale i pienia,lze. zdarzalo mi sig wycielgai
po kilkaset zlotych jednorazowo.

- Ile najwigcej?
- Pod opolem dostalem od godcia 600 zl. Bylem wtedy po opaneniu i prosilem o pieniq.dze

na opatrunki. Ale to nie byla najwigksza pomoc, jak4 olrzymalem. W Zakopanem poznalem
dwie panie, kt6re na co dzieri mieszkaly w Ameryce. ialatwily mi praca, byti tez taka
mo2liwos6, ze dostanp wizg i pojadg z nimi do Kanady , zeby ram pracowai. Dawaly mi ubrania
i dolary. Mialy tylko jeden warunek - koficzg z piciem.

- Gdzie pan je poznal?

. 
- Na,Krup6wkach. Bylem troszkg wcigty i zapytarem, czy mog4 mnie poratowa6 drobnyml na

piwo. One zaprosily mnie na obiad, postawily piwo i zaproponowaly, ze m6glbym im
potowwzyszy1. PoznaliSmy sig lepiei, pokazywaly mi zdigcia swoich dzieci, opowiadaly
o Ameryce. Tak naprawdp mialem masg pigknych sytuacji, kt6ie moglem wykorzystai. fuszyst.kie
spieprzylem.

- Jak wyszlo wte dy z tym piciem?
- Nawet p61 miesiqca nie wytrzymarem. przed ewentualnym wyjazdem mialem pracowai

u g6rala, moglem miei dach nad glowq. Nie zdqzytem. Bylem wtedy w ci4gu. Mo2e gdybym byt
juz w momencie, w kt6rym m6j organizm m6wilby dodi, io kto *is, czy bym nie przJtrwar. pr6b
przerwania tej farsy mialem naprawdg wiele. opr6cz kaca fizycznego, i"+y 

"t* 
mia.lem kaca

moralnego. ciqglejechalem na poczuciu winy i wstydu. czulem sig gorrry. su. sip zabijalem i -
niestety - godzilem sip na to. Dopiero po latacir na mitingach anonimowych alkoiolik6w
nauczylem sip m6wi6 i uwierzylem, Ze moje slowa m ogqcoi znaczye.



- Czego dziS Laluje pan najbardziej?

,,- Zmarnowanego czasu. Wtedy te dni beztrosko mijaly, teraz dnia mi brakuje. Ci4gi
alkoholowe przecieL siQ koiczyly. Mialem cale miesi4ce bez picia. problem w tym, ze nie
rolrilem ze sob4 nic opr6cz tego,2e nie p em. Jak w danym miesi4cu nie cieipialenn na
alkoholizm, to cierpialem na pracoholizm. Frustracja narastita. co ztigo, ze zaroLfiem, jak
w.og6le siq nie rozwijalem. wchodzilem do sklepu i nie wiedzialem, cJkupowai. Nigdy nie
mialem niczego swojego. Nie znalem zasad 2ycia. Dzid wiem, jak to wszystko siQ odbliva, ale
wtedy nie mialem pojgcia.

- Nie chcial pan wr6cid do domu?
- Na stale nie, poniewaZ mama ju Z nie 2yla, a z ojczymem zawsze darlem koty.

- Jak pan sig dowiedzial o jej Smierci?

. 
- 

l9k_po 
tym iak zmarla, przez telefon od siostry. Rodzina nigdy mnie nie szukala, wtedy tez

nie. Mialem swego czasu duLy, Zal o tg sytuacjp. Wystarczylo ig)osi(, na policjp, Ze mama jest
chora. Bylem kontrolowany setki razy, wigc w koricu ktod by mi przekazal.' 

'

- Zd4i:yl pan j4 jeszcze zobaczyl?
- Tak, poniewaz co kilka lat przyj e Ld2alem na dziefi czy dwa sip pokazai. potem jechalem dalej.

Tam, gdzie latwiej zdoby| pieniqdze.

- Ale okazji, by sig po2egna6, pan nie rnial.
- Nielatwo bylo uslyszei, Le mama nie 2yje od roku. Dzi! patrzgna to z innej strony i wrerzg,

Ze Smieri jest wyzwoleniem, a z mamqtak naprawdg mogg po rozmawia| w kaidel chwili,

_ - !o kggo mial pan wtedy wigksze pretensje? Do siebie, bo pana nie bylo, czy do rodziny,
bo nie pr6bowala pana powiadomid?

. - Na pocz4tku zdecydowanie do rodziny, zwraszcza ze od, czasu do czasu od r6znych os6b
slyszalem pretensje, ze nie bylem na pogrzebie. wkurzarem si€, gdy m6wiri mi takie rzee:zy,
Czulem,2e Latwo bylo im rzLrca6 oskar2enia, a wiedzialem,2e sami nic nie zrobili, Leby mnie
odnaleA(,. Dzisiaj juZ jednak nie mam pretensji do nikogo.

- Wiara pomagala panu w najtrudniejszych chwitach?

. .- 
869 bylprzymnie, kiedy pilem czy sparem zajechany pod protem. To ja bylem z dala od nrego

i sig od niego odsuwalem. wielokrotnie rob em coi wbrew niemu. N1e szanowalem samego
siebie. wiara jest dla mnie bardzo wa2na, zawsze mam przy sobie r6?aniec, Namawiano mnie
kiedyd, Zebym zostal Arbertynem. wiedzialem jednak, ze;ie dam racly. ci4gle miate- w gtov^e,
2e nawet jesli dzis nie piig, to jutro znowu m ogp zaczqd. obsesja picia mn ie"przerastaLa.



- Do tego stopnia, 2e trafil pan do zakladu psychiatrycznego?
- I to nic nie dalo. Potrafilem spirytus w butach przeniesi, by nachlai sig z kumplami. w 12000

roku dostalem pierwszego delirium. wyl4dowalem w pasach, bo gdzies podobno na r:licy
rozmawialem z Bogiem. Przeniesli mnie do zakladu psychiat rycznego itam mnie lecz;ono.
Stwierdzono halucynozg, majaki istany maniakalno-lQkowe. Bytrem zagrozeniem dla samego
siebie. Bralem leki, do tego chlalem i najbardziej czarne Zycie robilo sig r6Zowe. Skoriczy.lo siq: tak,
2e ieszcze przyznano mi rentg. Bralem rentg jako alkoholik, naprawdEl Zabroniono mi vyielu
rzeczy. Mialem dodatkow4 ripostg dla ludzi, kt6rzy m6wi1i ,,wez sig chlopie do roboty". prze:cie2

nie mogg. skorojeslem na rencie.

- Jak ludzie postrzegaj4 bezdomnych?
- Spotykalem sig z bardzo r6Znymi przypadkami. Bywalo, 2e jedni chcieli mnie pobii, ale

w tym samym czasie inni mnie bronili. Czasem klgczalem pod koSciolem, ludzie mnie mijali bez
slowa, a potem doganiali, gdyju2 odszedlem, i dawali pieni4dze. lJwaLali, ze bycie dobryrn ro
wychodzenie na frajera, wipc woleli sig z tym nie afiszowai. Tak sig tlumaczyli. Trafialem te2 na
starsze panie, kt6re odmawiaj qc r62aniec potrafily mnie od ps6w zwyzywai. Swiadomosi
zwigkszala sip zimq.

- Niejedn4 zimg przespal pan na ulicy.
- Tveba bylo duzo siq rusza6, ogrzewa6 spiworem ijakos mozna byto wytrzymai. Spalem

w sniegu, pod brz6zkami, ale nigdy nie zam arzlem. Mo2eB6g nade mnqczuwal. w wielu takich
skrajnie fatalnych sytuacjach zastanawialem sip, po co jeszcze 2yj9? co takiego ma dla mnre
869, Ze mogg jeszcze Zy6? Sam tego sensu nie widzialem.

- MySlal pan o samob6jstwie?
- Bylem za slaby i nie chcialem zgrzeszy| w ten spos6b. Ale oczlr.viscie mialem pr6by

samob6jcze. Pr6bowalem przedawkowai tabletki. Na moje szczgscie bylem pijany, glupi
i nieudolnie sig do tego zabieralem. Dzis mydlQ, ze to mogla by6 manifestacja. rad cictry tnzyt<.
Gdybym naprawdg pragn4l smierci, poszedlbym do lasu, wzi4trbym linp i po itopocie. Moje pr6by
nie przez przypadek odbywaly siq rnigdzy ludzmi. wtedy jednak tak na to nie patrzylem. Bylem
przeruaony, inni krzywo na mnie patrzyli. Nagle zacz4lem sig bai otoczenia. Mydlalem, 2e ktos
chce mi zrobi6 krzywdE. zmienialem wiEc miejsca, uciekalem. Szukalem samotnoici.

- Ktrire momenty byly najgorsze?
- Mimo wszystko zawsze zima, choi ju2 jesieniq bylo 2le. Spadala temperat ura, padaly desz:ze,

pojawialy sip stany lpkowe. Nie cl,o{(,, ze budziiem sig na kacu w obcym miejicu, io jeszcze
zmarznipty. Nie wiedzialem gdzie iSi, co zrobii. Szedlem wipc przed siebie. Zdarzalo'mi sip
z p6j$, z Krakowa do Zakopanego, a potem z powrotem. Ciqgle uciekalem.

- S_zczeg6lnie bolesne mogly byi Swigta. Zwlaszcza,, ie jest pan osobq glgboko wierz4c4,
- wtedy serducho sciskalo najbardziej. po latach sobie uimyslowilem, )Jwtrakcie swiit albo

nie_pilem wcale, albo pilem niewiele. zawsze pojawialem siq w kodciele, chociazby nu pu.t"r"".
Stalem tam iplakalem. widzialem szczE$liwe rodziny, ale nie mialem tego co oni. Na wlasne
Zyczenie. Marzylem o szczpriciu, ale bylem za sla6y. Alkohol byl ode miie silniejszy. Dzir;iaj
mogp byi m4dry ipowtarzai frazesy o obsesji picia. wtedy w og6re tego nie odczuwarem.
Dopiero teraz mam okazjg skonlrontowa6 tr ze1we Zycie z przeszloicia,.



- Byl pan chod raz zakochany?
- Miaiem przelotne przygody w okresach, w kt6rych nie pilem. Bardzo wczejnie zrozumialem

jednak, 2e gdybym siq zkim{ zwiqzar, to bym tg osobg skzywdzil. Dzis czujg ulgg, bo wrem, ze
nie zranilem kobiety i dzieci. Mam jednak marzenia o milosci, kt6re po cz[s-ci latizu.jQ. Rouig
wszystko to, co powinienem byl zrobi6 prawie trzydziejci lat tjmu. Mam prawo jazdy,
pokoriczylem r62ne kursy. Kuzdy dzieh wpracy jest dniem, w kt6rym chca sig czegos nau"ryae.
Czujg,2eto, co wykonujg dzisiaj, jutro moZe mi sig przydai w zupelnie innej sytuacji chcialbym
wigcej zarabia|, dlatego sig uczg. Ruszylem ze sporym farstartem, aIe nii zamieizam przestai
gonii.

- Kiedy siggn4l pan dna?
^ Przyszedt moment, w kt6rym zmEczenie siggnplo zenitu i wr6cilem do domu, do olawy.

Pogodzilem sig z ojczymem, dorabialem sobie na skupie, w nocy jeldzirem po smietnikach.
czasemspalemw domu, innyn razem na ulicy. Jedn4meig mialem kolo miejskiego stadionu, rnnq
migdzy blokami. Pogodzilem sig z mysl4 Le juz nic nie osi4gng, ajedyneio --ogp, to Ly6 inie
\yzywdzie ludzi. stalem sig nagle bardzo nieprzyjemny. Nawei dia tych, kt6rzy crrc"ieii mi pornoc.
wszystko odbieralem jak atak. Kompletnie znikngly plany na przysziod6. Nie mialem j uz iy6li, ze
moie by(,lepiej. Pogodzilem sig z tym, 2e jestem i bgdg lumpem. Byrem coraz starszy, wyleciary
mi zqby, brakowalo mi sil, zdrowie sie psulo.

- Ojczym przyj4t?
- Ry1 cipzko chory, nie radzil sobie po odejdciu mamy. opiekowarem sig nim do samego korica.

Na kilka dni przed jego smierciq popros em go o wybaizenie wszystkich krzywd, 
"kt6re 

mu
w.yrz.qdzilem. wybaczyl i te2 poprosil o wybaczenie tego, jak mnie traktowal. pogodzilismy 

siQ
i byli6my razem do samego korica. pewnego ranka zabrili go szpitala, piqi godzin f,ozni"1 iuz ni"
zyl. Na jego pogrzebie bylem nawalony jak messersc-hm ii, ale 

'przyiajmniej 
tam" tytem.

Pocalowalem jego zimne czolo i do dziS pamigtam ten posmak. Vyitq,'ze na sw6j sposOU go
kochalem.

- Zostal pan sam.
- r zaczsem chlai. co moglem, to sprzedarem. Ludzie mnie okradari, kopali w moje drzwi. Nie

potrafilem sobie z tym poradzit,. Byrem slabiutki, nie prosilem o zadnqpomoc. w tali sposou siE
koriczylem. Nie utrzymywalem z nikim kontaktu. AL przyszedr do mnie kolega i wri, z molq
siostrqnam6wili mnie na odwyk. zgodzilem sip i pojechalem. Trafilem na terapi; we wrocrawiu.
cos we.mnie ppklo. Nie potrafilem jednego zdania napisai, mimo 2e wczedniej priychodz o mi to
bez trudu. chcialem sig zmienii, ale bylem przerazoiy, ze bgdq musial *ro"ie'ao au*n"ji zy"ru
i irodowiska.

- Wr6ci6 i tym razem nie upaS6?
- Bezdomni czesto zastanawiai4. sigiak zaczqc Zyd, gdy nie ma sig domu. Aja ten dom juZ

mialem. Balem sip ludzi, kt6rzy mieszkali wok6l. Gdy bfem wypity to p6r biedy, ale jak tam
wr6ci6.trz.eLwym gdy wszyscy obok pii4? No, ale wrociiem, -iesr[arc-, tap*"# ,i9 iOzny.r.,
prac, chodzilem na mitingi anonimowych alkoholik6w i w koricu zmienilem siodowisko. Ka2dy
kolejny dzieri stawal sip malym zwycigstwem, zmianq. prze2ywalem katusze, cierpiarem, ale
czuLem, Ze to ostatnia szansa.



- Ostatnia i wykorrystana?
- Tak. w trakcie trwania mundialu w RpA w 2010 roku bylem juz trze|wy. Do dzis pamigtam,

Ze.mialem stary kolorowy telewizor i jedn4 kanapg. Siedzialem i ogl4dalem mec z za meczern. po
mistrzostwach wzisem psa ze schroniska, co na tamten moment bylo dla mnie najbarclziej
odpowiedzialnym krokiem w zyciu. pomagal mi kolega. wci4z chyba nie jest 6wiadomy, jak v,,iele
dla mnie robil, dai4c mi ogromne poczucie bezpieczeastwa, wiedziarem, ze w kazdym #omencie
mogp sig do niego zwr6ci6. Ludzie na mnie patrzyri, zastanawiali siQ, czy dam sobie radg.
Z pijqcymi sig nie spotykalem, calkowicie odci4lem sig od drodowisk a.

- Co bylo najwigkszym wyzwaniem?
- Porzucenie starego zycia i rozpoczgcie nowego. Nie umialem nigdy funkcjonowai wtaki

spos6b. Do dzi6 mam problem w niekt6rych dziedzinach. A wtedy? v,islate- zmienid siQ o r80
stopni. Zrobi6 obr6t i p6jdi w drug4 strong. pozby6 sig znajomych, nie chodzii do miejsc,
w kt6rych byl alkohol i wreszcie zaakceptowa6 to, zejestem alkoholik iem. Zaczq(, dba(,o zdro,wie,
wr6cii do spoleczeristwa, by6 czlowiekiem odpowiedzialnym i placi6 rachunki. Takie prozaiozne
czynnodci doroslego czlowieka byly dla mnie - wtedy ponad citerdziestoletniego faceia - cz,yms
zupelnie nowym. Gdyby nie AA, do dzid bym nie dal rady. Spotkanie z tymi lu&mi, konfrontacj a
z podobnymi problemami - to naprawdg wiele daje.

- Co_pana najbardziej zaskoczylo w trzeinvym iryeiu?

. 
-_ Tak naprawdg caly czas.mnie co( zaskakuje, ianim przez alkohor stracilem uprawnienia,

wiele lat jeidzilem samochodem...Nlele sie okazaro, ze ponowne zdanie prawa jazdy to nie jest
taka pro.sra rzecz. P6jscie na randkp? To jakis oblgdl co ja mam niby t"j koui..i" powiedziei?
T,aficzyi? Kolana sztywne. waiciwie.czulem sip tak, jakbym od nowa muslar si qnauizy| chodzi6,
we wszystkim brakowalo mi praktyki. Mialem wiele motywacji, chcialem robi6 milowe kroki do
przodu, az w kori cu zrozumiatem,2e tylko drobnymi kroczkami mo2na dojsi do sukcesu.

- Trzefwienie to dlugi proces..Na jakim etapie jest pan po oSmiu latach niepicia?

. 
- Na pocz4tku nie pilem, ale miarem stare mydrenie. wszystkie informacje, jakie dostawarem,

odrzucalem irobilem po swojemu_. Gdy chlarem, powtanalem, Le nie dam iady i nawet nie bqdg
podchodzil 

_do tematu. Nagle tylem juz trze|wy, ale wci4Z przekonany o r*oj"; *"1i
i nieomylnodci. A tak sip nie da. Mniej wigcej rok temu przestarern negowai i zacz{ei w pe:tni
szanowai zdanie innych ludzi. przez te latanauozylem sig ich slu chat, or"az mqdrze uoi)yJa.t,, raa,
Dzid mogg im dzigkowa6. Mitingi.AA bard zo duio mi daty. pomogla te.up.uiku, po,nogi y zwyt<te
osoby, pom6gl ksi4dz. Jeszcze kilka lat temu tego nie zauwa2alem. Stosunkowo niedawno
z.acz$1m doceniai, ze mam gdzi.e spai. Mam mieszkanie, mam psa, mam przyjaci6r, do kt6rych
dzwonig, z kt6rymi sig spotykam. poznaiq swoi4 wartod6. W t ori", .i"., ' 

Z" ;.rt"n,,wartoSciowym czlowiekiem!

- Ma pan te2 stal4 pracg.
- Po kilku przygodach w r6iznych miejscach poszedlem do budowlanki. Spracam mary kredyt,

nauczylem sig szanowai wartodi pieni4dza. Nagle zaczfiem mydlei o budzLcie. Je{li izieh bez
pracy.oznacza, st6wg w plecy, to ja tej st6wy nie chcp straci6. Dojrzewam. w koricu mam taki
prawdziwy- cel ' Nie m6wig o nim, tylko do niego dazg. Gdy p em, tego celu tak naprawdg nie by,ro.
To znaczy byl, ale kr6tki: sirzar, prc qdze, a co potem to sig zobaczv...



- DziS tym celem jest...
- ..Zycie. Lubig byi rrzeLwym. Nie robiE tego dla kogos, robig to dla siebie. Nie odpuszczam

n_lwgt p chwilg. Gdybym dziS powiedzial ,,dobra, ja juL tyle lat nie prjg, nie s4 mi potrzebni
alkolrolicy, nie muszg chod,zi6 na spotkania AA, m'ogg zy6 jak kuzdy inny czlowiet,,, to
skoriczylbym szybko i marnie.

- Boi sig pan, Ze to wszystko moZe jeszcze wr6cid?

_ - Nie mam juz takich mydli, bo widzQ, ze wiele neczy w Lyciu udaro mi sig dzigki trzeiwoici.
Jeszcze niedawno jakQ( kosmiczn4 i nierealn4 wizi4 bylo zrobienie zEb6w. Dzid mam to za sob4
IeLdLp lagunL wyje2dlam za granicp, spelniam sig zawodowo. Jestem mgzczyzn4 mogg poderwai
fajn4 kobietg. wydaje mi sig, 2e po raz pierwszy w zyciu robig cos normalnie. wkurzam sip tytko
trochp, bo. malo ostatnio czltam. (smiech) paradoksarnie na kacu czytalem o wiele wigcej ksi4zek.
od Asnyka zaczynaiqc na powiesciach batalistycznych kolczqc. M6wi6 i.oruli"6 ,lo*u
nauczylem si9 dzigki literaturze.

- wczesniej wspomnial pan, ie po czgsci rearizuje p^n teraz marzenia o milosci. Jest pan
w zwi4zku?

- w tych sprawach jeszcze nie. wszystko sig utoZylo. cod siQ dzieje, pr6buig sig zwiqza6, zkobierq
po podobnych przejsciach, ale niczego nie chcq robii na silQ. Najwainiejsie, ze nie czuig sip juz
odrzucony. Zn6w wiem, Le mogg byd atrakcyjn y, Ze molna ze mn4Zyi. Nie mam juZ problemu, Zeby
um6wii sig na randkp, p6jdi do kawiarni czy potaiczyl.

- Kawal zycia przelecial panu przez palce.

.. 
- w czasach, kiedy powinienem. siE uczyi - pilem. Kiedy powinienem stai sig odpowie dziarry -

p,ilem. Gdy powinienem uloZyi sobie 2ycie - pilem. Ostatecinie wS,tr:elwiatei ifil"rrl *Lti.*.
wszystko muszg nadrabiai krok po.kroku. oczywiscie czuiq zar. iwtraszczawtedy, gdy put.E, nu
kumpli ze szkolnej lawy, krdrzy maiqszczlsliwe rodziny i i4zabezpieczeni finansowo. Boli mnre,
bo sam tak nie mam, ale czujg motf,vacjg, bo wiem, Ze jeszcze wiele przede mna.

- Jest pan szczpSliwy?

_ . - Zdecydowanie tak, choi wiem ,2e bgdzis ist .re lepiej. JuZ sig nie Spieszp. Skoro udalo mr sig
kilkarzeczy, kt6re wczesniej wydawaly sip n-ierearne, to.,lsfi zrouig wszystki, 

";;;;i;i-""y,b9d9 m6gl realizowai kolejne cele.

- 9 ""y. 
p n teraz marzy najbardziej?

, - 
- o wlasnym domu. Niewyklu czone, ze za jakis czas wyjadE za granicq, by na ten cel zarobii.

Marzy mi sip maly dom do remontu, taki o wartosci *i.uni"uJtr t oo'tysiqcy rroty.r, :.,sfi
popracowalbym kilka lat za granicau to m6glbym te pieni4ize odro2y6. eyitym tez o.rf*isri"
bardzo szczgdliwy, posiadaiqc wlasnoiciowe mieszkanie. Socjal przysparza wielu probiem6w.
Cieszp sig z tego, co mam, ale chcialbym p6jSi na swoje.

- M6glby pan dziS powiedzied, i,e z kaildej,, nawet najgorszej sytuacji da sig wyjS6 naprost4?
- Jedli sig chce, ajeszcze do tego uwierzy, to naprawdp moZna wszystko. Wiara to jest potgga, tylko
trzeba wiedzied, j ak z niej skorzystai. Nie pijp juz osiem lat, ale wiem, ze od tego, t,ory o"ris r",,y
pijany pod plotem, dzieli mnie tylko jeden kieliszek.
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