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KNYGOS RENGĖJŲ ŽODIS

ŠI KNYGA yra Anoniminių alkoholikų draugijos pagrindi-
nis tekstas. Pirmą kartą išleista 1939 metais angliškai, vėliau iš-
versta į daugelį kalbų ir milijoniniais tiražais išplito po pasaulį.

Pirmoji AA grupė Lietuvoje įsikūrė 1988 m. birželio 30 d. 
Tuometinių AA narių rūpesčiu knyga buvo išversta į lietuvių 
kalbą ir bendradarbiaujant su AA pasauline tarnyba parengta 
spaudai. 1991 metų pavasarį pasirodė pirmasis lietuviškas lei-
dimas, ir knygos pasklido po šalį. Nuo to laiko praėjus 15 metų 
AA grupės susibūrė beveik visuose Lietuvos miestuose, tūkstan-
čiai žmonių susipažino su Anoniminių alkoholikų programos 
principais ir žengia sveikimo keliu. 2006 m. buvo baigtas reda-
guoti naujas, patikslintas ir naujomis draugijos pirmeivių isto-
rijomis papildytas vertimas.  Naujai parengtoje knygoje buvo 
publikuotos ir lietuvių AA narių istorijos. Dar daugiau jų ra-
sime šiame naujausiame knygos leidime. Viliamės, kad ši kny-
ga ir toliau sėkmingai skleis AA žinią; vis nauji žmonės ras joje 
atsakymą bei viltį.

L I E T U V O S  A A  T A R N Y B A
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P RATA R M Î  A N T RA JA M  L E I D I M U I
L I E T U V I Ë  KA L B A

KNYGA, KURIÅ JÔS LAIKOTE rankose, pirmå kartå buvo
ißleista 1939 m., kai AA tebuvo apie 100 nari¨. Nuo tada ji
ißversta ^ daugiau nei 50 kalb¨. 2006 m. Anonimini¨ alkoho-
lik¨ draugijoje 180 pasaulio ßali¨ veikia daugiau nei 106 000
grupi¨, kuriose buriasi apie 2 milijonus nari¨. Íiame leidinyje
pateikiamas pagrindinis tekstas apie AA sveikimo nuo alko-
holizmo programå. Jos perduodama Ωinia nekinta jau dau-
giau nei septynis deßimtmeçius. Nors kai kurie ßiame tekste
apraßytieji reißkiniai ir mintys atspindi daugiau kaip pus∂s am-
Ωiaus senumo Jungtini¨ Valstij¨ istorines ir socialines realijas,
AA programos esm∂ ißlieka nepakitusi. Jos svarbiausias nuos-
tatas, nepaisant to, kuria kalba jos ißd∂stytos, s∂kmingai taiko
abiej¨ lyçi¨, skirtingo amΩiaus ir ^vairi¨ tautybi¨ asmenys vi-
same pasaulyje. Kalbiniai, socialiniai, profesiniai skirtumai,
klasin∂s, lytin∂s orientacijos ar ras∂s skirtyb∂s, daΩnai kompli-
kuojançios kitas Ωmoni¨ veiklos sferas, nedaro joki¨ kli∆çi¨
paveikiai perduoti AA Ωiniå. GrindΩiama asmenin∂s patirties
perdavimu, ji skleidΩiasi meil∂s bendrijoje, kur perΩengiamos
prigimties kapriz¨ ir aplinkybi¨ ribos.

I X

PRATARMĖ TREČIAJAM LEIDIMUI 
L IETUVIŲ KALBA

ŠIS, TREČIASIS, KNYGOS Anoniminiai alkoholikai leidimas lie-
tuvių kalba parengtas 2022 m. Į antrąjį, 2006 m. leidimą buvo 
įtrauktos septynių Lietuvos AA narių istorijos. Ne visi jie su-
laukė šių dienų, tačiau galime atsakingai paliudyti, kad nė vie-
nas iš jų negrįžo prie pražūtingo alkoholio vartojimo. Per pra-
bėgusius metus AA draugija Lietuvoje gerokai paaugo, išsiplėtė 
ir subrendo, todėl AA grupės Lietuvoje per Lietuvos AA tarny-
bos konferenciją išreiškė poreikį parengti naują Didžiosios kny-
gos leidimą ir papildyti jį naujomis AA narių istorijomis.

2018-aisiais minėjome 30-ąsias AA draugijos Lietuvoje įsi-
kūrimo metines. Neilgai trukus daugelis mums įprastų veiklų 
sustojo dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos, tačiau AA grupės 
greitai prisitaikė prie aplinkybių ir perkėlė veiklą į nuotolinius 
susirinkimus internetu. AA draugija įrodė, kad jokios kliūtys 
negali sutrukdyti norintiems sveikti alkoholikams dalintis savo 
patirtimi, jėgomis ir viltimi ne tik tarpusavyje, bet ir su visais, 
ieškančiais kelio į blaivybę. AA nariai visame pasaulyje išgyve-
no netgi stipresnį vienybės jausmą, o skirtingose šalyse įsikūrę 
lietuviškai kalbantys AA nariai įgijo dar daugiau galimybių su-
sitikti AA susirinkimuose.

AA draugija atvira visiems norintiems mesti gerti – ir pasie-
kusiems patį giliausią alkoholizmo dugną, ir tiems, kurie paju-
to tik pirmuosius šios klastingos ligos požymius. Į mūsų drau-
giją ateina vis daugiau moterų, jaunų žmonių, taip pat senjorų. 
Blaivybės kelią čia randa pačių įvairiausių profesijų, socialinių 
sluoksnių, išsilavinimo, tikėjimo ir pažiūrų žmonės. Šį knygos 
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P RATA R M Î  P I R M A JA M  L E I D I M U I

Tokia pratarm∂ buvo ißspausdinta 1939 m.
pirmå kartå ißleistoje knygoje

MES, ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai daugiau nei
ßimtas vyr¨ ir moter¨, kurie pasveiko, nors atrod∂, kad m∆-
s¨ proto ir k∆no b∆kl∂ – beviltißka. Pagrindinis ßios knygos
tikslas – ißsamiai papasakoti kitiems alkoholikams, kaip mes
pasveikome. Viliam∂s, kad tai, kas paraßyta ßios knygos pus-
lapiuose, visißkai ^tikins juos ir daugiau patvirtinim¨ nerei-
k∂s. Manome, kad pasakojimai iß m∆s¨ patirties pad∂s kiek-
vienam geriau suprasti alkoholikå. Juk daugelis nesuvokia,
kad alkoholikas yra sunkiai sergantis Ωmogus. Be to, esame
tikri, kad m∆s¨ gyvenimo b∆das gali b∆ti naudingas visiems
Ωmon∂ms.

Mums svarbu, kad liktume anonimißki. Íiuo metu m∆s¨
n∂ra daug, m∆s¨ per maΩai, kad gal∂tume atsiliepti ^ daugy-
b´ asmenini¨ pagalbos praßym¨ Ωmoni¨, kurie galb∆t kreip-
sis ^ mus pasirodΩius ßiai knygai. Neißsaugoj´ anonimißku-
mo, mes negal∂tume gerai atlikti savo tiesiogini¨ pareig¨ –
juk daugelis iß m∆s¨ esame verslo ar kit¨ profesij¨ Ωmon∂s.
Norime, kad suprastum∂te: m∆s¨ darbas su alkoholikais yra
gretutinis.

Kai m∆s¨ nariai raßo ar kalba apie alkoholizmå vießai, ragi-
name juos nemin∂ti savo vard¨ ir prisistatyti tiesiog Anonimi-
ni¨ alkoholik¨ draugijos nariais.

Labai nuoßirdΩiai praßome paisyti ßio pageidavimo spaudos
atstov¨. Prießingu atveju mes pakli∆tume ^ nemaloniå pad∂t^.

Mes nesame organizacija ^prastine ßio ΩodΩio reikßme.

leidimą papildėme dvylika asmeninių AA narių istorijų, atspin-
dinčių skirtingą mūsų narių patirtį. Tikimės, kad jos padės at-
rasti kelią į AA draugiją dar platesniam ratui žmonių, ieškančių 
savo gėrimo problemos sprendimo būdų. Viliamės, kad nauja-
sis leidimas prisidės prie pagrindinio draugijos tikslo – perduo-
ti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.

X
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X

Çia n∂ra joki¨ nario ar stojam¨j¨ mokesçi¨. Vienintel∂ na-
ryst∂s sålyga – nuoßirdus noras nustoti gerti. Mes nesame
susij´ su kokia nors konkreçia religija, sekta ar bendruomene,
n∂ vienai iß j¨ ir neprießtaraujame. Tiesiog norime pad∂ti ser-
gantiems Ωmon∂ms.

Mums b∆t¨ ^domu sulaukti Ωini¨ iß asmen¨, kurie pasiek∂
tam tikr¨ rezultat¨ padedami ßios knygos, ypaç iß t¨, kurie
prad∂jo dirbti su kitais alkoholikais. Mes nor∂tume jiems
pad∂ti.

Mielai laukiame mokslinink¨, medik¨ ir dvasinink¨ klau-
sim¨.

A N O N I M I N I A I  A L KO H O L I KA I

XI

1 Oksfordo grup∂s – krikßçioni¨ evangelik¨ jud∂jimas, kurio doktrinos padar∂
^takos AA 12 Ωingsni¨ programai (Red. past.).
(Ωr. http://www.recovery.org/aa/misc/oxford.html;
http://www.morerevealed.com/books/coc/chapter4.htm)

P RATA R M Î  A N T RA JA M  L E I D I M U I

Íioje pratarm∂je pateikti duomenys atspindi
draugijos pad∂t^ 1955 m.

NUO TADA, kai 1939 m. buvo paraßyta pirmoji pratarm∂
ßiai knygai, ̂ vyko daug nepaprast¨ dalyk¨. Pirmajame knygos
leidime raß∂me, kad tikim∂s, jog „kiekvienas keliaujantis al-
koholikas galiausiai ras Anonimini¨ alkoholik¨ draugijå bet
kur atvyk´s. Po du, tris ar keturis jau susib∆r∂me ^ grupeles“.

Nuo pirmojo ßios knygos leidimo iki ßio, antrojo, 1955 met¨
leidimo, jau pra∂jo ßeßiolika met¨. Per tå trumpå laikå anoni-
mini¨ alkoholik¨ grupel∂s augo kaip grybai po lietaus – da-
bar veikia 6000 grupi¨, turinçi¨ 150 000 nari¨ – pasveikusi¨
alkoholik¨. AA grupi¨ yra visose JAV valstijose ir Kanados
provincijose. AA bendruomen∂s klesti Britanijos salose, Skan-
dinavijoje, Piet¨ Afrikoje, Piet¨ Amerikoje, Meksikoje, Alias-
koje, Australijoje ir Havajuose. Daug Ωada veiklos uΩuomazgos
iß viso 50 uΩsienio ir JAV valdom¨ ßali¨. Kai kuriose Azijos
vietov∂se AA jud∂jimas dabar Ωengia pirmuosius Ωingsnius.
Daugelis draug¨ dråsina mus sakydami, kad tai tik pradΩia,
tik pranaßingas Ωenklas to, kas dar bus ateityje.

Kibirkßtis, kuri pad∂jo pagrindus pirmajai AA grupei, ^siΩieb∂
1935 m. birΩel^ Akrone, Ohajo valstijoje, bendraujant Niujor-
ko birΩos makleriui ir Akrono gydytojui. Staigus dvasinis ißgy-
venimas, kur^ makleris patyr∂ prieß pus´ met¨ sutik´s su tuo-
metin∂mis Oksfordo grup∂mis1 bendravus^ savo draugå alko-
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holikå, pad∂jo jam ißsilaisvinti nuo priklausomyb∂s alkoholiui.
Makleriui taip pat pad∂jo velionis dr. Viljamas D. Silkvortas
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nius tr∆kumus, atlyginti Ωalå tiems, kuriems esi pakenk´s, ryΩtis
pad∂ti kitiems, tik∂ti ^ Dievå ir pasitik∂ti juo.
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kitas alkoholikas, taçiau tai pad∂jo negerti tik jam paçiam.
Verslo reikalais jis atvyko ^ Akronå, çia jo verslo sumanymas
Ωlugo ir j^ ap∂m∂ baim∂, kad v∂l ims gerti. Staiga jis suprato,
kad, nor∂damas ißsigelb∂ti pats, turi perduoti savo Ωiniå ki-
tam alkoholikui. Tas kitas alkoholikas ir buvo gydytojas iß
Akrono.
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må dvasin∂mis priemon∂mis, bet jam nesisek∂. Kai makleris
papasakojo jam, kaip dr. Silkvortas apib∆dino alkoholizmå ir
jo beviltißkumå, gydytojas ∂m∂ ießkoti dvasini¨ b∆d¨ savo li-
gai gydyti su didesniu ryΩtu nei kada anksçiau. Jis ißblaiv∂jo ir
nebeg∂r∂ iki pat savo mirties 1950 m. Tai parod∂, kad alko-
holikas gali paveikti kitå alkoholikå taip, kaip niekad negal∂-
t¨ paveikti negeriantis, ir kad siekiant visißkai pasveikti b∆ti-
na daug j∂g¨ skirti darbui su alkoholikais.

Taigi makleris ir gydytojas, beveik netur∂dami vilties, pra-
d∂jo dirbti su alkoholikais, patekusiais ^ Akrono ligonin´.
Pirmasis alkoholikas, su kuriuo jie ∂m∂ bendrauti, buvo jau
prarad´s vilt^ Ωmogus, – jis akimirksniu nustojo gerti ir tapo
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treçiuoju AA nariu. Jis daugiau niekada nebeg∂r∂. Darbas su
alkoholikais t´s∂si viså 1935 m. vasarå. B∆ta daug nes∂k-
mi¨, bet retkarçiais jiems pavykdavo. Kai t¨ paçi¨ met¨ ru-
den^ makleris gr^Ωo ^ Niujorkå, pirmoji AA grup∂ jau buvo
susiformavusi, nors tuo metu niekas to dar nesuprato.

Antroji grupel∂ netrukus atsirado Niujorke, 1937 m. treçioji –
Klivlande. Be to, dar buvo pavieni¨ alkoholik¨, kurie, ißgird´
apie pagrindines AA id∂jas Akrone ar Niujorke, ∂m∂si burti
AA grupes kituose miestuose.

Iki 1937 m. pabaigos AA nari¨, kurie jau pakankamai ilgå
laikå buvo blaiv∆s, skaiçius buvo toks, jog pasidar∂ aißku, kad
tamsiame alkoholik¨ pasaulyje ^siΩieb∂ nauja ßviesa.

Jaunos, br´stançios grup∂s nusprend∂, kad jau laikas vießai
prabilti apie AA Ωiniå ir nepaprastå savo patirt^. Íis ketinimas
dav∂ vaisi¨ 1939 m. pavasar^, kai buvo ißspausdinta ßi knyga.
Tuo metu draugijai priklaus∂ apie ßimtå vyr¨ ir moter¨. Iki tol
buvusi bevard∂, jauna bendruomen∂ pasivadino „Anoniminiais
alkoholikais“ – pagal savo knygos pavadinimå. AA liov∂si eiti
apgraibomis ir ^Ωeng∂ ^ naujå vystymosi faz´.

PasirodΩius naujajai AA knygai, nutiko daug ger¨ dalyk¨.
Palank¨ straipsn^ apie jå paraß∂ Ωymus dvasininkas dr. Haris
Emersonas Fosdikas. 1939 m. ruden^ Fultonas Oursleris, tuo-
metinis Liberty redaktorius, savo Ωurnale ißspausdino straipsn^
„Alkoholikai ir Dievas“. È nedidel^ AA biurå Niujorke at∂jo
800 laißk¨. È kiekvienå laißkå buvo kruopßçiai atsakyta,
ißsiuntin∂tos broßi∆ros ir knygos. Potencialiems naujokams bu-
vo patariama susisiekti su AA grup∂ms priklausançiais daΩ-
nai keliaujançiais verslininkais. K∆r∂si naujos grup∂s, ir vis¨
nuostabai paaißk∂jo, kad AA Ωiniå galima skleisti ne tik akis ^
ak^, bet ir paßtu. Iki 1939 m. pabaigos jau 800 alkoholik¨
steng∂si ißgyti.
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1940 m. pavasar^ DΩonas R. Rokfeleris jaunesnysis suren-
g∂ savo draugams pietus, ^ kuriuos pakviet∂ AA narius, kad
ßie papasakot¨, kaip pasikeit∂ j¨ gyvenimas. Íiai naujienai ap-
skriejus pasaul^, AA v∂l gavo daug laißk¨, daug kas nusipirko
knygå Anoniminiai alkoholikai. Iki 1941 m. kovo AA nari¨
skaiçius ißaugo iki 2000. Tada DΩekas Aleksanderis (Jack
Alexander) Saturday Evening Post ißspausdino apie draugijå
straipsn^, kuriame taip patraukliai jå apraß∂, kad ießkantys pa-
galbos alkoholikai ∂m∂ pl∆ste pl∆sti pas AA. 1941 m. pabai-
goje AA nari¨ skaiçius jau siek∂ 8000. Nari¨ daug∂jo it gryb¨
po lietaus. AA tapo nacionaline organizacija.

Draugija ̂ Ωeng∂ ̂  bauginant^ ir jaudinant^ laikotarp^. Jos lau-
k∂ ißbandymas: ar gal∂s ßi gausyb∂ anksçiau taip netvarkingai
gyvenusi¨ alkoholik¨ s∂kmingai susitikin∂ti ir veikti ißvien?
Ar nekils ginç¨ d∂l naryst∂s, vadovavimo ir pinig¨? Ar nebus
siekiama valdΩios ir prestiΩo? Ar nekils nesutarim¨, kurie skal-
dyt¨ AA? Netrukus ßios problemos uΩgriuvo vos ne kiekvienå
AA grup´. Taçiau ßi gåsdinanti patirtis ^tikino, kad anonimi-
niai alkoholikai turi laikytis drauge – arba praΩ∆ti atskirai.
Draugija tur∂jo susivienyti arba „pasitraukti nuo scenos“.

Jau susiformavusius principus, kuri¨ laikydamiesi gal∂jo iß-
gyventi pavieniai alkoholikai, reik∂jo ißpl∂toti taip, kad jie pa-
d∂t¨ AA grup∂ms ir visai AA bendrijai ißlikti ir efektyviai veikti.
Laik∂m∂s nuomon∂s, kad draugija negali nepriimti jokio al-
koholiko ar alkoholik∂s, kad m∆s¨ lyderiai turi tarnauti, o ne
valdyti, kad kiekviena grup∂ turi b∆ti savarankißka ir joje ne-
gali b∆ti taikomas joks profesionalus gydymas. Neturi b∆ti
joki¨ rinkliav¨ ar mokesçi¨, – ißlaidas padengia m∆s¨ savano-
rißkos pinigin∂s aukos. Turi b∆ti kiek ^manoma maΩiau orga-
nizuotos veiklos, netgi m∆s¨ biuruose. M∆s¨ vießieji ryßiai tu-
ri b∆ti gr^sti draugijos patrauklumu, o ne agitacija. Buvo
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nuspr´sta, kad visi AA nariai turi likti anonimais spaudoje,
radijuje, televizijoje ar filmuose. Draugija netur∂t¨ jokiomis
aplinkyb∂mis reikßti vießo pritarimo, sudaryti såjung¨ arba
veltis ^ visuomen∂s diskusijas.

Tokia buvo AA Dvylikos tradicij¨, pilnai pateikt¨ 218 ßios
knygos puslapyje, esm∂. Nors n∂ vienas iß ßi¨ princip¨ nebu-
vo nei taisykl∂, nei ^statymas, iki 1950 m. jie tapo priimtini
daugeliui, ir pirmoji AA tarptautin∂ konferencija Klivlande
juos patvirtino. Steb∂tina n∆dienos AA vienyb∂ yra vienas ver-
tingiausi¨ m∆s¨ draugijos turt¨.

Kol buvo sprendΩiamos vidin∂s paaugusios draugijos pro-
blemos, visuomen∂s palankumas Anoniminiams alkoholikams
augo ne dienomis, o valandomis. Tai l∂m∂ dvi pagrindin∂s
prieΩastys: daugyb∂ pasveikusi¨ alkoholik¨ ir v∂l susijungu-
sios ßeimos. Tai dar∂ visiems ^sp∆d^. Iß vis¨ alkoholik¨, kurie
at∂jo pas AA ir iß ties¨ band∂ mesti gerti, 50% ißblaiv∂jo iß
karto ir daugiau nebeg∂r∂, 25% tapo blaiv∆s po  keli¨  atkry-
çi¨, kit¨, kurie irgi lank∂si AA susirinkimuose, b∆kl∂ bent jau
pager∂jo. T∆kstançiai kit¨, apsilank´ keliuose AA susirinki-
muose nusprend∂, kad AA programa ne jiems. Bet nemaΩai j¨
(maΩdaug du iß trij¨) po kurio laiko sugr^Ωo pas AA.

Kita palankumo Anoniminiams alkoholikams prieΩastis bu-
vo draug¨ (medik¨, dvasinink¨, spaudos atstov¨ ir daugyb∂s
kit¨ m∆s¨ ßalininkais tapusi¨ Ωmoni¨) pagalba, be jos tikriau-
siai nedaug b∆tume pajud∂j´ ^ priek^. Kai kurios AA pirm¨j¨
draug¨ medik¨ ir dvasinink¨ rekomendacijos ißspausdintos
ßioje knygoje.

Anoniminiai alkoholikai n∂ra religin∂ organizacija. Mes
nepropaguojame jokio konkretaus medicininio poΩi∆rio, nors
bendradarbiaujame su medicinos specialistais ir religij¨ at-
stovais.
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Prieß alkoholizmå visi lyg∆s, tod∂l mes esame Amerikos at-
spindys. Toks pats demokratißkas procesas vyksta ir tolimose
ßalyse. Tarp m∆s¨ yra ir katalik¨, ir protestant¨, ir Ωyd¨, ir
induist¨, taip pat ßiek tiek musulmon¨ ir budist¨. Daugiau
nei 15% m∆s¨ nari¨ yra moterys.

Íiuo metu m∆s¨ nari¨ skaiçius kasmet padid∂ja maΩdaug
20%. Kadangi pasaulyje yra keli milijonai tikr¨ ir potenciali¨
alkoholik¨, m∆s¨ nuveikti  darbai t∂ra laßas j∆roje. Veikiausiai
gal∂sime pad∂ti ißspr´sti tik dal^ alkoholizmo problemos. Mes
neturime monopolio alkoholik¨ gydymui, bet tikim∂s, kad
visi, kurie dar nerado atsakymo, ras j^ ßios knygos puslapiuo-
se ir pasuks drauge su mumis keliu ^ naujå laisv´.
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1 1987 m. 117 ßali¨ buvo 73 000 grupi¨.
2 1987 m. beveik treçdalis nari¨ yra moterys, apie penktadalis –
jaunesni nei 30 met¨.

PRATARMÎ TREÇIAJAM LEIDIMUI

1976 METË KOVÅ, kai buvo ißspausdintas ßis leidi-
mas, Anonimini¨ alkoholik¨ draugijos nari¨ skaiçius visame
pasaulyje siek∂ daugiau nei milijonå, grupi¨ skaiçius – 28 000,
ßali¨, kuriose veik∂ draugija – 901.

AA grup∂se JAV ir Kanadoje atliktos apklausos rodo, kad
AA pasiekia ne tik vis daugiau, bet ir vis ^vairesni¨ Ωmoni¨.
Moterys dabar sudaro daugiau nei ketvirtadal^ AA nari¨ bei
treçdal^ naujok¨. 7% AA nari¨ yra jaunesni nei 30 met¨, tarp
j¨ daug paaugli¨2.

Pagrindiniai AA programos principai tinka ne tik skirtingo
gyvenimo stiliaus, bet ir skirting¨ tautybi¨ Ωmon∂ms. Dvylika
Ωingsni¨, AA programos esm∂, vienoje ßalyje gali vadintis los
doce pasos, kitoje les douze etapes, bet jie tiesia tå pat^ pirm¨-
j¨ Anonimini¨ alkoholik¨ nari¨ pramintå keliå ^ ißgijimå.

Nepaisant to, kad draugijos nari¨ skaiçius gerokai ißaugo ir
plinta pasaulyje nebe pirmus metus, AA ißlieka paprasta ir as-
menißka. Kasdien kurioje nors pasaulio vietoje vienas alkoho-
likas kalbasi su kitu ir dalijasi savo patirtimi, stiprybe, viltimi
ir taip Ωengia ißgijimo link.

X V I I I



XVII

1 1987 m. 117 ßali¨ buvo 73 000 grupi¨.
2 1987 m. beveik treçdalis nari¨ yra moterys, apie penktadalis –
jaunesni nei 30 met¨.

PRATARMÎ TREÇIAJAM LEIDIMUI

1976 METË KOVÅ, kai buvo ißspausdintas ßis leidi-
mas, Anonimini¨ alkoholik¨ draugijos nari¨ skaiçius visame
pasaulyje siek∂ daugiau nei milijonå, grupi¨ skaiçius – 28 000,
ßali¨, kuriose veik∂ draugija – 901.

AA grup∂se JAV ir Kanadoje atliktos apklausos rodo, kad
AA pasiekia ne tik vis daugiau, bet ir vis ^vairesni¨ Ωmoni¨.
Moterys dabar sudaro daugiau nei ketvirtadal^ AA nari¨ bei
treçdal^ naujok¨. 7% AA nari¨ yra jaunesni nei 30 met¨, tarp
j¨ daug paaugli¨2.

Pagrindiniai AA programos principai tinka ne tik skirtingo
gyvenimo stiliaus, bet ir skirting¨ tautybi¨ Ωmon∂ms. Dvylika
Ωingsni¨, AA programos esm∂, vienoje ßalyje gali vadintis los
doce pasos, kitoje les douze etapes, bet jie tiesia tå pat^ pirm¨-
j¨ Anonimini¨ alkoholik¨ nari¨ pramintå keliå ^ ißgijimå.

Nepaisant to, kad draugijos nari¨ skaiçius gerokai ißaugo ir
plinta pasaulyje nebe pirmus metus, AA ißlieka paprasta ir as-
menißka. Kasdien kurioje nors pasaulio vietoje vienas alkoho-
likas kalbasi su kitu ir dalijasi savo patirtimi, stiprybe, viltimi
ir taip Ωengia ißgijimo link.

X I X

90.

.



XVIII

P RATA R M Î  K E T V I RTA JA M  L E I D I M U I

ÍIS, KETVIRTASIS, knygos Anoniminiai alkoholikai leidimas
ißvydo dienos ßvieså naujojo t∆kstantmeçio pradΩioje, 2001 met¨
lapkrit^. Treçiasis leidimas iß∂jo 1976 m., nuo to laiko AA na-
ri¨ skaiçius pasaulyje beveik padvigub∂jo ir siekia apie du mi-
lijonus. 150 ßali¨ veikia apie 100 800 AA grupi¨.

Literat∆ra suvaidino svarb¨ vaidmen^ AA pl∂totei. Pra∂jusio
ßimtmeçio paskutin^ ketvirt^ gausyb∂ AA literat∆ros buvo iß-
versta ^ daugel^ kalb¨ ir dialekt¨. PasirodΩius AA literat∆rai
ßalyse, kur AA s∂kla jau buvo pas∂ta ir sudygusi, ji akimirks-
niu suveß∂jo. Íiuo metu knyga Anoniminiai alkoholikai yra
ißversta ^ daugyb´ kalb¨.

Ûinia apie pasveikimå pasiek∂ labai daug Ωmoni¨ ir paliet∂
dar daugiau kençiançi¨ alkoholik¨ gyvenim¨. Kai 1939 m.
buvo paraßyta fraz∂ „Èprastin∂mis sålygomis mes niekuomet
nebendrautume“ (Ωr. ßios knygos 16 p.), kalb∂ta apie draugijå,
kurios nariai daugiausia buvo panaßios kilm∂s, socialin∂s ir
ekonomin∂s pad∂ties vyrai (bei keletas moter¨). Pasirod∂, jog
ßie ΩodΩiai, kaip ir daugelis pamatini¨ AA tekst¨, buvo kur
kas pranaßingesni nei gal∂jo ^sivaizduoti draugijos ^k∆r∂jai.
Istorijos, kuriomis papildytas ßis leidimas, rodo, jog draugi-
jos nari¨ amΩius, lytis, ras∂ ir kult∆ra suteikia galimyb´ skleisti
Ωiniå vis¨ socialini¨ sluoksni¨ atstovams; pirmieji ßimtas na-
ri¨ apie tai b∆t¨ gal∂j´ tik pasvajoti.

M∆s¨ literat∆ra ißsaugojo esmin´ AA Ωiniå nepakitusiå,
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XIX
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kitais alkoholikais visoje ßalyje ar pasaulyje. Susirinkimai elekt-
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stiprybe ir viltimi, kad likt¨ blaiv∆s ir pad∂t¨ kitiems alkoho-
likams. Nesvarbu, kur bendraut¨ – ar internete, ar akis ^ ak^,
anoniminiai alkoholikai tarpusavyje kalbasi galinga ir paprasta
ßirdΩi¨ kalba.
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G Y DY T O J O  N U O M O N Î

MES, ANONIMINIË ALKOHOLIKË draugijos nariai, mano-
me, kad skaitytojui bus ^domu, kaip ßioje knygoje apraßytå
sveikimo programå vertina medikai. Ètikinamå liudijimå gal∂t¨
pateikti medikas, kuris mat∂ m∆s¨ nari¨ kançias ir buvo j¨ su-
gråΩintos sveikatos liudininkas. Gavome laißkå iß Ωinomo moksl¨
daktaro, plaçiai pagars∂jusios ligonin∂s, gydançios nuo alko-
holio ir narkotik¨ priklausomyb∂s, vyriausiojo gydytojo:

Tiems, kuriuos tai domina
Aß daug met¨ specializavausi gydyti alkoholizmå.
1934 met¨ pabaigoje gydΩiau ligon^, kompetentingå savo srities

specialistå, pasiturint^ verslininkå, – jis, mano akimis Ωi∆rint, buvo
beviltißkas alkoholikas.

Gydydamasis treçiå kartå jis suΩinojo apie galimå b∆då pasveikti.
Dalis jo sveikimo plano buvo perteikti savo id∂jas kitiems alkoholi-
kams. Jis ̂ teig∂ jiems, kad ßie turi daryti lygiai tå pat^ ir perduoti jas
dar kitiems. Visa tai tapo pagrindu atsirasti sparçiai did∂jançiai to-
ki¨ Ωmoni¨ ir j¨ ßeim¨ draugijai. Atrodo, ßis Ωmogus ir daugiau nei
ßimtas kit¨ pasveiko.

Aß asmenißkai tur∂jau daugyb´ pacient¨, kuriems nebepad∂jo jo-
kie kiti metodai.

Knygoje minimi faktai yra ißskirtinai svarb∆s medicinai. D∂l gali-
mybi¨ sparçiai pl∂stis ßi grup∂ gali reikßti naujå erå alkoholizmo
istorijoje. Galb∆t tie Ωmon∂s rado ißeit^ t∆kstançiams atsid∆rusi¨j¨
panaßioje situacijoje.

J∆s galite pasikliauti absoliuçiai viskuo, kå jie pasakoja apie save.
NuoßirdΩiausiai j∆s¨,

Viljamas D. Silkvortas, medicinos daktaras

XXI

M∆s¨ praßymu ß^ laißkå paraß´s gydytojas maloniai sutiko
plaçiau ißd∂styti savo nuomon´; tekstas pateikiamas Ωemiau.
Jis patvirtina tai, kuo mes, kentusieji alkoholio sukeltas kan-
çias, privalome patik∂ti: alkoholiko k∆nas ir jo protas yra
nenormal∆s. M∆s¨ netenkina teiginys, jog negalime kontro-
liuoti savo g∂rimo tik tod∂l, kad nesame prisitaik´ gyventi,
b∂game nuo tikrov∂s ar tiesiog buvome paΩeisti psichißkai.
Tame yra nemaΩai tiesos, kai kuriems iß m∆s¨ ßis apib∆dinimas
ypaç tinka. Bet mes tikrai Ωinome, kad taip pat sirgome fiziß-
kai. M∆s¨ ^sitikinimu, alkoholiko paveikslas n∂ra ißsamus, jei
neatsiΩvelgiama ^ jo fizin´ b∆kl´.

Mus sudomino gydytojo teorija, kad esame alergißki alko-
holiui. Apie tai, ko ji verta, m∆s¨, ne specialist¨, nuomon∂
n∂ra svarbi. Taçiau mes, d∂l g∂rimo tur∂j´ problem¨ Ωmon∂s,
galime pasakyti, kad toks poΩi∆ris yra logißkas. Jis paaißkina
daugel^ kitaip nepaaißkinam¨ dalyk¨.

Mes radome ißeit^ dirbdami dvasin^ ir altruistin^ darbå,
taçiau stipriai pagiringam, apspangusiam alkoholikui pir-
miausia si∆lytume gultis ^ ligonin´. Prieß supaΩindinant j^
su programa daΩniausiai b∆tina, kad jo måstysena b∆t¨
aißki, – tuomet daugiau galimybi¨, kad jis supras ir priims,
kå jam si∆lome.

Gydytojas raßo:

Íioje knygoje gvildenamos temos, man regis, ypaç svarbios d∂l
priklausomyb∂s nuo alkoholio kençiantiems Ωmon∂ms.

Tai galiu tvirtinti, remdamasis savo ilgamete darbo vyriausiuoju
gydytoju patirtimi vienoje seniausi¨ ßalies alkoholio ir narkotik¨
susirgim¨ klinik¨.

Jutau tikrå pasitenkinimå, kai buvau papraßytas paraßyti keletå
ΩodΩi¨ tema, kuri taip meistrißkai ir detaliai atskleidΩiama ßios
knygos puslapiuose.
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Mes, gydytojai, jau seniai suvok∂me, kad tam tikra moralin∂s psi-

chologijos forma gyvybißkai svarbi alkoholikams, bet jå taikyti mums

buvo ne pagal j∂gas. Nepaisant m∆s¨ ultramoderni¨ standart¨ ir

mokslinio poΩi∆rio ^ viskå, mes galb∆t nesame gerai pasireng´ pa-

naudoti tas g∂rio j∂gas, kurios yra uΩ m∆s¨ sintetinio Ωinojimo rib¨.

Prieß daugel^ met¨ vienas pagrindini¨ ßios knygos autori¨ kaip

pacientas pateko ^ m∆s¨ ligonin´. B∆nant çia jam kilo tam tikr¨

minçi¨, kurias jis tuçtuojau pritaik∂ praktikoje.

V∂liau jis papraß∂ leisti jam papasakoti savo istorijå kitiems ligo-

nin∂s pacientams. Íiek tiek b∆gßtavome, bet sutikome. Mes mat∂-

me ißties ^domi¨ atvej¨. Tieså sakant, daugelis iß j¨ stulbinantys.

Visus, ilgai ir sunkiai dirbusius su alkoholikais, iß tikr¨j¨ ̂ kvepia ßi¨

Ωmoni¨ nesavanaudißkumas, visißkas motyv¨ pasipelnyti netur∂jimas

ir j¨ bendrumo dvasia. Jie tiki savimi, o dar labiau tiki j ∂ g a ,

sugråΩinançia chronißkus alkoholikus nuo mirties vart¨.

Savaime aißku, kad alkoholikå reikia ißvaduoti nuo fizinio pot-

raukio alkoholiui ^prastin∂mis proced∆romis ligonin∂je. Tik tuomet

psichologin∂s priemon∂s b∆na maksimaliai naudingos.

Mes sak∂me tai prieß kelerius metus ir esame d∂l to tikri dabar –

alkoholis veikia chronißkus alkoholikus alergißkai. Nevaldomo pot-

raukio fenomenas b∆dingas tik ßiems Ωmon∂ms; saikingai vartojan-

tiems jis nepasireißkia. Alergißkiems Ωmon∂ms niekuomet ir jokiu

pavidalu n∂ra saugu vartoti alkohol^. Susiformavus ̂ proçiui gerti ir

supratus, kad jo neißeina atsikratyti, prarandamas pasitik∂jimas sa-

vimi ir atrama Ωmogißkajame pasaulyje. Tuomet kaupiasi proble-

mos, kurias spr´sti tampa ne^manomai sud∂tinga.

Jausmingi maldavimai retai kada padeda. Alkoholikus gali sudo-

minti ir prilaikyti tik stipri ir prasminga Ωinia. Beveik visais atvejais

j¨ idealai turi b∆ti paremti aukßtesne uΩ juos paçius J∂ga, kad jie

gal∂t¨ kurti gyvenimå iß naujo.

Jei kam nors atrodo, kad mes, alkoholik¨ ligonini¨ gydytojai psi-
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chiatrai, esame kiek sentimental∆s, tegu pab∆na kartu su mumis

ligonin∂s ^vyki¨ s∆kuryje, pamato t¨ Ωmoni¨ tragedijas, netekusias

vilties j¨ Ωmonas, maΩus vaikus; tegu kasdien paießko ißeities spr´s-

dami ßias problemas – j¨ yra net tada, kai jie miega. Tuomet ir

didΩiausias cinikas nesisteb∂t¨, kad mes pritariame ir skatiname ß^

såj∆d^. Tur∂dami ilgamet´ darbo patirt^ jauçiame, kad nesame mat´

nieko paveikesnio, kas gal∂t¨ pad∂ti ßiems Ωmon∂ms gr^Ωti ^ gyve-

nimå s∂kmingiau nei ßis plintantis altruistinis jud∂jimas.

DaΩniausiai vyrai ir moterys geria tod∂l, kad jiems patinka alko-

holio daromas poveikis. Íis poj∆tis toks apgaulingas, kad po kurio

laiko jie nebegali atskirti tiesos nuo apgaul∂s, net jei pripaΩ^sta al-

koholio Ωalå. Gyvenimas nuolat geriant jiems atrodo visai norma-

lus. Jie b∆na neram∆s, irzl∆s ir nepatenkinti, kol neißgeria – tuomet

patiria palengv∂jimå ir palaimå. Jie mato, kaip geria kiti – jiems juk

nieko bloga nenutinka. Jie nuolat pasiduoda norui ißgerti (taip b∆-

na daugeliui), tod∂l atsiranda nenumaldomas potraukis alkoholiui.

V∂liau jie ißgyvena labai gerai Ωinomas stadijas – daugiadien∂s iß-

gertuv∂s, pabudusios såΩin∂s grauΩatis ir tvirtas apsisprendimas dau-

giau nebegerti. Visa tai kartojasi daugel^ kart¨. Vilties pasveikti lie-

ka labai maΩai, kol Ωmogus nepatiria esmini¨ psichini¨ pokyçi¨.

Kita vertus – tai gali pasirodyti keista tiems, kurie to nesuvokia, –

kartå ^vykus psichiniams pokyçiams tas pats pasmerktasis, tur∂j´s

tiek daug problem¨, kad buvo prarad´s vilt^ kada nors jas ißspr´sti,

staiga pajunta galintis lengvai valdyti savo potrauk^ alkoholiui. Tam

reikia tik ßiek tiek pastang¨ laikytis keli¨ paprast¨ taisykli¨.

È mane kreipdavosi Ωmon∂s su nuoßirdΩiais ir nevilties kupinais

praßymais: „Daugiau taip nebegaliu, gydytojau! Aß turiu viskå,

d∂l ko verta gyventi! Aß privalau sustoti, bet negaliu! J∆s turite

man pad∂ti!“

Su ßia problema susid∆r´s såΩiningas gydytojas kartais jauçia

profesin^ bej∂gißkumå. Jis panaudoja visas savo Ωinias, taçiau to
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neuΩtenka. DaΩnas jauçia, jog tam, kad psichika iß esm∂s pasikeist¨,

nepakanka Ωmogaus j∂g¨. Nepaisant to, kad psichiatrai ißgyd∂ dau-

gyb´ Ωmoni¨, mes, gydytojai, turime pripaΩinti: vis d∂lto nedaug

tenuveik∂me spr´sdami alkoholizmo problemå. Daugelio alkoho-

lik¨ neveikia ^prasti psichologiniai metodai.

Nesutinku su tais, kurie mano, kad alkoholizmas – tai proto

kontrol∂s stoka. Aß gydΩiau aib´ Ωmoni¨, kurie ißtisus m∂nesius

atkakliai spr´sdavo kokiå nors problemå ar verslo reikalå, kur^

tam tikru metu reik∂davo atlikti. S∂km∂ jau b∆davo visai çia pat,

taçiau dienå ar kelias dienas iki ißsispr´s reikalai jie ißgerdavo, ir

nenumaldomas potraukis iß karto tapdavo svarbesnis uΩ visus ki-

tus dalykus, toks svarbus, kad jie neuΩbaigdavo prad∂t¨ darb¨.

Íie Ωmon∂s g∂r∂ ne tam, kad uΩsimirßt¨. Jie g∂r∂, kad numalßint¨

potrauk^, kurio negal∂jo suvaldyti protas.

Yra daugyb∂ atvej¨, kai situacijoje, kuri susidaro d∂l ßio fenomeno,

Ωmon∂s nustoja kovoti ir paaukoja savo gyvybes.

Sunkiausia yra klasifikuoti alkoholikus. Knygoje ßito nesiekiama.

Mums visiems paΩ^stamas alkoholik¨ – emocißkai nestabili¨ psi-

chopat¨ – tipas. Jie nuolat ruoßiasi „daugiau iß viso nebegerti“. Juos

itin grauΩia såΩin∂, jie daug kart¨ pasiryΩta liautis, bet niekuomet

galutinai neapsisprendΩia.

Yra Ωmoni¨, nenorinçi¨ pripaΩinti, kad jie negali gerti. Jie ießko

^vairi¨ b∆d¨ ißgerti, keiçia g∂rimo r∆ß^ ar aplinkå. Esama Ωmoni¨,

^sitikinusi¨, kad jie gal∂s saugiai gerti, ißbuv´ kur^ laikå visißkai blai-

v∆s. Yra ir visai nenusp∂jam¨, maniakißkai depresißk¨ Ωmoni¨ ti-

pas. Apie juos b∆t¨ galima paraßyti viså skyri¨.

Esama visais atΩvilgiais normali¨ Ωmoni¨, ißskyrus poveik^, kur^

jiems daro alkoholis. DaΩnai tai gab∆s, protingi, draugißki Ωmon∂s.

Visiems jiems ir daugeliui kit¨ tip¨ b∆dingas vienas bendras simp-

tomas: vos paragavus alkoholio, jiems kyla nenumaldomas potrau-

kis gerti. Kaip mes sp∂jame, ßis fenomenas gali b∆ti alergijos apraißka.
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Tuo ßie Ωmon∂s skiriasi nuo kit¨, jie sudaro atskirå Ωmoni¨ katego-

rijå. Iki ßiol niekam ir jokiais mums Ωinomais gydymo metodais

nepavyko to ^veikti. Vienintel∂ pagalba, kuriå galime pasi∆lyti, yra

visißkas susilaikymas nuo alkoholio.

Íis teiginys tuçtuojau bloßkia mus ^ karßt¨ ginç¨ s∆kur^. Ißsakyta

labai daug „uΩ“ ir „prieß“, taçiau daugelis gydytoj¨ mano, kad

chronißki alkoholikai yra pasmerkti.

Kur ißeitis? Galb∆t geriausiai atsakyçiau papasakoj´s apie vienå

patyrimå.

MaΩdaug metai prieß ß^ ^vyk^ vienas vyras buvo atveΩtas gydyti

nuo chronißko alkoholizmo. Jis buvo kiek apsigyd´s skrandΩio

kraujopl∆d^, bet atrod∂, kad jo psichika patologißkai degradavusi.

Gyvenime jis buvo prarad´s viskå, kas vertinga, ir, galima sakyti,

gyveno vien tam, kad gert¨. Jis atvirai pripaΩino nepuosel∂jås joki¨

vilçi¨. Po detoksikacijos buvo nustatyta, kad negr^Ωtam¨ pokyçi¨

smegenyse n∂ra. Ûmogus pri∂m∂ ßioje knygoje pateiktå programå.

Po met¨ jis man paskambino, nor∂jo pasimatyti. Aß patyriau labai

keistå jausmå. PaΩinau tå Ωmog¨ iß vardo, vos atpaΩinau jo bruoΩus,

bet tuo panaßumas ir baig∂si. Iß drebançio, netekusio vilties vyro

pakrikusiais nervais jis virto trykßtançiu pasitik∂jimu savimi, viskuo

patenkintu Ωmogumi. Pakalb∂jau su juo, bet taip ir negal∂jau patik∂-

ti, kad paΩinojau j^ anksçiau. Man jis buvo ir liko nepaΩ^stamasis.

Pra∂jo daug laiko, alkoholio jis nevartoja iki ßiol.

Kai mano protui reikia ^kv∂pimo, daΩnai måstau apie kitå atvej^,

kur^ patyriau su Ωinomu Niujorko gydytoju. Pacientas pats sau nus-

tat∂ diagnoz´. Nusprend´s, kad situacija beviltißka, ir pasiryΩ´s mirti,

jis pasisl∂p∂ apleistoje darΩin∂je. J^ ißgelb∂jo paießkos grup∂ ir be-

viltißkos b∆kl∂s atveΩ∂ ^ m∆s¨ ligonin´. Atsigav´s fizißkai jis man

pareißk∂, kad gydymas yra j∂g¨ ßvaistymas, nes aß, kaip ir visi iki

ßiol sutikti gydytojai, negaliu garantuoti jam, kad ateityje jis tur∂s

„valios stipryb∂s“ atsispirti post∆miui gerti.
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Tuo ßie Ωmon∂s skiriasi nuo kit¨, jie sudaro atskirå Ωmoni¨ katego-
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nuo chronißko alkoholizmo. Jis buvo kiek apsigyd´s skrandΩio
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X X V I I



XXVI

Jo problemos, susijusios su alkoholiu, buvo tokios painios, o dep-

resija tokia gili, kad mes buvome uΩtikrinti – jam gal∂t¨ pad∂ti tik

vadinamoji „moral∂s psichologija“. Bet tur∂jome abejoni¨, ar ir ji

bus veiksminga.

Vis d∂lto jis pasidav∂ ßios knygos id∂joms ir jau labai daug met¨

negeria n∂ laßo. Retkarçiais j^ sutinku – jis puikus pavyzdys vyro, su

kuriuo kiekvienas nor∂t¨ tur∂ti reikal¨.

NuoßirdΩiai patariu kiekvienam alkoholikui ^d∂miai perskai-

tyti viså knygå. Galb∆t pradΩioje jie ßaipysis, taçiau perskait´

veikiausiai melsis.

Viljamas D. Silkvortas, medicinos daktaras

Pirmas skyrius

B I LO  I S T O R I JA

NAUJOSIOS ANGLIJOS mieste, ^ kur^ paskyr∂ mus, jaunus
karininkus iß Platsburgo, buvo juntamas karo karßtis. Mes jau-
t∂m∂s pamaloninti, kone didvyriai, kai gerbiami miesto gy-
ventojai priimdavo mus savo namuose. Meil∂, pripaΩinimas,
karas – didingos akimirkos, pramaißiui su pasilinksminimais.
Pagaliau aß pajutau gyvenimo skon^, o besilinksmindamas at-
radau alkohol^. Aß uΩmirßau grieΩtå namißki¨ nuomon´ ir j¨
persp∂jimus d∂l g∂rimo. Po kurio laiko mes ißplauk∂me uΩ
Atlanto. Buvau labai vienißas ir toliau g∂riau alkohol^.

Ißsilaipinome Anglijoje. Kartå apsilankiau Vinçesterio ka-
tedroje. Ten labai susijaudinau; iß∂jau paklaidΩioti aplinkui.
Mano d∂mes^ patrauk∂ seno kapo akmuo, ant kurio buvo
keistos eil∂s:

Çia ilsisi Hempßyro grenadierius
Kur^ mirtis pakirto vietoj
Íalto alaus lig dugno neißg∂rus
Íaunaus kareivio atminimas neißbl∂s
Ar b∆t¨ krit´s m∆ßy nuo mußkietos
Ar nuo taur∂s

Nelaim´ pranaßaujantis ^sp∂jimas, bet aß nekreipiau d∂mesio.
Dvideßimt dvej¨ met¨ ir jau karo veteranas, aß pagaliau gr^-

Ωau namo. Maniau esås lyderis: ar mano kovos draugai nero-
d∂ man ypatingos pagarbos Ωenkl¨? Èsivaizdavau, jog mano
talentas leis vadovauti milΩinißkam verslui, kur^ tvarkysiu vi-
sißkai pasitik∂damas savimi.
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Îmiau lankyti vakarinius teis∂s kursus ir ^sidarbinau anali-
tiku laidavimo kompanijoje. RyΩtas nugal∂ti trykßte tryßko.
Aß ^rodysiu pasauliui, ko esu vertas. Darbo reikalai atved∂
mane ^ Volstritå. PamaΩu ∂miau dom∂tis birΩa. Daugelis Ωmo-
ni¨ çia prarado pinigus, taçiau kai kurie tapo labai turtingi.
Kod∂l ne aß? Studijavau ekonomikå ir verslå, taip pat ir teis´.
Buvau potencialus alkoholikas ir vos neißkritau iß teis∂s kurs¨.
Per vienå baigiam¨j¨ egzamin¨ buvau toks girtas, kad negal∂-
jau nei måstyti, nei raßyti. Nors g∂riau dar ne daugiadien∂mis,
g∂rimas jau k∂l∂ nerimå mano Ωmonai. Mes ilgai kalb∂davo-
m∂s, ißsklaidydavau jos nuogåstavimus pasakodamas, kad ge-
nijai suk∆r∂ geriausius darbus b∆dami girti; b∆tent taip gim∂
daugelis diding¨ filosofini¨ id∂j¨.

Dar nebaig´s studij¨, aß jau Ωinojau, kad teis∂ – ne man.
Mane buvo ^suk´s viliojantis Volstrito verpetas. Aß Ωav∂jausi
verslo ir finans¨ lyderiais. Iß girtavimo ir spekuliacij¨ lydinio
∂miau kaldintis ginklå, kuris vienå dienå sugr^ß it bumerangas
ir vos nesudraskys man´s ̂  skutus. Gyvendami kukliai, mes su
Ωmona susitaup∂me 1000 doleri¨. Jie buvo investuoti ̂  tuo me-
tu pigius ir gan∂tinai nepopuliarius vertybinius popierius. Aß
teisingai numaçiau, kad vienå dienå j¨ vert∂ labai pakils. Nors
savo draug¨ makleri¨ nepavyko ^tikinti, kad pasi¨st¨ mane
apΩi∆r∂ti pad∂ties gamyklose ir administracijose, mes su Ωmo-
na vis tiek nusprend∂me vykti. Buvau ^sitikin´s, jog daugelis
Ωmoni¨ praranda pinigus birΩose d∂l to, kad nepaiso rinkos.
V∂liau susigalvojau ir daugiau prieΩasçi¨.

Met∂me visus darbus ir ißburzg∂me motociklu, ^ priekabå
sugr∆d´ palapin´, antklodes, drabuΩi¨ ir tris storiausius fi-
nans¨ tarnybos Ωinynus. Draugai laik∂ mus pamiß∂liais. Gal-
b∆t jie buvo teis∆s. Man sek∂si spekuliuoti, taigi tur∂jome ßiek
tiek pinig¨. Taçiau nenor∂dami prarasti savo santaup¨, m∂-
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nes^ padirb∂jome ∆kyje. Ilgå laikå po to netur∂jau jokio gar-
bingo darbo. Per metus apkeliavome visus Jungtini¨ Valstij¨
rytus. Mano ataskaitos Volstritui kelionei pasibaigus ißr∆pino
vietå jame, taip pat ir galimyb´ gausiai leisti pinigus. Tais
metais mano veikla mus praturtino ir dav∂ keletå t∆kstançi¨
doleri¨ pelno.

Paskui dar kelerius metus likimas Ω∂r∂ pinigus ir pripaΩi-
nimå. Padariau karjerå. Mano nuovokumå ir id∂jas daΩnai
vainikuodavo milijonai vertybiniais popieriais. DidΩiulis eko-
nominis pakilimas treçiojo deßimtmeçio pabaigoje kaitino ir
^kv∂p∂. O g∂rimas jau buvo tap´s svarbiu gyvenimå skaidri-
nançiu dalyku. Prabangiuose dΩiazo klubuose netilo triukß-
mingos kalbos. Kiekvienas ißleisdavome t∆kstançius ir taukß-
davome apie milijonus. Paßaip∆nai gal∂jo tyçiotis – mes juos
si¨sdavome velniop. Aß susiradau daugyb´ drauguΩi¨.

G∂riau vis daugiau, gerdavau ißtisas dienas ir beveik kiek-
vienå nakt^. Kai draugai imdavo priekaißtauti, mes susipykda-
vome, ir aß tapau vienißu vilku. M∆s¨ ißtaiginguose namuose
^vyko daug li∆dn¨ scen¨. Tikros neißtikimyb∂s ißvengiau tik
d∂l pareigos jausmo Ωmonai. Kartais nuo toki¨ kebli¨ pad∂-
çi¨ mane apsaugodavo tai, kad b∆davau visißkas girtas.

1929-aisiais karßtligißkai susidom∂jau golfu. Tuojau pat iß-
vykome ^ uΩmiest^, ir mano Ωmona dΩi∆gavo, kai nurungda-
vau net Valter^ Hagenå. Bet alkoholis ^veik∂ mane greiçiau
nei aß Valter^. Rytais b∆davau nervingas. Golfas netrukd∂ ger-
ti kasdien ir kasnakt. Buvo smagu sukin∂tis praßmatniame golfo
lauke, kuris kadaise man, jaunikliui, k∂l∂ susiΩav∂jimå. Aß ne-
priekaißtingai ^degiau saul∂je, kaip ^dega pasiturintieji. Vietinis
bankininkas su smagiu skepsiu steb∂jo, kaip jo kasoje ßvaistausi
stambiomis sumomis.

Netik∂tai 1929-¨j¨ spal^ Niujorko birΩoje prasid∂jo tikras
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pragaras. Po vienos tokios pragarißkos dienos svirduliavau iß
vießbuçio baro ^ makleri¨ kontorå. Buvo aßtuonios vakaro –
pra∂jo penkios valandos nuo birΩos uΩdarymo. Telegrafo apa-
ratas tebekaukß∂jo. Aß spoksojau ^ juostos atkarpå su ^raßu
XYZ-32. Dar ß^ rytå buvo 52. Aß buvau Ωuv´s, mano draugai
taip pat. Laikraßçiai mirg∂jo praneßimais apie saviΩudΩius, ißßo-
kusius iß finans¨ centro dangoraiΩi¨. Man tai k∂l∂ ßleikßtul^. Aß
nenor∂jau Ωudytis. Gr^Ωau ^ barå. Biçiuliai nuo deßimtos ryto
prarado keletå milijon¨ – na ir kas? Rytoj ißauß kita diena.
Begeriant gr^Ωo seniai paΩ^stamas ^nirtingas ryΩtas nugal∂ti.

Kitå rytå paskambinau draugui ^ Monreal^. Jam dar buvo
lik´ kr∆vos pinig¨. Jo manymu, man vert∂jo atvykti ̂  Kanadå.
Ten viså pavasar^ gyvenome kaip buvome ̂ prat´. Jauçiausi lyg
Napoleonas po Elb∂s m∆ßio. Ív. Elenos sala ne man! Taçiau
mane v∂l ̂ trauk∂ g∂rimas, ir dosnusis draugas buvo priverstas
mane atleisti. Tåkart mes tikrai likome be pinig¨.

Ißvykome gyventi pas Ωmonos t∂vus. Susiradau darbå; v∂-
liau jo netekau d∂l peßtyni¨ su taksistu. Mano laimei, niekas
negal∂jo numatyti, kad netur∂siu rimtesnio darbo ateinançius
penkerius metus ir tik retsykiais nuo man´s nedvelks alkoho-
liu. Ûmona ^sidarbino prekybos centre. Ji gr^Ωdavo namo iß-
sekusi ir rasdavo mane girtå. Tapau nepageidautinu ^kyruoliu
makleri¨ kontorose.

Alkoholis liov∂si b∆ti prabanga; jis tapo b∆tinas. Du, labai daΩ-
nai ir trys buteliai namin∂s buvo kasdienyb∂. Kartais smulk∆s
sand∂riai atneßdavo vienå kitå ßimtå doleri¨, jais aß susimok∂da-
vau såskaitas baruose ir kavinuk∂se. Tam nebuvo pabaigos. Pa-
busdavau anksti rytå kreçiamas drebulio. Reik∂davo stiklin∂s
dΩino ir pus∂s tuzino buteli¨ alaus, kad gal∂çiau ko nors uΩkåsti
pusryçiams. Nepaisant to, vis dar maniau galintis valdyti situa-
cijå. Tarpsniai, kai b∆davau blaivus, atnaujindavo Ωmonos viltis.
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Laikui b∂gant reikalai vis prast∂jo. Namå areßtavo kredito
kompanija, pasimir∂ uoßv∂, Ωmona ir uoßvis susirgo.

Tuomet man pasitaik∂ daug Ωadanti galimyb∂ praturt∂ti.
1932 metais akcij¨ kursas buvo Ωemiausias. Man kaΩkaip pavy-
ko suburti grupel´ pirk∂j¨, tik∂jausi pasidalyti nemaΩå pelnå.
Tada prisig∂riau iki Ωem∂s graibymo, ir ßi galimyb∂ ißgaravo.

Aß pramerkiau akis. Reikia sustoti. Pamaçiau, kad daugiau
gerti nebegaliu. „UΩrißau“ visiems laikams. Prieß tai buvau da-
v´s daugyb´ saldΩi¨ paΩad¨, taçiau mano Ωmona suprato, jog
ß^kart imuosi rimtai. Ir aß rimtai susi∂miau.

Netrukus po to gr^Ωau namo girtas. Aß visai nebekovojau.
Kur dingo mano tvirtas apsisprendimas? Aß paprasçiausiai ne-
supratau, kas ^vyko. Man tai netilpo ^ galvå. KaΩkas pasi∆l∂
ißgerti ir aß neatsisakiau. Ar buvau pamiß´s? Îmiau galvoti,
kad prie tokios pasibais∂tinos b∆senos pri∂jau, prarad´s geb∂-
jimå numatyti padarinius.

RyΩausi pabandyti dar kartå. Pra∂jo ßiek tiek laiko, ir mano
pasitik∂jimå savo j∂gomis ∂m∂ keisti pasip∆timas. Barai tuo-
kart ner∆p∂jo. Dabar turiu tai, ko reikia! Vienå dienå uΩsukau
^ kavin´ paskambinti. Netrukus jau ßlitin∂jau prie baro, klaus-
damas sav´s, kaipgi tai atsitiko. Viskis muß∂ ̂  galvå, ir aß pasa-
kiau sau, kad kitå kartå pavyks susilaikyti. O dabar galiu sau
leisti nusigerti. Taip ir padariau.

Niekada neuΩmirßiu såΩin∂s grauΩaties, siaubo ir nevilties,
kuriuos patyriau kitå rytå. RyΩto grumtis nebebuvo lik´. Ma-
no smegenys nesuvaldomai vir∂, ap∂m∂ siaubinga art∂jançios
katastrofos nuojauta. Außtant vos ne vos ^sidråsindavau pe-
reiti gatv´, nes bijojau susmukti ir b∆ti pervaΩiuotas ankstyvo
ryto sunkveΩimio. Viså nakt^ veikianti uΩeiga par∆pindavo man
tuzinå stikl¨ alaus, ir ißtampytus nervus pagaliau pavykdavo
nuraminti. Iß rytini¨ laikraßçi¨ suΩinodavau, kad rinkoje v∂l
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* Apie 18 kg (red. past.).

uΩvir∂ pragaras. Gerai, manyje taip pat. Rinka atsigaus, o aß
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kartu su vaistais. Íis derinys mikliai mane parklupd∂. Ûmo-
n∂s baiminosi, kad man pasimaiß∂ protas. Aß taip pat. Gerda-
mas beveik iß viso nevalgydavau, sublogau 40 svar¨*.

Mano svainis buvo gydytojas. Jo ir motinos d∂ka buvau
paguldytas ^ Ωinomå ligonin´, kurioje fizißkai ir psichologiß-
kai reabilituodavo alkoholikus. Gydymas vadinamuoju „be-
ladonos“ metodu praßviesino mano smegenis. Labai pad∂jo
vandens terapija ir lengva mankßta. O geriausia buvo tai, kad
sutikau gydytojå, kuris paaißkino, jog esu savanaudis kvailys
ir rimtai sergu k∆no ir proto liga.

Man ßiek tiek palengv∂jo suΩinojus, kad alkoholik¨ valia
nepaprastai susilpn∂ja, kai susiduria su alkoholiu, taçiau daΩ-
nai ißlieka stipri kitose srityse. Tai paaißkino mano ne^tik∂tinå
elges^, kai Ω∆tb∆tinai nor∂davau nustoti gerti. Tai suvok´s, Ωvel-
giau ^ ateit^ su didele viltimi. Tris ar keturis m∂nesius viskas
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∂josi kaip sviestu patepta. Nuolat eidavau ^ miestå ir net uΩsi-
dirbdavau ßiek tiek pinig¨. Dabar Ωinojau atsakymå – man
reikia paΩinti save.

Bet nepaΩinau: at∂jo baisi diena, kai v∂l prisig∂riau. Mano
Ωlungançios moral∂s ir fizin∂s sveikatos kreiv∂ krito kaip ßuolyje
su slid∂mis. Po kurio laiko v∂l pakliuvau ^ ligonin´. Atrod∂, tai
pabaiga, galas. Nusikamavusiai ir netekusiai vilties Ωmonai
buvo pasakyta, kad visa tai baigsis ßirdies nepakankamumu
ap∂mus baltajai karßtinei arba man suskyst∂s smegenys. Tai
^vyks per metus. Greitai ji tur∂s mane laidoti arba atiduoti ^
beprotnam^.

Man to nereik∂jo n∂ sakyti. Pats Ωinojau ir beveik nor∂jau, kad
taip b∆t¨. Tai buvo triußkinantis sm∆gis mano savigarbai. Aß,
buv´s tokios geros nuomon∂s apie save ir savo gabumus, geb∂j´s
^veikti kli∆tis, galiausiai buvau ^spraustas ^ kampå. Dabar pasi-
nersiu ^ tamså ir ^siliesiu ^ begalin´ procesijå latr¨, ißkeliavusi¨
ten iki man´s. Måsçiau apie savo vargß´ Ωmonå. Nepaisant
visko, b∆ta daug laiming¨ akimirk¨. Viskå b∆çiau atidav´s,
kad atlyginçiau jai skriaudas. Dabar viskas buvo baigta.

ÛodΩiais nenupasakosi vienißumo ir nevilties, kuriå jutau
apimtas karçios ir klampios savigailos. Grimzdau ^ akivarå.
Aß susid∆riau su varΩovu, kuris mane ^veik∂. Alkoholis tapo
mano valdovu.

Iß ligonin∂s iß∂jau pal∆Ω´s, visas drebantis. Baim∂ ßiek tiek
prablaiv∂. Paskui uΩ∂jo klastinga pirmosios taurel∂s bepro-
tyb∂. 1934 metais, Pirmojo pasaulinio karo paliaub¨ min∂ji-
mo dienå, v∂l ∂miausi savo. Visi susitaik∂ su mintimi, kad
mane reikia kur nors uΩdaryti, kitaip klupin∂siu iki savo li∆d-
no galo. Kaip tamsu prieß außrå! Iß tikr¨j¨ tai buvo mano
paskutini¨ ißgertuvi¨ pradΩia. Greitai aß b∆siu perkeltas ^
tai, kå pavadinçiau ketvirtuoju b∆ties matmeniu. Aß iß naujo
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paΩinsiu laim´ ir ramyb´, tapsiu reikalingas, pamaΩ∂l mano
gyvenimas ims ger∂ti.

To ni∆raus lapkriçio pabaigoje s∂d∂jau virtuv∂je ir g∂riau.
Su tikru pasitenkinimu måsçiau, kad namuose prislapstyta ga-
n∂tinai dΩino, jo man uΩteks visai nakçiai ir dar kitai dienai.
Ûmona buvo darbe. Svarsçiau, ar ißdr^siu pasl∂pti pilnå butel^
dΩino m∆s¨ lovos galv∆galyje. Jo man prireiks außtant.

Apmåstymus nutrauk∂ telefono skambutis. Senas mokyklos
laik¨ draugas Ωvaliu balsu paklaus∂, ar gal∂t¨ uΩeiti. Jis buvo
blaivus. Neprisiminiau, kad jis kada b∆t¨ atvyk´s ^ Niujorkå
negirtas. Buvau nustebintas. Skland∂ gandai, kad jis uΩdarytas
d∂l alkoholin∂s beprotyb∂s. Steb∂jausi, kaip jam pavyko ißtr∆kti.
Ûinoma, jis papietaus su manimi, ir aß gal∂siu nesislapstyda-
mas su juo ißgerti. Man ner∆p∂jo draugo gerov∂, mintimis
stengiausi susigråΩinti an¨ laik¨ dvasiå. Buvo metas, kai mes
ißsinuomojome l∂ktuvå, kad gal∂tume gr^Ωti iß pad∆kusio nu-
g∂rimo. Jo atvykimas buvo oaz∂ tußçioje beprasmyb∂s dyku-
moje. Kaip tik oaz∂! Girtuokliai tokie.

Atidariau duris. Jis stov∂jo Ωvalus ir ßvytintis. KaΩkas ne-
^prasto buvo jo akyse. Jis atrod∂ nesuvokiamai pasikeit´s.
Kas atsitiko?

Per stalå past∆m∂jau stiklå. Jis atsisak∂. Nusivyl´s ir susido-
m∂j´s steb∂jau – kas vyrukui pasidar∂? Jis buvo nepanaßus ̂  save.

„Pala, kas atsitiko?“ – pasiteiravau.
Jis Ωi∆r∂jo tiesiai ̂  mane. Paprastai ßypsodamasis atsak∂: „Aß

^gijau religijå“.
Buvau priblokßtas. Ítai kas! Pra∂jusiå vasarå – pamiß´s d∂l

alkoholio, o dabar, kaip ^tariau, pasimaiß´s d∂l religijos. Jo
akys keistai spind∂jo. Taip, senå dauguΩ^ ap∂m∂ nauja aistra.
Telaimina j^ Dievas, tegu sau pliaußkia! Be to, man dΩino pa-
kaks ilgiau nei truks jo pamokslavimai.

9B I L O  I S T O R I J A

Taçiau jis netußçiaΩodΩiavo. Dalykißkai papasakojo, kaip du
vyrai atvyko ^ teismå ir ^tikino teis∂jå, kad ßis kol kas neuΩ-
daryt¨ jo ^ beprotnam^. Jie kalb∂jo apie paprastå tik∂jimå ir
apie praktin´ veiksm¨ programå. Tai ^vyko prieß du m∂nesius,
ir ßtai – akivaizdus rezultatas. Tai veik∂!

Jis atvyk´s perduoti man savo patirt^ – jei tik man tai r∆pi.
Buvau pritrenktas, taçiau susidom∂jau. Man iß tikr¨j¨ r∆p∂jo.
Prival∂jo r∆p∂ti, nes aß nebetur∂jau vilties.

Jis kalb∂jo valand¨ valandas. Prieß mane ißkilo vaikyst∂s pri-
siminimai. Tariausi gird^s pamokslininko balså, kai ram¨ sek-
madien^ s∂d∂jau kitoje kelio pus∂je ant kalvos ßlaito. Ten buvo
pasi∆lyta duoti blaivyb∂s ^Ωadå, bet aß nesutikau. Prisiminiau,
kaip mano senelis nepiktai paßiepdavo kai kuriuos baΩnyçios
Ωmones ir j¨ darbus; jo ^sitikinimå, jog iß tikro visata turi savo
muzikå, ir ne pamokslininko teis∂ nurodin∂ti, kaip tos muzikos
klausytis; jo dråså kalb∂ti apie ßiuos dalykus prieß pat mirt^. Iß
praeities kilo prisiminimai. Man uΩgniauΩ∂ gerkl´.

V∂l atmintyje ißkilo ir karo laik¨ diena senojoje Vinçesterio
katedroje.

Visada tik∂jau, kad yra J∂ga, galingesn∂ uΩ mane. DaΩnai
måstydavau apie ßiuos dalykus. Nebuvau ateistas. J¨ t∂ra ne-
daug, nes tuomet tekt¨ aklai tik∂ti keistu teiginiu, kad visata
atsirado iß nieko ir be tikslo juda ^ niekur. Mano garbinami
måstytojai – chemikai, astronomai, net evoliucionistai – kal-
b∂jo apie ̂ vairius d∂snius ir mus veikiançias j∂gas. Nepaisant
prießtaring¨ ̂ rodym¨, beveik neabejojau, kad visa ko pagrin-
das yra didingas tikslas ir ritmas. Kaip gali b∆ti tiek daug
tiksli¨ ir nekintam¨ d∂sni¨, jei n∂ra proto? Tiesiog tik∂jau
Visatos Dvasia, kuri nepavaldi laikui ir neribota. Toliau ma-
no mintys nesiek∂.

Íioje vietoje atsiribodavau nuo dvasinink¨ ir vis¨ religij¨.
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Kai jie kalb∂davo apie Dievå man asmenißkai, apie Dievå, ku-
ris yra meil∂, virßΩmogißka j∂ga ir prasm∂, aß susierzindavau,
o mano protas su trenksmu uΩsiskl´sdavo nuo tokios teorijos.

Krist¨ laikiau neabejotinai didΩiu Ωmogumi, tik maniau, kad
Jo ißpaΩin∂jai ne itin stropiai Juo seka. Jo moralinis mokymas –
puikus. Pritaikiau sau parankiausias ir ne itin sud∂tingas jo
vietas, o kit¨ ties¨ nepaisiau.

Man buvo bjauru pagalvojus apie kadaise d∂l religini¨ ki-
virç¨ kilusius karus, ragan¨ deginimå ant lauΩo ir sofistikå.
NuoßirdΩiai abejojau, ar Ωmonijos religijos atneß∂ kå nors
gero. SprendΩiant pagal tai, kå per karå maçiau Europoje,
v∂liau ir kitur, Dievo galia Ωmon∂ms rod∂si visai nereikß-
minga, o Ωmoni¨ brolyst∂ – ni∆rus pokßtas. Jei egzistuoja
Í∂tonas, tai visatos bosas yra b∆tent jis. N∂ra abejoni¨, jis
mane valdo.

Bet mano draugas s∂d∂jo prießais ir dalykißkai aißkino, kad
Dievas jo labui padar∂ tai, ko jis pats niekada neb∆t¨ d∂l sav´s
padar´s. Jo Ωmogißkoji valia buvo pal∆Ωusi. Gydytojai pripa-
Ωino j^ esant nepagydomå. Visuomen∂ buvo pasiruoßusi j^
izoliuoti. Kaip ir aß, jis buvo pripaΩin´s visißkå savo pralaim∂-
jimå. V∂liau, tieså sakant, buvo prikeltas iß numirusi¨j¨, o ne-
trukus gråΩintas iß ßiukßlyno ^ gyvenimå, daug geresn^ uΩ pat^
geriausiå, kok^ jam kada nors teko patirti!

Ar gal∂jo tokia j∂ga kilti iß jo paties? Akivaizdu, kad ne.
Jis netur∂jo j∂g¨ daugiau, negu aß tå minut´; manyje j¨ ne-
bebuvo visai.

Tai pribloßk∂. Atrodo, tikintieji vis d∂lto teis∆s. Ûmogaus
ßirdyje kaΩkas iß ties¨ pasidarbavo ir padar∂ tai, kas atrod∂
ne^manoma. Çia pat iß esm∂s permåsçiau savo nuomon´ apie
stebuklus. Nesvarbu supl∂kusi praeitis; tiesiai prieß mane prie
virtuv∂s stalo s∂d∂jo tikras stebuklas. Jis skelb∂ geråjå Ωiniå.
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Maçiau, kad draugas buvo pasikeit´s iß vidaus, ir ne tik.
Jis stov∂jo ant visai kito pamato. Jo ßaknys buvo suleistos ^
naujå Ωem´.

Nepaisant to, jog maçiau, kaip smarkiai pasikeit´s draugas,
manyje dar buvo lik´ sen¨ ißankstini¨ nuostat¨. Ûodis „Die-
vas“ vis dar k∂l∂ tikrå antipatijå. Nuskamb∂jus minçiai, kad Die-
vas gali b∆ti tiesiog manyje, ßis jausmas tik stipr∂jo. Gal∂jau
sutikti su tokiomis sampratomis kaip k u r i a n t i s  p r o t a s,
v i s a t o s  p r o t a s  ar g a m t o s  d v a s i a, taçiau prießinau-
si minçiai apie dangaus Valdovå, kad ir su kokia meile Jis mane
valdyt¨. Nuo to laiko man teko kalb∂tis su daugybe Ωmoni¨,
kurie jaut∂si panaßiai.

Draugas pakißo mint^, kuri tuomet atrod∂ labai ne^prasta.
Jis pasak∂: „Kod∂l tau nepasirinkus savos Dievo sampratos?“

Íis teiginys ißmuß∂ mane iß v∂Ωi¨. Jis sutirpd∂ ledin^ proto
kalnå, kurio ßeß∂lyje gyvenau ir kr∆pçiojau daugel^ met¨. Pa-
galiau mane nußviet∂ saul∂.

Man tereik∂jo nor∂ti tik∂ti J∂ga, galingesne uΩ mane pat^.
PradΩiai iß man´s nebuvo nieko daugiau reikalaujama. Paju-
tau, kad nuo ßio momento gali prasid∂ti brendimas. Tur∂da-
mas pamatå – norå, gal∂çiau ant jo statyti tai, kå maçiau tu-
rint savo draugå. Ar to nor∂çiau? Ûinoma!

Taip aß buvau ^tikintas, kad Dievas r∆pinasi mumis, Ωmo-
n∂mis, tuomet, kai mes iß tikr¨j¨ to trokßtame. Gal¨ gale aß
tai supratau, pajauçiau, patik∂jau. Ißdidumo ir ißankstini¨ nuos-
tat¨ ßydas nukrito nuo aki¨. Ißvydau naujå pasaul^.

Staiga pasidar∂ aißki tikroji mano potyrio anoje katedroje
prasm∂. Tå akimirkå man reik∂jo Dievo, aß jo nor∂jau. Jau-
çiau nuolank¨ norå patirti J^ savyje – ir Jis at∂jo. Taçiau grei-
tai Jo artumo jausmå nuslopino mano viduje siaut´s Ωemißkas
ßurmulys. Nuo tada taip buvo viså laikå. Koks aklas buvau!
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Ligonin∂je mane paskutin^ kartå atskyr∂ nuo alkoholio. Gy-
dymo b∆tinai reik∂jo, nes buvo atsirad´ baltosios karßtin∂s
poΩymi¨.

Tuomet nuolankiai pasi∆liau save Dievui, kaip J^ tada supra-
tau, kad daryt¨ su manimi kå nori. Aß be joki¨ ißlyg¨ atsidaviau
Jo globai ir vadovavimui. Pirmå kartå pripaΩinau, jog esu nie-
kas; be Jo aß Ωuv´s. Dråsiai prisipaΩinau savo nuod∂mes ir pasi-
ryΩau neseniai surastam d r a u g u i  leisti jas ißrauti su ßak-
nimis. Nuo to laiko aß n∂ karto neg∂riau.

Mane aplank∂ klas∂s draugas, ir aß papasakojau jam apie
visas savo problemas ir ydas. Mes sudar∂me såraßå Ωmoni¨,
kuriuos ̂ skaudinau ar kuriems jauçiau apmaudå. Pasakiau, jog
esu visißkai pasiryΩ´s kreiptis ^ tuos asmenis, pripaΩinti, kur
buvau neteisus, ir n∂ vieno nekritikuoti. Buvau pasireng´s viskå
atitaisyti, kiek leis mano galimyb∂s.

Tur∂jau patikrinti savo måstymå pagal naujåjå Dievo samp-
ratå. Èprastin^ Ωinojimå pakeit∂ ne^prastas. Kai abejodavau,
s∂d∂davau ramiai ir tik praßydavau Jo parodyti krypt^ ir duoti
j∂g¨ susidoroti su problema taip, kaip Jis nor∂t¨. Niekuomet
nieko nepraßiau sau, ißskyrus atvejus, kai gav´s tai, ko praßau,
gal∂çiau b∆ti naudingas kitiems. Tik tuomet gal∂jau tik∂tis iß-
sipildymo, ir ne tik.

Mano draugas patikino, kad atlik´s visa tai aß uΩmegsiu
visißkai naujå ryß^ su K∆r∂ju, nutuoksiu, kaip reikia  gyventi,
ir tai pad∂s ißspr´sti visas mano problemas. Svarbiausios såly-
gos laikytis ir ^tvirtinti naujåj^ gyvenimo b∆då buvo tik∂jimas
Dievo j∂ga, didelis noras, såΩiningumas ir nuolankumas.

Paprasta, taçiau nelengva. Viskas turi savo kainå. Tai reißk∂
atsisakyti savanaudißkumo. Visame kame aß turiu kreiptis ^
ßviesos T∂vå, kuris mums visiems vadovauja.

Tai buvo revoliucingi ir drastißki si∆lymai, bet tå akimirkå,
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kai visißkai juos pri∂miau, patyriau sukreçiant^ poveik^. Ir per-
gal∂s jausmå, lydimå tokios ramyb∂s ir giedros, kokios niekad
nebuvau patyr´s. Tai buvo visißkas pasitik∂jimas. Jauçiausi tar-
tum pakyl∂tas stipraus, gaivaus, nuo kaln¨ virß∆ni¨ padvelku-
sio v∂jo. È daugelio Ωmoni¨ gyvenimus Dievas ateina pamaΩu,
bet man Jo poveikis buvo staigus ir gilus.

Akimirksn^ buvau ißsigand´s ir pasikvieçiau biçiul^ gydyto-
jå paklausti, ar vis dar esu sveiko proto. Jis man´s klaus∂si
nusteb´s. Galiausiai papurt∂ galvå ir tar∂: „Tau atsitiko kaΩ-
kas tokio, ko aß nesuprantu. Bet tau geriau to laikytis. Bet kas
yra geriau negu tai, kas buvo seniau“. Dabar gerasis gydytojas
sutinka daug ßitai patyrusi¨ Ωmoni¨. Jis Ωino, kad tai tikra.

Gulint ligonin∂je man toptel∂jo mintis, kad teb∂ra t∆kstan-
çiai beviltißk¨ alkoholik¨, kurie galb∆t tapt¨ laimingi gav´
tai, kas taip dosniai buvo atseik∂ta man. Gal kam nors iß j¨ aß
galiu pad∂ti? Jie savo ruoΩtu gal∂t¨ pad∂ti kitiems.

Mano draugas pabr∂Ω∂, jog besålygißkai b∆tina vadovautis
ßiomis nuostatomis visuose darbuose. B∆tina elgtis su kitais
taip, kaip jis elg∂si su manimi. Jis sak∂, kad tik∂jimas be darb¨
yra negyvas. Kokia gåsdinanti tiesa alkoholikui! Jei nepavyksta
tobulinti ir turtinti dvasin^ gyvenimå dirbant ir aukojantis d∂l
kit¨, ateityje alkoholikas gali neißgyventi, patyr´s ißbandym¨
ir sunkum¨. Jei nesiims veikti, tikrai v∂l gers, o jei gers, tai, be
abejo, mirs. Tuomet tik∂jimas tiesiogine prasme bus mir´s. Su
mumis yra tik ßitaip.

Drauge su Ωmona entuziastingai atsidav∂me id∂jai pad∂ti
kitiems alkoholikams spr´sti j¨ problemas. Reikalai klost∂si man
palankiai, nes mano senieji verslo partneriai buvo nusiteik´ skep-
tißkai dar pusantr¨ met¨ – tuo laiku gaudavau maΩai darbo.
Jauçiausi ne itin gerai, mane kankino savigaila ir apmaudo
antpl∆dΩiai. Kartais visa tai vos nepast∆m∂davo gerti, bet aß
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* 2006 m. AA draugijå sudaro daugiau nei 106 000 grupi¨
(red.; Ωr.: www.aa.org).

greitai supratau, jog tuomet kai nepadeda n∂ viena priemon∂,
gelbsti darbas su kitu alkoholiku. Ap∂mus nevilçiai, lankyda-
vausi savo senojoje ligonin∂je. Kalb∂damas su ten esançiais Ωmo-
n∂mis, ne^tik∂tinai atsigaudavau ir v∂l atsistodavau ant koj¨.
Tai buvo b∆das gyventi sunkiå akimirkå, – jis pasiteisino.

Taip mes ^gijome daug draug¨. M∆s¨ draugija ∂m∂ pl∂stis,
buvo malonu jaustis jos dalimi. Gyvenimo dΩiaugsmas nesi-
traukdavo net tada, kai aplinkyb∂s gniuΩd∂ ir buvo sunku.
PaΩinojau ßimtus ßeim¨, prad∂jusi¨ eiti keliu, kuris tikrai kur
nors veda; maçiau daug ne^manom¨ ßeimynini¨ situacij¨,
kurios pamaΩu laimingai sprend∂si, nyko tarpusavio vaidai
ir kart∂lis. Man teko matyti vyr¨, kurie gr^Ωo iß beprotna-
mi¨ ir uΩ∂m∂ deramå vietå savo ßeimose ir visuomen∂je. Vers-
lininkai, ^vairi¨ profesij¨ Ωmon∂s atgavo reputacijå. Vargu
ar buvo koki¨ nemalonum¨, b∂d¨, kuri¨ mes neb∆tume ̂ vei-
k´. Viename Vakar¨ mieste ir jo apylink∂se yra t∆kstantis
m∆s¨ ir m∆s¨ ßeim¨ nari¨. Mes susitinkame daΩnai, taigi
draugijos ießkantys naujokai nesunkiai jå randa. Íiuose ne-
formaliuose susirinkimuose galima pamatyti nuo 50 iki 200
Ωmoni¨. Did∂ja m∆s¨ skaiçius ir ^taka.*

Girti alkoholikai n∂ra patraukl∆s. Su jais b∆na nemaΩai var-
go, kartais jie komißki, kartais – tragißki. Vienas vargßas vyriß-
kis nusiΩud∂ tiesiog mano namuose. Jis negal∂jo ar nenor∂jo
gyventi taip, kaip mes.

Vis d∂lto ßis darbas teikia be galo daug malonumo. Ètariu,
kai kurie bus priblokßti d∂l m∆s¨ tariamai Ωemißk¨ r∆pesçi¨ ir
lengvab∆dißkumo. Taçiau po tuo gl∆di nepermaldaujama rim-
tis. Tiek mumyse, tiek per mus visas dvideßimt keturias va-
landas turi veikti tik∂jimas, kitaip mes praΩ∆sime.
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Daugelis jauçiame, kad daugiau nebereikia ießkoti utopijos.
Mes jå turime tiesiog çia ir dabar. Kiekvienå dienå paprasta
mano draugo kalba m∆s¨ virtuv∂je sklinda vis plat∂jançiam
ratui, neßdama ramyb´ ir gerå valiå Ωmon∂ms ßioje Ωem∂je.

Bilas V., vienas iß AA ^k∆r∂j¨,

mir∂ 1971 m. sausio 24 d.

* 2022 m. AA draugiją sudaro daugiau nei 123 000 grupių
(red.; žr.: www.aa.org).
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Antras skyrius

Y RA  I Í E I T I S

MES, ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, paΩ^stame t∆kstan-
çius vyr¨ ir moter¨, kurie kadaise buvo tokie pat beviltißki,
kaip Bilas. Beveik visi jie pasveiko. Jie surado b∆då ißspr´sti
g∂rimo problemå.

Mes esame eiliniai amerikieçiai. Tarp m∆s¨ yra vis¨ ßalies
gyventoj¨ sluoksni¨ ir daugelio profesij¨ atstov¨, turinçi¨ skir-
tingå politin´, ekonomin´, socialin´ ir religin´ patirt^. Èprasti-
n∂mis sålygomis mes niekuomet nebendrautume. Mus vienija
draugija, biçiulyst∂ ir supratimas – tai neapsakomai puiku. Mes
panaß∆s ^ didΩiulio suduΩusio laivo keleivius ißsigelb∂jimo
akimirkå, kai visus – nuo triumo iki kapitono tiltelio – sieja
draugyst∂s, dΩiaugsmo ir lygyb∂s jausmai. Taçiau, skirtingai
nuo kit¨ keleivi¨, m∆s¨ dΩiaugsmas ißsigelb∂jus nuo ligos
nesl∆gsta dar ilgai po to, kai ißsiskirstome ir patraukiame kiek-
vienas savo keliu. Bendrai ißgyvento pavojaus jausmas yra mus
siejantis galingas ryßys. Taçiau toks jausmas kitu atveju niekad
nesutelkt¨ taip, kaip sutelkti esame mes.

Nepaprastai svarbus faktas kiekvienam yra tai, kad mes ra-
dome bendrå ißeit^. Mes einame keliu, kuriame galime visißkai
sutarti ir veikti ißvien, brolißkai ir darniai. Tai stipri Ωinia, kuriå
ßi knyga perduoda kençiantiems nuo alkoholizmo.

Tokio pob∆dΩio liga – mes ^sitikinome, jog tai liga – palie-
çia m∆s¨ artimuosius, kaip n∂ viena kita Ωmoni¨ negal∂. Jeigu
Ωmogus serga v∂Ωiu, visi jo gailisi, niekas nepyksta ir ne^Ωeidi-
n∂ja. Visai kitaip yra alkoholizmo atveju. Íi liga naikina visas
gyvenimo vertybes. Ji palieçia visus, kuri¨ gyvenimas vienaip
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ar kitaip susij´s su jos kankiniais. Ji sukelia nesutarimus, stip-
r¨ apmaudå, finansin^ nesaugumå, draug¨ ir bendradarbi¨ pa-
sibjaur∂jimå, luoßina nekalt¨ vaik¨ gyvenimus, li∆dina Ωmo-
nas ir t∂vus; kiekvienas ß^ såraßå gali dar papildyti.

Tikim∂s, ßi knyga suteiks Ωini¨ ir paguodos tiems, kurie tai
ißgyvena ar galb∆t ißgyvens. Toki¨ daug.

Itin kompetentingi psichiatrai, tur∂j´ reikal¨ su mumis, su-
prato, jog kartais ne^manoma ̂ tikinti alkoholikå atvirai aptar-
ti jo b∆kl´. Keistas dalykas, taçiau dar labiau nei psichiatrui ar
gydytojui mes neprieinami Ωmonoms, t∂vams ir artimiausiems
draugams.

Taçiau buv´s girtuoklis, kuris rado ßiå ißeit^, deramai rem-
damasis faktais apie save, daΩniausiai per kelias valandas gali
^gauti kito alkoholiko pasitik∂jimå. Be ßio pasitik∂jimo visai
nieko ar beveik nieko padaryti ne^manoma.

Bandantis kalb∂tis Ωmogus ißgyveno toki¨ paçi¨ sunku-
m¨, tod∂l, aißku, jis Ωino, kå kalba. Visa jo laikysena sakyte
sako naujokui, kad çia yra tas, kuris Ωino teisingå atsakymå.
Jis nemano esås ßventesnis uΩ kitus; jis neturi nieko, ißskyrus
nuoßird¨ troßkimå pad∂ti. UΩ tai nereikia mok∂ti, tuo nesie-
kiama savanaudißk¨ tiksl¨, niekam nereikia pataikauti, jo-
ki¨ ̂ kyri¨ pamokym¨. Íie b∆dai, m∆s¨ manymu, patys veiks-
mingiausi, toks bendravimas daugel^ paskatina kapstytis iß
ligos ir Ωengti pirmyn.

N∂ vienas iß m∆s¨ neuΩsiima vien tik ßituo, ir mes nemano-
me, kad pasiektume daugiau naudos, jei darytume vien tai. Mes
sakome, kad nustoti gerti yra tik pradΩia. Daug svarbiau, kad
kiekvienas laikosi tam tikr¨ nuostat¨ savo namuose, profesin∂-
je veikloje, kitose srityse. Mes visi skiriame labai daug laisvo
laiko veiklai, apie kuriå ketiname çia papasakoti. Kai kuriems
pasisek∂ – jie gali skirti ßiam darbui beveik viså savo laikå.
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Jei laikysim∂s m∆s¨ pasirinkto kelio, veikiausiai padarysi-
me daug gero, bet paliesime tik problemos pavirßi¨. Dideli¨
miest¨ gyventojus verçia susimåstyti tai, kad ßimtai esançi¨
greta kasdien grimzta uΩmarßtin. Daugelis j¨ gal∂t¨ sveikti,
jei tur∂t¨ galimyb´, kuria dΩiaugiam∂s mes. Kaip perteikti tai,
kas taip dosniai buvo mums duota?

Mes nutar∂me ißleisti anonimin´ knygå, kurioje pateikiame
savo poΩi∆r^ ^ problemå. Mes naudojame savo apibendrintå
patirt^ ir Ωinias. Visa tai virto naudinga programa, si∆loma
kiekvienam, kuriam g∂rimas kelia r∆pesçi¨.
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Íios knygos tikslas yra atsakyti ^ tokio pob∆dΩio klausimus
konkreçiai. Mes papasakosime tau, kå dar∂me. M∆s¨ akimis,
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„Kod∂l tau nepabandΩius alaus ir vyno?“; „Atsisakyk stipri¨
g∂rim¨“; „Jo valios pastangos per menkos“; „Jis gal∂t¨ ne-
gerti, jei to nor∂t¨“; „Ji tokia maloni mergina, aß manau, d∂l
jos jis nustos g∂r´s“; „Gydytojas pasak∂ jam, kad jis mirs, jei
ir toliau gers, taçiau jis vis tiek geria“.

Tai labai paplitusios, nuolat girdimos pastabos girtuokli¨
adresu. Jos rodo problemos esm∂s neΩinojimå ir nesuprati-
må. Mes manome, kad taip kalbantys Ωmon∂s reaguoja ̂  alko-
hol^ visai kitaip nei mes.

Saikingai ißgeriantieji gana nesunkiai gali visißkai liautis g∂-
r´, jei tik tam yra rimta prieΩastis. Jie gali gerti arba negerti.

Smarkiai geriantieji turi gan∂tinai prastå ^prot^ pamaΩ∂le
niokoti save fizißkai ir protißkai. Tai gali privesti prie pirma-
laik∂s mirties. Ûmogus gali nustoti g∂r´s ar gerti saikingiau,
jei atsiranda pakankamai svarbi prieΩastis – liga, meil∂, pasikei-
tusi aplinka ar gydytojo persp∂jimas. Nepaisant viso to, jam
gan∂tinai sunku susilaikyti, gali prireikti net medik¨ pagalbos.

O kaip yra tikram alkoholikui? Kadaise jis gal∂jo gerti sai-
kingai; v∂liau, nors tai – ne taisykl∂, gali prad∂ti nepaliaujamai
gerti; taçiau galiausiai ateis laikas, kai vos paragav´s jis nebe-
paj∂gs kontroliuoti vartojamo alkoholio kiekio.

Ûmogus, nesugebantis kontroliuoti alkoholio kiekio, yra
tikra m^sl∂. Gerdamas jis kreçia absurdißkus, ne^tik∂tinus, tra-
gißkus dalykus. Jis yra tikras daktaras DΩekilas ir misteris Hai-
das*. Jis retai kada b∆na ßiek tiek apsvaig´s, daΩniausiai –
beprotißkai girtas. Ißg∂rus jo prigimtinis b∆das visißkai
pasikeiçia. Jis gal∂t¨ b∆ti vienas ßauniausi¨ vyruk¨ pasaulyje.
Taçiau tereikia pagirtuokliauti dienå, ir jis tampa atgrasus ir

* Brit¨ raßytojo R.L. Stevensono pasakojimo personaΩas, virstantis visai kita
asmenybe, kai ißgeria savo paties sukurt¨ vaist¨ (red. past.).
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net pavojingai asocialus. Jis turi neabejotinai genialiå savyb´
nusigerti paçiu netinkamiausiu metu – kaip tik tada, kai rei-
kia priimti svarbius sprendimus ar imtis vykdyti ^sipareigoji-
mus. DaΩnai b∆na supratingas ir ißlaikantis pusiausvyrå. Bet
vos ißgeria, tampa ne^tik∂tinai nesåΩiningas ir savanaudißkas.
DaΩnai jis – gabus, turi ger¨ ^g∆dΩi¨ ir polinki¨, ateityje jo
laukia puiki karjera. Íias gamtos dovanas jis naudoja ßviesiam
savo ir savo ßeimos ^vaizdΩiui kurti. V∂liau beprasmißkomis
daugiadien∂mis girtuoklyst∂mis viskå apverçia aukßtyn kojo-
mis. Tai vyrukas, kuris eina miegoti toks girtas, kad turi ißsi-
drybsoti kiaurå parå. Kitå ankstyvå rytå jis kaip ißprot∂j´s ieß-
ko vakar kaΩkur nukißto butelio. Jei tik gali, stengiasi ißslaps-
tyti alkohol^ po visus namus, kad b∆t¨ uΩtikrintas, jog niekas
neatims jo atsarg¨ ir neißpils ^ plautuv´. Kai pad∂tis pablog∂-
ja, jis ima vartoti stiprius raminamuosius kartu su alkoholiu,
– kad nuramint¨ nervus ir gal∂t¨ eiti ^ darbå. Ateina diena,
kai jis nebegali susivaldyti ir v∂l prisigeria. Galb∆t apsilanko
pas gydytojå, kuris ißraßo jam morfino ar koki¨ nors ramina-
m¨j¨, kurie leis ßiek tiek atsigauti. V∂liau ateina ligonini¨ ir
reabilitacijos klinik¨ laikotarpis.

Jokiu b∆du tai n∂ra ißsamus tikro alkoholiko paveikslas,
mes elgiam∂s ^vairiai. Íis apraßymas apib∆dina alkoholikå tik
bendrais bruoΩais.

Kod∂l jis elgiasi b∆tent taip? Kod∂l pakelia pirmåjå taurel´,
jei ßimtai pavyzdΩi¨ parod∂, kad net viena taur∂ sukelia gir-
tuokliavimo pli∆psn^ su visomis j^ lydinçiomis kançiomis ir
paΩeminimais? Kod∂l jis negali apsieiti be alkoholini¨ g∂ri-
m¨? Kas nutinka jo sveikam protui ir valios pastangoms, ku-
ri¨ nestokoja kitais atvejais?

Galb∆t ^ ßiuos klausimus niekuomet nebus ißsami¨ atsaky-
m¨. Yra labai skirting¨ nuomoni¨, kod∂l alkoholikas reaguo-
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ja ^ alkohol^ kitaip negu normalus Ωmogus. Mes neΩinome,
kod∂l, jam pasiekus tam tikrå ribå, maΩai kuo galime pad∂ti.
Tai sunkus klausimas.

Pastebime, kad alkoholiko, jei jis negeria m∂nesius ar me-
tus, reakcija yra panaßi kaip kit¨ Ωmoni¨. Mums visiems ne-
abejotinai aißku – jam pavartojus alkoholio, tiek fizißkai, tiek
psichologißkai kaΩkas nutinka, d∂l ko iß esm∂s ne^manoma su-
stoti. Bet kurio alkoholiko patirtis tai akivaizdΩiai patvirtins.

  Íios pastabos b∆t¨ teorin∂s ir betiksl∂s, jei m∆s¨ draugu-
Ωis niekada neimt¨ pirmosios taurel∂s, kuri uΩsuka ß^ siaubo
ratå. Taigi pagrindin∂ alkoholiko problema gl∆di jo prote, o
ne k∆ne. Jei paklausite j^, kod∂l ^junko gerti pastaråj^ kartå,
labai tik∂tina, kad pateiks jums vienå iß ßimto pasiteisinim¨.
Kartais ßios dingstys labai ̂ tikinamos, taçiau jos netenka pras-
m∂s, kai matome sumaißt^, kuriå suk∂l∂ alkoholiko uΩg∂rimas.
Tai primena postringavimus Ωmogaus, kuriam skauda galvå,
ir jis dauΩo jå plaktuku, kad nejaust¨ skausmo. Jei pateiksite
tok^ pavyzd^ alkoholikui, jis tai pavers juokais arba susierzins
ir atsisakys kalb∂tis.

Kartais jis gali pasakyti teisyb´. Keista, taçiau tiesa yra to-
kia, kad ir jis pats nesupranta, kod∂l pa∂m∂ tå pirmåjå taure-
l´. Kai kurie girtuokliai turi pasiteisinim¨, kurie juos tenkina
tam tikrå laikå, bet iß tikr¨j¨ giliai ßirdyje neΩino, kod∂l taip
elgiasi. Kai vienå dienå liga prigriebia kaip reikiant, jie ne juo-
kais sutrinka. Dar rusena ̂ kyri mintis, kad kuriå nors dienå jie
kaip nors laim∂s ß^ Ωaidimå. Taçiau daΩnai vis d∂lto ̂ taria, kad
jau pralaim∂jo.

Tik nedaugelis suvokia, kiek daug çia yra tiesos. Íeimos ir
draugai ßiek tiek nujauçia, kad taip geriantys neb∂ra norma-
l∆s Ωmon∂s, taçiau visi su viltimi laukia dienos, kai kankinys
pabus iß letargo ir ^rodys savo valios stipryb´.
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Esminis ßios tiesos tragizmas, kad laimingoji diena gali ir
neißaußti, jei Ωmogus yra tikras alkoholikas. Jis prarado kont-
rol´. Kiekvienas alkoholikas gerdamas pasiekia b∆senå, kai
net pats stipriausias noras nustoti gerti baigiasi visißka nes∂k-
me. Íi tragißka situacija susiklosto beveik kiekvienu atveju, ir
daug anksçiau nei tikimasi.

Tiesa tokia: daugelis alkoholik¨ d∂l sunkiai suprantam¨
prieΩasçi¨ prarado galimyb´ rinktis – gerti ar negerti. M∆s¨
vadinamosios valios j∂gõs beveik nelieka. Kai kada, net labai
stengdamiesi, mes nesugebame atgaivinti savo såmon∂je sa-
vait∂s ar m∂nesio senumo prisiminim¨ apie patirtå kançiå ir
paΩeminimå. Mes bej∂giai prieß pirmåjå taurel´.

M∆s¨ neatbaido beveik neabejotinai b∆siantys padariniai,
kurie ißtinka net po vieno alaus bokalo. Jei tokios mintys ir
ateina, jos b∆na gana miglotos. Jas lengvai ißstumia sena nu-
valkiota mintis, kad ß^kart gal∂sime susivaldyti, kaip kiti Ωmo-
n∂s. Tai rodo visißkai sutrikus^ savisaugos jausmå, kuris verçia
laikyti pirßtus atokiau nuo karßtos virykl∂s.

Alkoholikas gali ner∆pestingai tarti sau: „Í^kart aß nenus-
vilsiu! È sveikatå!“ Gali b∆ti, kad jis iß viso nesusimåsto. Kiek
kart¨ kai kurie iß m∆s¨ prad∂jo gerti ner∆pestingai, ir tik po
treçios ar ketvirtos taur∂s, trankydami kumßçiu barå, klaus∂
sav´s: „D∂l Dievo meil∂s, kaip aß v∂l prad∂jau gerti?“ Pastarå-
jå mint^ ißstumia kita: „Gerai, aß liausiuosi ißg∂r´s ßeßtåjå“,
arba „Íiaip ar taip, koks dabar skirtumas?“

Kai turint^j^ polink^ ^ alkoholizmå uΩvaldo tokios mintys,
visos Ωmoni¨ pastangos pad∂ti b∆na bevais∂s. Jis gali mirti
arba ißprot∂ti, jei nebus izoliuotas. Per viså istorijå ßiuos ne-
pagraΩintus, nemalonius faktus patvirtino daugyb∂ alkoholi-
k¨. Èrodym¨ b∆t¨ dar daugiau ir ^tikinamesni¨, jei ne Dievo
malon∂. Taigi daugelis nori mesti gerti, taçiau negali.
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Ißeitis yra. Beveik n∂ vienas iß m∆s¨ nem∂go analizuoti
sav´s, nenor∂jo paΩaboti savo ißdidumo, pripaΩinti b∆do tr∆-
kum¨ – visa tai b∆tina, kad s∂kmingai sveiktume. Bet mes
mat∂me, kad tai iß tikr¨j¨ padeda kitiems. Mes ^sitikinome,
jog m∆s¨ ankstesnis gyvenimas buvo beviltißkas ir tußçias.
Kai sutikome su problema susidorojusius Ωmones, mums te-
liko paimti ir pasinaudoti visai çia pat esançiomis paprasto-
mis dvasin∂mis priemon∂mis. Tada pasijutome lyg danguje;
staiga ^skriejome ^ ketvirtåj^ b∆ties matmen^ – apie tai mes
net nesvajojome.

Svarbiausias dalykas yra tai, kad mes ißgyvenome gilias ir
veiksmingas dvasines patirtis*, kurios iß esm∂s pakeit∂ m∆s¨
poΩi∆r^ ^ gyvenimå, draugus ir Dievo visatå. Íiandien tvir-
çiausias pamatas yra gilus ^sitikinimas, kad m∆s¨ K∆r∂jas iß-
ties stebuklingai at∂jo ̂  m∆s¨ ßirdis ir gyvenimus. Jis sugeb∂-
jo padaryti su mumis tai, ko niekuomet neb∆tume ^steng´
padaryti patys.

Jei tu esi toks pat beviltißkas alkoholikas, kokie buvome
mes, patik∂k – n∂ra treçio kelio. Mes buvome pasiek´ ribå,
kai gyventi tapo nepakeliama. PerΩengus ribå, uΩ kurios Ωmo-
gaus pastangos tampa bevais∂s, lieka du keliai. Vienas – eiti
iki g∂dingo galo, visais ^manomais b∆dais ißbraukiant iß så-
mon∂s mintis apie nepakeliamå pad∂t^. Kitas – priimti dvasi-
n´ pagalbå. Mes pasirinkome antråj^, nes såΩiningai to troß-
kome ir tod∂l pasiryΩome bandyti.

Vienas Amerikos verslininkas buvo gabus, måstantis, kil-
naus charakterio Ωmogus. Met¨ metus jis svirduliavo iß vie-
nos gydymo ^staigos ^ kitå. Jis konsultavosi pas Ωinomiausius
Amerikos psichiatrus. V∂liau nuvyko ^ Europå ir patik∂jo sa-
ve Ωymaus gydytojo (psichiatro dr. Jungo) globai, ir ßis juo

* Ißsamiau – Priede II.
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r∆pinosi. Nors ankstesn∂ patirtis padar∂ j^ skeptikå, gydymui
pasibaigus verslininkas juto ne^prastå pasitik∂jimå savimi. Jo
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Gydytojo nuomone, jis buvo visißkai beviltißkas. Jis niekuo-
met nesusigråΩins savo vietos visuomen∂je ir tur∂t¨ uΩsidaryti
po devyniais uΩraktais arba samdytis asmens sargybin^, jei no-
ri ilgai gyventi. Tokia buvo Ωinomo gydytojo nuomon∂.

Taçiau ßis vyras vis dar gyvas ir gyvena laisvas. Jam nereikia
asmens sargybinio, jis n∂ra izoliuotas, gali keliauti kur pano-
r∂j´s, kaip ir kiti laisvi Ωmon∂s, nepatirdamas nemalonum¨.
Jam tereikia laikytis vienos paprastos nuostatos.

Kai kurie skaitytojai alkoholikai galb∆t mano galintys tai
daryti ir be dvasin∂s pagalbos. Papasakosime tolesn^ m∆s¨
draugo ir gydytojo pokalb^.

Gydytojas pasak∂: „J∆s måstote kaip chronißkas alkoholi-
kas. NeΩinau n∂ vieno atvejo, kad b∆t¨ pasveik´s Ωmogus, esan-
tis tokios psichin∂s b∆senos kaip j∆s“. M∆s¨ draugas pasijuto
taip, tarsi uΩ jo Ωvang∂dami b∆t¨ uΩsiv∂r´ pragaro vartai.

Jis paklaus∂ gydytojo: „N∂ra joki¨ ißimçi¨?“
„Yra, – atsak∂ gydytojas. – Ißimçi¨ visais laikais pasitaiko.

Tai ßen, tai ten kartais alkoholikai ißgyvena gyvybißkai b∆ti-
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nus dvasinius potyrius. Man ßie atvejai fenomenal∆s. Atrodo,
tai ^vyksta, kai patiriami stulbinantys emociniai pokyçiai ir
perkainojamos vertyb∂s. Mintys, emocijos ir nuostatos, ku-
rios kadaise buvo t¨ Ωmoni¨ gyvenimo varomoji j∂ga, staiga
bloßkiamos ̂  ßal^. Virß¨ ima visißkai naujos sampratos ir moty-
vai. Tieså sakant, aß stengiausi paskatinti jums panaßius emo-
cinius pokyçius. Daugeliui Ωmoni¨ mano metodai pad∂jo, ta-
çiau man niekuomet n∂ra pavyk´ su j∆s¨ tipo alkoholiku.“*

Tai gird∂damas m∆s¨ draugas pajuto tam tikrå palengv∂ji-
må. Jis prisimin∂, kad, ßiaip ar taip, yra uolus baΩnytin∂s bend-
ruomen∂s narys. Íi viltis uΩgeso, kai gydytojas pasak∂, kad
tur∂ti religinius ^sitikinimus labai geras Ωenklas, bet, matyt,
jam tai nesuk∂l∂ gyvybißkai b∆tin¨ dvasini¨ ißgyvenim¨.

M∆s¨ draugas susid∆r∂ su Ωiauria b∆tinybe rinktis ir ißgyve-
no ypatingå potyr^, kuris, kaip min∂jome, padar∂ j^ laisvå.

Sklidini nevilties, – o ji prilygo sk´stançio Ωmogaus nevil-
çiai, – mes taip pat ießkojome ißsigelb∂jimo. Tai, kå pradΩioje
man∂me esant  plonu ßiaudu, pasirod∂ mylinti ir galinga Die-
vo ranka. Mums buvo duotas naujas gyvenimas arba, kitais
ΩodΩiais tariant, b∆das gyventi. Ir jis pasiteisino.

ÈΩymus amerikieçi¨ psichologas Viljamas DΩeimsas (Wil-
liam James) savo knygoje „Religin∂s patirties ^vairov∂“ nuro-
d∂ daugyb´ keli¨, kaip Ωmon∂s surado Dievå. Mes nenorime
tvirtinti, kad tik∂jimå galima ^gyti vieninteliu b∆du. Jei tai,
kå ißmokome, pajaut∂me, pamat∂me, turi prasm´, ji tokia:
mes visi esame K∆r∂jo vaikai, kad ir kokios ras∂s, tikybos ar
odos spalvos b∆tume. M∆s¨ bendravimas su Juo gali b∆ti
paprastas ir aißkus, sukaupus pakankamai noro ir såΩiningu-
mo pabandyti. Religini¨ priedermi¨ turintys Ωmon∂s neras

* Plaçiau apie tai Ωr. Priede „Dvasin∂ patirtis“.
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nieko, kas neatitikt¨ j¨ ^sitikinim¨ ar apeig¨. Tokie dalykai
tarp m∆s¨ nekelia trinties.

Manome, kad mums neturi r∆p∂ti, su kokia tikyba tapatina
save kuris nors m∆s¨ narys. Tai visißkai privatus dalykas. Kiek-
vieno apsisprendimas priklauso nuo vidini¨ jo nuostat¨, arba
lieka tiesiog rinktis. Ne visi mes priklausome religin∂ms bend-
ruomen∂ms, taçiau dauguma esame nusiteik´ palankiai j¨
atΩvilgiu.

Kitame skyriuje paaißkinsime, kaip mes suprantame alkoho-
lizmå; toliau – skyrelis agnostikams. Daugelis kadaise save to-
kiais laikiusi¨j¨ dabar yra tarp m∆s¨. Steb∂tina, taçiau ßie ^siti-
kinimai, m∆s¨ manymu, n∂ra didel∂ kli∆tis dvasiniam potyriui.

Toliau aißkiai ißd∂stysime, kaip mes pasveikome. Paskui –
pasakojimai iß asmenin∂s patirties.

Kiekvienas savaip pasakoja savo gyvenimo istorijå ir aißkina,
kaip uΩmezg∂ ryß^ su Dievu. Asmenin∂s istorijos – savotißkas
m∆s¨ draugijos skerspj∆vis. Pasakojimai labai aißkiai rodo, kas
iß tikr¨j¨ ^vyko m∆s¨ gyvenime.

Tikim∂s, jog ßie itin atviri pasakojimai nieko nepapiktins.
Turime vilties, kad daugelis alkoholik¨ ir alkoholiki¨, kuriems
labai reikia pagalbos, perskaitys ßiuos puslapius. Tikime, kad
tik visißkai atsiv∂r´ ir apnuogin´ savo problemas mes past∆-
m∂sime juos prisipaΩinti: „Taip, aß irgi esu vienas iß j¨; turiu
tai pabandyti“.
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Treçias skyrius

DAU G I AU  A P I E  A L KO H O L I Z M Å

DAUGELIS MÔSË nenoromis prisipaΩino esantys tikri al-
koholikai. N∂ vienam Ωmogui nepatinka Ωinoti, kad jo k∆nas
ir protas yra kitokie nei vis¨. D∂l to visai nenuostabu, kad
m∆s¨ girtuoklysçi¨ bendras bruoΩas – tai daugkartin∂s bergΩ-
dΩios pastangos ^rodyti, jog galime gerti taip, kaip kiti Ωmo-
n∂s. Kiekvienå nenormaliai geriant^j^ yra aps∂dusi mintis:
kaip nors, kada nors jis gers Ωinodamas saikå ir m∂gausis
tuo. Íi iliuzija yra stulbinamai gaji. Daugelis neißsiskyr∂ su ja
iki pat beprotyb∂s ar mirties slenksçio.

Mes suvok∂me, kad turime besålygißkai, iki pat ßirdies gel-
mi¨ pripaΩinti save esant alkoholikais. Tai yra pirmas Ωingsnis
^ sveikimå. Klaidinga iliuzija, jog esame ar galb∆t b∆sime kaip
kiti Ωmon∂s, turi b∆ti ißmesta iß galvos.

Mes, alkoholikai, esame vyrai ir moterys, kurie prarado ge-
b∂jimå kontroliuoti savo g∂rimå. Mes Ωinome – joks tikras
alkoholikas niekada nesusigråΩins ßio geb∂jimo. Buvo laikas,
kai jaut∂m∂s lyg ir atgav´ geb∂jimå j^ kontroliuoti, taçiau po
toki¨ pauzi¨ – daΩniausiai neilg¨ – kontrol∂ neißvengiamai
susilpn∂davo, ir mes patirdavome apgail∂tinå, nesuvokiamå
nuopuol^. Èsitikinome – tokie alkoholikai kaip mes yra pro-
gresuojançios ligos gniauΩtuose. Einant laikui m∆s¨ pad∂tis
niekada neina geryn, o tik blogyn.

Mes panaß∆s ^ Ωmones, netekusius koj¨ – jos niekada ne-
ataugs iß naujo. Lygiai taip pat iki ßiol n∂ra joki¨ gydymo b∆-
d¨, kurie alkoholikus padaryt¨ tokius kaip kiti Ωmon∂s. Mes
ißband∂me visus gydymo metodus, kokius tik galima ^sivaiz-
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duoti. Kai kuriais atvejais b∆davo trumpas pager∂jimas, taçiau
po jo visada ißtikdavo dar didesnis atkrytis. Gydytojai, susi-
d∆r´ su alkoholizmu, pripaΩ^sta, kad alkoholikas niekuomet
negal∂s normaliai gerti. Galb∆t vienå dienå mokslas ißspr´s
ßiå problemå, bet dabar jis bej∂gis.

Kad ir kå sakysime, daugelis tikr¨ alkoholik¨ nebus link´
patik∂ti, kad m∆s¨ patirtis tinka ir jiems. Apgaudin∂dami sa-
ve, eksperimentuodami jie stengiasi ^rodyti sau, jog yra ßio
d∂snio ißimtis, taigi n∂ra alkoholikai. Mes nukelsime skry-
b∂l´ prieß tå, kuris, prarad´s geb∂jimå kontroliuoti alkoho-
lio vartojimå, staiga ims vartoti saikingai, kaip padorus Ωmo-
gus. Dievas mato, mes labai ilgai, daugel^ kart¨ steng∂m∂s
gerti kaip kiti Ωmon∂s!

Ítai kai kurie metodai, kuriuos ißband∂me: gerti tik al¨,
riboti ißgeriam¨ tauri¨ skaiçi¨, niekada negerti vienam, nie-
kuomet negerti rytais, gerti tik namuose, namie nelaikyti g∂-
rim¨, niekada negerti darbo valandomis, gerti tik vakar∂liuo-
se, vietoj viskio gerti brend^, gerti tik nat∆ralius vynus, pa-
sitraukti iß pareig¨, jei kada b∆sime darbe girti, keliauti, ne-
keliauti, prisiekti niekada nebegerti (paprasta ir ißkilminga),
daugiau mankßtintis, skaityti ̂ kvepiançias knygas, vykti ̂  svei-
katingumo stovyklas ir sanatorijas, savanorißkai atsigulti ̂  psi-
chiatrijos klinikå. Í^ såraßå gal∂tume t´sti be galo.

Mums n∂ra malonu sakyti Ωmogui, kad jis alkoholikas, ta-
çiau tu pats greitai gali nustatyti sau diagnoz´. Nueik ^ arti-
miausiå barå ir pabandyk gerti saikingai. Pam∂gink ißgerti ir
staiga sustoti. Ißbandyk tai ne vienå kartå. Tau greitai viskas
paaißk∂s, jei tik b∆si såΩiningas su savimi. Verta patirti pagiri¨
drebul^, kad visißkai suvoktum savo pad∂t^.

Mes manome, kad girtuokliavimo pradΩioje daugelis m∆-
s¨ dar gal∂jo liautis g∂r´, nors dabar n∂ra b∆d¨ tam ^rodyti.
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Taçiau kebliausia, kad vos vienas kitas alkoholikas turi pa-
kankamai noro nustoti gerti, kai dar gali. Esame gird∂j´ ke-
letå atvej¨, kai Ωmon∂s su neabejotinais alkoholizmo poΩy-
miais sugeb∂jo liautis g∂r´ ilgå laikå, nes labai nor∂jo. Ítai
vienas iß j¨.

Trisdeßimtmetis vyras gerdavo daugiadien∂mis. Po toki¨ pro-
tr∆ki¨ rytais jis b∆davo labai nervingas. Irzul^ malßindavo alko-
holiu. Jis tur∂jo verslo ambicij¨, taçiau suprato, kad jam nieko
neißeis, jei gers. Vos tik prad∂davo gerti, visai prarasdavo kont-
rol´. Jis apsisprend∂ negerti n∂ laßo, kol neuΩims trokßtamos
pad∂ties versle ir neißeis ^ pensijå. Íis nepaprastas Ωmogus lai-
k∂si blaivus dvideßimt penkerius metus. Po s∂kmingos verslo
karjeros, b∆damas penkiasdeßimt penkeri¨, jis iß∂jo ̂  pensijå. Ir
tapo beveik visiems alkoholikams b∆dingo ^sitikinimo auka:
per ilgå blaivumo ir savidrausm∂s laikotarp^ jam eså gr^Ωo ge-
b∂jimas gerti saikingai, kaip geria kiti Ωmon∂s. V∂l prisireik∂
kambarini¨ ßlepeçi¨ ir butelio. Po dviej¨ m∂nesi¨, sutrik´s ir
paΩemintas, jis atsid∆r∂ ligonin∂je. Paskui kur^ laikå steng∂si
riboti g∂rimå, ir dar kelis kartus pabuvojo ligonin∂je. Tuomet
sukaup´s visas j∂gas paband∂ iß viso liatis g∂r´s ir suvok∂, kad
negali. Jam buvo prieinami visi ßios problemos sprendimo b∆-
dai, kokie tik si∆lomi uΩ pinigus. Taçiau visos pastangos buvo
perniek. Jis iß∂jo ̂  pensijå dar b∆damas pakankamai tvirtas, bet
greitai virto visißka kiuΩena ir po ketveri¨ met¨ mir∂.

Tai didel∂ pamoka. Daugelis m∆s¨ tik∂jo, kad ilgå laikå iß-
buv´ blaiv∆s, v∂liau gal∂sime gerti normaliai. Bet min∂tas Ωmo-
gus, b∆damas penkiasdeßimt penkeri¨, suprato atsid∆r´s ten,
kur buvo trisdeßimties. Mes pri∂jome prie daug kart¨ patvir-
tintos tiesos: syk^ tap´s alkoholiku, visuomet liksi alkoholi-
kas. Prad∂j´ gerti po tam tikro blaivaus laikotarpio, mes grei-
tai nusiritame dar Ωemiau nei buvome. Jei ketiname liautis

sukaupęs visas jėgas pabandė iš viso liautis gėręs ir suvokė, kad
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kur buvo trisdeßimties. Mes pri∂jome prie daug kart¨ patvir-
tintos tiesos: syk^ tap´s alkoholiku, visuomet liksi alkoholi-
kas. Prad∂j´ gerti po tam tikro blaivaus laikotarpio, mes grei-
tai nusiritame dar Ωemiau nei buvome. Jei ketiname liautis

sukaupęs visas jėgas pabandė iš viso liautis gėręs ir suvokė, kad
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g∂r´, neturi likti joki¨ ißlyg¨ ar slapt¨ minçi¨, kad vienå die-
nå ^gysime imunitetå alkoholiui.

Íio Ωmogaus patirtis gali paskatinti jaunus Ωmones manyti,
kad jie paj∂gs nustoti g∂r´ savo valios j∂gomis. Abejojame,
kad toki¨ atsiras daug, nes iß tikr¨j¨ niekas nenori liautis g∂-
r´s, ir beveik niekam nepasiseka – mat jau ^vyko specifini¨
måstymo pokyçi¨. Kai kurie trisdeßimtmeçiai ir dar jaunesni
m∆sißkiai g∂r∂ vos keletå met¨, taçiau pasijuto tokie pat bej∂-
giai, kaip ir tie, kurie g∂r∂ dvideßimt met¨.

Visai neb∆tina gerti ilgå laikå ar gerti tiek, kiek g∂r∂ kai
kurie iß m∆s¨, kad tai mirtinai pakenkt¨. Íitai ypaç tinka mo-
terims. Potencialios alkoholik∂s daΩnai jomis tampa ir pasie-
kia negr^Ωtamå ribå per kelerius metus. Geriantieji, kurie la-
bai ^siΩeist¨ pavadinti alkoholikais, apstulbsta, kai nebepaj∂-
gia sustoti. Mes gerai Ωinome simptomus ir matome labai daug
potenciali¨ alkoholik¨ tarp jaun¨ Ωmoni¨. Taçiau pabandyki-
te juos tuo ^tikinti!*

Kai Ωi∆rime ̂  praeit^, suprantame, kad pasiek´ ribå, kai gal∂-
jome liautis savo valios pastangomis, dar kelerius metus g∂r∂-
me. Jei kas nors teiraut¨si, ar jis jau pasiek´s ßiå pavojingå ribå,
pasi∆lykite jam negerti metus. Vargu ar jam pasiseks, jei jis –
gerokai paΩeng´s alkoholikas. Paçioje girtuokliavimo pradΩio-
je mes visai atsitiktinai ißb∆name blaiv∆s metus ar daugiau. Pa-
skui v∂l smarkiai geriame. Nors tu galb∆t paj∂gus susilaikyti be
g∂rimo ilgå laiko tarpå, vis tiek gali b∆ti potencialus alkoholi-
kas. Mes manome, jog tik nedaugelis iß t¨, kuriems skiriame ßiå
knygå, gali ißlikti blaiv∆s apie metus. Kai kas nusigers pra∂jus
dienai po to, kai apsisprend∂ negerti; kiti – po keli¨ savaiçi¨.

* Tokia situacija buvo pirmå kartå spausdinant knygå. 1983 m. JAV ir Kana-
dos AA draugijos tyrimai parod∂, kad penktadalis AA nari¨ buvo trisdeßimt-
meçiai ir jaunesni.
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Negalintiems gerti saikingai ißkyla klausimas: kaip visißkai
nustoti gerti? Tarkime, skaitytojas labai nori nustoti. Ar toks
asmuo gali liautis, netur∂damas jokio dvasinio pamato, priklau-
so nuo to, kiek dar yra lik´ geb∂jimo pasirinkti – gerti ar ne.
Daugelis tar∂m∂s eså tvirto b∆do. Mes Ω∆tb∆t troßkome nustoti
gerti visiems laikams. Dabar suvokiame, kad tai ne^manoma.
Mums teko suprasti vienå gluminançiå alkoholizmo savyb´ –
tai visißkas nesugeb∂jimas liautis g∂rus, kad ir koks b∆t¨ rimtas
reikalas ar noras.

Kaip gal∂tume savo skaitytojams pad∂ti patiems nuspr´sti,
ar jie yra tokie kaip mes? Pagelb∂t¨ min∂tas bandymas tam
tikrå laikå susilaikyti nuo alkoholio. Kençiantiems d∂l alko-
holizmo ir galb∆t medikams galime pateikti dar geresni¨ pa-
si∆lym¨. Apib∆dinsime tam tikras proto b∆senas, kurios pasi-
reißkia prieß art∂jant^ girtuokliavimo priepuol^. Jos atskleidΩia
problemos esm´.

Kokios mintys apima alkoholikå, kuris nuolat kartoja be-
viltißkå bandymå su pirmåja taurele? Po paskutini¨ ißgertu-
vi¨, kurios atved∂ prie skyryb¨ ar bankroto, band´ ^p∆sti
proto draugai sutrinka matydami j^ einant tiesiai ^ smukl´.
Kod∂l jis taip daro? Kå jis galvoja?

Pirmajam pavyzdΩiui iliustruoti pasirinkome m∆s¨ biçiul^,
vardu DΩimis. Íis vyras turi Ωaviå Ωmonå ir ßeimynå. Jis pavel-
d∂jo pelningå automobili¨ bendrov´, pasiΩym∂jo Pasaulinia-
me kare. Jis puikus prekybininkas, simpatißkas Ωmogus. Tai
protingas, iß pirmo Ωvilgsnio visai normalus vyras, tik labai
nervingo b∆do. Jis neg∂r∂ iki trisdeßimt penkeri¨. Pastaruo-
sius kelerius metus pasig∂r´s taip ̂ t∆Ωdavo, kad j^ tekdavo izo-
liuoti. Iß∂j´s iß beprotnamio, jis susirado mus.

Mes papasakojome jam, kas mums Ωinoma apie alkoholiz-
må, ir pasi∆l∂me ißbandyti m∆s¨ problemos sprendimo b∆då.

2003
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Jis paband∂. Íeimyniniai reikalai susitvark∂, o jis prad∂jo dirbti
prekybos vadybininku tame paçiame versle, kur^ buvo prara-
d´s gerdamas. Kur^ laikå viskas klojosi puikiai, taçiau jis nesu-
geb∂jo br´sti dvasißkai. Jo dideliam li∆desiui, pustuzin^ kart¨
iß eil∂s prisig∂r∂. Nuolat bendravome su juo, analizavome,
kas atsitiko. Jis neprießtaravo, kad yra alkoholikas, turintis
rimt¨ problem¨, nutuok∂ apie neißvengiamå kelion´ ^ be-
protnam^, jei nesiliaus g∂r´s. Dar daugiau – jis praras ßeimå,
kuri jam buvo labai brangi. Vis d∂lto jis v∂l prisig∂r∂. Papraß∂-
me j^ detaliai papasakoti, kaip tai atsitiko. Ítai jo pasakojimas:
„Antradienio rytå at∂jau ^ darbå. Prisimenu, buvau suirz´s,
kad turiu dirbti vadybininku koncerne, kuris kadaise priklaus∂
man. Ínektel∂jau su virßininku, taçiau nieko rimto nekalb∂jo-
me. Tuomet nutariau vykti ^ uΩmiest^, kur gyveno vienas
potencialus automobilio pirk∂jas. VaΩiuodamas pasijutau alka-
nas, tod∂l sustojau pakel∂s uΩeigoje. Aß neketinau gerti, ma-
niau, tik nusipirksiu sumußtin^. Dar tik∂jausi toje vietoje sutikti
automobilio pirk∂jå. Vieta man buvo paΩ^stama, çia lankiausi
daugel^ met¨. Savo blaiviais m∂nesiais daΩnai çia valgydavau.
Atsis∂dau prie staliuko ir uΩsisakiau sumußtin^ ir stiklin´ pieno.
Iki tol nebuvo joki¨ minçi¨ ißgerti. UΩsisakiau dar vienå
sumußtin^ ir pieno.

Staiga mane perskrod∂ mintis: nieko neatsitiks, jei ^ pienå
^sipilsiu 30 gram¨ viskio, – juk mano skrandis pilnas. UΩsisa-
kiau viskio ir ßli∆kßtel∂jau j^ ^ pienå. Miglotai suvokiau, kad
elgiuosi neprotingai, taçiau nuraminau save, kad geriu visk^
pilnu skrandΩiu. Bandymas man taip patiko, kad uΩsisakiau
dar vienå viskio ir supyliau j^ ^ dar vienå stiklin´ pieno. Tai
nesuk∂l∂ jokio nerimo, tod∂l pakartojau dar syk^.“

Tai buvo dar vienos DΩimio kelion∂s ^ beprotnam^ pradΩia.
Jam gr∂s∂ izoliacija, ßeimos ir pad∂ties praradimas, o kå jau
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kalb∂ti apie didel´ dvasin´ ir fizin´ kançiå, kuriå sukeldavo
g∂rimas. Jis gana gerai paΩino save kaip alkoholikå. Ir vis d∂lto
visus argumentus negerti lengvai ißst∆m∂ kvaila mintis, kad
gali ißgerti viskio, jei sumaißys j^ su pienu!

Mes tai vadiname tiesiog pamißimu, nesvarbu, kokiå reikß-
m´ teiksime ßiam ΩodΩiui. Juk kaip kitaip gal∂tume pavadinti
ß^ tikrov∂s jausmo praradimå ir negal∂jimå aißkiai måstyti?

Gal tau pasirodys, kad tai ißskirtinis atvejis. Ne, tai n∂ra pra-
manyta, toks måstymas b∆dingas kiekvienam iß m∆s¨. Kartais
mes geriau nei DΩimis apgalvodavome b∆simus padarinius. Ta-
çiau mums visada buvo b∆dinga keista måstymo eiga, kai lygia
greta su sveiku protavimu atsiranda kaΩkokia beprotißkai nie-
kinga dingstis paimti pirmåjå taurel´. Sveikas protas nesugeba
m∆s¨ suvaldyti. Mus ̂ veikia ßi beprotißka mintis. Kitå dienå visai
nuoßirdΩiai ir atvirai klausiame sav´s, kaip tai gal∂jo atsitikti.

Kai kuriomis aplinkyb∂mis mes såmoningai nusigeriame, tei-
sindamiesi nervingumu, pykçiu, nerimu, depresija, pavydu ar dar
kuo nors. Taçiau prad∂j´ gerti d∂l panaßi¨ prieΩasçi¨, v∂liau esa-
me priversti pripaΩinti, kad pasiteisinimai itin menki, palyginti su
padariniais. Dabar mes Ωinome, kad ir iß anksto planuodami gerti
retai susimåstome, kokie bais∆s gali b∆ti padariniai.

M∆s¨ elgesys su pirmåja taurele yra toks pat absurdißkas ir
nesuvokiamas, kaip Ωmogaus, kuriam kyla noras pereiti gatv´
neleistinoje vietoje. Ißsisuk´s nuo skriejançi¨ automobili¨, jis
patiria jaudul^. Jis m∂gaujasi tuo keletå met¨, nekreipia
d∂mesio ^ j∆s¨ draugißkus persp∂jimus. Tok^ j∆s pavadintu-
m∂te keistai besilinksminançiu kvailiu. S∂kmei nusisukus, ke-
letå kart¨ iß eil∂s jis lengvai suΩeidΩiamas. Manote, jis tur∂t¨
liautis, jei yra normalus? Netrukus j^ v∂l partrenkia, ß^kart l∆Ωta
kaukol∂. Po savait∂s iß∂jusiam iß ligonin∂s greitaeigis tramva-
jus sulauΩo rankå. Jis teigia jums, kad apsisprend∂ liautis ne-



33D A U G I A U  A P I E  A L K O H O L I Z M Å

kalb∂ti apie didel´ dvasin´ ir fizin´ kançiå, kuriå sukeldavo
g∂rimas. Jis gana gerai paΩino save kaip alkoholikå. Ir vis d∂lto
visus argumentus negerti lengvai ißst∆m∂ kvaila mintis, kad
gali ißgerti viskio, jei sumaißys j^ su pienu!

Mes tai vadiname tiesiog pamißimu, nesvarbu, kokiå reikß-
m´ teiksime ßiam ΩodΩiui. Juk kaip kitaip gal∂tume pavadinti
ß^ tikrov∂s jausmo praradimå ir negal∂jimå aißkiai måstyti?

Gal tau pasirodys, kad tai ißskirtinis atvejis. Ne, tai n∂ra pra-
manyta, toks måstymas b∆dingas kiekvienam iß m∆s¨. Kartais
mes geriau nei DΩimis apgalvodavome b∆simus padarinius. Ta-
çiau mums visada buvo b∆dinga keista måstymo eiga, kai lygia
greta su sveiku protavimu atsiranda kaΩkokia beprotißkai nie-
kinga dingstis paimti pirmåjå taurel´. Sveikas protas nesugeba
m∆s¨ suvaldyti. Mus ̂ veikia ßi beprotißka mintis. Kitå dienå visai
nuoßirdΩiai ir atvirai klausiame sav´s, kaip tai gal∂jo atsitikti.

Kai kuriomis aplinkyb∂mis mes såmoningai nusigeriame, tei-
sindamiesi nervingumu, pykçiu, nerimu, depresija, pavydu ar dar
kuo nors. Taçiau prad∂j´ gerti d∂l panaßi¨ prieΩasçi¨, v∂liau esa-
me priversti pripaΩinti, kad pasiteisinimai itin menki, palyginti su
padariniais. Dabar mes Ωinome, kad ir iß anksto planuodami gerti
retai susimåstome, kokie bais∆s gali b∆ti padariniai.

M∆s¨ elgesys su pirmåja taurele yra toks pat absurdißkas ir
nesuvokiamas, kaip Ωmogaus, kuriam kyla noras pereiti gatv´
neleistinoje vietoje. Ißsisuk´s nuo skriejançi¨ automobili¨, jis
patiria jaudul^. Jis m∂gaujasi tuo keletå met¨, nekreipia
d∂mesio ^ j∆s¨ draugißkus persp∂jimus. Tok^ j∆s pavadintu-
m∂te keistai besilinksminançiu kvailiu. S∂kmei nusisukus, ke-
letå kart¨ iß eil∂s jis lengvai suΩeidΩiamas. Manote, jis tur∂t¨
liautis, jei yra normalus? Netrukus j^ v∂l partrenkia, ß^kart l∆Ωta
kaukol∂. Po savait∂s iß∂jusiam iß ligonin∂s greitaeigis tramva-
jus sulauΩo rankå. Jis teigia jums, kad apsisprend∂ liautis ne-



34 A N O N I M I N I A I  A L K O H O L I K A I

leistinai pereidin∂ti gatves visam laikui, o po keli¨ savaiçi¨
jau guli abiem sulauΩytomis kojomis.

Metams b∂gant jis ir toliau taip elgiasi, nuolat Ωad∂damas
b∆ti atsargus arba iß viso vengti gatvi¨. Galiausiai jis nebegali
dirbti, netenka Ωmonos, tampa pajuokos objektu. Jis ißbando
visas Ωinomas priemones ißmesti iß galvos aistrå pereiti gatv´
neleistinoje vietoje. Tik∂damasis pasitaisyti, jis atsigula ^ bep-
rotnam^. Vos iß∂j´s iß ligonin∂s ißb∂ga prießais gaisrin´ maßinå,
kuri sulauΩo jam stuburå. Juk toks Ωmogus yra pamiß´s, ar ne?

Galb∆t manai, kad m∆s¨ pavyzdys per daug absurdißkas.
Ar tikrai? Mes, patyr´ sunki¨ ißgyvenim¨, turime pripaΩinti,
jog vietoj neleistino elgesio gatv∂je ^raß´ alkoholizmå gautu-
me vaizdå, kuris visißkai tinka mums. D∂l alkoholio mes tam-
pame keistai pamiß´, kad ir kokie nuovok∆s b∆tume kitose
srityse. SkaudΩiai pasakyta, bet ar tai n∂ra tiesa?

Kai kurie iß j∆s¨ galvoja: „Taip, tai, kå j∆s sak∂te – teisyb∂,
taçiau ji tinka tik iß dalies. PripaΩ^stame, mums b∆dingi kai
kurie ßi¨ bruoΩ¨, taçiau mes taip toli, kaip j∆s, vyruçiai, nesa-
me paΩeng´. Po to, kå iß j∆s¨ ißgirdome, mes taip gerai paΩ^s-
tame save, kad tokie dalykai daugiau negali pasikartoti. D∂l
g∂rimo dar nepraradome visko gyvenime ir neketiname pra-
rasti. Açi∆ uΩ informacijå“.

Visa tai galb∆t tinka dar netapusiems alkoholikais Ωmon∂ms,
jie, nors ir geria be saiko daug, gali liautis kada panor∂j´ arba
imti gerti saikingai, nes j¨ protas ir k∆nas dar n∂ra taip paΩeis-
ti kaip m∆s¨. Taçiau alkoholikas arba potencialus alkoholikas
beveik be ißimçi¨ yra visißkai nepaj∂gus liautis g∂r´s d∂l to,
kad gerai paΩ^sta save. Tai mintis, kuriå norime nuolat pa-
br∂Ωti, kad pralauΩtume  ßiå knygå skaitançi¨ alkoholik¨ „kiau-
tå“. Mums pad∂jo susivokti karti patirtis.

Imkime kitå pavyzd^.

35D A U G I A U  A P I E  A L K O H O L I Z M Å

Fredis yra Ωinomos apskaitos firmos partneris. Jis gerai
uΩdirba, turi puikius namus, laimingai ved´s, jo vaikai – ga-
b∆s moksleiviai. Jis toks patrauklus asmuo, kad gali susid-
raugauti su kuo tik nori. Jei kada nors buvo verslininkas,
kuriam sekasi, – tai Fredis. Negana to, jis – tvirta, ißlaikanti
pusiausvyrå asmenyb∂. Bet jis yra alkoholikas. Pirmå kartå
pamat∂me Fred^ maΩdaug prieß metus, ligonin∂je. Jis gyd∂si
labai sunkias pagirias. Jam tai buvo pirmas toks atvejis, tod∂l
labai g∂dinosi. Jis nieku gyvu nenor∂jo pripaΩinti esås alko-
holikas ir teig∂ sau atvyk´s ^ ligonin´ nuraminti nerv¨. Gydy-
tojas nedviprasmißkai leido suprasti, kad jo b∆kl∂ sunkesn∂
nei ßis manås. Keletå dien¨ jis jaut∂si prisl∂gtas. Ir apsispren-
d∂ mesti gerti visam laikui. Jam net ^ galvå neat∂jo, kad, ne-
paisant jo charakterio ir pad∂ties, nepaj∂gs to padaryti. Fredis
netik∂jo esås alkoholikas, dar maΩiau jis nor∂jo imtis dvasini¨
priemoni¨ ßiai problemai spr´sti. Mes papasakojome jam, kå
Ωinome apie alkoholizmå. Jis susidom∂jo ir sutiko, kad yra
kai kuri¨ simptom¨, bet toli graΩu nenor∂jo pripaΩinti, kad
nepaj∂gs pad∂ti sau. Jis tik∂jo, kad jo patirtas paΩeminimas
ir ^gytos Ωinios pad∂s jam ißlikti blaiviam likus^ gyvenimå. J^
ißgydys sav´s paΩinimas.

Kur^ laikå apie Fred^ nieko neΩinojome. Vienå dienå ißgir-
dome, kad jis v∂l guli ligonin∂je. Í^syk jaut∂si iß ties¨ nekaip.
Greitai jis leido suprasti, kad nori mus pamatyti. Jo papasa-
kota istorija labai pamokanti: vyrukas, kuris buvo ^sitikin´s,
kad gali nustoti gerti, neturi joki¨ prieΩasçi¨ girtuokliauti, pa-
siΩymi puikia nuovoka ir ryΩtu visuose kituose reikaluose, bu-
vo paguldytas ant mençi¨.

Ítai kå jis papasakojo: „Man padar∂ didel^ ^sp∆d^ j∆s¨ nari¨
ΩodΩiai apie alkoholizmå. Atvirai kalbant, netik∂jau kada nors
v∂l gersiås. Aß bemaΩ pritariau mintims apie vos pastebimå
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kuriam sekasi, – tai Fredis. Negana to, jis – tvirta, ißlaikanti
pusiausvyrå asmenyb∂. Bet jis yra alkoholikas. Pirmå kartå
pamat∂me Fred^ maΩdaug prieß metus, ligonin∂je. Jis gyd∂si
labai sunkias pagirias. Jam tai buvo pirmas toks atvejis, tod∂l
labai g∂dinosi. Jis nieku gyvu nenor∂jo pripaΩinti esås alko-
holikas ir teig∂ sau atvyk´s ^ ligonin´ nuraminti nerv¨. Gydy-
tojas nedviprasmißkai leido suprasti, kad jo b∆kl∂ sunkesn∂
nei ßis manås. Keletå dien¨ jis jaut∂si prisl∂gtas. Ir apsispren-
d∂ mesti gerti visam laikui. Jam net ^ galvå neat∂jo, kad, ne-
paisant jo charakterio ir pad∂ties, nepaj∂gs to padaryti. Fredis
netik∂jo esås alkoholikas, dar maΩiau jis nor∂jo imtis dvasini¨
priemoni¨ ßiai problemai spr´sti. Mes papasakojome jam, kå
Ωinome apie alkoholizmå. Jis susidom∂jo ir sutiko, kad yra
kai kuri¨ simptom¨, bet toli graΩu nenor∂jo pripaΩinti, kad
nepaj∂gs pad∂ti sau. Jis tik∂jo, kad jo patirtas paΩeminimas
ir ^gytos Ωinios pad∂s jam ißlikti blaiviam likus^ gyvenimå. J^
ißgydys sav´s paΩinimas.

Kur^ laikå apie Fred^ nieko neΩinojome. Vienå dienå ißgir-
dome, kad jis v∂l guli ligonin∂je. Í^syk jaut∂si iß ties¨ nekaip.
Greitai jis leido suprasti, kad nori mus pamatyti. Jo papasa-
kota istorija labai pamokanti: vyrukas, kuris buvo ^sitikin´s,
kad gali nustoti gerti, neturi joki¨ prieΩasçi¨ girtuokliauti, pa-
siΩymi puikia nuovoka ir ryΩtu visuose kituose reikaluose, bu-
vo paguldytas ant mençi¨.

Ítai kå jis papasakojo: „Man padar∂ didel^ ^sp∆d^ j∆s¨ nari¨
ΩodΩiai apie alkoholizmå. Atvirai kalbant, netik∂jau kada nors
v∂l gersiås. Aß bemaΩ pritariau mintims apie vos pastebimå
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beprotyst´, kuri uΩvaldo prieß pirmåjå taurel´, taçiau buvau
tikras, kad tai negali atsitikti po to, kå suΩinojau. Motyvavau,
kad nesu taip toli paΩeng´s, kaip daugelis j∆s¨, ir paprastai
iki ßiol man sekdavosi uΩglaistyti asmenines problemas. Taigi
man ir toliau seksis tai, kas jums, vyrai, nepavyko. Maniau,
turiu pagrindo pasitik∂ti savimi, tereikia stiprinti valiå ir b∆ti
budriam.

Taip nusiteik´s aß ∂miausi verslo. Kur^ laikå viskas buvo
gerai. Man nebuvo sunku atsisakyti ißgerti, tod∂l suabejojau,
ar tik nelaikau paprast¨ dalyk¨ pernelyg sud∂tingais. Vienå
syk^ nuvykau ̂  Vaßingtonå pristatyti kai kuri¨ apskaitos doku-
ment¨ vyriausyb∂s biurui. Ißvykdavau iß miesto ir gerdamas,
ir b∆damas blaivus, taigi çia nebuvo nieko naujo. Fizißkai jau-
çiausi puikiai. Netur∂jau joki¨ slegiançi¨ r∆pesçi¨ ar b∂d¨.
Mano biznis tå dienå puikiai sek∂si, aß buvau patenkintas ir
Ωinojau, kad partneriai taip pat bus patenkinti. Íauni diena
∂jo ^ pabaigå, horizonte nesimat∂ n∂ vieno debes∂lio.

Gr^Ωau ^ vießbut^ ir persirengiau vakarienei. Ûengiant per
sal∂s slenkst^ man ßm∂stel∂jo mintis, kad vakarieniaujant b∆-
t¨ ne pro ßal^ ißgerti porå kokteili¨. Tik tiek. Nieko daugiau.
Aß uΩsisakiau kokteil^ ir patiekalå. V∂liau uΩsisakiau dar vienå
kokteil^. Po vakarien∂s nutariau pasivaikßçioti. Kai gr^Ωau, ding-
tel∂jo mintis, kad prieß miegå b∆t¨ puiku ißgerti taur´ viskio
su soda ir ledu. Taigi nukulniavau ^ barå ir ißg∂riau. Prisime-
nu, kad tå nakt^ ißg∂riau dar keletå syki¨ ir daugyb´ kart¨ kitå
rytå. Miglotai prisimenu kelion´ l∂ktuvu ^ Niujorkå, draugiß-
kai nusiteikus^ taksi vairuotojå, kur^ radau oro uoste vietoj
Ωmonos. Vairuotojas keletå dien¨ lyd∂jo mane. Aß menkai nu-
tuokiu, kur buvau, kå kalb∂jau ir dariau. O paskui – ligonin∂
ir nepakeliamos fizin∂s bei protin∂s kançios.

Kai tik atgavau geb∂jimå måstyti, skrupulingai atk∆riau tå
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vakarå Vaßingtone. Aß ne tik nebuvau budrus. Aß n∂ kiek ne-
siprießinau pirmajai taurelei. Minçi¨ apie padarinius ß^kart
nebuvo iß viso. Aß g∂riau kokteilius ner∆pestingai, tartum im-
bierin^ limonadå. Dabar prisiminiau, kå pranaßavo mano drau-
gai alkoholikai: jei måstai kaip alkoholikas, tam tikru laiku
tam tikroje vietoje vis tiek tai ^vyks – v∂l imsi gerti. Jie man
sak∂: nors aß stengsiuosi labiau saugotis, vienå dienå duosiu
valiå nereikßmingai dingsçiai ißgerti. Taip ir ̂ vyko. Ûinios apie
alkoholizmå man´s neißgelb∂jo. Nuo tos akimirkos Ωinojau –
aß måstau kaip alkoholikas. Maçiau, kad valios stipryb∂ ir
sav´s paΩinimas nepad∂s tomis keistomis proto uΩtemimo
akimirkomis. Iki ßiol niekuomet negal∂jau suprasti Ωmoni¨,
kurie teig∂, jog ßi problema juos beviltißkai sugniuΩd∂. Dabar
tai pajutau pats. Sm∆gis buvo triußkinantis.

Mane aplank∂ du Anonimini¨ alkoholik¨ draugijos nariai.
Jie ßypsojosi. Man tai ne itin patiko. Tuomet jie paklaus∂ ma-
n´s, ar manau esås alkoholikas, ar ß^kart jauçiuosi iß tikr¨j¨
nugal∂tas. Tur∂jau sutikti su abiem teiginiais. Jie paΩ∂r∂ daugyb´
^rodym¨, jog Vaßingtone mano pademonstruotas alkoholiko mås-
tymas patvirtina, kokia beviltißka mano b∆kl∂. Jie r∂m∂si deßimti-
mis pavyzdΩi¨ iß savo patirties. Pokalbis uΩgesino paskutin´
kibirkßt∂l´ tik∂jimo, kad galiu susitvarkyti savo j∂gomis.

Tuomet jie bendrais bruoΩais apib∆dino dvasines nuostatas
ir veiksm¨ programå, kuriå s∂kmingai taik∂ ßimtai j¨ nari¨.
Nors tikintis aß buvau tik formaliai, j¨ pasi∆lymus suvokti bu-
vo labai paprasta. Veiksm¨ programa buvo itin logißka, taçiau
gan∂tinai drastißka. Tai reißk∂, kad tur∂siu ißmesti iß galvos
keletå samprat¨, kuriomis vadovavausi viså gyvenimå. Tai
nebuvo lengva. Tå akimirkå kai apsisprendΩiau ißbandyti ß^
b∆då, pajutau keistå jausmå, – tarsi mano, kaip alkoholiko,
pad∂tis b∆t¨ palengv∂jusi. V∂liau tai pasitvirtino.
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Itin svarbus buvo atradimas, kad laikydamasis dvasini¨ nuos-
tat¨ galiu ißspr´sti visas savo problemas. Nuo to laiko prad∂jau
gyventi daug didesn^ pasitenkinimå teikiant^ ir, tikiuosi, nau-
dingesn^ gyvenimå nei lig ßiolei. Mano senoji gyvensena
anaiptol nebuvo visai bloga, bet nenor∂çiau net geriausi¨ jos
akimirk¨ keisti ^ paçias blogiausias, kurias ißgyvenu dabar.
Atgal negr^Ωçiau, net jei gal∂çiau.“

FredΩio istorija ißkalbinga. Tikim∂s, ji padarys ^sp∆d^ t∆ks-
tançiams panaßi¨ ̂  j^. Fredis pajuto tik pirmå krestel∂jimå. Ki-
ti alkoholikai ilgai blaßkosi, kol pagaliau rimtai pradeda spr´sti
savo problemas.

Daugelis gydytoj¨ ir psichiatr¨ sutinka su m∆s¨ ißvadomis.
Neseniai vienas garsios pasaulyje ligonin∂s darbuotojas pa-
reißk∂ m∆sißkiams: „Mano nuomone, j∆s teis∆s, kalb∂dami apie
alkoholik¨ b∆kl∂s beviltißkumå. O d∂l judviej¨, kuri¨ istorijas
gird∂jau, – n∂ kiek neabejoju, kad buvote visißkai beviltißki ir
gal∂jote tik∂tis tik pagalbos iß aukßçiau. Jei atvyktum∂te ̂  m∆s¨
ligonin´ kaip pacientai, aß nesiimçiau j∆s¨ gydyti, jei tik gal∂-
çiau ißsisukti. Pernelyg veria ßird^ d∂l toki¨ Ωmoni¨ kaip j∆s.
Kai pad∂tis tokia, aß labai gerbiu dvasinius b∆dus sveikti, nors
nesu religingas. Daugeliu atvej¨ kitos ißeities beveik n∂ra“.

Pakartosime: tam tikru momentu alkoholiko protas negali
veiksmingai apsaugoti nuo pirmosios taurel∂s. Apsaugoti sa-
v´s negali nei jis, nei bet kuris kitas Ωmogus iß ßalies, ißskyrus
retus atvejus. Apsauga turi ateiti iß Aukßtesn∂s J∂gos.
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Ketvirtas skyrius

M E S – AG N O S T I KA I

IÍ ANKSTESNIË SKYRIË ß^ tå suΩinojai apie alkoholizmå. Ti-
kim∂s, mes aißkiai nusak∂me, kuo skiriasi alkoholikas nuo ne
alkoholiko. Jei tu tikrai nori nustoti gerti ir matai, kad nepa-
j∂gi, arba gerdamas nelabai gali kontroliuoti ißgeriamo alko-
holio kiekio, veikiausiai esi alkoholikas. Jei taip, tu sergi liga,
kuriå gali ^veikti tik dvasinis potyris.

Save ateistais ar agnostikais laikantiems Ωmon∂ms toks po-
tyris atrodo ne^manomas. Taçiau gyventi kaip gyvenus
daugeliui toki¨ Ωmoni¨, o ypaç beviltißkiems alkoholikams,
reißkia praΩ∆t^. Ne visada lengva rinktis – b∆ti pasmerktam
mirti nuo alkoholio, ar gyventi laikantis dvasini¨ nuostat¨.

Taçiau tai n∂ra taip sunku. MaΩdaug pus∂ pirm¨j¨ m∆s¨
draugijos nari¨ buvo kaip tik tokie. PradΩioje kai kurie steng∂si
apeiti ßiå temå, veltui tik∂damiesi, kad n∂ra tikri alkoholikai.
Po kurio laiko tur∂jome susitaikyti su faktu, jog privalome rasti
dvasin^ gyvenimo pamatå. Prießingu atveju... Galb∆t taip bus
ir tau. Gali nenusiminti – maΩdaug pus∂ m∆sißki¨ save laik∂
ateistais ar agnostikais. M∆s¨ patirtis rodo – tai tav´s netu-
r∂t¨ trikdyti.

Daugelis m∆s¨ b∆t¨ pasveik´ gerokai anksçiau, jei alkoho-
lizmui ̂ veikti pakakt¨ vien moral∂s kodekso ar tobulesn∂s gy-
venimo filosofijos. Taçiau mes suvok∂me, kad nei kodeksai,
nei filosofijos neißgelb∂s m∆s¨, kad ir kiek stengtum∂m∂s. Ga-
lime nor∂ti b∆ti dorovingi, rasti paguodå filosofijoje – tieså
sakant, galime trokßti ßi¨ dalyk¨ visa ßirdimi, taçiau mums
reikalingos j∂gos ten nerasime. Valios rikiuojam¨ Ωmogißk¨j¨
ißgali¨ nepakanka; tai visißkai nepasiteisino.

39



39M E S  –  A G N O S T I K A I

Ketvirtas skyrius

M E S – AG N O S T I KA I

IÍ ANKSTESNIË SKYRIË ß^ tå suΩinojai apie alkoholizmå. Ti-
kim∂s, mes aißkiai nusak∂me, kuo skiriasi alkoholikas nuo ne
alkoholiko. Jei tu tikrai nori nustoti gerti ir matai, kad nepa-
j∂gi, arba gerdamas nelabai gali kontroliuoti ißgeriamo alko-
holio kiekio, veikiausiai esi alkoholikas. Jei taip, tu sergi liga,
kuriå gali ^veikti tik dvasinis potyris.

Save ateistais ar agnostikais laikantiems Ωmon∂ms toks po-
tyris atrodo ne^manomas. Taçiau gyventi kaip gyvenus
daugeliui toki¨ Ωmoni¨, o ypaç beviltißkiems alkoholikams,
reißkia praΩ∆t^. Ne visada lengva rinktis – b∆ti pasmerktam
mirti nuo alkoholio, ar gyventi laikantis dvasini¨ nuostat¨.

Taçiau tai n∂ra taip sunku. MaΩdaug pus∂ pirm¨j¨ m∆s¨
draugijos nari¨ buvo kaip tik tokie. PradΩioje kai kurie steng∂si
apeiti ßiå temå, veltui tik∂damiesi, kad n∂ra tikri alkoholikai.
Po kurio laiko tur∂jome susitaikyti su faktu, jog privalome rasti
dvasin^ gyvenimo pamatå. Prießingu atveju... Galb∆t taip bus
ir tau. Gali nenusiminti – maΩdaug pus∂ m∆sißki¨ save laik∂
ateistais ar agnostikais. M∆s¨ patirtis rodo – tai tav´s netu-
r∂t¨ trikdyti.

Daugelis m∆s¨ b∆t¨ pasveik´ gerokai anksçiau, jei alkoho-
lizmui ̂ veikti pakakt¨ vien moral∂s kodekso ar tobulesn∂s gy-
venimo filosofijos. Taçiau mes suvok∂me, kad nei kodeksai,
nei filosofijos neißgelb∂s m∆s¨, kad ir kiek stengtum∂m∂s. Ga-
lime nor∂ti b∆ti dorovingi, rasti paguodå filosofijoje – tieså
sakant, galime trokßti ßi¨ dalyk¨ visa ßirdimi, taçiau mums
reikalingos j∂gos ten nerasime. Valios rikiuojam¨ Ωmogißk¨j¨
ißgali¨ nepakanka; tai visißkai nepasiteisino.

39



40 A N O N I M I N I A I  A L K O H O L I K A I

J∂gos stoka – ßtai kur buvo m∆s¨ didΩioji problema. Tur∂-
jome rasti j∂gå, kuriai padedant gal∂tume gyventi, ir tai tur∂t¨
b∆ti aukßtesn∂ uΩ mus J∂ga. Akivaizdu. Taçiau kur ir kaip rasti
ßiå J∂gå?

M∆s¨ knyga yra b∆tent apie tai. Jos pagrindinis tikslas yra
suteikti tau galimyb´ rasti aukßtesn´ uΩ tave J∂gå, kuri pad∂s
susitvarkyti su tavo problema. Manome, mes paraß∂me dva-
singå ir dorå knygå. Ûinoma, mes ketiname kalb∂ti apie Dievå.
Ítai çia kyla keblum¨ agnostikams. Kalb∂dami su nauju Ωmogu-
mi apie jo, alkoholiko, problemas ir pasakodami apie m∆-
s¨ draugijå, daug kart¨ mat∂me gimstant vilt^. Taçiau
nelaimingojo veidas ißt^sdavo, kai paliesdavome dvasinius da-
lykus, ypaç pamin∂jus Dievå. Mes tur∂davome vis kalb∂ti apie
tai, kå naujokas sumaniai apeidavo ar visißkai ignoravo.

Mes Ωinome, kaip jis jauçiasi. Mums paΩ^stamos jo såΩi-
ningos dvejon∂s ir ißankstin∂s nuostatos. Kai kurie iß m∆s¨
buvome arßiai nusistat´ religijos atΩvilgiu. Kitiems Ωodis „Die-
vas“ siejosi su vaikyste – Juo mus b∆davo stengiamasi „spaus-
ti“. Galb∆t mes atmet∂me Dievo sampratå d∂l to, kad Jis
netenkino m∆s¨ poreiki¨. Atmet´ ̂ sivaizdavome, kad esame
visißkai atsikrat´ minties apie Dievå. Mums pirßte pirßosi
nuostata, jog tik∂jimas ir priklausymas nuo J∂gos, virßesn∂s
uΩ mus, yra tam tikras silpnumas, net bailumas. Labai skeptiß-
kai Ωi∆r∂jome ^ nesutaikom¨ asmenybi¨, teologini¨ sistem¨,
nepaaißkinamo chaoso pasaul^. Kreivai Ωvelg∂me ^ daugel^
Ωmoni¨, kurie teig∂ esantys dievobaimingi. Kå Aukßçiausia-
sis turi bendra su visu tuo? Kas ir kaip gal∂t¨ perprasti Aukß-
çiausiåj^? Kitomis akimirkomis, paker∂ti ΩvaigΩd∂tos nakties,
pagaudavome save måstant: „Tuomet kas visa tai suk∆r∂?“
Tai buvo susiΩav∂jimo ir nuostabos jausmas, tik labai trumpas
ir trapus.
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Taip måst∂me ir tai patyr∂me mes – agnostikai. Skubame
dar kartå tave nuraminti. Mes sulauk∂me pirm¨j¨ rezultat¨,
kai tik sugeb∂jome atsisakyti ißankstini¨ nuostat¨ ir parod∂-
me noro patik∂ti aukßtesne uΩ mus J∂ga, nors n∂ vienas iß
m∆s¨ tuomet dar nebuvo paj∂gus aißkiai apib∆dinti ar suvokti
ßiå J∂gå. Ta j∂ga – tai Dievas.

Mums palengv∂jo, kai supratome, kad visai neb∆tina suvokti
Dievå taip, kaip suvokia kiti Ωmon∂s. Kad priart∂tume prie
Dievo ir uΩmegztume ryß^ su Juo, pakako m∆s¨ paçi¨, tegu ir
netobulos, sampratos. Kai tik pripaΩinome, jog galb∆t egzis-
tuoja k u r i a n t i s  p r o t a s, o vis¨ dalyk¨ pagrindas –
v i s a t o s  d v a s i a , darydami kitus paprastus Ωingsnius mes
pajutome savyje nauj¨ j∂g¨ ir radome keliå. SuΩinojome, kad
Dievas nekelia pernelyg sunki¨ sålyg¨ tiems, kurie Jo ießko.
Mums d v a s i o s  k a r a l y s t ∂  yra plati, erdvi ir visa apimanti;
ji n∂ vieno neißskiria, n∂ra uΩverta n∂ vienam nuoßirdΩiai jos
ießkançiam. M∆s¨ ^sitikinimu, ji atvira visiems Ωmon∂ms.

Kai kalbame su tavim apie Dievå, turime omenyje tavo Die-
vo supratimå. Visa tai tinka ir kitoms dvasin∂ms såvokoms,
kurias rasi ßioje knygoje. Neleisk ißankstin∂ms nuostatoms,
kuri¨ galb∆t turi d∂l dvasini¨ såvok¨, atgrasyti tave nuo såΩi-
ningo klausimo sau, kå jos tau reißkia. PradΩioje mums reik∂-
jo tik tiek, kad imtume br´sti dvasißkai, uΩmegztume pirmåj^
såmoningå ryß^ su Dievu, kaip mes J^ suprantame. V∂liau pa-
mat∂me, kad sutinkame su daugeliu dalyk¨, kurie kadaise at-
rod∂ visai nepriimtini. Tai ir yra augimas, taçiau nor∂dami
augti tur∂jome nuo ko nors prad∂ti. Taigi r∂m∂m∂s savo pa-
çi¨ sampratomis, nepaisydami j¨ ribotumo.

Reikia paklausti sav´s: „Ar dabar aß tikiu, ar noriu tik∂ti
aukßtesne uΩ mane J∂ga?“ Kai tik Ωmogus gali pasakyti, kad
tiki ar nori tik∂ti, uΩtikriname – jis eina teisingu keliu. Ne
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kartå ^sitikinome, kad ant ßio kertinio akmens gali b∆ti pasta-
tyta stulbinançiai veiksminga dvasin∂ strukt∆ra*.

Mums tai buvo itin gera naujiena. Juk man∂me negalintys
remtis dvasiniais principais, kol nepriimsime daugelio tik∂ji-
mo ties¨, kurioms, atrod∂, sunku pritarti. Kai Ωmon∂s kalb∂-
davo mums apie savo dvasines nuostatas, daΩnai sakydavo-
me: „Nor∂çiau tur∂ti, kå tas Ωmogus turi. Esu tikras, man
pavykt¨, jei tik∂çiau taip, kaip jis tiki. Taçiau aß negaliu pripa-
Ωinti daugelio tik∂jimo dalyk¨, kurie jam savaime supranta-
mi“. Mums labai palengv∂jo suΩinojus, jog viskå galime pra-
d∂ti daug paprasçiau.

Íalia tariamo negal∂jimo pripaΩinti daugelio tik∂jimo ties¨,
mes daΩnai pajuntame, jog mus valdo uΩsispyrimas, jausmin-
gumas ir neapgalvotos ißankstin∂s nuostatos. Daugelis iß m∆-
s¨ buvo tokie jautr∆s, kad net atsitiktin∂ uΩuomina apie dva-
sinius dalykus keldavo arß¨ pasiprießinimå. Tokios måstyse-
nos reik∂jo atsisakyti. Paaißk∂jo, kad atsikratyti ßi¨ jausm¨ n∂ra
sunku, nors kai kurie ir prießinosi. Susid∆r´ su praΩ∆tingu al-
koholio poveikiu, mes atsisak∂me ißankstini¨ nuomoni¨ dva-
sini¨ dalyk¨ atΩvilgiu lygiai taip pat greitai, kaip steng∂m∂s
b∆ti atviri kitiems dalykams. Alkoholis privert∂ mus gal¨ gale
ateiti ^ protå. Kartais tai buvo varginantis procesas, taçiau
tikim∂s, kad n∂ vienas nebus ^sikib´s ißankstini¨ nuostat¨
taip ilgai, kaip kai kurie iß m∆s¨.

Galb∆t skaitytojas vis dar klausia, kod∂l jis tur∂t¨ tik∂ti
aukßtesne uΩ j^ J∂ga. Manome, tam yra rimto pagrindo. Pa-
Ωvelkime ^ tai.

Praktißkas ßi¨ dien¨ Ωmogus tvirtai remiasi faktais ir rezul-
tatais. Dvideßimtasis amΩius mielai pripaΩ^sta ̂ vairias teorijas,

* Praßome b∆tinai perskaityti Priedå „Dvasinis patyrimas“.
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su sålyga, kad jos pagr^stos faktais. PavyzdΩiui, viena j¨ yra
apie elektrå. Visi tiki jå esant n∂ nedvejodami. Kod∂l? Tiesiog
tod∂l, kad neturint kokios nors protingos prielaidos, pasirink-
tos pradiniu taßku, ne^manoma paaißkinti to, kå matome, jau-
çiame, valdome, vartojame.

Íiais laikais kiekvienas tiki daugybe prielaid¨, kurias gali-
ma patvirtinti faktais, nors matom¨ ^rodym¨ n∂ra. Ar moks-
las nepatvirtino, kad vizual∆s ^rodymai yra patys silpniausi?
Ûmonijai tyrin∂jant material¨j^ pasaul^ nuolat pasitvirtina min-
tis, kad matomi dalykai visai neatspindi tikrov∂s esm∂s.

PavyzdΩiui: paprastas geleΩinis virbas yra daugyb∂ skriejan-
çi¨ vienas apie kitå milΩinißku greiçiu elektron¨. Íias maΩas
dalelytes valdo tiksl∆s d∂sniai. Jie tinka visam materialiajam
pasauliui. Taip teigia mokslas. Mes neturime pagrindo tuo abe-
joti. Taçiau ißgirdus visai logißkå prielaidå, kad materialiojo pa-
saulio bei gyvenimo, kur^ mes regime, pagrindas yra k e l i å
r o d a n t i s  Visagalis ir k u r i a n t i s  p r o t a s , tuojau suky-
la prießißkumas, ir mes atkakliai stengiam∂s save ^tikinti, kad
taip n∂ra. Mes skaitome pasaulietißkas knygas ir m∂gaujam∂s
ißp∆stais argumentais, manydami, jog ßiai visatai suvokti visai
nereikia Dievo. Jei toks poΩi∆ris b∆t¨ teisingas, ißeit¨, kad gy-
vyb∂ atsirado iß nieko, nieko nereißkia ir juda ^ niekur.

UΩuot save laik´ berib∂s Dievo k∆rinijos måstançiais atsto-
vais, mes, agnostikai ir ateistai, verçiau norime tik∂ti, kad Ωmo-
gaus protas yra svarbiausias, jis yra alfa ir omega, visa ko pra-
dΩia ir pabaiga. Skamba pasip∆t∂lißkai, tiesa?

Kadaise mes irgi myn∂me ß^ abejoni¨ takå, tod∂l labai pra-
ßome tave atsisakyti ißankstini¨ nuostat¨, net ir d∂l religijos.
Mes suvok∂me: kad ir kiek ^vairiuose tik∂jimuose pasireikßt¨
Ωmogißkosios silpnyb∂s, jie suteik∂ prasm´ ir nurod∂ krypt^
milijonams Ωmoni¨. Tik∂jimas sukuria login´ prielaidå tur∂ti
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gyvenimo prasm´. O mes faktißkai niekad jos netur∂jome. Mes
ßaip∂m∂s cinißkai analizuodami dvasinius ̂ sitikinimus ir religines
apeigas, nors galb∆t pasteb∂davome, kad daugelis dvasißkai
måstançi¨ ̂ vairi¨ rasi¨, odos spalvos ir tikybos Ωmoni¨ atro-
do laimingi, tvirti ir veikl∆s – to mes ir tur∂jome siekti.

Taçiau mes ^Ωi∆r∂davome tik ßi¨ Ωmoni¨ ydas. Kartais
pavieniai tr∆kumai mums tapdavo pagrindu smerkti visumå.
Kalb∂davome apie nepakantumå, nors patys buvome nepa-
kant∆s. Nemat∂me mißko tikrumo ir groΩio, nes kreip∂me d∂-
mes^ tik ^ pavienius kreivus medΩius. Mes niekuomet nesigili-
nome ^ savo dvasin^ gyvenimå.

Iß asmenini¨ pasakojim¨ pamatysi, kaip ̂ vairiai Ωmon∂s ran-
da ir suvokia aukßtesn´ uΩ juos J∂gå. Ne taip svarbu, ar sutin-
kame su kieno nors poΩi∆riu ar samprata. Patirtis parod∂, kad
ßie dalykai netur∂t¨ mums r∆p∂ti, – m∆s¨ paçi¨ labui. Kiek-
vienas Ωmogus ßiuos klausimus sprendΩia pats.

M∆s¨ vyrai ir moterys stulbinançiai sutaria d∂l vieno – jie
surado aukßtesn´ uΩ save J∂gå ir tiki ja. Íi J∂ga kiekvienam j¨
padar∂ stebuklå. Kaip sako Ωymus Amerikos politikas, „pa-
Ωvelkime ^ faktus“.

Yra t∆kstançiai labai pasaulietißkai nusiteikusi¨ vyr¨ ir mo-
ter¨. Jie kategorißkai teigia, kad j¨ gyvenimo b∆das ir måsty-
sena revoliucingai pasikeit∂ po to, kai jie ∂m∂ tik∂ti aukßtesne
uΩ juos J∂ga, suformulavo tam tikrå poΩi∆r^ ^ ßiå J∂gå ir ∂m∂si
kai kuri¨ paprast¨ veiksm¨. Ûlugimo ir nevilties akivaizdoje,
senkant Ωmogißkosioms ißgal∂ms, jie pajuto nauj¨ j∂g¨, ramy-
b∂s, laim∂s antpl∆d^, suprato savo vietå. Tai ^vyko ißkart po to,
kai jie visißkai nuoßirdΩiai ∂m∂ laikytis keli¨ paprast¨ sålyg¨.
Kadaise susipainioj´ ir sutrik´ d∂l tariamo b∆ties beprasmiß-
kumo, dabar jie nurodo esmines prieΩastis, ΩlugdΩiusias j¨
gyvenimå. Palik´ nuoßalyje g∂rimo problemå, jie ißsipasakojo,
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kod∂l gyvenimas j¨ netenkino. Jie ißd∂st∂, kaip visa tai vyko.
Atrasti tik∂jimå skatina ir tai, kad nesuskaiçiuojama daugyb∂
Ωmoni¨ tvirtai Ωino Dievå e s a n t , ir pripaΩ^stå tå Ωinojimå
svarbiausiu gyvenimo faktu.

Per pastaråj^ ßimtmet^ Ωmonija padar∂ daug didesn´ mate-
rialin´ paΩangå nei per visus ankstesnius t∆kstantmeçius. Be-
veik kiekvienas Ωino kod∂l. Senov∂s istorijos tyr∂jai patvirtin-
t¨, kad an¨ laik¨ Ωmoni¨ intelektas prilygsta paΩangiausiam
ßi¨ dien¨ protui. Taçiau senov∂je materialin∂ paΩanga buvo
itin l∂ta. Íiuolaikini¨ mokslo tyrim¨ ir atradim¨ dvasia tuo-
met dar buvo beveik nepaΩ^stama. Materialiajame pasaulyje
Ωmoni¨ protus varΩ∂ prietarai, tradicijos, ̂ vairios nepajudina-
mos tiesos. Kai kurie Kolumbo amΩininkai man∂, kad apvali
Ûem∂ – tai absurdas. Kiti vos nenugalabijo Galil∂jaus uΩ jo
„erezijas“ astronomijos srityje.

Mes uΩdav∂me sau ßtai tok^ klausimå: ar kai kurie nesame
tokie pat ßalißki ir neißmintingi d∂l dvasinio pasaulio, kaip
senov∂s Ωmon∂s – d∂l materialiojo? Net XX amΩiuje Ameri-
kos laikraßçiai bijojo spausdinti praneßimå apie pirmå s∂kmingå
broli¨ Rait¨ skryd^ Kiti Havke. Argi neΩlugo visi ankstesni
bandymai skristi? Ar profesoriaus Langl∂jaus skraidymo ma-
ßina nenuskendo Potomako up∂je? Ar ne tiesa, kad geriausi
matematikai ^rod∂, jog Ωmogus niekada negal∂s skraidyti? Ar
Ωmon∂s nesak∂, kad ßiå teis´ Dievas suteik∂ paukßçiams? O
po trisdeßimties met¨ oro erdv∂s uΩkariavimas tapo kasdieny-
be ir kelion∂s l∂ktuvais itin paplito.

M∆s¨ karta buvo liudinink∂, kaip visißkai ißlaisv∂jo måsty-
mas daugelyje sriçi¨. Parodykite bet kuriam laivo krovikui
sekmadieninio laikraßçio priedå, kur apraßytas pasi∆lymas ty-
rin∂ti M∂nul^ nuskridus ^ j^ raketa, ir jis pasakys: „Kertu laΩy-
b¨, jie tai padarys, ir galb∆t gana greitai“. M∆s¨ amΩiui b∆-
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dinga lengvai keisti senas id∂jas naujomis, tuçtuojau atmesti
neveikiançias teorijas ar prietaisus ir pakeisti juos veiksniais.

Tur∂tume sav´s paklausti: kod∂l mes netaikome t¨ paçi¨
metod¨, kai sprendΩiame Ωmogißkåsias problemas? Íiuo atveju
reikia pakeisti tik poΩi∆r^. Mes patyr∂me sunkum¨ bendrau-
dami, negal∂jome suvaldyti savo jausm¨, mus persekiojo kan-
çia ir depresija, nesugeb∂jome uΩsidirbti, buvome pilni bai-
m∂s, nelaimingi, nereikalingi – tikrai neatrod∂, kad gal∂tume
pasir∆pinti kitais. Ar rasti ißeit^ tokiu atveju n∂ra svarbiau uΩ
Ωiniå apie skryd^ ^ M∂nul^? Ûinoma, svarbiau.

Matydami, kaip kiti sprendΩia savo problemas tiesiog pasik-
liaudami v i s a t o s  d v a s i a, tur∂jome nustoti abejoj´ Dievo
galybe. M∆s¨ mintys buvo bevais∂s. Bet Dievas gali viskå.

Pagrindinis akstinas ̂ gyvendinti savo id∂jå broliams Raitams
buvo kone vaikißkas j¨ tik∂jimas, kad jie sukurs mechanizmå,
galint^ skraidyti. Be ßio tik∂jimo nieko neb∆t¨ pasiekta. Mes,
agnostikai ir ateistai, ̂ sikib´ laik∂m∂s minties, kad savo proble-
mas ißspr´sime pasitik∂dami savo j∂gomis. Kai kiti teig∂ pasiti-
k∂dami Dievu pasiek´, ko nor∂jo, mes jaut∂m∂s kaip tie, kurie
tvirtino, jog broliai Raitai niekada nepakils ^ orå.

Logika yra geras dalykas. Mums ji tiko. Tinka ir dabar. Ge-
b∂jimas måstyti, analizuoti savo poj∆çius ir daryti ißvadas mums
buvo suteiktas neatsitiktinai. Tai viena iß nuostabi¨ Ωmogaus
savybi¨. Mes, agnostikai, nebuvome link´ tenkintis si∆lymu,
kurio negalima pagr^sti protu. Dabar bandysime papasakoti,
kod∂l savo dabartin^ tik∂jimå laikome pagr^stu, kod∂l mano-
me, kad tik∂ti yra daug protingiau ir logißkiau, nei netik∂ti, ir
kod∂l sakome, kad m∆s¨ an¨ dien¨ måstymas, kai uΩklupti
abejoni¨ pak∂l∂me rankas ir prisipaΩinome nieko nesupran-
tantys, buvo silpnas ir prießtaringas.

Mus, alkoholikus, palauΩ∂ m∆s¨ paçi¨ sukelta kriz∂, tod∂l
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mes negal∂jome ißsisukti nuo pasirinkimo ar atid∂ti j^ v∂les-
niam laikui. Prival∂jome paΩvelgti tiesai ^ akis: arba Dievas
yra viskas, arba Jis yra niekas. Arba Dievas yra, arba Jo n∂ra.
Kå gal∂jome pasirinkti?

Íioje vietoje akis ^ ak^ susid∆r∂me su tik∂jimo klausimu.
Mums nepavyko jo ißvengti. Kai kurie jau buvome gerokai
pa∂j´ samprotavim¨ tiltu ir art∂jome prie trokßtamo
t i k ∂ j i m o  k r a n t o .  N a u j o s i o s  Ω e m ∂ s  kont∆rai ir
perspektyvos ^Ωieb∂ kibirkßt∂l´ pavargusiose akyse ir suteik∂
gaivinançios dråsos silpstançiai dvasiai. Mus pasitiko drau-
gißkai ißtiestos rankos. Buvome d∂kingi, kad susipratome ir
atsid∆r∂me çia, bet kaΩkod∂l dar negal∂jome ißlipti ^ krantå.
Galb∆t toje paskutin∂je kelio mylioje per daug r∂m∂m∂s protu,
kaip buvome prat´, ir nenor∂jome prarasti atsparos.

Visa tai savaime suprantama, taçiau paΩvelkime ^d∂miau.
Ar neatsid∆r∂me ten, kur esame ßiandien, vedami tam tikro
tik∂jimo? Ar mes nepasitik∂jome savo geb∂jimu måstyti? Ar
nepasitik∂jome savo måstymu? Ar tai nebuvo tik∂jimas? Taip,
mes tik∂jome, aklai tik∂jome p r o t o  d i e v u. Taigi suprato-
me, kad tik∂jome viså laikå!

Taip pat supratome, kad visada kå nors garbinome, – ßi
Ωinia mus paßiurpino! Ar mes negarbinome ̂ vairi¨ Ωmoni¨, jaus-
m¨, daikt¨, pinig¨, sav´s? Ar – su kilnesn∂mis paskatomis –
negarbinome saul∂lydΩio, j∆ros, g∂l∂s? Kas iß m∆s¨ ko nors
nemyl∂jo ar nem∂go? Kå bendra ßie jausmai – meil∂, garbini-
mas – tur∂jo su grynuoju protu? Galiausiai pamat∂me, kad
nieko arba beveik nieko. Ar ne iß ßi¨ dalyk¨ susideda m∆s¨
gyvenimas? Ar ßie jausmai gal¨ gale nenulemia jo eigos? Ne-
^manoma teigti, kad netik∂jome, nemyl∂jome ar negarbino-
me. Vienaip ar kitaip, mes gyvenome kone vien tik∂jimu.

Èsivaizduok gyvenimå be tik∂jimo! Jei egzistuot¨ tik gryna-
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sis protas, jo tiesiog neb∆t¨. Taçiau mes juk tik∂jome gyveni-
mu, be abejo. Mes negalime ̂ rodyti gyvenimo tokiu paçiu b∆-
du, kaip ̂ rodoma, kad ties∂ – trumpiausias atstumas tarp dviej¨
taßk¨, – bet jis yra. Ar mes vis dar galime teigti, kad visa yra
ne kas kita, o tik daugyb∂ elektron¨, sukurt¨ iß nieko, nieko
nereißkiançi¨ ir skriejançi¨ ^ neb∆t^? Ûinoma, kad ne. Elekt-
ronai, atrodo, protingesni negu visa tai, apie kå çia kalb∂ta, –
bent taip teigia chemikai.

Taigi matome, kad måstymas – dar ne viskas. Toks måsty-
mas, kokiu dauguma iß m∆s¨ remiasi, n∂ra visißkai patikimas,
nors ir protingiausiose galvose. Prisimink tuos, kurie ̂ rodin∂-
jo, kad Ωmogus niekada neskraidys.

Mes mat∂me ir kitok^ skryd^ – dvasin^ Ωmogaus ißsivadavi-
må ir geb∂jimå pakilti virß savo problem¨. Mes tik ßypsojo-
m∂s, kai jie sak∂, kad tik Dievas ßiuos dalykus padar∂ ^mano-
mus. Mes mat∂me dvasin^ ißlaisv∂jimå, taçiau m∂gome sau sa-
kyti, kad tai – netiesa.

Iß esm∂s mes apgaudin∂jome save. Kiekvieno vyro, moters
ir vaiko ßirdies gelm∂se gl∆di pamatin∂ Dievo id∂ja. Jå gali
uΩtemdyti didel∂ nelaim∂, pasip∆timas, kit¨ dalyk¨ garbini-
mas, taçiau ji ißlieka bet kuriuo atveju. Tik∂jimo aukßtesne uΩ
mus J∂ga ir stebukling¨ ßios J∂gos pasireißkim¨ Ωmoni¨ gyve-
nime faktai tokie pat seni, kaip ir Ωmonija.

Galiausiai pamat∂me, kad tik∂jimas ^ kok^ nors Dievå yra
m∆s¨ prigimties dalis – panaßiai kaip jausmai, kuriuos jauçia-
me draugui. Kartais mums reik∂davo ißdr^sti Jo ießkoti, taçiau
Jis visada buvo çia. Faktas, kad Jis yra, – kaip ir mes. Giliai
savyje atradome ßiå d i d Ω i å  t i e s å. Galiausiai tik çia J^ gali-
me rasti. Bent taip buvo mums.

Nedaug tegalime paaißkinti plaçiau. Jei m∆s¨ pasakojimai
pad∂s atsikratyti ißankstini¨ nuostat¨, leis såΩiningai pamås-
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tyti, padråsins atidΩiai paΩvelgti ̂  save, panor∂j´s tu gal∂si pri-
sid∂ti prie m∆s¨ ir eiti drauge ßiuo p l a ç i u  k e l i u. Su tokia
nuostata negali nepasisekti. Vienå dienå tu ^gysi såmoningå
tik∂jimå.

M∆s¨ knygoje suΩinosi patirt^ Ωmogaus, kuris man∂ esås
ateistas. Istorija tokia ^domi, kad kai kå papasakosime tuoj
pat. Íio Ωmogaus dvasios pokyçiai buvo dramatißki, ^tikinami
ir jaudinantys.

M∆s¨ draugas buvo pastoriaus s∆nus. Jis lank∂ baΩnytin´
mokyklå ir ∂m∂ maißtauti d∂l, jo nuomone, religinio mokymo
pertekliaus. Daugel^ met¨ j^ persekiojo nelaim∂s ir neviltis.
Jo gyvenimå kartino ir sl∂g∂ didΩiul∂s artimiausi¨ gimini¨
b∂dos – verslo nes∂km∂s, beprotyb∂, mirtina liga, saviΩudy-
b∂. Pokario neviltis, ypaç alkoholizmas, suk∂l´s protin^ ir fizi-
n^ ißsekimå, prived∂ j^ prie susinaikinimo ribos.

Vienå vakarå ligonin∂je j^ aplank∂ jau patyr´s dvasin^ poky-
t^ alkoholikas. M∆s¨ draugas pasibjaur∂j´s tulΩingai ßauk∂: „Jei
Dievas ir yra, jis nieko n∂ra padar´s d∂l man´s!“ V∂liau, lik´s
vienas kambaryje, jis paklaus∂ save: „Ar gali b∆ti, kad visi
mano paΩ^stami tikintieji klysta?“ Ießkodamas atsakymo jis jau-
t∂si taip, lyg degt¨ pragare. Tuomet kaip Ωaibas iß giedro dan-
gaus j^ perskrod∂ ißganinga mintis, ißst∆musi visas kitas:

„Kas tu toks, kad teigtum, jog Dievo n∂ra?“
Vyras pasakojo, kaip ißvirto iß lovos ir atsiklaup∂. Per keletå

sekundΩi¨ jis ^tik∂jo, kad Dievas y r a . Lyg pra∆Ωus galingai
potvynio bangai visos met¨ metais statytos uΩtvaros buvo nuß-
luotos. M∆s¨ draugas atsid∆r∂ b e r i b ∂ s  j ∂ g o s  ir m e i l ∂ s
a k i v a i z d o j e. Jis nuo tilto Ωeng∂ ^ krantå. Pirmå kartå jis
såmoningai susidraugavo su k ∆ r ∂ j u.

Taip m∆s¨ draugo gyvenime buvo pad∂tas kertinis akmuo.
V∂liau jokie sukr∂timai jo neißjudino. Alkoholio problema
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pradingo. Ji ißnyko tå atmintinå nakt^ prieß daugel^ met¨.
Mintis ißgerti niekada nebeat∂jo, pasitaik∂ vos kelios trumpos
pagundos akimirkos – tada jis pajusdavo didΩiul^ pasißlykß-
t∂jimå. Tikriausiai jis negal∂t¨ gerti, net jei nor∂t¨. Dievas
gråΩino jam sveikå protå.

Kas tai, jei ne pasveikimo stebuklas? Tik jo sandara papras-
ta. Aplinkyb∂s privert∂ j^ panor∂ti tik∂ti. Jis nuolankiai atsi-
dav∂ savo k ∆ r ∂ j u i  – ir prareg∂jo.

Lygai taip pat Dievas gråΩino sveikå måstymå mums visiems.
Íis Ωmogus prareg∂jo akimirksniu. Kitiems tai vyko daug l∂-
çiau. Taçiau Jis at∂jo pas visus, kurie såΩiningai Jo ießkojo.

Kai einame ^ J^, Jis atsiveria!
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Penktas skyrius

KA I P  TA I  V E I K I A

NEDAUG TEKO matyti Ωmoni¨, kuriems nepavyko, nors
jie nuosekliai ∂jo m∆s¨ keliu. Nepasveiksta tie, kurie negali ar
nenori visißkai atsid∂ti ßiai paprastai programai. DaΩniausiai
tai vyrai ar moterys, d∂l kuri¨ nors b∆do savybi¨ nepaj∂gian-
tys b∆ti såΩiningi su savimi. Toki¨ nelaiming¨j¨ pasitaiko. Jie
nekalti, atrodo, jie tokie gim∂. Jie tiesiog nepaj∂g∆s suvokti ir
ugdyti gyvenimo b∆då, kuriam reikia grieΩto såΩiningumo. J¨
galimyb∂s maΩesn∂s nei vidutin∂s. Yra toki¨, kurie kençia d∂l
rimt¨ emocini¨ ir protini¨ sutrikim¨, taçiau ir j¨ dauguma
pasveiksta, jei tik paj∂gia b∆ti såΩiningi.

M∆s¨ pasakojimai bendrais bruoΩais atskleidΩia, kokie mes
buvome, kas ^vyko ir kokie esame dabar. Jei tu apsisprendei,
kad nori tur∂ti tai, kå mes turime, ir esi pasiryΩ´s nieko nepai-
sydamas to siekti, – tu pasireng´s atlikti tam tikrus Ωingsnius.

D∂l kai kuri¨ Ωingsni¨ mes spyriojom∂s. Man∂me, galime
rasti lengvesn^ ir patogesn^ keliå. Veltui. NuoßirdΩiausiai pra-
ßome: nuo pat pradΩi¨ b∆k dråsus ir nuoseklus. Kai kurie iß
m∆s¨ band∂ laikytis sen¨j¨ ^sitikinim¨, taçiau kol visißkai j¨
neatsisak∂me, rezultatas buvo lygus nuliui.

Atmink, kad turime reikal¨ su alkoholiu – trikdançia, ga-
linga ir klastinga j∂ga! Be pagalbos mes nepaj∂g∆s su juo su-
sitvarkyti. Taçiau yra visa galintis Dievas. Linkime surasti J^
dabar.

Dalin∂s priemon∂s nedav∂ jokios naudos. Mes stov∂jome
kryΩkel∂je. Tada paved∂me save Jam ir papraß∂me, kad mus
saugot¨ ir globot¨.
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Ítai Ωingsniai, kuriuos mes Ωeng∂me, – jie si∆lomi kaip
sveikimo programa:

1. PrisipaΩinome, kad esame bej∂giai prieß alkohol^ ir kad
m∆s¨ gyvenimas tapo nevaldomas.

2. Èsitikinome, kad tik galingesn∂ uΩ mus paçius J∂ga gali
gråΩinti mums sveikå måstymå.

3. Nusprend∂me patik∂ti savo valiå ir gyvenimå Dievo,
kaip mes J^ suprantame, globai.

4. Nuodugniai ir be baim∂s atlikome såΩin∂s såskaitå.
5. PrisipaΩinome Dievui, sau ir kitam Ωmogui viså teisyb´

apie savo paklydimus.
6. Galutinai pasireng∂me, kad Dievas paßalint¨ m∆s¨

b∆do tr∆kumus.
7. Nuolankiai Jo praß∂me tuos tr∆kumus paßalinti.
8. Sudar∂me såraßå vis¨ Ωmoni¨, kuriuos skriaud∂me,

ir pasiryΩome skriaudas atitaisyti.
9. Kur gal∂dami, asmenißkai atitais∂me skriaudas

Ωmon∂ms, ißskyrus atvejus, kai tuo b∆tume pakenk´
jiems ar kam nors kitam.

10. Nuolatos steb∂jome save ir, jei b∆davome neteis∆s,
tuoj pat prisipaΩindavome klyd´.

11. Malda ir meditacija siek∂me stiprinti såmoningå ryß^
su Dievu, kaip mes J^ suprantame, melsdami vien
sugeb∂jimo paΩinti Jo valiå mums ir stipryb∂s jå vykdyti.

12. Íi¨ Ωingsni¨ d∂ka dvasißkai pabud´, mes steng∂m∂s
perduoti tå Ωiniå kitiems alkoholikams ir visada
gyventi pagal ßias nuostatas.

Daug kas iß m∆s¨ ßauk∂: „Nieko sau reikalavimai! Aß to
nesugeb∂siu“. Nenusimink. N∂ vienas nepaj∂g∂ nepriekaißtin-
gai laikytis vis¨ ßi¨ nuostat¨. Mes ne ßventieji. Svarbiausia tai,
kad ryΩom∂s br´sti dvasißkai. Ißd∂stytos nuostatos t∂ra gair∂s
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paΩangai. Mes tvirtiname: dvasin∂ paΩanga svarbiau nei dva-
sinis tobulumas.

Alkoholiko apib∆dinimas, skyrius agnostikams ir m∆s¨ as-
menin∂ patirtis ißryßkina tris tarpusavyje susijusias mintis:

a) mes buvome alkoholikai ir negal∂jome tvarkyti
savo gyvenimo;

b) veikiausiai jokia Ωmogißka j∂ga negal∂jo ißvaduoti
m∆s¨ nuo alkoholizmo;

c) tai gal∂t¨ padaryti Dievas, jei ^ J^ kreipsim∂s.

Tuo ^sitikin´, pri∂jome Treçiåj^ Ωingsn^, kuris teigia, kad
nusprend∂me patik∂ti savo valiå ir gyvenimå Dievo, kaip mes
J^ suprantame, globai. Kå turime omenyje tai sakydami ir kå
turime daryti?

Pirma sålyga yra tokia: patik∂ti, kad vargu ar gyvenimas
pagal savo valiå bus s∂kmingas. Tokiu atveju visada susikerta
m∆s¨ ir kit¨ Ωmoni¨ interesai, net jei m∆s¨ ketinimai geri.
Dauguma Ωmoni¨ bando pasitik∂ti vien savo j∂gomis. Toks
Ωmogus primena aktori¨, kuris vienas nori valdyti viså veiksmå
scenoje. Jis amΩinai bando reguliuoti apßvietimå, judes^, de-
koracijas, savo valiå primesti kitiems aktoriams. Spektaklis b∆t¨
puikus, jei viskas vykt¨ taip, kaip jis si∆lo, ir visi Ωmon∂s daryt¨
taip, kaip jis nori. Tada visi, ir jis taip pat, b∆t¨ patenkinti. Gyve-
nimas b∆t¨ nuostabus. Stengdamasis tai ̂ gyvendinti, m∆s¨ akto-
rius kartais b∆na tikras virtuozas. Jis gali b∆ti malonus, d∂mesin-
gas, kantrus, dosnus, net kuklus ir pasiaukojantis. Kita vertus, jis
gali b∆ti menkysta, egoistas, savanaudis ir nesåΩiningas. Kaip ir
daugeliui Ωmoni¨, jam b∆dinga daug ^vairi¨ savybi¨.

Kas daΩniausiai vyksta? Spektaklis ne itin nusiseka. Aktorius
ima manyti, kad gyvenimas jam neteisingas, ir nutaria steng-
tis dar labiau. Vienå kartå jis tampa reiklesnis, kitåsyk bando
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paΩangai. Mes tvirtiname: dvasin∂ paΩanga svarbiau nei dva-
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elgtis maloniai – nelygu koks atvejis. Taçiau jis vis tiek lieka
nepatenkintas vaidinimu. Jis iß dalies pripaΩista savo kalt´,
bet yra ^sitikin´s, kad kiti Ωmon∂s kalti labiau. Jis darosi pik-
tas, skaudina save, j^ kamuoja savigaila. Kur çia ßuo pakastas?
Ar jis n∂ra tikras savanaudis, nors ir stengiasi b∆ti malonus?
Ar n∂ra auka iliuzijos, kad, puikiai valdydamas situacijå, gali
ißpeßti iß gyvenimo pasitenkinimo ir laim∂s? Ar kiti nemato
tikr¨j¨ jo sieki¨? Ar jo veiksmai neskatina kit¨ atsilyginti tuo
paçiu – gauti iß vaidinimo kuo daugiau naudos sau? Ar vietoj
harmonijos jis nesukelia sumaißties, net kai nori gero?

M∆s¨ aktorius yra savanaudis arba, kaip dabar m∂gstama
sakyti, egocentrikas. Jis panaßus ^ pensijon iß∂jus^ verslininkå,
kuris Ωiemå lepinasi Floridos saul∂je ir skundΩiasi, kad tauta
gyvena apgail∂tinai; dvasininkå, kuris d∆sauja d∂l vis¨ dvide-
ßimtojo amΩiaus nuod∂mi¨; politikå ir reformatori¨, tikint^
utopiniu pasauliu, jei tik Ωmon∂s elgt¨si kaip pridera; seif¨
pl∂ßikå, kuris mano, kad visuomen∂ j^ nuskriaud∂. Jis panaßus
^ alkoholikå, kuris viskå prarado ir atsid∆r∂ uΩ grot¨. Galime
prießtarauti kiek tinkami, taçiau ar daugelis m∆s¨ nesir∆pino
tik savimi, sav´s gail∂damiesi ir piktindamiesi kitais?

Savanaudißkumas ir egocentrizmas – ßtai kur, m∆s¨ many-
mu, yra vis¨ m∆s¨ nelaimi¨ ßaknys! Valdomi ^vairiausi¨ bai-
mi¨, saviapgaul∂s, savanaudißkumo ir savigailos, mes pamy-
n∂me savo draug¨ interesus. Jie atsilygino tuo paçiu. Atrod∂,
kartais jie nepelnytai mus skaudino. Taçiau galop suvok∂me,
kad praeityje elg∂m∂s savanaudißkai ir d∂l to gal∂jome b∆ti
^skaudinti.

Taigi manome, kad m∆s¨ nelaim∂s kyla iß m∆s¨ paçi¨. Al-
koholikas yra ryßkiausias berib∂s savival∂s pavyzdys, nors
pats daΩniausiai galvoja kitaip. Be viso kito, mes, alkoholikai,
privalome atsikratyti savanaudißkumo. Privalome, nes jis mus
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praΩudys! Dievas suteikia tokiå galimyb´. Be Jo pagalbos at-
sikratyti savanaudißkumo daΩniausiai nesiseka. Daugelis m∆s¨
apsçiai tur∂jome moralini¨ ir filosofini¨ ̂ sitikinim¨, bet ne^sten-
g∂me jais pasiremti, nors ir nor∂jome. Kad ir kaip svajojome ar
steng∂m∂s, nesisek∂ savo j∂gomis sumaΩinti egocentrißkumå.
Mums b∆tinai reik∂jo Dievo pagalbos.

Kod∂l ir kaip tai vyko? Pirmiausia tur∂jome liautis vaidinti
Dievå. Nieko neiß∂jo. Tada apsisprend∂me, kad m∆s¨ gyveni-
mo dramos r e Ω i s i e r i u s  bus Dievas. Jis yra p a g r i n d a s,
o mes esame Jo tarpininkai. Jis – m∆s¨ t ∂ v a s, mes esame Jo
vaikai. Geriausios mintys b∆na labai paprastos. Ir ßi id∂ja buvo
kertinis akmuo naujos triumfo arkos, pro kuriå Ωeng∂me ̂  laisv´.

Kai nuoßirdΩiai pri∂m∂me tokiå nuostatå, atsitiko daug ßau-
ni¨ dalyk¨. Mes ^gijome naujå d a r b d a v ^. B∆damas visaga-
lis, Jis suteik∂ visa, ko mums reik∂jo, jei tik laik∂m∂s ßalia Jo ir
stropiai atlikome Jo nurodymus. Tur∂dami tokiå atsparå, vis
maΩiau dom∂jom∂s savimi, savo menkais planais ir projek-
tais. Mums vis labiau r∆p∂jo, kå galime duoti. Pajut´ ^ mus
pl∆stançias naujas j∂gas, dΩiaugdamiesi dvasios ramybe, pama-
t´, jog m∆s¨ gyvenimas gali susiklostyti s∂kmingai, såmoningai
suvok´ Jo buvimå, po truput^ liov∂m∂s bijoti d∂l ßiandienos,
rytdienos ir ateities. Mes atgim∂me.

Pri∂jome Treçiåj^ Ωingsn^. Daugelis iß m∆s¨ kreip∂si ^ savo
K∆r∂jå, kaip J^ supranta: „Dieve, pavedu save Tau. Daryk su
manimi kå nori. Ißlaisvink iß savimeil∂s pançi¨, kad gal∂çiau
geriau vykdyti Tavo valiå. Paßalink mane slegiançius sunkumus,
kad ßi pergal∂ liudyt¨ Tavo j ∂ g å, Tavo m e i l ´ ir Tavo
g y v e n i m o  k e l i å  tiems, kuriems nor∂çiau pad∂ti. Leisk
man visada vykdyti Tavo valiå!“ Prieß Ωengdami ß^ Ωingsn^ labai
nuodugniai apmåst∂me, ar esame tinkamai jam pasireng´, ar
sugeb∂sime visißkai Jam save pavesti.
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Mes supratome, kad ß^ dvasin^ Ωingsn^ pageidautina atlikti
kartu su suprantançiu Ωmogumi – Ωmona, geriausiu draugu
arba dvasiniu patar∂ju. Bet geriau sutikti Dievå vienam nei su
kuo nors, kas nesupranta. Kreip∂m∂s ^ Dievå neb∆tinai to-
kiais ΩodΩiais, svarbu, kad nuoßirdΩiai ißreißk∂me savo mintis.
Tai buvo tik pradΩia, taçiau poveik^, kartais net labai stipr¨,
pajutome iß karto, jei tik buvome såΩiningi ir nuolank∆s.

Toliau ∂m∂m∂s energing¨ veiksm¨. Pirmiausia teko apvalyti
savo vid¨. Daugelis m∆s¨ niekada nebuvo band´ to daryti. Nors
ßis sprendimas – gyvybißkai svarbus ir lemiamas, jis gal∂jo netu-
r∂ti stipraus ilgalaikio poveikio. Taçiau j^ lyd∂jo m∆s¨ atkaklios
pastangos pripaΩinti ir atsikratyti t¨ vidini¨ dalyk¨, kurie mums
trukd∂. Alkoholis tebuvo simptomas. Mes tur∂jome ^sigilinti ^
prieΩastis ir aplinkybes.

Ítai tod∂l prad∂jome nuo såΩin∂s såskaitos. Tai buvo Ket-
virtasis Ωingsnis. Paprastai verslas Ωlunga, jei kartais n∂ra in-
ventorizuojamas. Inventorizacija versle yra fakt¨ ießkojimas
ir j¨ pripaΩinimas. Tai bandymas suΩinoti faktus apie turimas
prekes. Vienas tiksl¨ yra rasti sugedusias ar netinkamas prekes,
kuo greiçiau ir be gailesçio j¨ atsikratyti. Jei verslo savininkas
siekia s∂km∂s, jis negali apgaudin∂ti sav´s.

Lygiai tå pat^ dar∂me su savo gyvenimu. Mes såΩiningai per-
Ωi∆r∂jome viså jo turin^. Pirmiausia ießkojome t¨ b∆do tr∆ku-
m¨, d∂l kuri¨ Ωlugome. Èsitikin´, kad mus suΩlugd∂ ^vairiais
b∆dais besireißkiantis „aß“, apmåst∂me, kaip m∆s¨ „aß“ daΩ-
niausiai reißk∂si.

Kaip niekas kita mums kenkia pyktis d∂l nuoskaud¨. Jis su-
Ωlugd∂ ypaç daug alkoholik¨. Iß jo kyla ^vairaus pob∆dΩio dva-
siniai negalavimai. Sirgo ne vien protas ir k∆nas – mes buvome
ir dvasios ligoniai. Èveikus dvasin´ negaliå, m∆s¨ k∆nas ir protas
atsigauna. Nor∂dami susidoroti su pagieΩa, suraß∂me popieriuje,
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kas mus piktino. Ißvardijome Ωmones, institucijas ar ^sitikini-
mus. Paklaus∂me sav´s, kod∂l pykome. Daugeliu atvej¨ tapo
aißku, kad mus piktino uΩgauta savigarba, ambicijos, ißkilusi
gr∂sm∂ pinigams bei asmeniniams santykiams (tarp j¨ ir sek-
sui). Taigi mes buvome susierzin´ ir ^t∆Ω´.

Savo pykçi¨ såraße ßalia kiekvieno vardo nurod∂me savo
nuoskaudas. Ar jos buvo susijusios su m∆s¨ savigarba, saugu-
mu, ambicijomis, asmeniniais ar seksualiniais santykiais?

Visa tai detaliai suraß∂me, kaip ßiame pavyzdyje:

Aß jauçiu apmaudå    PrieΩastis Kå manyje paliet∂

p. Braunui                 jo d∂mesys mano Ωmonai; seksualinius santykius
savigarbå (baim∂)

pasak∂ mano Ωmonai, kad seksualinius santykius
turiu meiluΩ´; savigarbå (baim∂)
Braunas gali uΩimti mano saugumå
vietå darbe savigarbå (baim∂)

p. DΩouns kvaila kaip bato aulas, asmeninius santykius
mane atst∆m∂; savigarbå (baim∂)
^gr∆do savo geriant^ vyrå
gydytis, jis – mano draugas;
ji lieΩuvautoja

Mano darbdaviui nesukalbamas, neteisus, saugumå
valdingas; gåsdina, kad savigarbå (baim∂)
ißmes iß darbo d∂l g∂rimo ir
ißp∆st¨ ißlaid¨ såskait¨

Ûmonai nesupranta ir kabin∂jasi; ißdidumå
jai patinka Braunas; asmeninius seksualinius
nori uΩraßyti namå santykius
savo vardu saugumå (baim∂)
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PerΩvelg∂me savo gyvenimå kiek galima kruopßçiau ir såΩi-
ningiau. Tada nuosekliai j^ apmåst∂me. Pirmiausia ißaißk∂jo,
kad ßis pasaulis ir Ωmon∂s daΩnai yra labai neteis∆s. Mes tik
tiek ir tesupratome – neteis∆s kiti. Nuolat jaut∂m∂s ^skaudin-
ti, kadangi Ωmon∂s nesiliov∂ b∆ti neteis∆s. Kartais apnikdavo
såΩin∂s grauΩatis. Tuomet pykome ant sav´s. Kuo arßiau ko-
vojome ir laik∂m∂s savo nuomon∂s, tuo prastesni dar∂si rei-
kalai. Panaßiai kaip kare – nugal∂tojui tik atrodo, kad jis lai-
mi. M∆s¨ triumfo akimirkos buvo trumpalaik∂s.

Suprantama, apmaudo sklidinas gyvenimas atneßa tik ne-
pasitenkinimå ir nelaimes. Apmaudaudami, ar ne tußçiai lei-
dome brang¨ laikå? Alkoholikui, kurio viltis yra saugoti ir
brandinti dvasin´ patirt^, apmaudas – labai rimta kli∆tis. Su-
pratome, kad jis praΩ∆tingas, nes puosel∂dami tokio pob∆dΩio
jausmus mes uΩstojame sau keliå ^ d v a s i o s  ßvieså. Tuomet
gr^Ωta alkoholin∂ beprotyb∂ ir mes v∂l imame gerti. O mums
gerti – tolygu mirti.

Jei nor∂jome gyventi, tur∂jome ißsivaduoti nuo pykçio. Ne-
pasitenkinimas, ^audrinto proto plyksniai – ne mums. Íiuo
abejotinu malonumu gali m∂gautis normalus Ωmogus, taçiau
alkoholikui ßie jausmai yra nuodai.

Mes gr^Ωome prie såraßo, nes laik∂me j^ raktu ̂  ateit^. Buvo-
me pasireng´ paΩvelgti ^ j^ visißkai kitokiu Ωvilgsniu. Pamat∂-
me, kad pasaulis ir Ωmon∂s mus iß tikro vald∂. Tokiu atveju
kit¨ daromos skriaudos – ißgalvotos ar tikros – ißties tur∂jo
naikinamåjå galiå. Kaip gal∂jome nuo to pab∂gti? Supratome,
kad apmaudå privalome paΩaboti, taçiau kaip? Negal∂jome
tik∂tis, kad jis pradings savaime, kaip ir alkoholis.

Suvok∂me, kad mus skriaud´ Ωmon∂s veikiausiai buvo dva-
sißkai nesveiki. Mums nepatiko ir trikd∂ j¨ elgesys, taçiau jie
buvo tokie pat ligoniai, kaip ir mes. Tada papraß∂me Dievå
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pad∂ti mums rodyti jiems tok^ pakantumå, gailest^ ir kantryb´,
kokia meiliai apdovanojame sergant^ draugå. Kai kas nors ̂ Ωeis-
davo, sak∂me sau: „Jis ligotas Ωmogus. Kuo aß gal∂çiau jam pa-
d∂ti? Dieve, ißgelb∂k mane nuo pykçio. Teb∆nie Tavo valia“.

Mes veng∂me kerßto ar ginç¨ – juk taip nesielgtume su ser-
gançiu Ωmogumi, nes prarastume galimyb´ jam pad∂ti. Aißku,
negalime pad∂ti visiems, taçiau Dievas bent jau parodys mums,
kaip su kiekvienu elgtis tolerantißkai ir maloniai.

Gr^Ωkime prie såraßo dar kartå. Ißmet´ iß galvos kit¨ pada-
rytas skriaudas, mes ryΩtingai atsigr´Ω∂me ^ savo klaidas. Kur
buvome egoistai, apgavikai, savanaudΩiai, ißsigand´? Steng∂-
m∂s visißkai nekalb∂ti apie kitus Ωmones, net jei d∂l susiklos-
çiusios pad∂ties buvome kalti ne mes vieni. Kur mes buvome
kalti? Tai m∆s¨, ne kito Ωmogaus såΩin∂s såskaita. Kai pama-
t∂me savo tr∆kumus, sudar∂me j¨ såraßå, ißd∂st∂me juodu ant
balto. Mes såΩiningai pripaΩinome kitiems padarytas skriaudas
ir buvome pasiryΩ´ imtis jas atitaisyti.

Atkreipk d∂mes^, kad Ωodis „baim∂“ yra såraße prie vis¨
nesusipratim¨ – ir su ponu Braunu, ir su ponia DΩouns, ir su
darbdaviu, ir su Ωmona. Íis trumpas Ωodis vienaip ar kitaip
liet∂ visas m∆s¨ gyvenimo sritis. Baim∂ yra blogis, kuris ∂da
mus tarsi r∆dys. Visas gyvenimas buvo atmießtas baime. Bai-
m∂ ißjudindavo aplinkybi¨ grandin´, kuri baigdavosi nepel-
nyta, kaip mums atrod∂, nes∂kme. Taçiau ar ne mes patys
padarydavome tam pradΩiå? Kartais atrodo, kad baim∂s
jausmå galima prilyginti vagystei. Ji sukelia be galo daug
r∆pesçi¨.

Nuodugniai ißanalizavome savo baimes. Ißd∂st∂me viskå
raßtu, nors ir neatrod∂, kad su ßiuo jausmu b∆t¨ susij´s ap-
maudas. Paklaus∂me sav´s, kod∂l mes bijome. Gal d∂l to,
kad pasitik∂jimas savimi nepadeda? Pasitik∂ti savimi buvo
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pad∂ti mums rodyti jiems tok^ pakantumå, gailest^ ir kantryb´,
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gerai, taçiau to nepakako. Kai kurie iß m∆s¨ nepaprastai pa-
sitik∂jome savimi, taçiau nesugeb∂jome atsikratyti baim∂s ar
ißspr´sti kit¨ problem¨. B∆davo dar blogiau, kai d∂l perd∂to
pasitik∂jimo savimi tapdavome pasip∆t´.

Tada paman∂me, kad galb∆t yra geresnis b∆das. Ítai d∂l ko
dabar remiam∂s ^ visai kitå pamatå: mes tikime ir pasikliauja-
me Dievu. Mes verçiau tikime beribiu Dievu nei ribotu savi-
mi. Íiame pasaulyje esame tam, kad suvaidintume Jo skirtå
vaidmen^. Kai elgiam∂s taip, kaip Jis nor∂t¨, kol nuolankiai
Juo remiam∂s, Jis leidΩia ^veikti sumaißt^ dvasine ramybe.

Niekada niekam nesiaißkiname d∂l to, kad remiam∂s savo
k ∆ r ∂ j u. Mums kelia juokå tie, kurie mano, kad dvasingu-
mas – tai silpn¨j¨ kelias. Paradoksalu, taçiau tai – stipri¨j¨
kelias. AmΩi¨ patirtis rodo, kad tik∂jimas reißkia dråså. Visi
tikintys Ωmon∂s drås∆s. Jie pasitiki savo Dievu. Mes niekuo-
met neatsipraßin∂jame d∂l Dievo. Tik leidΩiame Jam per mus
parodyti, kå Jis gali. Praßome J^ paßalinti m∆s¨ baim´ ir nuk-
reipti d∂mes^ ^ tai, kokie tur∂tume b∆ti pagal Jo valiå. Ir kaip-
mat m∆s¨ baim∂ ima trauktis.

Dabar apie sekså. Çia daugeliui reik∂jo tvarkytis iß esm∂s.
Vis d∂lto ir çia steng∂m∂s neprarasti sveikos nuovokos. Nuk-
rypti ^ kraßtutinumus labai lengva. Pasteb∂jome, kad Ωmoni¨
poΩi∆riai ^ sekså labai skiriasi – kartais jie b∆na iki absurdo
kraßtutiniai. Vieni ßaukia, kad seksas yra gyvulißkos prigim-
ties aistra, reikalinga tiktai dauginimuisi. Kiti pasisako uΩ vi-
sißkai laisvå sekså, nepritaria vedyboms, mano, kad daugelis
Ωmonijos problem¨ kyla d∂l prieΩasçi¨, susijusi¨ su seksu:
nepakankamai uΩsiimame seksu arba uΩsiimame netinkamai.
Jie ^Ωvelgia jo svarbå visame kame. ÛodΩiu, vieni draudΩia
vartoti prieskonius, kiti si∆lo vien tik pipirus. Mes nenori-
me veltis ^ ginçus ar spr´sti apie Ωmoni¨ seksualin^ elges^.
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Visi turime seksualini¨ problem¨. Neb∆tume Ωmon∂s, jei ne-
tur∂tume. Kaip gal∂tume su jomis tvarkytis?

PerΩvelg∂me savo elges^ praeityje. Kada buvome savanau-
dißki, nesåΩiningi, ned∂mesingi kitam? Kå ̂ skaudinome? Ar ne-
suk∂l∂me pavydo, ^tarin∂jimo, kart∂lio be jokios prieΩasties?
Kada mes buvome kalti? Kaip kitaip tuomet tur∂jome elgtis?
Visa tai suraß∂me ir perskait∂me.

Tokiu b∆du paband∂me sumodeliuoti normalaus, sveiko b∆-
simo seksualinio gyvenimo idealå. Visus santykius patikrinome
klausdami sav´s: ar tai buvo savanaudißka? Mes praß∂me Die-
vå suformuoti idealå ir pad∂ti j^ ^gyvendinti. Visuomet prisi-
mindavome, kad seksualin∂s j∂gos yra Dievo duotos, ir d∂l to
jos yra g∂ris. Íi dovana negali b∆ti naudojama lengvab∆dißkai
ar savanaudißkai, jos negalima niekinti ar ja bjaur∂tis.

Kad ir koks b∆t¨ m∆s¨ idealas, privalome pasiryΩti jo siek-
ti. Mes privalome ryΩtis atitaisyti m∆s¨ padarytas skriaudas,
su sålyga, kad tai nepadarys dar daugiau Ωalos. Kitais ΩodΩiais
tariant, ̂  sekso problemå Ωi∆r∂tina lygiai taip pat, kaip ir ̂  visas
kitas. Medituodami klausiame Dievå, kå tur∂tume daryti kiek-
vienu konkreçiu atveju. Jei tik nor∂sime, sulauksime teisingo
atsakymo.

Vienas tik Dievas gali spr´sti apie m∆s¨ seksualinius santy-
kius. DaΩnai yra naudinga pasitarti su kitais Ωmon∂mis, taçiau
aukßçiausias teis∂jas – Dievas. Suvok∂me, kad vieni Ωmon∂s
sekso atΩvilgiu yra pernelyg fanatißki, kiti Ωi∆ri itin lengvab∆-
dißkai. Mes vengiame kraßtutini¨ nuomoni¨ ar patarim¨.

Èsivaizduokime – nepasiek´ savo pasirinkto idealo suklu-
pome. Ar tai reißkia, kad tur∂tume imti gerti? Kai kurie mano,
kad taip. Tai ne visai teisinga. Viskas priklauso nuo m∆s¨ ir
m∆s¨ motyv¨. Jei gailim∂s d∂l to, kå padar∂me, ir såΩiningai
trokßtame, kad Dievas parodyt¨ mums, kaip tvarkytis geriau,
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mes tikime, kad bus atleista. Iß to tik pasimokysime. Jei ne-
sigailime, o m∆s¨ elgesys ir toliau ΩeidΩia kitus, veikiausiai
gersime. Tai ne teorija. Tai faktai iß m∆s¨ patirties.

Apibendrinkime mintis apie sekså. Mes uoliai meldΩiame
idealo, patarim¨ kiekvienoje abejotinoje situacijoje, sveiko pro-
to ir stipryb∂s elgtis teisingai. Jei seksas ima kelti pernelyg
daug r∆pesçi¨, pasineriame ^ darbå kit¨ labui, galvojame apie
j¨ poreikius ir dirbame jiems. Tai padeda uΩsimirßti, numalßina
mus valdant^ potrauk^, kuriam paklus´ sukeltume sielvartå.

Jei labai kruopßçiai analizavome save, priraß∂me tikrai daug.
Mes ißvardijome ir ißnagrin∂jome savo pykçius, ∂m∂me suvokti
j¨ beprasmißkumå ir praΩ∆tingumå, j¨ siaubingå griaunamåjå
galiå. Mes ∂m∂me mokytis pakantumo, kantryb∂s ir geranoriß-
kumo visiems Ωmon∂ms, net savo prießams, nes Ωi∆r∂jome ̂  juos
kaip ^ sergançius Ωmones. Ißvardijome asmenis, kuriuos ^Ωei-
d∂me savo elgesiu, ir pasiryΩome ißtaisyti praeities klaidas, jei
tik galime.

Íioje knygoje ne kartå perskaitysi, kad tik∂jimas padar∂
su mumis tai, ko patys nepaj∂g∂me. Viliam∂s, kad ir tu pati-
k∂jai, jog Dievas gali paßalinti bet kokiå savival´, skiriançiå
tave nuo Jo. Jei apsisprendei ir sudarei savo didΩi¨j¨ tr∆ku-
m¨ såraßå, prad∂jai puikiai. Tai rodo, kad sugeb∂jai nuryti ir
suvirßkinti daug karçios tiesos apie save.
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Íeßtas skyrius

L A I KA S  V E I KT I

KO TURÎTUME IMTIS perΩi∆r∂j´ savo vid¨? Mes sten-
g∂m∂s ^gyti naujå poΩi∆r^ ^ gyvenimå, naujå santyk^ su savo
k ∆ r ∂ j u  ir suprasti, kas trukdo tai daryti. PripaΩinome tam
tikras ydas; daugmaΩ nustat∂me, kas mums kelia r∆pesçi¨;
paΩvelg´ ^ savo vid¨ tiksliai nurod∂me silpnåsias vietas. Da-
bar tur∂jome vis¨ t¨ blogybi¨ atsikratyti. Tam reikia imtis
veiksm¨. Juos atlik´ mes pripaΩintume Dievui, sau ir kitam
Ωmogui viså teisyb´ apie savo ydas. Tai m∆s¨ sveikimo pro-
gramos Penktasis Ωingsnis, pamin∂tas ankstesniame skyriuje.

Galimas daiktas, tai nelengva. Ypaç nelengva aptarti savo
ydas su kitu Ωmogumi. Man∂me, kad padar∂me pakankamai
daug, pripaΩin´ tr∆kumus sau. Îm´si darbo suvok∂me, kad
pripaΩinti vien sau negana. Daugelis mat∂ reikalå eiti toliau.
Mes susitaikysime su b∆tinybe pakalb∂ti apie save su kitu
Ωmogumi, jei Ωinosime, d∂l ko tai turime daryti. Pirmoji ir
esmin∂ prieΩastis – neΩeng´ ßio gyvybißkai svarbaus Ωings-
nio, mes galime ne^veikti g∂rimo. Naujokai kartais bando
nutyl∂ti kuriuos nors savo gyvenimo faktus. Stengdamiesi
apeiti ßiå nuolankumo teikiançiå patirt^, jie rinkosi lengves-
nius metodus. Ir beveik visuomet imdavo gerti. Jie steb∂josi,
kod∂l nepavyko, nors atkakliai ir ißtvermingai dirbo su ki-
tais programos Ωingsniais. Manome, kad to prieΩastis – ne
iki galo „ißßluoti savo namai“. Jie deramai perΩi∆r∂jo savo
vid¨, taçiau neißmet∂ lauk paties nereikalingiausio ßlamßto.
Jie tik man∂ atsikrat´ egoizmo ir baim∂s; tik man∂ tap´
nuolank∆s. Taçiau jie taip ir neißmoko tikrojo nuolankumo,
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såΩiningumo, gyvenimo be baim∂s, kol nepapasakojo kam
nors kitam visos savo gyvenimo istorijos.

Alkoholikas daΩniau nei kuris kitas Ωmogus gyvena dvigu-
bå gyvenimå. Jis yra tikras artistas. Ißoriniam pasauliui jis pa-
teikia savo scenin^ vaidmen^, b∆na toks, koks draug¨ akyse
nor∂t¨ b∆ti. Jis nori m∂gautis ypatinga reputacija, taçiau ßir-
dies gilumoje Ωino, kad n∂ra jos nusipeln´s.

Íis neatitikimas tampa dar didesnis per ißgertuves. Atsipei-
k∂j´s alkoholikas bjaurisi epizodais, kuriuos miglotai tepri-
simena. Tie prisiminimai yra tiesiog koßmaras. Jis bijo net
pagalvoti, jog kas nors gal∂jo j^ steb∂ti. Kaip galima greiçiau
nukißa ßiuos prisiminimus ^ tolimiausiå atminties kampel^ ir
tikisi, kad jie niekad neißkils ^ dienos ßvieså. J^ nuolat slegia
baim∂ ir ^tampa, ir tai v∂l skatina gerti.

Psichologai link´ sutikti su mumis. Mes ißleidome t∆kstan-
çius doleri¨ j¨ konsultacijoms, bet Ωinome tik keletå atvej¨, kai
suteik∂me progå gydytojams mums pad∂ti. Mes retai sakyda-
vome jiems viså tieså ar naudojom∂s j¨ patarimais. Nenor∂j´
b∆ti såΩiningi su ßiais uΩjauçiançiais Ωmon∂mis, mes nebuvome
såΩiningi su niekuo. Ir nenuostabu, kad daugelis medik¨ yra
prastos nuomon∂s apie alkoholikus ir j¨ galimybes pasveikti!

Jei tikim∂s ilgai ir laimingai gyventi ßiame pasaulyje, turime
su kuo nors b∆ti iki galo atviri. Visai teisinga ir savaime supran-
tama, kad, prieß Ωengdami ß^ intym¨ ir konfidencial¨ Ωingsn^,
labai gerai pagalvojame, kok^ Ωmog¨ ar Ωmones pasirinkti. Re-
ligini¨ bendruomeni¨, kuriose privalomos ißpaΩintys, nariai,
Ωinoma, nor∂s susitikti su dvasißkiu, kurio pareiga yra visa tai
ißklausyti. Ißsipasakoti dvasißkiui gali ir tie, kurie neturi joki¨
såsaj¨ su religija. Pasteb∂jome, kad dvasininkai labai greitai
^Ωvelgia ir supranta m∆s¨ problemas. Be abejo, kartais sutin-
kame ir toki¨ dvasinink¨, kurie nesupranta alkoholik¨.
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Jei negalime ar nesame link´ kreiptis ^ dvasißk^, tuomet
ießkome tarp savo paΩ^stam¨ supratingo draugo, mokançio
laikyti lieΩuv^ uΩ dant¨. Tai gali b∆ti gydytojas ar psichologas,
arba m∆s¨ ßeimos narys, taçiau savo Ωmonoms ar t∂vams
negalime atskleisti nieko, kas juos ^skaudint¨ ar padaryt¨
nelaimingus. Mes neturime teis∂s gelb∂ti savo kail^ kit¨ Ωmo-
ni¨ såskaita. Tokius gyvenimo epizodus pasakojame kam nors
kitam – supratingam Ωmogui, kurio nelieçia m∆s¨ pasakoji-
mas. Taisykl∂ tokia: mes turime b∆ti reikl∆s sau ir visada
atid∆s kitiems.

Gali susiklostyti taip, kad tinkamo Ωmogaus tuo metu n∂ra
ßalia, o ißsipasakoti b∆tina. Jei taip, ß^ Ωingsn^ galima atid∂ti
v∂lesniam laikui, taçiau tik tuomet, kai patys esame visißkai
pasireng´ j^ atlikti vos tik pasitaikys proga. Mes taip sakome,
nes labai norime kalb∂tis su tinkamu tam reikalui Ωmogumi.
Svarbu, kad jis sugeb∂t¨ ißsaugoti konfidencialumå, iki galo
suprast¨ ir palaikyt¨ m∆s¨ pasirinkimå, nebandyt¨ keisti m∆-
s¨ intencij¨. Taçiau visa tai jokiu b∆du neturi tapti dingstimi
atid∂ti Ωingsn^.

Apsisprend´, kas ißklausys m∆s¨ istorijå, negaißtame laiko.
Turime raßytin´ savo vidaus apΩvalgå ir esame pasiruoß´ ilgam
pokalbiui. Savo partneriui paaißkiname, kå norime daryti ir
kod∂l turime tai daryti. Jis tur∂t¨ suvokti, kad mums tai yra
gyvenimo ar mirties klausimas. Daugelis Ωmoni¨ tokiais atve-
jais labai dΩiaugsis gal∂dami pad∂ti; m∆s¨ pasitik∂jimas teiks
jiems garb∂s.

UΩgniauΩiame savo ißdidumå ir Ωengiame ß^ Ωingsn^, atskleis-
dami kiekvienå charakterio savyb´, kiekvienå tamsiå praei-
ties kertel´. Ûeng´ Ωingsn^ nieko nenusl∂pdami, pajuntame
didΩiul^ pasitenkinimå. Mes galime Ωvelgti pasauliui ̂  akis. Net
b∆dami vieni jauçiam∂s visißkai ram∆s ir atsipalaidav´. M∆s¨
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baim∂s ißnyksta. Mes imame jausti savo k ∆ r ∂ j o  artumå. Gal-
b∆t jau tur∂jome tam tikrus dvasinius ̂ sitikinimus, o dabar pra-
dedame ^gyti dvasin∂s patirties. DaΩnai mus aplanko stiprus
poj∆tis, kad g∂rimo problema visißkai ißnyko. Jauçiam∂s lyg
eitume p l a ç i u  k e l i u, kartu su v i s a t o s  d v a s i a.

Gr^Ω´ namo susirandame vietå, kur valand∂l´ galime pab∆-
ti vieni, ir kruopßçiai perΩvelgiame, kå esame atlik´. Iß ßirdies
gelmi¨ pad∂kojame Dievui, kad geriau J^ paΩinome. Pa∂m´
nuo lentynos ßiå knygå, atsiverçiame puslap^, kuriame suraßy-
ti dvylika Ωingsni¨. AtidΩiai skaitydami pirmuosius penkis klau-
siame save, ar nieko nepraleidome, – mes juk statome arkå,
pro kuriå pagaliau ißeisime laisvi Ωmon∂s. Ar rimtai dirbome?
Ar akmenys sud∂ti tinkamai? Gal pagail∂jome cemento pa-
matams? Gal uΩmaiß∂me skiedin^ be sm∂lio?

Jei esame patenkinti atsakymais, Ωi∆rime Íeßtåj^ Ωingsn^.
Ne kartå pabr∂Ω∂me, kad b∆tina pasiryΩti. Ar dabar esame
pasireng´ leisti Dievui paßalinti visus tuos dalykus, kuriuos
pripaΩinome smerktinais? Ar gali Jis panaikinti juos visus,
visißkai visus? Jei iki ßiol laikom∂s ko nors ̂ sikib´ ir nenorime
prarasti, praßome Dievå pad∂ti mums ryΩtis.

Kai esame pasireng´, kreipiam∂s maΩdaug taip: „Mano
k∆r∂jau, dabar aß pasireng´s, kad Tu priimtum mane viså,
gerå ir blogå. MeldΩiu, paßalink kiekvienå mano b∆do ydå,
kuri trukdo man b∆ti naudingam Tau ir kitiems. Suteik stip-
ryb∂s, nes aß einu vykdyti Tavo valios. Amen“. Tuo mes bai-
giame Septintåj^ Ωingsn^.

Tada b∆tina imtis kit¨ veiksm¨, nes mums aißku, kad „tik∂-
jimas be pastang¨ bevaisis“. Ûi∆r∂kime Aßtuntåj^ ir Devintåj^
Ωingsnius. Turime såraßå vis¨ Ωmoni¨, kuriuos nuskriaud∂me
ir kuriems ryΩom∂s skriaudas atitaisyti. Såraßå sudar∂me
atlikdami såΩin∂s såskaitå. Mes iß esm∂s perΩi∆r∂jome savo
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gyvenimå. Dabar einame ^ Ωmones ir atitaisome praeityje
padarytå Ωalå. Stengiam∂s ißßluoti visas ßiukßles, susikaupusias
iß t¨ laik¨, kai band∂me gyventi savavalißkai ir viskå tvarkyti
patys. Jei tam neturime pakankamai valios, praßome tol, kol
ji ateina. Prisiminkime, jau paçioje pradΩioje buvo sutarta:
mes pasireng´ daryti viskå, kad ^veiktume alkohol^.

Veikiausiai mums dar yra lik´ koki¨ nors nuogåstavim¨.
Kartais b∆na nedråsu eiti pas verslo biçiulius ar draugus,
kuriuos kitados nuskriaud∂me, nes bijome pokalbyje liesti
dvasinius dalykus. Leiskite patikinti – visai neb∆tina ir nerei-
k∂t¨ kalbantis su kai kuriais Ωmon∂mis akcentuoti dvasini¨
aspekt¨. Taip galime tik nuteikti prieß save. Íiuo laikotarpiu
mes stengiam∂s sutvarkyti savo gyvenimå. Taçiau tai n∂ra ga-
lutinis tikslas. Tikrasis m∆s¨ tikslas yra pritaikyti save kuo
geriau tarnauti Dievui ir mus supantiems Ωmon∂ms. KaΩin ar
ißmintinga praneßti, kad tapome religingi, asmeniui, kuriam
dar skauda d∂l m∆s¨ padarytos skriaudos. Bokse tokia taktika
vadint¨si „pulti atkißus smakrå“. Kam mums atvirauti tiek,
kad b∆tume ißvadinti religiniais fanatikais ar nuobodyb∂mis?
Taip mes galime uΩkirsti sau keliå perteikti itin naudingå Ωi-
niå. Taçiau Ωmogui tikrai padaryt¨ ^sp∆d^ nuoßirdus noras
atitaisyti padarytå Ωalå. J^ labiau patrauks m∆s¨ gera valia nei
kalbos apie dvasinius atradimus.

Tai n∂ra dingstis vengti min∂ti Dievå. Mes esame pasireng´
taktißkai ir protingai ißd∂styti savo ^sitikinimus, jei tai pasitar-
naus kokiam nors geram tikslui. Kils klausimas, kaip kreiptis ^
Ωmog¨ kurio kadaise nekent∂m. Gali b∆ti, kad jis mus nuskriau-
d∂ labiau negu mes j^. Nors tam Ωmogui tapome palankesni,
mus vis dar nelabai Ωavi mintis pripaΩinti savo kaltes. Vis d∂lto,
bendraudami su nem∂gstamu Ωmogumi, Ω∆tb∆t turime susival-
dyti. Pas prießå eiti sunkiau nei pas draugå, bet mes supratome,
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kad tai atneßa daugiau naudos. Einame pas j^ nusiteik´ pa-
slaugiai ir atlaidΩiai, pripaΩindami savo buvusius negatyvius
jausmus ir apgailestaudami.

Jokiu b∆du tokio asmens negalime kritikuoti ar su juo gin-
çytis. Tiesiog pasakome jam, kad niekada nenustosime gerti,
kol nepadarysime visko, kas ̂ manoma, kad ißtaisytume praei-
ties klaidas. Mes at∂jome çia ißsißluoti kiemå suvokdami, kad
neapsikuop´ nieko vertingo nepasieksime. Niekuomet neban-
dome aißkinti, kå jis tur∂t¨ daryti. Nekalbame apie jo tr∆ku-
mus – tik apie savo. Gal∂sime dΩiaugtis rezultatu, jei b∆sime
ram∆s, nuoßird∆s ir atviri.

Devyniais atvejais iß deßimties ^vyksta nenumatyt¨ dalyk¨.
Ûmogus, ^ kur^ kreipiam∂s, pripaΩ^sta savo kalt´. Tada bemat
ißtirpsta met¨ metus trukusi nesantaika. Toks poelgis retai ka-
da nesuteikia pasitenkinimo. Kartais buv´ prießai pagiria mus
uΩ tai, kå darome, ir linki viso ko geriausio. Retkarçiais jie net
pasi∆lo savo pagalbå. Nieko baisaus, jei kas nors ißmes mus iß
savo biuro. Juk parod∂me gerus ketinimus, padar∂me, kas
mums priklauso. Kas buvo – praΩuvo.

Daugelis alkoholik¨ yra skolingi pinig¨. Mes nevengiame
kreditori¨. Pasisak´, ko at∂jome, neslepiame, jog g∂r∂me. DaΩ-
niausiai jie tai Ωino, nesvarbu, kad mums atrodo kitaip. Taip
pat nebijome, kad, atskleid´ savo alkoholizmå, ateityje gali-
me patirti finansini¨ sunkum¨. Po tokio prisipaΩinimo kartais
nustebins net nuoΩmiausias kreditorius. Sutariame, jog pada-
rysime, kå galime, ir patikiname, jog apgailestaujame. D∂l to,
kad g∂r∂me, neskub∂davome gråΩinti skol¨. Turime atsikratyti
kreditori¨ baim∂s, kad ir kiek mums tai kainuot¨. Bijodami
sutikti juos, mes v∂l b∆sime link´ ißgerti.

Galb∆t esame padar´ nusikaltim¨, apie kuriuos suΩinojusi
valdΩia pasodint¨ mus ̂  kal∂jimå. Gal pristigo pinig¨ sumok∂ti
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skolas. Mes jau konfidencialiai pripaΩinome tai kitam Ωmogui.
Ûinome, kad tai atskleid´ b∆tume ̂ kalinti arba netektume dar-
bo. O gal tai menkas nusiΩengimas, – pavyzdΩiui, padidinta
ißlaid¨ såskaita. Daugelis m∆s¨ yra prisidirb´ panaßi¨ dalyk¨.
Gali b∆ti, kad esame ißsiskyr´ ir susituok´ antråkart, bet dar
skolingi aliment¨ pirmajai Ωmonai. Ji tuo pasipiktinusi ir turi
order^ mus suimti. Tai irgi daΩnai pasitaikantis nemalonumas.

Atitaisyti klaidas galima labai ^vairiais b∆dais, taçiau keletå
bendr¨ princip¨ laikome svarbiausiais. Primin´ sau, kad nu-
tar∂me nieko nepaisydami kaupti dvasin^ bagaΩå, praß∂me su-
teikti mums stipryb∂s ir parodyti, kaip elgtis teisingai. Nesvar-
bu, kokie bus padariniai. Galb∆t neteksime savo pad∂ties, pra-
rasime reputacijå, s∂sime ^ kal∂jimå. Mes tam pasiryΩ´. Turime
b∆ti pasiryΩ´. Mes privalome nesitraukti, kad ir kas b∆t¨.

Paprastai ^ m∆s¨ reikalus b∆na ^painioti kiti Ωmon∂s. Ne-
turime tapti karßtakoßiai ir kvaili kankiniai, be jokio reikalo
aukojantys kitus, kad ißtraukt¨ save iß alkoholizmo duob∂s.
Vienas paΩ^stamas antrå kartå ved∂. Jis nemok∂jo pirmajai Ωmo-
nai aliment¨, nes jaut∂ jai apmaudå ir g∂r∂. Ji ^siuto, kreip∂si
^ tesimå ir gavo order^ j^ suimti. Tuo metu jis jau buvo prad∂-
j´s eiti m∆s¨ keliu, susirado darbå, ΩodΩiu, ißk∂l∂ galvå virß
vandens. B∆t¨ ißties ^sp∆dinga ir didvyrißka, jei jis nueit¨ pas
teis∂jå ir pasakyt¨: „Aß çia“.

Man∂me, kad, jei tai b∆tina, jam der∂t¨ ryΩtis taip pasielg-
ti. Taçiau, b∆damas kal∂jime, jis negal∂t¨ r∆pintis n∂ viena
savo ßeima. Tuomet pasi∆l∂me paraßyti pirmajai Ωmonai, pri-
paΩinti savo kalt´ ir papraßyti atleidimo. Jis taip ir padar∂,
kartu pasi¨sdamas ßiek tiek pinig¨. Taip pat papasakojo jai,
kaip bandys gyventi ateityje. Jis paraß∂, kad yra pasiruoß´s
s∂sti ^ kal∂jimå, jei buvusi Ωmona to pareikalaus. Ûinoma, ji
nepareikalavo. Viskas laikui b∂gant susitvark∂.
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Prieß imdamiesi radikali¨ veiksm¨, kurie palies ir kitus Ωmo-
nes, mes atsiklausiame j¨ sutikimo. Gav´ sutikimå, pasitar´
su kitais, papraß´ Dievo pagalbos ir gav´ Ωenklå Ωengti radika-
l¨ Ωingsn^, netur∂tume trauktis.

Dera prisiminti vieno m∆s¨ draugo istorijå. Kai g∂r∂, jis
pa∂m∂ pinig¨ iß labai nekençiamo verslo konkurento, bet
neißraß∂ kvito, kad juos gavo. V∂liau neig∂ gav´s pinigus ir
ßiuo poelgiu diskreditavo tå Ωmog¨. Jis sugriov∂ jo reputacijå.
Galiausiai konkurentas buvo suΩlugdytas.

Jis jaut∂ – padaryta skriauda vargu ar gali b∆ti atitaisyta, ir
bijojo, kad atskleisdamas ß^ ^vyk^ gali sugadinti savo partnerio
reputacijå, padaryti g∂då savo ßeimai ir netekti pragyvenimo
ßaltinio. Kokiå jis turi teis´ ^traukti tuos, kurie juo pasikliauja?
Kaip b∆t¨ ^manoma vießai atsipraßyti ir ißteisinti konkurentå?

Pasitar´s su Ωmona ir partneriu, jis padar∂ ißvadå, kad b∆t¨
geriau surizikuoti, nei k ∆ r ∂ j o  akyse likti kaltam d∂l ßio
praΩ∆tingo ßmeiΩto. Jis suprato, kad turi patik∂ti padarinius
Dievui, antraip v∂l ims gerti. Tuomet vis tiek viskas bus pra-
rasta. Pirmå kartå per daugel^ met¨ jis apsilank∂ baΩnyçioje.
Po pamokslo tyliai atsistojo ir viskå paaißkino. Jo poelgis
susilauk∂ didelio palaikymo. Íiandien jis vienas iß t¨ mieste-
lio Ωmoni¨, kuriais labiausiai pasitikima. Visa tai ^vyko prieß
daugel^ met¨.

Labai tik∂tina, kad turime r∆pesçi¨ namuose. Galb∆t tur∂jo-
me su kita moterimi ryßi¨, kuri¨ nenor∂tume vießinti. Abejoja-
me, ar ßiuo atΩvilgiu alkoholikai yra daug blogesni uΩ kitus.
Taçiau g∂rimas komplikuoja ßeimos seksualinius santykius. Po
keleri¨ met¨, gyvent¨ su alkoholiku, Ωmona nusikamuoja, pri-
kaupia daug apmaudo, tampa uΩdara. Kaip ji gali b∆ti kitokia?
Vyras ima jaustis vienißas ir gail∂tis sav´s. Naktiniuose klubuo-
se ir panaßiose vietose jis ima ießkoti alkoholio ir kai ko kito.
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Galb∆t uΩmezga slaptå jaudinant^ ryß^ su mergina, „kuri su-
pranta“. Tieså sakant, turime pripaΩinti, kad ji galb∆t ir supranta,
taçiau kas iß to? È tokius reikalus ̂ sipainioj´s vyras daΩnai jauçia
såΩin∂s grauΩat^, ypaç jei yra ved´s ißtikimå ir narsiå merginå,
kuri d∂l jo, vaizdingai kalbant, per∂jo pragarå.

Turime ko nors imtis, kad ir kokia b∆t¨ situacija. Ar reik∂t¨
pasisakyti Ωmonai, jei esame tikri, kad ji nieko neΩino? Mano-
me, ne visada. Ar tur∂tume papasakoti konkreçiau, jei ji tik
bendrais bruoΩais Ωino apie m∆s¨ Ωygius ^ kair´? Neabejotina
tai, kad mes turime pripaΩinti savo kalt´. Galb∆t ji primygti-
nai nor∂s suΩinoti visas smulkmenas. Ji gali panor∂ti Ωinoti,
kas yra ta kita moteris ir kur ji gyvena. Manome, reikia pasa-
kyti Ωmonai, jog neturime teis∂s ^velti kitå Ωmog¨. Mes gaili-
m∂s d∂l to, kå esame padar´, ir, Dievo valia, tai nepasikartos.
Daugiau mes nieko negalime padaryti; neturime teis∂s atskleisti
viskå. Ne kartå ̂ sitikinome, kad taip elgtis geriausia. Taçiau ir
çia gali b∆ti ißimçi¨ – neketiname diktuoti joki¨ taisykli¨.

M∆s¨ gyvenimo b∆das n∂ra vienpusißkas. Jis tinka tiek Ωmo-
nai, tiek vyrui. Jei galime uΩmirßti mes, ji taip pat gali uΩmirßti.
Tik b∆t¨ geriau, kad be reikalo ne^vardytume asmens, kuriam
ji ißliet¨ pavydå.

Gali pasitaikyti atvej¨, kai b∆tinas visißkas atvirumas. Nie-
kas iß paßalies negali vertinti ßios intymios situacijos. Gali b∆ti
ir taip, kad abi pus∂s sveiku protu ir su ßvelnia meile nuspr´s
viskå uΩmirßti: kas buvo – praΩuvo. Ir Ωmona, ir vyras tur∂t¨ to
melsti, kito laim´ laikydami aukßçiau savosios. Nepamirßkime,
kad turime reikal¨ su vienu iß baisiausi¨ Ωmogaus jausm¨ –
pavydu. Suman∆s strategai gal nuspr´s, kad verçiau atakuoti
problemå iß ßon¨, nei rizikuoti pulti kaktomußa.

Jei ir nebuvo toki¨ komplikuot¨ atvej¨, savo namuose turi-
me daug kå nuveikti. Kartais tenka gird∂ti alkoholikå sakant,
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kad vienintelis jam privalomas dalykas – ißlikti blaiviam. Aiß-
ku, jis privalo ißlikti blaivus, kitaip nebus t¨ nam¨. Taçiau jo
laukia dar ilgas kelias, kol atsilygins Ωmonai ar t∂vams, su ku-
riais met¨ metus taip pasibais∂tinai elg∂si. Alkoholik¨ motin¨
ir Ωmon¨ kantryb∂ berib∂. Daugelis m∆s¨ ßiandien jau netur∂-
tume nam¨, galb∆t b∆tume mir´, jei ne j¨ kantryb∂.

Alkoholikas yra lyg uraganas, audringai pra∆Ω´s per kit¨
Ωmoni¨ gyvenimus. Jis palieka sudauΩytas ßirdis, sudarkytus
santykius, su ßaknimis ißrautus meil∂s jausmus. D∂l kit¨ ne-
paisymo ir savanaudißko, egoistißko elgesio namuose tvyro
sumaißtis. M∆s¨ manymu, Ωmogus, sakantis, jog pakanka vien
tik laikytis blaivyb∂s, tiesiog negalvoja. Jis primena fermer^,
ißlipus^ iß r∆sio pra∆Ωus ciklonui, radus^ sugriautå namå ir sa-
kant^ Ωmonai: „Nieko baisaus, motin. Ar ne puiku – juk v∂jas
jau nurimo!“

Iß tikr¨j¨ prieß akis ilgas atstatymo procesas. Mes turime
imtis iniciatyvos. Tikrai neuΩteks atgailos ir burbtel∂jimo „at-
sipraßau“. Turime sus∂sti su ßeima ir atvirai pasikalb∂ti apie
praeit^, kaip jå matome dabar, jokiu b∆du nekritikuodami na-
mißki¨. Galb∆t j¨ ydos bado akis, taçiau labai tik∂tina, kad
prie to prisid∂jo ir m∆s¨ elgesys. Taigi apsikuopiame namuo-
se kartu su visa ßeima, o kiekvienå rytå medituodami papra-
ßome savo k ∆ r ∂ j å  rodyti kantryb∂s, pakantumo, gerumo ir
meil∂s keliå.

Dvasinis gyvenimas n∂ra teorija. Mes privalome j^ gyventi.
Nereik∂t¨ versti ßeimå gyventi pagal dvasines nuostatas, kol ji
pati to nenori. Mums visai neb∆tina be paliovos kalb∂ti apie
dvasinius dalykus. Laikui b∂gant namißkiai patys pasikeis. M∆-
s¨ elgesys ̂ tikins juos labiau nei ΩodΩiai. Privalome prisiminti,
kad deßimt ar dvideßimt girtuokliavimo met¨ gali paversti skep-
tiku bet kur^ Ωmog¨.
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Kai kuri¨ skriaud¨ gal niekuomet kaip reikiant neatitaisy-
sime. Nesikremtame d∂l to, jei galime såΩiningai sau pasakyti,
kad atitaisytume jas, jei tik gal∂tume. Su kai kuriais Ωmon∂mis
n∂ra galimybi¨ susitikti – tada pasiunçiame jiems nuoßird¨
laißkå. Kai kuriais atvejais d∂l rimt¨ prieΩasçi¨ visa tai tenka
atid∂ti. Bet neatid∂liojame ilgai. Mes tur∂tume b∆ti nuovok∆s,
taktißki, d∂mesingi ir nuolank∆s, bet ne vergißkai nusiΩemin´.
B∆dami Dievo vaikai, tvirtai stovime ant koj¨, prieß niekå
nekeliaklupsçiaujame.

Jei uoliai dirbame ßiuo dvasinio brendimo laikotarpiu, b∆-
sime maloniai nustebinti vos pasiek´ pusiaukel´. Mes iß naujo
paΩinsime laisv´ ir laim´. Neapgailestausime d∂l praeities ir ne-
nor∂sime uΩtrenkti ^ jå dur¨. Mes suvoksime Ωod^ „ramyb∂“ ir
paΩinsime santarv´. Visai nesvarbu, kiek Ωemai buvome krit´, –
pamatysime, kaip m∆s¨ patirtis gali pad∂ti kitiems. Ißnyks ne-
reikalingumo ir savigailos jausmas. Mes nustosime r∆pintis
savanaudißkais dalykais ir prad∂sime labiau r∆pintis kitais.
Egoizmas trauksis ßalin. Visißkai pasikeis m∆s¨ nuostatos ir
poΩi∆ris ^ gyvenimå. Nustosime bijoti Ωmoni¨ ir ekonominio
nesaugumo. Mes intuityviai mok∂sime elgtis situacijoje, kuri
anksçiau ißmußdavo iß v∂Ωi¨. Staiga suvoksime, kad Dievas
daro m∆s¨ labui tai, ko patys nepaj∂giame.

Pernelyg dideli paΩadai? Manome, kad ne. Jie mums pil-
dosi – kartais greitai, kartais pamaΩu. Jei stengiam∂s juos ^gy-
vendinti, jie visuomet tampa tikrove.

Su ßia mintimi priart∂jome prie Deßimtojo Ωingsnio, kuris
si∆lo ir toliau daryti såΩin∂s såskaitå ir, jei b∆name neteis∆s,
tuoj pat pripaΩinti klydus. Apsival´ nuo praeities, Ωvaliai kei-
çiame savo gyvensenå. Mes ^Ωeng∂me ^ d v a s i o s pasaul^.
M∆s¨ tolesn∂ uΩduotis – brandinti nuovokumå ir veiklumå.
Tai ne vienos dienos darbas. Jis tur∂t¨ t´stis viså likus^ gyvenimå.
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Nuolat stebime, kad v∂l negr^Ωt¨ savanaudißkumas, nesåΩi-
ningumas, apmaudas ir baim∂. Vos tik pastebime tai, tuoj pat
praßome Dievå paßalinti ßias ydas. Nedelsdami aptariame jas
su kuo nors kitu ir tuçtuojau atitaisome skriaudå, jei kam nors
padar∂me bloga. Tuomet ryΩtingai nukreipiame savo mintis ^
Ωmog¨, kuriam gal∂tume pad∂ti. M∆s¨ elgesio norma yra meil∂
ir pakantumas kitiems.

Mes su nieku nebekovojame, net su alkoholiu. Íiuo metu
jau esame atgav´ sveikå protå. Mes retai prisimename alko-
hol^. Bet, pajut´ pagundå, atßlyjame nuo jo kaip nuo karßtos
liepsnos. M∆s¨ reakcija normali, su sveiku protu. Pamatysi-
me, kad tai vyksta automatißkai, naujas poΩi∆ris ^ alkohol^
buvo suteiktas be m∆s¨ minçi¨ ar pastang¨. Jis atsirado savai-
me! Tai ir yra stebuklas. Mes nei kovojame, nei vengiame pa-
gundos. Jauçiam∂s taip, lyg b∆tume atsid∆r´ neutralioje teri-
torijoje – saug∆s ir saugomi. Mes netgi nieko neatsiΩadame.
Problema pasißalina, ji mums nebeegzistuoja. Mes nei per daug
savimi pasitikime, nei bijome. Tai m∆s¨ patirtis. Toks poΩi∆ris
ißlieka tol, kol palaikome tinkamå dvasin´ b∆senå.

Visai nesunku apleisti dvasin´ veiksmo programå ir ils∂tis
ant laur¨. Jei taip atsitikt¨, netrukus sulauktume nemalonu-
m¨ – alkoholis yra subtilus prießas. Mes nesame ißgydyti nuo
alkoholizmo. Kå iß tikr¨j¨ turime – tai kasdien atidedamå
mirties nuosprend^, su sålyga, kad palaikysime tinkamå dva-
sin´ b∆senå. Kiekvienå dienå privaloma vykdyti Dievo valios
vizijå visame kame. „Kaip galiu geriau tarnauti Tau? Teb∆nie
Tavo valia (ne mano)“, – tai mintys, kurios turi nuolat lyd∂ti.
Tuomet galime elgtis ir pagal savo valiå, kiek tik norime. Tai
tinkamas b∆das naudotis valia.

Iki ßiol daug kalb∂jome apie Jo, visaΩinio ir visagalio, teikia-
må stipryb´, ^kv∂pimå ir krypt^. Jei stropiai laik∂m∂s nurody-
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m¨, ∂m∂me jausti Jo d v a s i o s poveik^. Daugiau ar maΩiau
mes patyr∂me Dievå savyje, prad∂jome puosel∂ti ß^ gyvybißkai
svarb¨ ßeßtåj^ poj∆t^. Taçiau turime eiti toliau, o tai reißkia –
daugiau dirbti.

Vienuoliktasis Ωingsnis si∆lo maldå ir meditacijå. Mums ne-
reik∂t¨ drov∂tis maldos. Nuolat meldΩiasi ir geresni uΩ mus.
Tai padeda, jei b∆name tinkamai nusiteik´ ir praktikuojame.
Lengva apie tai kalb∂ti bendromis fraz∂mis, taçiau manome,
kad galime pateikti keletå aißki¨ ir verting¨ pasi∆lym¨.

Prieß miegå dalykißkai perΩvelgiame savo dienå. Ar jaut∂me
apmaudå, buvome savanaudißki, nesåΩiningi, gal bijojome? Ar
privalome atsipraßyti? Ar nutyl∂jome tai, kuo tuçtuojau tur∂jo-
me pasidalyti su kuo nors kitu? Ar visus myl∂jome ir buvome
jiems malon∆s? Kå gal∂jome padaryti geriau? Ar daugiausia
laiko galvojome apie save? Ar galvojome, kå gal∂tume nuveikti
d∂l kit¨, kuo papildyti gyvenimo t∂km´? Kartu turime b∆ti
itin atid∆s ir nepasiduoti nerimui, savigrauΩai ar liguistiems
samprotavimams – tai menkina m∆s¨ galimyb´ pasitarnauti
kitiems. Viskå pergalvoj´, praßome Dievå atleidimo ir klau-
siame, kaip gal∂tume taisyti savo klaidas.

Atsik∂l´ pamåstykime apie artimiausias dvideßimt keturias
valandas, perΩvelkime dienos planus. Jå prad∂dami praßyki-
me Dievo vadovauti m∆s¨ mintims. Melskime pad∂ti ißmesti
iß galvos motyvus, gr^stus nesåΩiningumu, savanaudißkumu ir
savigaila. Tik laikydamiesi ßi¨ sålyg¨ galime patikimai naudoti
savo protinius geb∂jimus. Ar ne tam Dievas dav∂ mums smege-
nis, kad måstytume? Ißlaisvinus protå nuo klaiding¨ motyv¨
m∆s¨ måstymas taps daug kokybißkesnis.

Måstant apie savo dienå gali apnikti abejon∂s. Galb∆t
sunku apsispr´sti, kaip jå nugyventi. Tuomet praßome Dievå
^kv∂pimo, intuityvios minties ar sprendimo. Atsipalaiduojame
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ir nesinerviname. Nekovojame. Nuolat ßitaip elgdamiesi daΩ-
nai stebim∂s, kokiu b∆du mus pasiekia teisingi atsakymai.
Kartais mus apimdavusi nuojauta, retkarçiais b∆dav´s ^kv∂pi-
mas pamaΩu tampa nuolatine m∆s¨ proto veiklos dalimi. Dar
esame nepatyr´, neseniai uΩmezg´ såmoningå ryß^ su Dievu,
tod∂l nedidel∂ tikimyb∂, kad jausim∂s ^kv∂pti viså laikå; uΩ
savo nusiteikimå gali tekti susimok∂ti ^vairiais absurdißkais
veiksmais ir mintimis. Vis d∂lto suvoksime, kad laikui b∂gant
m∆s¨ måstymå vis labiau ir labiau pagauna ^kv∂pimas. Mes
imame juo vadovautis.

Paprastai meditacijå uΩbaigiame malda, praßydami, kad viså
dienå mums b∆t¨ aißku, koks turi b∆ti kitas Ωingsnis, kad
b∆t¨ duota visa, ko reikia problemoms spr´sti. Ypaç praßo-
me ißvaduoti nuo savival∂s, nieko nedera praßyti vien sau.
Galime praßyti ko nors sau, jei tai pad∂s kitiems. Stengiam∂s
niekuomet nesimelsti savanaudißkais tikslais. Kas taip dar∂,
tik veltui leido laikå – tai niekam nepad∂jo. Ir tu lengvai
suprasi, kod∂l.

Papraßome savo Ωmon¨ ir draug¨ prisid∂ti prie m∆s¨ ryti-
ni¨ meditacij¨, jei aplinkyb∂s leidΩia. Jeigu priklausome ko-
kioms nors religin∂ms bendruomen∂ms, kuriose praktikuoja-
mos rytin∂s pamaldos, jose dalyvaujame. Jei nesame toki¨
bendruomeni¨ nariai, pasirenkame ir ^simename keletå mal-
d¨, kurios atitinka m∆s¨ aptartas nuostatas. Yra ir labai daug
nauding¨ knyg¨. Kurios tinkamiausios, gali patarti kunigas,
pastorius ar rabinas. Pasistenk suprasti, kur tie Ωmon∂s yra
teis∆s, ir pasinaudok j¨ patarimais.

Jei kuriå dienå imame abejoti ar nerimauti, sustojame ir
praßome pasi¨sti mums teisingå mint^ ar veiksmå. Daug kart¨
per dienå nuolankiai tardami „teb∆nie Tavo valia“, nuolat pri-
mename sau, kad nebegyvename pagal savo valiå. Taip maΩ∂-

77L A I K A S  V E I K T I

ja jaudinimosi, baim∂s, pykçio, nerimo, savigailos, kvail¨
sprendim¨ pavojus. Tampame veiklesni, ne taip greitai pa-
vargstame, nes neßvaistome energijos kvailai, kaip tada, kai
steng∂m∂s gyventi atsiΩvelgdami vien ^ savo poreikius.

Tai veikia. Tai tikrai veikia.
Mes, alkoholikai, esame nedrausmingi. Tod∂l suteikiame

Dievui teis´ mus drausminti paprastu, aukßçiau apraßytu b∆du.
Taçiau tai dar ne viskas. Reikia veiksmo. B∆tinai reikia veiks-

mo. „Tik∂jimas be pastang¨ bevaisis“. Visas kitas skyrius yra
apie Dvyliktåj^ Ωingsn^.
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Septintas skyrius

DA R B A S  S U  K I TA I S

PRAKTINÎ PATIRTIS rodo, kad niekas neuΩtikrina atsparumo
alkoholiui taip, kaip aktyvus darbas su kitais alkoholikais.
Tai padeda net tada, kai nebepadeda niekas kitas. Taigi m∆-
s¨ dvyliktasis pasi∆lymas: perduok ßiå Ωiniå kitiems alkoho-
likams! Tu gali pad∂ti jiems tada, kai niekas nebegali. Gali
^gyti j¨ pasitik∂jimå, kai niekam tai nepavyksta. Atsimink –
jie labai sunkiai serga.

Gyvenimas tuomet ̂ gauna naujå prasm´. Steb∂ti, kaip Ωmo-
n∂s sveiksta, matyti, kaip jie padeda kitiems, Ωi∆r∂ti ̂  nykstan-
t^ vienißumå, did∂jançiå draugijå, tur∂ti gausyb´ biçiuli¨ – tai
patirtis, kurios netur∂tum atmesti. Mes Ωinome, nenor∂si pra-
leisti tokios galimyb∂s. Nuolatinis bendravimas vien¨ su ki-
tais ir su naujokais yra ßviesieji m∆s¨ gyvenimo momentai.

Galb∆t nepaΩ^sti n∂ vieno geriançiojo, kuris nori pasveikti.
Nesunkiai toki¨ rasi, pasiteirav´s gydytoj¨, pastori¨, kunig¨,
uΩsuk´s ^ ligonines. Jie tik dΩiaugsis gal∂dami tau pad∂ti. Tik
neprad∂k savo veiklos kaip pamokslininkas ar reformatorius.
Deja, ißankstini¨ nuostat¨ yra itin daug. Jas skelbdamas, suri-
ßi sau rankas. Itin kompetentingi çia yra dvasininkai ir gydy-
tojai – tu gali daug iß j¨ pasimokyti, jei nori. Neabejotina,
vien d∂l savo g∂rimo patirties b∆si kitiems alkoholikams ne-
paprastai naudingas. Taigi – bendradarbiauti ir niekada ne-
kritikuoti. M∆s¨ vienintelis tikslas – pad∂ti.

Kai sutiksi potencial¨ anonimin^ alkoholikå, suΩinok apie j^
viskå, kå tik galima. Jei jis nenori liautis g∂r´s, neßvaistyk laiko
^kalbin∂damas. Taip gali tik sumenkinti savo galimyb´ pad∂ti
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jam ateityje. Íis patarimas taip pat tinka ir jo ßeimai. Jie tur∂t¨
b∆ti kantr∆s ir suprasti, jog turi reikalå su ligotu Ωmogumi.

Jei yra koki¨ nors poΩymi¨, kad Ωmogus nori liautis g∂r´s,
dalykißkai pasikalb∂k su asmeniu, kuriam jis labiausiai r∆pi.
Paprastai tai b∆na Ωmona. SuΩinok apie jo elges^, problemas,
biografijos faktus, b∆kl∂s rimtumå, religin´ pakraipå. Tau rei-
kia ßios informacijos tam, kad ^sivaizduotum save jo vietoje ir
pajustum, kaip tu nor∂tum jo d∂mesio, jeigu j∆s pasikeistum∂te
vietomis.

Kartais ißmintinga pal∆k∂ti eilinio jo uΩg∂rimo. Galb∆t ßei-
ma d∂l to prießtaraus, taçiau rizikuoti verta, jei tik jo fizin∂ b∆kl∂
nekelia pavojaus. Nesikalb∂k su juo, kai labai girtas, nebent
bjauriai elgiasi ir jo ßeimai reikia pagalbos. Luktel∂k, kol baigs
l∂bauti arba bent kol ateis praßvies∂jimas. Tuomet papraßyk ßei-
mos arba jo draugå j^ paklausti, ar jis nori liautis gerti visam
laikui ir yra viskam pasireng´s. Jei atsakys teigiamai, reik∂t¨ jo
d∂mes^ nukreipti ^ tave – Ωmog¨, kuris pasveiko. Tu tur∂tum
b∆ti pristatytas kaip narys draugijos, kurios sveikimo progra-
mos dalis yra stengtis pad∂ti kitiems, ir jei tik ßis sutinka, mielai
su juo pasikalb∂t¨.

Niekada nesinerk iß kailio, jei jis nenori tav´s matyti. Íeima
taip pat netur∂t¨ isterißkai maldauti j^ kå nors daryti, jai nede-
r∂t¨ labai daug pasakoti apie tave. Reik∂t¨ sulaukti kito uΩg∂-
rimo pabaigos. Gali pad∂ti ßiå knygå taip, kad jis jå pamatyt¨.
Joki¨ konkreçi¨ taisykli¨ çia negali b∆ti, ßiuos dalykus turi
spr´sti pati ßeima. Taçiau papraßyk juos, kad nepersistengt¨,
nes tai gali tik sugadinti reikalå.

Íeima netur∂t¨ pasakoti tavo istorijos. Taigi stenkis susi-
tikti su Ωmogumi ne per ßeimå, jei tai ̂ manoma. Daug geriau
susitikti padedant gydytojui ar gydymo ^staigai. Jei reikia,
pasi∆lyk jam atsigulti ^ ligonin´, bet neguldyk per prievartå,
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nebent jis agresyvus. Tegu gydytojas, jei mano esant reikalå,
pasako jam, kad Ωino ißeit^.

Kai Ωmogui pager∂s, gydytojas gali pasi∆lyti tau j^ aplankyti.
Nors jau kalb∂jaisi su ßeima, nemin∂k jos per pirmå pokalb^.
Tada tavo Ωmogus nejaus jokio spaudimo. Jis pajus, kad gali
su tavim bendrauti atvirai, negird∂damas ßeimos priekaißt¨.
Aplankyk j^, kol dar yra nervingas. B∆damas prisl∂gtas jis gali
b∆ti imlesnis.

Pasimatyk su tuo Ωmogumi vienas, jei ^manoma. Prad∂k
bendro pob∆dΩio pokalbiu. Po kurio laiko pasuk kalbå apie
g∂rimå. Ißsamiai papasakok apie savo girtavimo ^proçius, po-
Ωymius, patyrimus, kad tai padråsint¨ j^ prabilti apie save. Leisk
jam kalb∂ti, jei jis nori. Tuomet geriau suvoksi, kaip pats turi
elgtis. Jei jis nekalbus, bendrais bruoΩais papasakok savo gir-
tuoklyst∂s istorijå iki to laiko, kai metei gerti. Kol kas dar
neatskleisk, kaip tai ̂ vyko. Jei jis rimtai nusiteik´s, akcentuok
r∆pesçius, kuriuos tau suk∂l∂ alkoholis, bet nemoralizuok ir
nepamokslauk. Jei jo nuotaika gera, papasakok ir keletå juo-
king¨ istorij¨ iß savo girtos praeities. Paskatink j^ papasakoti
sav¨ nuotyki¨.

Kai jis supras, kad viskå Ωinai apie girtuokliavimå, prad∂k
pasakoti apie save kaip apie alkoholikå. Pasakyk, koks buvai
sutrik´s ir kaip galiausiai supratai, kad esi ligonis. Papasakok,
kiek kovota bandant nustoti gerti. Apib∆dink proto uΩtemi-
må, patiriamå prieß pirmåjå uΩg∂rimo taur´. Si∆lome tau visa
tai pasakoti taip, kaip apraßyta skyriuje apie alkoholizmå.
Jis iß karto supras tave, jei yra alkoholikas. Jis palygins tavo
måstymo sutrikimus su savaisiais.

Jei neabejoji, kad jis tikrai alkoholikas, plaçiau apsistok ties
kalba apie ßios ligos beviltißkumå. Iß savo patirties nupasa-
kok, kaip prieß paimant pirmåjå taurel´ apima keista psichin∂
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b∆sena ir kaip ji neleidΩia normaliai funkcionuoti valiai. Kol
kas nemin∂k ßios knygos, nebent jis jau jå mat∂ ir nor∂t¨ pa-
diskutuoti. Ir b∆k atsargus – nevadink jo alkoholiku. Leisk
jam paçiam daryti ißvadas. Jei ^sikibs minties, kad vis dar gali
valdytis gerdamas, sutik, jog tikriausiai gali, jei n∂ra uΩkiet∂j´s
alkoholikas. Taçiau laikykis nuomon∂s, kad jei jis yra paΩeistas
alkoholizmo, maΩai tik∂tina, kad pasveiks savo j∂gomis.

Apie alkoholizmå viså laikå kalb∂k kaip apie ligå, mirtinå
susirgimå. Kalb∂k apie proto ir k∆no b∆senå sergant ßia liga.
Sutelk jo d∂mes^ ^ savo patirt^. Paaißkink, kad daugelis yra pa-
smerkti, nes taip ir nesuvokia, kokia rimta j¨ pad∂tis. Ne veltui
gydytojai nelink´ sakyti visos tiesos savo pacientams alkoholi-
kams, ißskyrus atvejus, kai mano pasitarnausiant geram tikslui.
Taçiau tu si∆lai ißeit^, taigi gali kalb∂ti, kad alkoholizmas nepa-
lieka vilçi¨. Greitai draugas pripaΩins turintis daug, o gal ir
visus alkoholiko bruoΩus. Dar geriau, jei jo gydytojas nori pa-
sakyti jam, kad jis alkoholikas. Net jei tavo globotinis ne visiß-
kai pripaΩins savo tikråjå b∆kl´, jam bus smalsu suΩinoti, kaip
tu pasveikai. Leisk uΩduoti ß^ klausimå, jei nor∂s. Ißsamiai pa-
pasakok, kaip buvo tau. NesivarΩydamas pabr∂Ωk dvasin^ svei-
kimo aspektå. Jei Ωmogus yra agnostikas ar ateistas, patikink,
kad jam neprivalu sutikti su tavåja Dievo samprata. Jis gali
remtis bet kuria kita samprata, kuri jam patinka ir atrodo pras-
minga. Svarbiausia – kad jis panor∂t¨ tik∂ti aukßtesne uΩ j^
J∂ga ir gyventi remdamasis dvasin∂mis nuostatomis.

Apie dvasines nuostatas su tokiu Ωmogumi geriau kalb∂ti
labai paprastais ΩodΩiais. Visai n∂ra reikalo suΩadinti jo ißanks-
tin^ nusistatymå, kur^ galb∆t ^pirßo kurie nors teologiniai ter-
minai ar sampratos, – gal jis jau juose susipainiojo. Nekalb∂k
apie tai, nesvarbu, kokie tavo ^sitikinimai.

Gal tas Ωmogus priklauso kokiai nors religinei bendruomenei.
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Jo Ωinios apie religijå ir pasirengimas gali b∆ti daug geresni
nei tavo. Tokiu atveju jis gali steb∂tis: kuo tu gali papildyti
jo turimas Ωinias? Taçiau jam bus ̂ domu ißsiaißkinti, kod∂l jo
^sitikinimai jam nepad∂jo ir kod∂l tavißkiai tokie paveik∆s.
Tai puikus ^rodymas, kad vien tik∂jimo nepakanka. Kad tik∂-
jimas b∆t¨ gyvybingas, j^ turi lyd∂ti pasiaukojimas ir nesava-
naudißki, konstruktyv∆s veiksmai. Parodyk jam – esi çia ne
tam, kad pamokytum religijos. PripaΩink, kad jis gal geriau
ißmano religijå nei tu, taçiau atkreipk d∂mes^ ^ faktå, kad,
nepaisant jo gilaus tik∂jimo ir Ωini¨, jis nesugeb∂jo viso to
pritaikyti – kitaip neb∆t¨ prasig∂r´s. Galb∆t tavo pasakojimas
pad∂s jam suvokti, kod∂l nesugeb∂jo pritaikyti gyvenime jam
gerai Ωinom¨ dvasini¨ princip¨. Mes neatstovaujame kuriai nors
konkreçiai tikybai ar bendruomenei. Mes tik taikome visuoti-
nius principus, kurie yra bendri daugeliui religij¨.

Apib∆dink veiksm¨ programå, paaißkink jam, kaip atlikai så-
Ωin∂s såskaitå, kaip taisei praeities klaidas ir kod∂l dabar bandai
jam pad∂ti. Jam labai svarbu suvokti, kad tavo pastangos per-
teikti savo patirt^ yra gyvybißkai svarbu tavo paties sveikimui.
Iß tikr¨j¨ gal jis padeda tau daugiau, negu tu jam. Aißkiai leisk
suprasti, kad jis tau niekuo ne^pareigotas, kad tikiesi, jog jis
pagelb∂s kitiems alkoholikams, kai ißsivaduos iß savo sunku-
m¨. Primink, kaip svarbu kit¨ Ωmoni¨ gerov´ laikyti aukßçiau
uΩ savåjå. Tegu jam b∆na aißku, kad nedarai jokio spaudimo, jis
neprivalo su tavim dar kartå susitikti, jei nenori. Juk ne^siΩeisi,
jei jis nor∂s nutraukti bendravimå, – nes pad∂jo tau daugiau
nei tu pad∂jai jam. Jei j∆s¨ pokalbis buvo protingas, ramus,
sklidinas Ωmogißko supratimo, j∆s galb∆t tapote draugais. Gal
tu ißmußei j^ iß pusiausvyros pasakodamas apie alkoholizmå.
Viskas tik ^ gera. Kuo beviltißkesnis jis jausis, tuo geriau.
Tuomet didesn∂ tikimyb∂, kad greiçiau priims tavo pasi∆lymus.

83D A R B A S  S U  K I T A I S

M∆s¨ kandidatas gali ißd∂styti prieΩastis, kod∂l jam neb∆ti-
na laikytis visos programos. Jis gali pasißiaußti nuo minties
apie vidin^ apsivalymå ir b∆tinumå aptarti tai su kitais Ωmon∂-
mis. Neprießtarauk tokiam poΩi∆riui. Pasakyk jam, kad ir tu
kadaise taip jauteisi, taçiau abejoji, ar b∆tum padar´s didel´
paΩangå, jei neb∆tum prad∂j´s veikti. Papasakok apie Anoni-
mini¨ alkoholik¨ draugijå jau per pirmåj^ susitikimå. Jei susi-
dom∂s, paskolink jam savåj^ ßios knygos egzempliori¨.

NeuΩsib∆k pernelyg ilgai, nebent tavo draugas dar nor∂t¨
pakalb∂ti apie save. Duok jam galimyb´ viskå permåstyti. Jei
uΩsibuvai, leisk jam kreipti pokalb^ norima linkme. Kartais
naujokas nenustygsta vietoje ir nori veikti nedelsdamas. Tu
irgi gali tuo susigundyti. Kartais tai b∆na klaida. V∂liau, paty-
r´s nes∂km´, Ωmogus gali sakyti, kad tu j^ skubinai. Labiausiai
seksis dirbti su alkoholikais, jei nerodysi jokio entuziazmo imtis
kardinali¨ Ωygi¨ ar reform¨. Niekada nekalb∂k su alkoholiku
iß moralini¨ ar dvasini¨ aukßtybi¨. Tiesiog leisk jam susipa-
Ωinti su dvasin∂mis priemon∂mis. Pasakyk, kaip jos pad∂jo tau.
Pasi∆lyk draugyst´ ir draugijå. Pasakyk, kad pad∂si kiek gal∂-
damas, jei jis nori pasveikti.

Jei jo nedomina tavo ißeitis ir jis tiesiog tikisi, kad tu jam
skolinsi pinig¨, kai tur∂s finansini¨ sunkum¨, slaugysi per
uΩg∂rimus, tur∂tum palikti j^ ramyb∂je, kol jo nuomon∂ pa-
sikeis. Gal tai ^vyks, kai jis patirs daugiau skausmo.

Jei jis nuoßirdΩiai susidom∂jo ir v∂l nori su tavim pasimaty-
ti, papraßyk jo iki kito susitikimo perskaityti ßiå knygå. Perskai-
t´s jis turi pats apsispr´sti, ar nori eiti toliau. Nei tu, nei Ωmo-
na, nei draugai netur∂t¨ j^ versti ar raginti. Jei jam lemta rasti
Dievå, ßis troßkimas turi kilti iß vidaus.

Jei jis mano, kad gali pasiekti to paties kokiu nors kitu b∆du,
ar teikia pirmenyb´ kitokiam dvasiniam poΩi∆riui, paakink j^
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vadovautis savo paties såΩine. Mes neturime teisi¨ ^ Dievå;
mes tik laikom∂s poΩi∆rio, kuris padeda mums. Pabr∂Ωk, kad
mes, alkoholikai, turime labai daug kå bendra, ir tu bet ku-
riuo atveju esi nusiteik´s draugißkai. Tuo ir uΩbaik.

Nenusivilk, jei tavo biçiulis nepriims visko iß karto. Ießkok
kito alkoholiko ir pabandyk dar syk^. Tu tikrai surasi prara-
dus^ vilt^ Ωmog¨, kuris noriai priims tai, kå si∆lai. Mes supra-
tome, kad kalbinti Ωmog¨, negalint^ ar nenorint^ kartu kå nors
daryti, yra laiko ßvaistymas. Palikus tok^ Ωmog¨ ramyb∂je, jis
gal greitai suvoks, kad nepaj∂gia sveikti vien savo j∂gomis.
Skirti pernelyg daug laiko vienai situacijai tvarkyti – tai atimti
galimyb´ kuriam nors kitam alkoholikui gyventi ir b∆ti lai-
mingam. Vienam m∆s¨ draugijos nariui nepasisek∂ su pirmuoju
pustuziniu Ωmoni¨, kuriems band∂ pad∂ti. Jis daΩnai sako, kad,
jeigu b∆t¨ gaiß´s laikå su jais, b∆t¨ at∂m´s galimyb´ iß dauge-
lio kit¨, dabar jau pasveikusi¨.

Èsivaizduok, kad aplankai tå Ωmog¨ antrå kartå. Jis jau per-
skait∂ ßiå knygå ir teigia esås pasireng´s sveikimo programos
Dvylikai Ωingsni¨. Pats tai patyr´s, tu gali duoti daug prakti-
ni¨ patarim¨. Leisk jam suprasti, kad, jeigu apsispr´s ir nor∂s
papasakoti savo istorijå, gali kreiptis ̂  tave. Taçiau to nereika-
lauk, jei nori pasitarti su kuo nors kitu.

Jis gali netur∂ti pinig¨, b∆ti benamis. Gal bandysi pad∂ti
jam rasti darbå ar suteikti nedidel´ finansin´ paramå. Taçiau
netur∂tum skriausti savo ßeimos ar kreditori¨. Gal panor∂si
keletå dien¨ priimti tå Ωmog¨ ^ savo namus. Èsitikink, kad
elgiesi apdairiai. B∆k uΩtikrintas, kad tavo ßeima sutiks j^ drau-
gißkai, kad jis ne^sikibo tav´s d∂l pinig¨, ryßi¨ ar pastog∂s.
Leid´s tai, jam pakenksi – sudarysi sålygas veidmainiauti. Tuo
labiau prisid∂si prie jo Ωlugimo, o ne sveikimo.

Nevenk prisiimti atsakomyb∂s, bet prieß imdamasis ̂ sitikink,
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kad elgiesi teisingai. Pagalba kitiems yra tavo sveikimo kertinis
akmuo. Nepakanka b∆ti dosniam retkarçiais, progai pasitai-
kius. Turi b∆ti geruoju samarieçiu kasdien, jei to reikia. Galb∆t
d∂l to praleisi daug bemiegi¨ nakt¨, tur∂si pamirßti daugel^
malonum¨, tai kliudys tavo verslo reikalams. Gal tau teks da-
lytis savo pinigais ir b∆stu, konsultuoti apimtas sielvarto Ωmo-
nas ir giminaiçius, daug kart¨ lankytis policijoje, teismuose,
beprotnamiuose, nerv¨ klinikose, kal∂jimuose ir prieglaudose.
Tavo telefonas galb∆t skamb∂s bet kuriuo dienos ar nakties
metu. Gal tavo Ωmona retsykiais priekaißtaus esanti apleista.
Galb∆t girtuoklis sulauΩys baldus ar padegs çiuΩin^ tavo na-
muose. Gal tur∂si su juo mußtis, jei jis agresyvus. Kartais pri-
val∂si skambinti gydytojui ir duoti jo paskirtus raminamuo-
sius. Kitå kartå kviesi policijå ar greitåjå pagalbå. Retkarçiais
tau teks susidurti ir su tokiais dalykais.

Mes nedaΩnai leidΩiame alkoholikui uΩsib∆ti m∆s¨ namuose,
nes tai kenkia jam ir kartais sukelia rimt¨ nesutarim¨ ßeimoje.

Nors alkoholikas nepriima tavo si∆lomos ißeities, tai n∂ra
prieΩastis ßalintis jo ßeimos. Tur∂tum ir toliau b∆ti su ja drau-
gißkas. Gali pasi∆lyti jiems gyventi taip, kaip gyveni pats. Jei
jie imsis ^gyvendinti dvasinius principus savo ßeimoje, padi-
d∂s galimyb∂s sveikti ir ßeimos galvai. Net jei jis ir toliau gers,
ßeimos gyvenimas bus lengviau pakeliamas.

Jei prießais tave alkoholikas, kuris gali ir nori sveikti, nedide-
l∂ parama reikalinga arba pageidautina. Neteisingai elgiasi tas,
kuris maldauja pinig¨ ir pastog∂s, nesistengdamas ^veikti alko-
holio. Taçiau vos tik Ωmogus pasiryΩta nebegerti, mes darome
viskå, kas ̂ manoma, kad apr∆pintume vienas kitå ßiais b∆tinais
dalykais. Gal tai atrodo nenuoseklu, bet mes taip nemanome.

Esminis yra ne klausimas – duoti ar neduoti, o kada ir kaip
duoti. Çia daΩnai ir gl∆di skirtumas tarp s∂km∂s ir nes∂km∂s.
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Tå minut´, kai pradedame teikti materialin´ paramå, alkoho-
likas ima pasikliauti m∆s¨ pagalba labiau nei Dievo. Jis triukß-
mingai reikalauja vieno ar kito, sk¨sdamasis, kad negali ̂ veikti
alkoholio, kol nepatenkinti jo materialiniai poreikiai. Neså-
mon∂. Daugelis m∆s¨ patyr∂ skaudΩi¨ sm∆gi¨, kol suvok∂ ßiå
tieså: mes g∂r∂me ir tur∂dami darbå, ir netur∂dami, ir gyven-
dami su Ωmona, ir jå prarad´. Nenustojome gerti, kol r∂m∂-
m∂s kitais Ωmon∂mis, o ne Dievu.

Èkalk ^ kiekvieno Ωmogaus såmon´ mint^, kad jis gali pa-
sveikti nepriklausomai nuo kit¨. Vienintel∂ sålyga t∂ra pasiti-
k∂ti Dievu ir apvalyti savo vid¨.

Dabar apie problemas jo namuose. Jis gali b∆ti ißsiskyr´s,
sutuoktiniai gyvena atskirai, galb∆t ßeimoje tiesiog ^tempti
santykiai. Kai tavo globojamas Ωmogus kiek gal∂damas atsi-
teis∂ uΩ skriaudas savo ßeimai ir ißsamiai paaißkino jai naujas
savo gyvenimo nuostatas, at∂jo laikas prad∂ti taikyti ßias nuos-
tatas savo namuose. Ûinoma, tai tinka tuo atveju, jei jam
pasisek∂ ißsaugoti namus. Net jei ßeimynißkiai daug kur klysta,
jam tai netur∂t¨ r∆p∂ti. Reik∂t¨ sutelkti d∂mes^ tik ^ savo
dvasin´ raidå. Ginç¨ ir svetim¨ klaid¨ ießkojimo tur∂tume
vengti kaip maro. Daugelyje ßeim¨ tai n∂ra lengva, taçiau
taip tur∂tume elgtis, jei norime sulaukti koki¨ nors rezul-
tat¨. Po keli¨ m∂nesi¨ pastang¨ ßeima tikrai patirs dideli¨
pokyçi¨. Net visißkai nesuderinam¨ charakteri¨ Ωmon∂s at-
ras kå nors bendra. Po truput∂l^ namißkiai pasteb∂s savo
ydas ir pripaΩins jas. Visa tai gali b∆ti draugißkai ir gerano-
rißkai aptarta.

Pamat´ apçiuopiamus rezultatus, ßeimos nariai galb∆t pano-
r∂s ir toliau gyventi pagal pasi∆lytus dvasinius principus. Jei
alkoholikas ir toliau ißliks blaivus, d∂mesingas, paslaugus,
nepaisys kit¨ Ωmoni¨ ßnek¨ ar veiksm¨, tai vyks nat∆raliai ir

87D A R B A S  S U  K I T A I S

at∂jus laikui. Kartais mums neißeina teisingai elgtis, – tada
privalome stengtis tuçtuojau atitaisyti Ωalå, kad neb∆tume
nubausti uΩg∂rimu.

Jei pora ißsiskyr∂ ar gyvena atskirai, n∂ra reikalo skub∂ti
v∂l susieiti. Vyrui der∂t¨ b∆ti uΩtikrintam, kad jis pasveiko.
Ûmona tur∂t¨ suprasti jo naujåj^ gyvenimo b∆då. Norint at-
naujinti santykius, reikia sukurti jiems tvirtesn^ pagrindå – se-
nasis nebuvo patvarus. Tai reißkia naujå m∆s¨ poΩi∆r^ ir visai
kitå dvasiå. Kartais abiem pus∂ms geriau likti skyrium. Aki-
vaizdu – çia negalime taikyti joki¨ taisykli¨. Tegu alkoholikas
laikosi programos kiekvienå dienå. Abiem pus∂ms paaißk∂s
savaime, kada ateis laikas v∂l gyventi kartu.

Nepritark alkoholikui, tvirtinançiam, kad nesusigråΩin´s ßei-
mos jis negali sveikti. Tai netiesa. Kai kuriais atvejais d∂l vie-
n¨ ar kit¨ prieΩasçi¨ Ωmona niekada negr^ß. Primink tam Ωmo-
gui, kad jo sveikimas nepriklauso nuo Ωmoni¨. Jis priklauso
tik nuo jo santyki¨ su Dievu. Mes mat∂me pasveikusi¨ vyr¨,
kurie nesusigråΩino ßeim¨. Mat∂me ir toki¨, kurie atkrito, kai
j¨ ßeimos gr^Ωo per anksti.

Tiek tu, tiek naujokas kasdien turite daryti dvasin´ paΩan-
gå. Jei esi atkaklus, nutinka nepaprast¨ dalyk¨. Atsigr´Ω´ ^
praeit^ mes suvokiame, kad tai, kas ^vyko atsidavus ^ Dievo
rankas, yra daug geriau nei tik∂jom∂s. Vadovaukis Aukßtesn∂s
J∂gos balsu ir tu gyvensi naujame nuostabiame pasaulyje. Da-
bartin∂s aplinkyb∂s tam neturi jokios ^takos.

Dirbdamas su Ωmogumi ir jo ßeima, nedalyvauk j¨ tarpusa-
vio ginçuose. Èsikiß´s tu gali sumaΩinti savo galimybes pad∂ti.
Ètikink to Ωmogaus ßeimå, kad jis labai sunkus ligonis, tod∂l su
juo reik∂t¨ atitinkamai elgtis. Persp∂k ßeimynykßçius nesukel-
ti apmaudo ar pavydo scen¨. Turi pabr∂Ωti, kad jo charakte-
rio tr∆kumai neißnyks per vienå nakt^. Paaißkink jiems, kad
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dabar jam – brendimo laikotarpis. Kai jie ima nekantrauti,
primink ßventå tieså: jis yra blaivus.

Jei esi s∂kmingai ißsprend´s savo ßeimynines problemas, pa-
pasakok naujoko ßeimai, kaip tau tai pavyko. Taip, j¨ nekriti-
kuodamas, nukreipsi juos teisinga linkme. Pasakojimas apie
tai, kaip tu ir tavo Ωmona ̂ veik∂te sunkumus, yra daug vertin-
gesnis nei kritin∂s pastabos.

Jei esame dvasißkai sutvirt∂j´, galime daryti ir tai, ko alko-
holikai ßiaip netur∂t¨ daryti. Mums sak∂, kad negalima lan-
kytis ten, kur patiekiamas alkoholis, draudΩiama laikyti j^ na-
muose, turime vengti draug¨, kurie geria, ir film¨, kuriuose
yra g∂rimo scen¨, negalima lankytis baruose, m∆s¨ draugai
turi sl∂pti butelius, kai pas juos uΩeiname. Mes negalime net
galvoti apie alkohol^, apie j^ ßiukßtu nevalia mums priminti.
M∆s¨ patirtis rodo, kad neb∆tinai taip.

Mes susiduriame su tokiomis aplinkyb∂mis kasdien. Al-
koholikas, kur^ visi ßie dalykai trikdo, vis dar måsto kaip
alkoholikas, kaΩkas yra negerai jo dvasinei b∆senai. Vienin-
tel∂ galimyb∂ tokiam Ωmogui ißlikti blaiviam – pab∂gti ^ to-
kiå vietå kaip ledin∂ Grenlandija. Taçiau net çia pas j^ gali
uΩsukti eskimas su buteliu ßkotißko viskio ir viskå paversti
niekais! Pasiteirauk bet kurios moters, kuri buvo ißveΩusi savo
vyrå ̂  nuoßaliå vietå, tik∂damasi, kad jis pab∂gs nuo alkoholio
problemos.

M∆s¨ ̂ sitikinimu, bet kuris b∆das ̂ veikti alkoholizmå, si∆-
lantis apsaugoti sergant^ Ωmog¨ nuo pagundos, yra pasmerk-
tas nes∂kmei. Jei alkoholikas pats bando vengti pagund¨, jis
kur^ laikå ißlieka blaivus. Taçiau paprastai tai baigiasi dar
didesniu nei anksçiau g∂rimo protr∆kiu. Mes ißband∂me ßiuos
dalykus. Pastangos padaryti tai, kas ne^manoma, visada baig-
davosi nes∂kme.
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Taigi m∆s¨ taisykl∂ tokia: nevengti viet¨, kur geriama, jei
turime pagr^stå prieΩast^ ten b∆ti. Kalbama apie barus, nak-
tinius klubus, ßoki¨ vakarus, pri∂mimus, vestuves, net eili-
nius triukßmingus vakar∂lius. Ûmogui, turinçiam darbo su
alkoholiku patirties, tai gali atrodyti kaip Dievo kantryb∂s
ißbandymas, taçiau taip n∂ra.

Atkreipk d∂mes^, kad ißskyr∂me vienå sålygå. Kiekvienu at-
veju paklausk sav´s: „Ar yra svarbi verslo ar asmenin∂ prie-
Ωastis ten eiti? O gal aß tikiuosi pasim∂gauti kit¨ patiriamu
malonumu?“ Jei lieki patenkintas atsakymais, tau n∂ra ko nuo-
gåstauti. Eik arba neik – elkis kaip tinkamas. Taçiau b∆k uΩ-
tikrintas, kad esi dvasißkai tvirtas, ir tavo motyvai ten daly-
vauti pakankamai svarb∆s. Negalvok, kokios naudos tur∂si
dalyvaudamas. Galvok, kå gero galì duoti. Bet jeigu jautiesi
netvirtai, uΩuot ∂j´s linksmintis, padirb∂k su kitu alkoholiku!

Kam s∂d∂ti li∆dna veido ißraißka ten, kur geriama, ir prisi-
minti senas geras dienas? Jei tai dΩiugi proga, pasistenk suteikti
daugiau malonumo susirinkusiems, jei verslo vakar∂lis – eik
ir energingai tvarkyk reikalus. Jei esi su Ωmogumi, kuris nori
uΩkåsti bare, eik kartu nedvejodamas. Leisk savo draugams
suprasti, kad d∂l tav´s jie neturi keisti savo ^proçi¨. Tinkamu
laiku ir tinkamoje vietoje paaißkink visiems, kod∂l tu nesutari
su alkoholiu. Deramai paaißkinus, tik nedaugelis kvies kada
nors ißgerti. Gerdamas tu pamaΩ∂le traukeisi iß gyvenimo.
Dabar gr^Ωti ^ vießåj^ pasaul^. Neprad∂k v∂l trauktis vien d∂l
to, kad tavo draugai vartoja alkohol^.

Tavo uΩduotis dabar yra b∆ti tokioje vietoje, kur esi labiau-
siai naudingas kitiems. Niekada nedvejok, ar eiti ten, kur gali
kuo nors pad∂ti. Tur∂damas norå pad∂ti, gali dråsiai vykti ^
bjauriausiå pasaulio vietå. Toki¨ motyv¨ vedinas lankykis vi-
sur, kur verda gyvenimas, ir Dievas tave ißsaugos nepaΩeistå.
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Daugelis turi alkoholio savo namuose. Jo daΩnai prireikia
gelbstint naujuosius draugus per sunkias pagirias. Kai kurie
juo vis dar vaißina biçiulius, jei tik ßie n∂ra alkoholikai. Kai
kurie iß m∆s¨ mano, jog netur∂tume nieko vaißinti alkoholiu.
Mes niekada nesiginçijame ßiuo klausimu. Sakome: kiekviena
ßeima pagal susiklosçiusias aplinkybes turi spr´sti pati.

Stengiam∂s niekada nerodyti nepakantumo ar neapykantos
g∂rimui kaip tradicijai. Patirtis sako, kad toks poΩi∆ris niekam
nepadeda. Kiekvienas pas mus at∂j´s alkoholikas mano rasiås
b∆tent tokiå atmosferå ir pajunta begalin^ palengv∂jimå pa-
mat´s, kad nesame inkvizitoriai. Nepakantumo dvasia gali
atstumti alkoholikus; jei nesielgsime kvailai, j¨ gyvenimå gali-
ma ißgelb∂ti. Mes nieko gero neduosime net tam, kuris sai-
kingai geria, nes n∂ vienas geriantysis nenori klausytis Ωmo-
gaus, kalbançio apie alkohol^ su neapykanta.

Turime vilties, jog kada nors anoniminiai alkoholikai pad∂s
visuomenei suvokti, kokia rimta yra alkoholizmo problema,
taçiau rodydami pykt^ ar prießißkumå neb∆sime labai naudingi.
Geriantieji to nepak´s.

Gal¨ gale visos problemos kilo iß m∆s¨ paçi¨. Butelis buvo
tik simbolis. Mes niekur ir su niekuo nebekovojame. Privalome
nustoti kovoj´!
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Aßtuntas skyrius

Û M O N O M S *

IKI ÍIOL savo knygoje, ißskyrus keletå viet¨, kalb∂jome apie
vyrus. Taçiau daugelis teigini¨ tinka ir moterims. Vis daΩniau
teikiame pagalbå ir geriançioms moterims. Visißkai akivaizdu –
moterys gali susigråΩinti sveikatå lygiai taip pat, kaip vyrai,
jei priima m∆s¨ pasi∆lymus.

Kiekvieno vyro girtavimas lieçia ir kitus asmenis – Ωmonå,
kuri dreba iß baim∂s d∂l jo galimo siaut∂jimo, motinå ir t∂vå,
kurie mato, kaip Ω∆sta j¨ s∆nus.

Vien¨ m∆sißki¨ Ωmonos, giminaiçiai ir draugai jau nebeturi
r∆pesçi¨ d∂l g∂rimo problemos, kit¨ – dar nerado laimingos
ißeities. Mes norime, kad anonimini¨ alkoholik¨ Ωmonos
kreipt¨si ^ Ωmonas t¨ vyr¨, kurie be saiko geria. J¨ pasakyti
ΩodΩiai tiks beveik kiekvienam, susijusiam su alkoholiku kraujo
ar meil∂s ryßiais.

Mes, anonimini¨ alkoholik¨ Ωmonos, nor∂tume, kad Ωino-
tum, jog suprantame tave kaip galb∆t nedaug kas gali suprasti.
Mes stengiam∂s analizuoti savo padarytas klaidas. Norime tave
patikinti: n∂ra tokios sud∂tingos situacijos ir tokios didel∂s
nelaim∂s, kurios negalima pataisyti.

M∆s¨ kelias buvo labai duob∂tas, tai tiesa. Gerai Ωinome,
kas yra paminta savigarba, bej∂gißkumas, savigaila, nesuprati-
mas ir baim∂. Tai ne patys maloniausi m∆s¨ palydovai. Mus

*Íis skyrius buvo paraßytas 1939 m., kai AA draugijoje buvo nedaug moter¨.
Tuomet manyta, kad daΩniausiai alkoholizmu ßeimoje serga vyrai. Taçiau dau-
guma çia duodam¨ patarim¨ tinka ir Ωmon∂ms, gyvenantiems su alkoholike –
nesvarbu, ar ji dar geria, ar sveiksta AA draugijoje.
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apimdavo tai sentimentali uΩuojauta, tai kartus apmaudas. Kai
kurios puldavome nuo vieno kraßtutinumo prie kito, vis tik∂-
damos, kad vienå dienå mylimi Ωmon∂s v∂l taps savimi.

M∆s¨ pakantumas ir troßkimas matyti savo vyrus aukßtai
pakeltomis galvomis, tokius, kaip kiti, suk∂l∂ visokiausi¨ keb-
lum¨. Mes aukojom∂s, buvome nesavanaudißkos. Daugyb´ kar-
t¨ melavome, kad apsaugotume savo garb´ ir vyr¨ reputacijå.
Mes meld∂m∂s, maldavome, buvome kantrios. Kartais juos
uΩsipuldavome, kartais b∂gdavome ßalin, b∆davome isteriß-
kos, pal∆Ωusios nuo teroro. Mes ießkojome uΩuojautos, iß kerß-
to tur∂jome meil∂s ryßi¨ su kitais vyrais.

M∆s¨ namai daugel^ nakt¨ buvo virt´ m∆ßio lauku. Rytais
pasibuçiuodavome ir susitaikydavome. Draugai patardavo pa-
likti vyrå. Mes taip ir padarydavome, ir visam laikui. Netru-
kus v∂l gr^Ωdavome, ir visuomet su viltimi. M∆s¨ vyrai ißkil-
mingai prisiekdavo metantys gerti visiems laikams. Tik∂davo-
me jais, kai jau nebetik∂davo ir neb∆t¨ patik∂j´s niekas. O po
keli¨ dien¨, savaiçi¨ ar m∂nesi¨ jie v∂l pratr∆kdavo gerti.

Draugai mus lankydavo retai, nes niekas neΩinojo, koks ir
kada pareis namo vyras. Mes beveik neidavome ten, kur susi-
renka Ωmon∂s, gyvenome vos ne kaip atsiskyr∂l∂s. Kai mus
kviesdavo ̂  kok^ rengin^, vyrai slapçia prisisiurbdavo tiek, kad
sugadindavo ßvent´. Nekå geriau b∆davo, jei jie negerdavo –
gail∂damiesi sav´s, jie tik gadino malonumå kitiems.

Niekuomet nesijaut∂me finansißkai saugios. Darbai buvo
pavojuje arba prarasti. Net inkasatoriai neb∆t¨ sugeb∂j´ par-
veΩti vyro algå ^ namus. Såskaita banke tirpo kaip sniegas
birΩelyje.

Kartais suΩinodavome, kad jis turi kit¨ moter¨. Íi Ωinia
labai uΩgaudavo ßird^. Kaip Ωiauru gird∂ti, kad kita moteris
supranta m∆s¨ vyrå, o mes ne!
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Kreditoriai, ßerifai, pikti taksi vairuotojai, policininkai, val-
katos, drauguΩiai ir net moterys, kuri¨ kartais atsivesdavo
namo, – m∆s¨ vyrai man∂, kad esame labai nesvetingos. Bam-
bekl∂, malonum¨ Ωudik∂, ragana, ßlapia vißta – ßtai kaip jie
mus vadindavo. O kitå dienå v∂l tapdavo savimi. Mes atleis-
davome ir stengdavom∂s viskå uΩmirßti.

Mes nor∂jome ißsaugoti savo vaik¨ meil´ t∂vui. MaΩyliams
sakydavome, kad t∂velis serga. Net nesuvok∂me, kaip arti tie-
sos esame. Jie mußdavo vaikus, versdavo dur¨ staktas, dauΩy-
davo brangius indus, ißdraskydavo pianino klavißus. Suk∂l´
tok^ pragarå, jie gal∂davo ißl∂kti pro duris, grasindamiesi ne-
gr^Ωti ir gyventi su kita moterimi. Iß nevilties paçios prisiger-
davome – kaip niekada anksçiau. Netik∂ta buvo tai, kad m∆-
s¨ vyrams, atrodo, tai patikdavo.

 Tuomet ißsiskirdavome ir pasi∂musios vaikus gr^Ωdavome ̂
t∂v¨ namus. Vyro t∂vai mus grieΩtai smerk∂, kad j^ palikome.
DaΩniausiai jo ir nepalikdavome – gr^Ωdavome gyventi kartu.
Kai mums ir ßeimai gr∂sdavo skurdas, galiausiai paçios imda-
vome ießkotis darbo.

Kai g∂rimo protr∆kiai tapdavo vis daΩnesni, ießkojome me-
dicinos pagalbos. Gåsdino ir glumino m∆s¨ mylim¨j¨ fiziniai
ir psichiniai simptomai, gil∂janti grauΩatis, depresija ir nevi-
savertißkumas. Kantriai ir monotonißkai, lyg vover∂s rate,
keldavom∂s po kiekvieno nepavykusio bandymo rasti tvirtå
pagrindå po kojomis. Pasiek∂me paskutin^ etapå – vyrai atsi-
d∆r∂ sanatorijose, reabilitacijos ^staigose, ligonin∂se, kal∂jime.
Kartais matydavome triukßmingå klied∂jimå ir beprotyb´.
Mirtis daΩnai buvo ßalia.

Savaime suprantama, tokiomis sålygomis mes dar∂me klai-
d¨. Kartais d∂l to, kad nesupratome, kas yra alkoholizmas. Ret-
sykiais miglotai nutuokdavome, kad turime reikal¨ su ligotu
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Ωmogumi. Jei b∆tume iki galo suvokusios alkoholizmå, tik-
riausiai b∆tume elg´si visai kitaip.

Kaip Ωmonå ir vaikus mylintis vyras gali b∆ti toks nemås-
tantis, ßiurkßtus ir Ωiaurus? Toks Ωmogus nebeturi jokios mei-
l∂s, galvojome. Kai tik patik∂davome, kad jie beßirdΩiai, – vyrai
nustebindavo mus savo d∂mesiu ir ryΩtu keistis. Neilgam tap-
davo tokie pat ßveln∆s ir savi, – kad v∂liau atgimusius meil∂s
jausmus v∂l sudauΩyt¨ ̂  ßipulius. Paklausti, kod∂l v∂l ∂m∂ ger-
ti, jie kvailai teisindavosi arba nieko neatsakydavo. Tai buvo
nesuvokiama ir skaudu. Kaip gal∂jome ßitaip apsirikti tek∂da-
mos? Geriantys jie buvo mums svetimi. Kartais atrod∂, jog mus
skiria aukßta siena – tokie nepasiekiami jie buvo.

Jei ir nemyli savo ßeim¨, kaip gali taip trumparegißkai elgtis
su paçiais savimi? Kur dingo j¨ nuovokumas, sveikas protas,
valios stipryb∂? Kaip jie nemato, kad gerti – tai Ωlugdyti save?
Kod∂l sutikdavo su ßia mintimi ir po to tuçtuojau prisigerdavo?

Tai tik keletas klausim¨, kylançi¨ galvoje moters, turinçios
vyrå alkoholikå. Viliam∂s, ßi knyga ^ kai kuriuos jau atsak∂.
Galimas dalykas, tavo vyras gyvena keistame alkoholizmo pa-
saulyje, kur viskas yra ißkreipta ir perd∂ta. Tu jauti, kad savo
geråja puse jis tikrai myli tave. Be abejo, yra ir toks dalykas
kaip nesusikalb∂jimas, taçiau beveik visada alkoholikas tik at-
rodo nemylintis ir nejautrus. Jis kalba ir daro pasibais∂tinus
dalykus d∂l to, kad serga ir yra sudarkytas alkoholio. Íian-
dien dauguma m∆s¨ vyr¨ yra pavyzdingesni vyrai ir t∂vai nei
kada nors yra buv´.

Pasistenk nesmerkti savo vyro alkoholiko, kad ir kå jis saky-
t¨ ar daryt¨. Jis yra vienas iß daugelio sunkiai sergançi¨j¨ ir
nesveikai måstançi¨j¨. Kai gali, elkis su juo taip, lyg sirgt¨
plauçi¨ uΩdegimu. Vos tik vyras supykdys tave, prisimink, kad
jis labai sunkiai serga.
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Aukßçiau ißd∂stytoms mintims galioja viena ißimtis. Mes su-
vok∂me, kad kai kuri¨ vyr¨ ketinimai tikrai blogi, – tuomet n∂
didΩiausia kantryb∂ nepad∂s. Tokio charakterio alkoholikas ne-
truks panaudoti ß^ skyri¨ kaip v∂zdå virß tavo galvos. Neleisk
jam to daryti. Jei esi ^sitikinusi, kad jis yra b∆tent toks Ωmogus,
geriau palik j^. Ar b∆t¨ teisinga leisti jam sugriauti tavo ir tavo
vaik¨ gyvenimå? Juo labiau, kad jis Ωino b∆då nustoti gerti ir
nebeskriausti artim¨j¨, – Ωinoma, jei tam yra pasireng´s.

Problema, su kuria bandai susidoroti, paprastai priklauso
vienai iß keturi¨ kategorij¨:

Pirmoji. Galb∆t tavo vyras tiesiog daug geria. Jis gali gerti
nuolat arba smarkiai geria tam tikromis progomis. Galb∆t iß-
leidΩia per daug pinig¨ alkoholiui. Prast∂ja jo psichin∂ ir fizi-
n∂ b∆kl∂, taçiau jis to nepastebi. Kartais jis pastato ^ kebliå
pad∂t^ tave ir savo draugus. Jis ̂ sitikin´s, kad gali valdytis ger-
damas, g∂rimas n∂ kiek jam nekenkia, jo versle gerti net b∆ti-
na. Veikiausiai jis ^siΩeis, pavadintas alkoholiku. Toki¨ Ωmo-
ni¨ pasaulyje marios. Kai kurie ateityje ims vartoti saikingiau
arba ißvis nustos, kiti gers toliau. Pastarieji – j¨ nemaΩai – po
kurio laiko taps tikrais alkoholikais.

Antroji. Tavo vyras nebesivaldo, nes jau nepaj∂gia nustoti
gerti net kai pats nori. Gerdamas visißkai paleidΩia vadΩias.
Jis pripaΩ^sta, kad tai tiesa, taçiau yra ^sitikin´s, kad jam pa-
vyks susitvarkyti. Tavo padedamas arba vienas pats jis jau iß-
band∂ ^vairius b∆dus alkohol^ vartoti saikingai ar nevartoti iß
viso. Gal jis jau praranda draugus, ßiek tiek prast∂ja darbo
reikalai. Kartais jis sunerimsta, ima suvokti negal^s gerti kaip
kiti Ωmon∂s. Kad nuramint¨ nervus, kartais ißgeria rytå arba
gurkßnoja per viså dienå. Po sunki¨ g∂rimo priepuoli¨ jis grau-
Ωiasi ir prisipaΩ^sta tau, kad nori nustoti. Atsigav´s v∂l ima
måstyti, kaip kitå kartå ißgerti saikingai. Mes manome, kad
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tokiam Ωmogui gresia pavojus. Jis turi b∆ding¨ tikro alkoholi-
ko bruoΩ¨. Ko gero, jis dar gali pakankamai s∂kmingai r∆pin-
tis verslu, jokiu b∆du dar n∂ra visko sugriov´s. Apie tokius
sakome: „Jis nori nor∂ti nustoti“.

Treçioji. Íis vyras paΩeng´s daug toliau nei antrasis. Jis
buvo panaßus ^ anå, tik dabar jam dar prasçiau. Draugai nuo
jo nusigr´Ω∂, iß nam¨ beveik nieko nelik´. Jis jau nebesugeba
dirbti. Galb∆t ^ namus jau buvo kvieçiamas gydytojas, pra-
sid∂jo varginançios kelion∂s po ligonines ir reabilitacijos
klinikas. Jis pripaΩ^sta, kad negali gerti kaip kiti Ωmon∂s,
bet nesupranta, kod∂l. Èsikib´s laikosi minties, kad ras b∆-
då „ißmokti“ gerti. Jis galb∆t jau pasiek∂ ribå, kai despera-
tißkai nori liautis g∂r´s, bet nepaj∂gia. Íiuo atveju kyla daug
nauj¨ klausim¨, ^ juos pabandysime atsakyti. Tokia situaci-
ja teikia vilçi¨.

Ketvirtoji. Veikiausiai tu turi vyrå, d∂l kurio visißkai nete-
kai vilties. Jis jau pabuvojo ^vairiose gydyklose. Girtas smur-
tauja arba atrodo visai pamiß´s. Kartais prisigeria pakeliui iß
ligonin∂s ̂  namus. Galb∆t jis jau patyr∂ baltosios karßtin∂s prie-
puoli¨. Gydytojai lingavo galvå ir patar∂ j^ kur nors uΩdaryti.
Galb∆t tu net buvai ^pareigota j^ izoliuoti. Iß ties¨ vaizdas ne
toks baisus kaip atrodo. Daugelis m∆s¨ vyr¨ tai patyr∂. Vis
d∂lto jie pasveiko.

Gr^Ωkime prie pirmojo vyro. Kad ir labai keista, su juo itin
sunku rasti bendrå kalbå. Jam patinka gerti. Tai audrina jo
vaizduot´. Prie viskio taur∂s draugai tampa artimesni. Galb∆t
ir tau patinka su juo ißgerti, jei tik jis neprisiliuobia. J∆s pra-
leidote daug maloni¨ vakar¨ prie Ωidinio ßnekuçiuodamiesi ir
gurkßnodami. Gali b∆ti, kad jums abiem patinka vakar∂liai,
kurie be alkoholio b∆t¨ nuobod∆s. Mums taip pat patiko, mes
gerai leidome laikå. Juk Ωinome – alkoholis palengvina bend-
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ravimå. Kai kurios – bet ne visos – manome, kad, protingai
vartojamas, alkoholis turi savo privalum¨.

Pirmoji s∂km∂s sålyga – tu niekada neturi pykti. Net tuo-
met, kai vyras tampa nepakençiamas ir tenka laikinai j^ palik-
ti, ißeik nerodydama pagieΩos. Tau labiausiai reikalinga kant-
ryb∂ ir pusiausvyra.

Antra, mes manome, kad niekada netur∂tum sakyti, kaip
jis turi elgtis su savo g∂rimo ^proçiais. Jei jam toptels mintis,
kad esi niurzga ir bambekl∂, tu neturi joki¨ galimybi¨ pad∂ti.
Jis panaudos tai kaip dingst^ gerti dar daugiau, pasakys, kad
buvo neteisingai suprastas. Vakarais gali likti vienißa, nes jis
ießkos paguodos – ir ne visada kito vyro draugijoje.

Pasir∆pink, kad vyro girtuoklyst∂ nesugadint¨ j∆s¨ santy-
ki¨ su vaikais ar j∆s¨ draugais. Jiems reikia tavo draugijos ir
paramos. Gyventi visavert^ ir prasmingå gyvenimå ^manoma
net tada, kai vyras ir toliau geria. Mes paΩ^stame moter¨, ku-
rios n∂ kiek nesutrikusios, net jauçiasi laimingos ir tokiomis
aplinkyb∂mis. Neatiduok visos ßirdies savo vyrui peraukl∂ti.
Tau gali nepavykti, kad ir kaip stengtumeisi.

Ûinome – ßi¨ patarim¨ kartais sunku laikytis, taçiau j¨ lai-
kydamasi patausosi save. Galb∆t vyras ims vertinti tavo su-
pratingumå ir kantryb´. Tai sudaryt¨ galimyb´ draugißkai pa-
sikalb∂ti apie jo problemas d∂l alkoholio. Pasistenk, kad jis
pirmas prabilt¨ ßia tema. Diskutuodama stenkis nekritikuoti.
Geriau pabandyk ^sivaizduoti save jo vietoje. Leisk jam su-
prasti, kad nori pad∂ti, o ne kritikuoti.

Tokiame paßnekesyje gali pasi∆lyti perskaityti ßiå knygå ar
bent jos skyri¨ apie alkoholizmå. PrisipaΩink jam, kad esi su-
sir∆pinusi, nors gal visai be reikalo. Manai, kad jis pats tur∂t¨
geriau suvokti savo problemas ir aißkiai suprasti, koks pavo-
jus jam gresia, jei gers be saiko. Parodyk, kad tiki jo geb∂jimu
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nustoti ar gerti saikingai. Pasakyk, kad visai nenori gadinti
jam nuotaikos. Tu nori tik vieno – kad jis pasir∆pint¨ savo
sveikata. Taip gali paskatinti j^ pasidom∂ti alkoholizmu.

Veikiausiai tarp jo paΩ^stam¨ yra keletas alkoholik¨. Ga-
l∂tum pasi∆lyti jums abiem su jais pabendrauti. Girtuokliai
m∂gsta pad∂ti vieni kitiems. Gal vyras nor∂t¨ su kuo nors iß j¨
pasikalb∂ti.

Jei vyro toks susitikimas nedomina, b∆t¨ geriausia daugiau
nekalb∂ti apie alkoholizmå. Jei j∆s¨ pokalbis buvo draugiß-
kas, tavo vyras dar gr^ß prie ßios temos. Galb∆t teks ilgai ir
kantriai laukti, taçiau laukti verta. Tuo tarpu tu gali pad∂ti
kito sunkaus girtuoklio Ωmonai. Jei laikysiesi ßi¨ nuostat¨, vy-
ras liausis g∂r´s arba ims gerti saikingiau.

Tarkime, tavo vyras atitinka antrosios kategorijos tipå. Su
juo elgiamasi taip pat, kaip ir su pirmuoju. Taçiau po kit¨
ißgertuvi¨ paklausk, ar jis iß tikr¨j¨ nor∂t¨ visißkai nustoti.
Nepraßyk, kad nustot¨ gerti d∂l tav´s ar kieno kito. Tiesiog –
ar jis pats to nor∂t¨?

Tik∂tina, kad jis nor∂t¨. Parodyk jam ßiå knygå ir papasa-
kok, kå suΩinojai apie alkoholizmå. Pasakyk, kad knygos
autoriai ißmano reikalå, nes patys yra alkoholikai. Papasakok
kelias ̂ domias tavo perskaitytas istorijas. Jei manai, kad vyras
drov∂sis d∂l dvasini¨ dalyk¨, pasi∆lyk jam uΩmesti ak^ ^ sky-
ri¨ apie alkoholizmå. Tuomet galb∆t susidom∂s ir perskaitys
visa kita.

Jei jis viskå priima susidom∂j´s, tavo parama bus labai svar-
bi. Jei nerodo didelio susidom∂jimo ar mano nesås alkoholi-
kas, si∆lome palikti j^ ramyb∂je. Neskubink jo gyventi pagal
m∆s¨ programå. Íi s∂kla jau pas∂ta jo galvoje. Jis Ωino, kad
t∆kstançiai panaßi¨ ^ j^ pasveiko. Taçiau neprimink to po iß-
gertuvi¨ – jis gali b∆ti piktas. Gali b∆ti, kad anksçiau ar v∂liau
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uΩklupsi j^ skaitant^ ßiå knygå dar kartå. Lukter∂k, kol besi-
kartojantys nuopuoliai ̂ tikins j^ imtis veiksm¨, nes kuo labiau
skubinsi, tuo labiau nutolinsi jo sveikimå.

Jei tavo vyras atitinka treçiåj^ tipå, tau galb∆t pasisek∂.
B∆dama tikra, kad jis nori liautis g∂r´s, tu gali eiti pas j^ su
ßia knyga smagi, tarsi b∆tum radusi lob^. Gal jis nebus toks
entuziastingas kaip tu, taçiau tikrai perskaitys knygå ir, ko
gero, iß karto imsis programos. Jei taip ir nebus, tau veikiau-
siai neilgai liko laukti. Netur∂tum jo skubinti. Leisk nuspr´sti
paçiam. Gerai nusiteikusi steb∂k jo girtuokliavimå. Kalb∂k apie
jo b∆senå arba ßiå knygå tik jam pirmam apie tai prabilus. Kai
kuriais atvejais geriau, kad knygå parodyt¨ ne ßeimos narys.
Asmenys iß ßalies gali pagreitinti veiksmå nesukeldami prie-
ßißkumo. Jei tavo vyras – normalus individas, tikimyb∂ sveikti
pasiekus ßiå stadijå didel∂.

Gali atrodyti, kad ketvirtasis tipas yra gan∂tinai beviltißkas,
taçiau taip n∂ra. Daugelis anonimini¨ alkoholik¨ buvo tokie.
D∂l j¨ visi buvo prarad´ vilt^. PraΩ∆tis atrod∂ neißvengiama. Vis
d∂lto daΩnai tokie vyrai sveiko ^sp∆dingai ir akivaizdΩiai.

Yra ir ißimçi¨. Kai kurie yra tiek paΩeisti alkoholio, kad
negali nustoti gerti. Kartais alkoholizmå komplikuoja kiti su-
trikimai. Geras gydytojas ar psichiatras gali pasakyti, ar tos
komplikacijos rimtos. Bet kuriuo atveju pasistenk, kad vyras
perskaityt¨ ßiå knygå. Jis gali susiΩav∂ti ja. Jei guli kurioje nors
gydymo ^staigoje, o perskait´s knygå ^tikin∂ja tave ir gydyto-
jå, kad ß^kart susiims rimtai, – suteik jam progå ißbandyti m∆-
s¨ metodus. Ûinoma, jei tik gydytojas nemano, kad jo protin∂
b∆kl∂ pavojinga ar itin nenormali. Mes beveik ^sitikinusios,
kad ßie patarimai teisingi. Met¨ metus dirbome su alkoholi-
kais, uΩdarytais ̂ vairiose ̂ staigose. Nuo tada, kai ßi knyga buvo
ißspausdinta pirmå kartå, AA ißtrauk∂ t∆kstançius alkoholik¨
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iß ^vairi¨ psichiatrijos klinik¨ ir ligonini¨. Dauguma niekada
ten nebegr^Ωo. Tokia Dievo galyb∂!

Gal tavo situacija kitokia nei apraßytoji. Galb∆t tavo vyras
laisv∂je, taçiau tur∂t¨ b∆ti uΩdarytas. Kai kurie vyrai negali ar
nenori ^veikti alkoholizmo. Kai jie tampa pernelyg pavojingi,
geriau juos izoliuoti, Ωinoma, b∆tinai pasitarus su geru gydy-
toju. Toki¨ vyr¨ Ωmonos ir vaikai siaubingai kençia, bet ne
maΩiau kençia ir pats vyras.

Kartais tenka prad∂ti gyvenimå iß naujo. Mes paΩ^stame mo-
ter¨, kurios tai padar∂. Jei tokia moteris renkasi dvasinio gy-
venimo keliå, jai sekasi daug geriau.

Jeigu tavo vyras geria, matyt, kremtiesi d∂l to, kå apie jus
galvoja kiti Ωmon∂s, ir tiesiog nekenti susitikim¨ su draugais.
Tu vis labiau ir labiau uΩsisklendi savyje, manai, kad visi tik ir
aptarin∂ja pad∂t^ j∆s¨ namuose. Vengi kalb∂ti ßia tema net su
savo t∂vais. Tu neΩinai, kå pasakyti vaikams. Kai vyras ̂ sisiau-
t∂ja, tampi virpançia iß baim∂s atsiskyr∂le, kuri lengviau atsik-
v∂pt¨, jei neb∆t¨ tokio ißradimo kaip telefonas.

Mums atrodo, çia n∂ra ko g∂dytis. Neb∆tina iki smulkmen¨
aptarin∂ti savo vyrå, bet apie jo ligå gali ramiai pasakyti savo
draugams. Tik stenkis jam nesudaryti keblum¨ ar pakenkti.

Tinkamai paaißkinusi Ωmon∂ms, kad vyras yra sergantis
Ωmogus, tu pradedi kurti naujå atmosferå. Kai tavo draugai
^gis daugiau supratimo, ißnyks tarp j∆s¨ atsirad´ barjerai. Tu
nebesig∂dysi, nesijausi, kad turi atsipraßin∂ti, eså tavo vyro
silpnas charakteris. Galb∆t jis turi kit¨ yd¨, bet tik ne ßiå.
Atsikraçiusi drov∂jimosi, rodydama dråså ir kilnumå, tu vi-
sai kitaip pasijusi tarp Ωmoni¨.

Tos paçios nuostatos galioja bendraujant su vaikais. Jei girtas
t∂vas su jais ginçijasi, geriausia nepalaikyti n∂ vienos pus∂s,
nebent vaikus prireiks nuo jo ginti. Savo energijå panaudok
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kurti abipusiu supratimu gr^stiems santykiams. Taip sumaΩinsi
klaikiå ^tampå, kuri tvyro kiekvieno girtuoklio namuose.

Kai vyras b∆davo girtas, labai daΩnai jausdavai pareigå sa-
kyti jo darbdaviui arba draugams, kad jis serga. Kiek gal∂da-
ma stenkis neatsakin∂ti ̂  tokius klausimus. Leisk vyrui aißkin-
tis paçiam. Tavo noras apsaugoti j^ neturi versti tave meluoti
Ωmon∂ms, kai jie turi teis´ Ωinoti, kur jis yra ir kå veikia. Ap-
tark tai su juo, kai yra blaivus ir geros nuotaikos. Paklausk, kå
tur∂tum daryti, jei jis v∂l ^velt¨ tave ^ tokiå situacijå. Tik pa-
sistenk nerodyti apmaudo d∂l paskutiniojo tokio atvejo.

Yra dar viena kaustanti baim∂. Galb∆t nerimauji, kad vy-
ras praras darbå. Tu galvoji apie g∂då ir sunkius laikus, kurie
uΩgrius tave ir j∆s¨ vaikus. Visa tai gali atsitikti arba jau bu-
vo atsitik´ ne vienå kartå. Jei tai ^vyks dar syk^, paΩvelk ^
viskå kitu Ωvilgsniu. N∂ra to blogo, kas neißeit¨ ^ gera! Gal-
b∆t ß^kart vyras ^sitikins, kad reikia mesti gerti visiems lai-
kams. Dabar Ωinai, kad panor∂j´s jis gali liautis g∂r´s. Kiek
kart¨ ßi baisi nelaim∂ buvo tikras ißsigelb∂jimas, nes atv∂r∂
keliå rasti Dievå!

Jau min∂jome – laikantis dvasini¨ princip¨ gyvenimas labai
palengv∂ja. Jei Dievas gali ißvaduoti iß uΩburto alkoholizmo
li∆no, Jis gali ißspr´sti ir kitas tavo problemas. Mes, Ωmonos,
suvok∂me, kad mes – ne ißimtis, mus irgi buvo ap∂musi pui-
kyb∂, savigaila, tußtyb∂ ir visa kita, kas b∆dinga egocentrißkai
asmenybei. Mums nebuvo svetimas savanaudißkumas ar ne-
såΩiningumas. Kai dvasinius principus ∂m∂ taikyti m∆s¨ vy-
rai, ir mes panorome gyventi kaip jie.

PradΩioje netik∂jome, kad mums reikia tokios pagalbos.
Man∂me esançios gana geros moterys ir b∆tume dar puikes-
n∂s, jei m∆s¨ vyrai negert¨. Mintis, jog esame per geros, kad
mums reik∂t¨ Dievo pagalbos, buvo ißties neprotinga. Dabar
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stengiam∂s taikyti dvasinius principus visose savo gyvenimo
srityse. Matome, kad toks m∆s¨ elgesys ißsprendΩia asmenines
problemas. V∂liau pajuntame, kad dingo baim∂, nerimas, ne-
liko uΩgaut¨ jausm¨. Tai nuostabu. Norime paskatinti tave
ißbandyti m∆s¨ programå – nieko negali b∆ti naudingesnio ta-
vo vyrui kaip iß esm∂s pasikeitusi nuostata jo atΩvilgiu. Dievas
parodys, kaip tai padaryti. B∆k su savo vyru, jei tik gali.

Jei kartu su vyru radote ißeit^ iß tokio sunkaus dalyko kaip
alkoholizmas, tu b∆si labai laiminga. Taçiau visos problemos
ißsyk neißsispr´s. Naujoje dirvoje sudygo s∂kla, bet augti dar
tik pradeda. Nepaisant kå tik patirto dΩiaugsmo, bus ir pa-
kilim¨, ir nuopuoli¨. Su jumis liko daugelis sen¨ problem¨.
Kitaip ir negali b∆ti.

Tavo ir vyro tik∂jimas ir nuoßirdumas patirs ißbandym¨. To-
kias situacijas tur∂tum laikyti saviauklos dalimi, jos mokys tave
gyventi. Tu klysi, taçiau klaidos neapkartins gyvenimo, jei ̂ d∂si
pastang¨. Atvirkßçiai, gausi iß j¨ naudos. Èveikus sunkumus ta-
vo gyvenimå lyd∂s didesn∂ s∂km∂.

Kartais susidursi su tokiais nemalonumais kaip susierzini-
mas, uΩgauti jausmai, apmaudas. Gal vyras elgsis neprotin-
gai, ir tu nor∂si j^ kritikuoti. Jei prad∂si ginçytis, ßis maΩas
debes∂lis horizonte gali prißaukti gr∂smingå audros debes^.
Tokie ßeimyniniai barniai labai pavojingi, ypaç tavo vyrui.
DaΩnai tave uΩguls atsakomyb∂s naßta – ißvengti ginç¨ arba
juos kontroliuoti. Niekada nepamirßk, kad apmaudas alko-
holikui yra mirtinai pavojingas. Mes neturime omeny, kad tau
visuomet reikia sutikti su vyru, kai jo ir tavo nuomon∂s ßiek
tiek skiriasi. Tiesiog nekritikuok vyro ir stenkis, kad nesutari-
mai nekelt¨ apmaudo.

Judu su vyru pamatysite – su rimtomis problemomis galite
susidoroti daug lengviau nei su kasdieniais r∆pesçiais. Kai kitå
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kartå tarp j∆s¨ ^siplieks karßtas ginças, nesvarbu kokia tema,
b∆t¨ puiku, jei vienas iß j∆s¨ nusißypsot¨ ir pasakyt¨: „Tai jau
darosi rimta. Atsipraßau, bet aß susinervinau. Pakalb∂kime apie
tai v∂liau“. Jei tavo vyras bando gyventi remdamasis dvasiniais
principais, jis taip pat stengsis ißvengti nesutarim¨ ar ginç¨.

Vyras Ωino, kad yra skolingas tau daug daugiau nei blaivy-
b´. Jis nori atsilyginti, taçiau nesitik∂k pernelyg daug. Jo da-
bartinio måstymo ir elgesio ^proçiai formavosi ilgus metus.
Svarbiausia yra kantryb∂, pakantumas, supratimas ir meil∂.
B∆k jam tokia, ir jis atsakys tuo paçiu. Laikykis taisykl∂s: gy-
venk ir leisk gyventi kitam. Jei abu norite atsikratyti savo tr∆-
kum¨, nebus reikalo vienas kitå kritikuoti.

  Mes, moterys, turime susik∆rusios idealaus vyro paveikslå
ir trokßtame, kad m∆s¨ vyras b∆t¨ ^ j^ panaßus. Visißkai nat∆-
ralu – jam metus gerti norime, kad jis ißkart tapt¨ toks, apie
kok^ svajojome. Tik∂tina, jog dar taip n∂ra, nes jis, kaip ir tu, kå
tik prad∂jo br´sti. B∆k kantri.

DaΩnai apima apmaudas, kad m∆s¨ meil∂ ir lojalumas ne-
pagyd∂ vyr¨ nuo alkoholizmo. Mums ne prie ßirdies mintis,
kad ßi knyga ar darbas su kitu alkoholiku per keletå savaiçi¨
padaro tai, ko mes siek∂me met¨ metus. Tokiomis akimirko-
mis pamirßtame, kad alkoholizmas yra liga, su kuria rungtis
esame visißkai bej∂giai. Vyras pirmas pasakys, kad tavo pa-
siaukojimas ir r∆pestis paskatino j^ pabusti dvasißkai. Jis se-
niausiai b∆t¨ pal∆Ω´s, jei ne tu. Kai tave aplanko apmaudΩios
mintys, stabtel∂k ir prisimink, uΩ kå turi b∆ti d∂kinga. Nepai-
sant vis¨ nelaimi¨, j∆s¨ ßeima v∂l kartu, alkoholis daugiau
nebekelia r∆pesçi¨, judu drauge kuriate ateit^, apie kokiå n∂
nesvajojote.

Galb∆t yra sunku ir d∂l to, kad tu pavydi savo vyro d∂me-
sio, skiriamo kitiems, ypaç alkoholikams. Labai trokßti b∆ti



103Û M O N O M S

kartå tarp j∆s¨ ^siplieks karßtas ginças, nesvarbu kokia tema,
b∆t¨ puiku, jei vienas iß j∆s¨ nusißypsot¨ ir pasakyt¨: „Tai jau
darosi rimta. Atsipraßau, bet aß susinervinau. Pakalb∂kime apie
tai v∂liau“. Jei tavo vyras bando gyventi remdamasis dvasiniais
principais, jis taip pat stengsis ißvengti nesutarim¨ ar ginç¨.

Vyras Ωino, kad yra skolingas tau daug daugiau nei blaivy-
b´. Jis nori atsilyginti, taçiau nesitik∂k pernelyg daug. Jo da-
bartinio måstymo ir elgesio ^proçiai formavosi ilgus metus.
Svarbiausia yra kantryb∂, pakantumas, supratimas ir meil∂.
B∆k jam tokia, ir jis atsakys tuo paçiu. Laikykis taisykl∂s: gy-
venk ir leisk gyventi kitam. Jei abu norite atsikratyti savo tr∆-
kum¨, nebus reikalo vienas kitå kritikuoti.

  Mes, moterys, turime susik∆rusios idealaus vyro paveikslå
ir trokßtame, kad m∆s¨ vyras b∆t¨ ^ j^ panaßus. Visißkai nat∆-
ralu – jam metus gerti norime, kad jis ißkart tapt¨ toks, apie
kok^ svajojome. Tik∂tina, jog dar taip n∂ra, nes jis, kaip ir tu, kå
tik prad∂jo br´sti. B∆k kantri.

DaΩnai apima apmaudas, kad m∆s¨ meil∂ ir lojalumas ne-
pagyd∂ vyr¨ nuo alkoholizmo. Mums ne prie ßirdies mintis,
kad ßi knyga ar darbas su kitu alkoholiku per keletå savaiçi¨
padaro tai, ko mes siek∂me met¨ metus. Tokiomis akimirko-
mis pamirßtame, kad alkoholizmas yra liga, su kuria rungtis
esame visißkai bej∂giai. Vyras pirmas pasakys, kad tavo pa-
siaukojimas ir r∆pestis paskatino j^ pabusti dvasißkai. Jis se-
niausiai b∆t¨ pal∆Ω´s, jei ne tu. Kai tave aplanko apmaudΩios
mintys, stabtel∂k ir prisimink, uΩ kå turi b∆ti d∂kinga. Nepai-
sant vis¨ nelaimi¨, j∆s¨ ßeima v∂l kartu, alkoholis daugiau
nebekelia r∆pesçi¨, judu drauge kuriate ateit^, apie kokiå n∂
nesvajojote.

Galb∆t yra sunku ir d∂l to, kad tu pavydi savo vyro d∂me-
sio, skiriamo kitiems, ypaç alkoholikams. Labai trokßti b∆ti



104 A N O N I M I N I A I  A L K O H O L I K A I

su juo, o jis praleidΩia ißtisas valandas pad∂damas kitiems
vyrams ir j¨ ßeimoms. Manai, kad dabar jis turi priklausyti
tik tau. Iß tikr¨j¨ jam b∆tina dirbti su kitais Ωmon∂mis, kad
ißsaugot¨ savo blaivyb´. Kartais jis taip ^niks ^ veiklå, kad
taps visißkai tau ned∂mesingas. J∆s¨ namuose pilna svetim¨
Ωmoni¨. Galb∆t kai kurie tau nepatinka. Jis labai susir∆pin´s
j¨ b∂domis ir visißkai nesidomi tavißk∂mis. Nedaug peßi,
jei ißsakysi visa tai ir primygtinai reikalausi d∂mesio sau.
Manome, atv∂sinti jo entuziazmå dirbti su alkoholikais yra
didel∂ klaida. Tu tur∂tum kiek gal∂dama jam pad∂ti. Si∆lo-
me tau pasidalyti mintimis su nauj¨ jo draug¨ alkoholik¨
Ωmonomis. Joms reikia patarim¨ ir meil∂s moters, kuri ißgy-
veno tai, kå tu.

Gali b∆ti, kad j∆s su vyru ilgai gyvenote atsiskyr´, nes gir-
tuokliavimas daΩnai izoliuoja nuo visuomen∂s ir alkoholiko
Ωmonå. Taigi veikiausiai ießkai nauj¨ interes¨ ir naujos gyve-
nimo prasm∂s ne maΩiau nei tavo vyras. Jei bendradarbiausi
uΩuot priekaißtavusi, pamatysi – jo besaikis entuziazmas su-
maΩ∂s. Jums abiems pabus naujas atsakomyb∂s uΩ kitus jaus-
mas. Tu, lygiai kaip ir vyras, tur∂tum prad∂ti måstyti, kå gali
duoti pasauliui, o ne r∆pintis, kiek gali gauti. D∂l to tavo gy-
venimas neißvengiamai taps turtingesnis. Tu neteksi senojo gy-
venimo, kad atrastum daug geresn^.

Galb∆t tavo vyras, laikydamasis nauj¨j¨ nuostat¨, prad∂s
gyventi labai graΩiai, taçiau nepaisant dabarties puikumo, vienå
dienå jis gali pareiti namo girtas ir labai tave nuli∆dinti. Jei esi
^sitikinusi, kad jis iß tikr¨j¨ nori liautis g∂r´s, netur∂tum jau-
dintis. Aißku, b∆t¨ geriau, jei neatkrist¨ n∂ karto, kaip dauge-
lio m∆s¨ vyrai. Bet kai kuriais atvejais tai jokiu b∆du n∂ra
b∂da. Tavo vyras iß karto supras, kad privalo imtis dvasinio
darbo su dviguba j∂ga, jei nori ißlikti. N∂ nereikia priminti,
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kad jis, matyt, ^d∂jo per maΩai dvasios pastang¨ – jis pats tai
suvoks. Padråsink j^ ir pasiteirauk, kuo dar gal∂tum pad∂ti.

Menkiausia tavo baim∂ ar nepakantumas gali sumaΩinti ta-
vo vyro galimyb´ sveikti. Silpnumo akimirkå jis gali pasinau-
doti tavo antipatija jo sveikstantiems draugams kaip viena iß
beprotißkai menk¨ prieΩasçi¨ ißgerti.

Mes niekada ir jokiu atveju nebandome tvarkyti vyr¨ gyve-
nimo, kad apsaugotume juos nuo pagund¨. Net maΩiausias
bandymas organizuoti jo susitikimus ar reikalus taip, kad b∆-
t¨ apsaugotas nuo pagundos, bus pasteb∂tas. Leisk jam pasi-
justi visißkai laisvam, teeina kur nori. Tai svarbu. Nekaltink
sav´s, jei jis ißg∂r∂. Dievas paßalino arba nepaßalino tavo vyro
alkoholio problemå. Jei nepaßalino, geriau tai suvokti iß kar-
to. Tuomet j∆s su vyru galite gr^Ωti prie programos pradΩios.
Kad ißvengtum∂te dar vieno atkryçio, atiduokite ^ Dievo ran-
kas problemå ir viskå, kas su ja susij´.

Dav∂me tau labai daug nurodym¨ ir patarim¨. Gali atrodyti,
kad mes pamokslaujame. Atsipraßome, jei taip pasijautei, – pa-
çios ne itin m∂gstame klausytis Ωmoni¨, kurie skaito mums pa-
skaitas. Tai, kå papasakojome, gr^sta patirtimi, kartais net labai
skaudΩia. Mes ̂ gijome patirties per didel^ vargå. Ítai kod∂l trokß-
tame, kad suvoktum ir ißvengtum nereikaling¨ sunkum¨.*

Galb∆t netrukus tu b∆si viena iß m∆s¨. Sakome tau: „S∂km∂s!
Telaimina tave Dievas“.

*Al-Anono ßeim¨ grupi¨ draugija buvo ^steigta maΩdaug 13 met¨ po to, kai
paraßytas ßis skyrius. Nors tai savarankißka organizacija, veikianti atskirai nuo
AA, ji naudoja bendruosius AA programinius principus. Jais vadovaujasi vyrai,
Ωmonos, giminaiçiai, draugai ir kiti alkoholik¨ artimieji. Íie puslapiai (kad ir
skirti tik Ωmonoms) ^vardija problemas, su kuriomis gali susidurti visi aukßçiau
min∂tieji. Al-Atynas yra Al-Anono padalinys paaugliams alkoholik¨ vaikams.
Jei nerandate Al-Anono grup∂s, krepkit∂s informacijos adresu: Al-Anon World
Service Office, Box 862, Midtown Station, New York, NY 10018-0862.
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Devintas skyrius

Í E I M A  K E I Ç I A S I

MÔSË MOTERYS pasi∆l∂ keletå dalyk¨, kuri¨ der∂t¨
prisilaikyti sveikstançio vyro Ωmonai. Galb∆t susidaro ^sp∆-
dis, kad vyrißkis tur∂t¨ b∆ti ^vyniotas ^ vatå ir uΩkeltas ant
pjedestalo. Iß tikr¨j¨ der∂t¨ elgtis visai atvirkßçiai. Visi ßeimos
nariai bendrauja pakantumo, supratimo ir meil∂s dvasia. Tai
pamaΩu tirpdo egoizmå. Alkoholikas, jo Ωmona, vaikai, gimi-
naiçiai veikiausiai nutuokia, koks ßeimos poΩi∆ris ^ j^ ar jå.
Visi suinteresuoti, kad j¨ norai b∆t¨ gerbiami. Èsitikinome:
kuo primygtiniau kas nors iß ßeimos nari¨ reikalauja, kad kiti
jam nusileist¨, tuo ßie didesn^ apmaudå jauçia. Visa tai sukelia
nesantaikå ir nepasitenkinimå.

Kod∂l? Ar ne tod∂l, kad visi nori vadovauti? Ar ne tod∂l,
kad kiekvienas stengiasi ßokdinti ßeimynå pagal savo d∆del´?
Ar ne tod∂l, kad nesåmoningai ießkoma b∆d¨ imti iß ßeimyni-
nio gyvenimo, uΩuot jam kå nors davus?

Paliaubos tarp ßeimos ir girtuoklio yra tik pirmasis Ωingsnis
tolstant nuo ̂ temptos ir nenormalios pad∂ties. Gydytojas mums
sak∂: „Metai, ißgyventi su alkoholiku, beveik kiekvienå moter^
ar vaikå gali paversti neurotiku. Tam tikra prasme ligota tampa
visa ßeima“. Prad∂jus naujåjå kelion´, leisk suvokti ßeimyniß-
kiams, kad ne viskas keisis sklandΩiai kaip iß pypk∂s. Kiekvie-
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Ji prisimena t∂vå buvus romantißkå, d∂mesingå, s∂km∂s lydi-
må. Íiandienis gyvenimas lyginamas su buvusiuoju. Íeima ga-
li jaustis nelaiminga, jei dabartinis gyvenimas neprilygsta
andainykßçiam.

Íeimos pasitik∂jimas t∂vu sparçiai auga. Senos geros diene-
l∂s greitai sugr^ß – tikisi ßeimynißkiai. Kartais jie reikalauja, kad
t∂tis tuçtuojau gråΩint¨ senus laikus! Jie ^sitikin´ – Dievas vos
ne privalo atlyginti uΩ ilgå laukimo kançiå. O ßeimos galva
met¨ metus griov∂ savo verslå, naikino graΩius jausmus, drau-
gyst´, sveikatå. Iß vien¨ dalyk¨ liko tik griuv∂siai, kiti apgadin-
ti. NuolauΩoms ißvalyti reikia laiko. Senus statinius ilgainiui
pakeis kiti, graΩesni, taçiau tam prireiks ne vieneri¨ met¨.

T∂vas suvokia savo kalt´. Jam gali tekti daug met¨ sunkiai
dirbti, kad atsigaut¨ finansißkai, – d∂l to jo nereik∂t¨ kaltinti.
Galb∆t jis niekuomet netur∂s tiek pinig¨, kiek tur∂jo anks-
çiau. Taçiau ißmintinga ßeima juo didΩiuosis – d∂l to, koks jis
siekia b∆ti, o ne d∂l to, kå stengiasi ^gyti.

Ir ßiuo metu, ir v∂liau ßeimå kamuos praeities ßm∂klos – juk
beveik visi alkoholikai girtuokliaudami patyr∂ nuotyki¨ – links-
m¨, Ωeminançi¨, g∂ding¨ ar tragißk¨. Pirmiausia nor∂sis sugr∆sti
tas ßm∂klas ^ tolimiausiå spintå ir pakabinti ant dur¨ spynå.
Íeimå gali aps∂sti mintis, kad ateities laim∂ bus pasiekiama tik
tuomet, kai visißkai uΩsimirß praeitis. Manome, toks poΩi∆ris
egocentrißkas ir visißkai prießtarauja naujajam gyvenimo b∆dui.

Kartå Henris Fordas ißmintingai pasak∂: gyvenimo patir-
tis yra ne^kainojamas dalykas. Tai tiesa tik tuo atveju, kai iß
praeities pasimokoma. Mes br´stame, kai ryΩtam∂s pripa-
Ωinti ir ißtaisyti klaidas ir gauti iß to naudos. Taip alkoholiko
praeitis tampa pagrindine ßeimos vertybe. DaΩniausiai ji t∂ra
likusi vienintel∂!

Skausminga praeitis gali b∆ti be galo vertinga kitoms, dar
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besigrumiançioms su problema ßeimoms. Manome, kiekvie-
na ißsivadavusi nuo alkoholio ßeima, ßiaip ar taip, yra skolin-
ga dar kençiançioms. Susiklosçius aplinkyb∂ms, kiekvienas ßei-
mos narys tur∂t¨ ryΩtis atskleisti visas, net skaudΩiausias, savo
praeities klaidas. Svarbiausias dalykas, d∂l kurio, mums atro-
do, dabar ir verta gyventi – parodyti tiems, kurie dar kanki-
nasi, kaip mes radome pagalbå. Tvirtai laikykis minties, kad
Dievo rankose tamsi tavo praeitis yra didΩiausias turtas –
raktas ^ gyvenimå ir laim´ kitiems Ωmon∂ms. J^ tur∂damas, tu
gali ißgelb∂ti juos nuo mirties ir kançi¨.

Taçiau prikelta praeitis gali tapti visa naikinançiu maru. Pa-
vyzdΩiui,  alkoholikas arba jo Ωmona gal tur∂jo meil∂s nuoty-
ki¨. Apimti pirmojo dvasin∂s patirties pol∂kio, jie atleis vie-
nas kitam ir taps artimesni. Susitaikymo stebuklas bus ranka
pasiekiamas. Tada d∂l vienos ar kitos prieΩasties ^Ωeistasis
primins senå meil∂s istorijå ir piktdΩiugißkai po kaulel^ jå nars-
tys. Kai kurie esame patyr´ toki¨ brendimo laikotarpio nuos-
kaud¨. Jos labai Ωeid∂. Vyrai ir Ωmonos kartais privalo pa-
gyventi kur^ laikå atskirai, kol pakeis poΩi∆r^ ir sutramdys
^Ωeistå savigarbå. Daugeliu atveju alkoholikas ißtveria ß^ ißban-
dymå ir neatkrenta, taçiau ne visada. Tod∂l manome, kad
praeities ^vykiai netur∂t¨ b∆ti aptarin∂jami, jei tai netarnauja
geriems ir naudingiems tikslams.

Mes, anonimini¨ alkoholik¨ ßeimos, nedaug turime pa-
sl∂pusios praeities paslapçi¨. Visi Ωino apie kito alkoholines
b∂das. Èprastame gyvenime tai sukelt¨ neapsakomå sielvartå –
galima susilaukti g∂ding¨ paskal¨, kit¨ Ωmoni¨ pajuokos,
situacija gali pasinaudoti paßaliniai asmenys, turintys Ωini¨
apie intymius dalykus. Tarp m∆s¨ tai atsitinka itin retai. Mes
labai daug ßnekame vieni apie kitus, taçiau beveik visada ßias
kalbas lydi meil∂s ir pakantumo dvasia.
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Kita nuostata, kurios tvirtai laikom∂s, yra tokia: nepasako-
jame apie kito asmens intymiå patirt^, jei nesame tikri, kad jis
tam pritart¨. Mums atrodo geriau remtis savo paçi¨ istorijo-
mis, kai ^manoma. Ûmogus gali kritikuoti ir juoktis iß sav´s –
kitus tai veikia teigiamai, taçiau kritika ar paßaipa iß kito l∆p¨
sukelia prießingå efektå. Íeimos nariai tur∂t¨ b∆ti atid∆s d∂l
ßi¨ dalyk¨, nes viena ner∆pestinga, neapgalvota pastaba gali
sukelti tikrå velniavå. Mes, alkoholikai, esame jautr∆s. Kai
kuriems reikia daug laiko, kad ißaugt¨ ß^ rimtå tr∆kumå.

Daugelis alkoholik¨ yra entuziastai. Jie link´ ^ kraßtutinu-
mus. Prad∂j´s sveikti  Ωmogus daΩniausiai eina viena iß dviej¨
krypçi¨: jis arba paß∂lusiai stengiasi atsistoti ant koj¨ versle,
arba, naujo gyvenimo apΩav∂tas, be perstojo kone vien apie j^
kalba ir galvoja. Abiem atvejais kils tam tikr¨ ßeimynini¨ pro-
blem¨. Çia mes turime be galo daug patirties.

M∆s¨ manymu, pavojinga, kai jis strimgalviais puola tvarky-
ti finans¨ problem¨. Tai paveikia ir ßeimå. PradΩioje maloniai –
ji patiria, kad beveik neliko r∆pesçi¨ d∂l pinig¨. O v∂liau ne
taip maloniai – ßeimynißkiai pasijunta esantys apleisti. T∂tis
gali b∆ti pervarg´s vakarais ir susikrimt´s dienå. Jam nelabai
r∆pi vaikai. Tai prikißus, jis gali susierzinti. Net jei nebus suir-
z´s, gali atrodyti nuobodus. O ßeima nor∂t¨ matyti j^ linksmå
ir ßveln¨. Mama skundΩiasi d∂mesio stoka. Visi ßeimynißkiai
nusivyl´ ir to neslepia. Tokio pob∆dΩio nepasitenkinimas ap-
sunkina bendravimå. T∂tis stengiasi iß vis¨ j∂g¨, nor∂damas
atsigriebti uΩ prarastå laikå. Jis siekia susigråΩinti s∂km´, re-
putacijå ir mano, kad elgiasi teisingai.

Mama ir vaikai kartais taip nemano. Praeityje buv´ ißnaudo-
jami ir apleisti, jie galvoja, kad t∂tis skolingas jiems daugiau,
nei dabar iß jo gauna. Íeimos nariai nori, kad t∂tis ßokin∂t¨
apie juos. Jie tikisi – jis skirs jiems graΩaus laiko tiek, kiek
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skirdavo tuomet, kai neg∂r∂, atgailaus uΩ sukeltas kançias. Ta-
çiau t∂tis n∂ra toks dosnus. Apmaudas did∂ja. Jis vis maΩiau
bendrauja, kartais pratr∆ksta d∂l niek¨. Íeima suglumusi. Vi-
si kritikuoja j^, ̂ rodin∂dami, kad jis suklupo vykdydamas savo
dvasin´ programå.

Toki¨ dalyk¨ galima ißvengti. Ir t∂vas, ir ßeima neteis∆s,
nors kiekviena pus∂ turi sav¨ argument¨. Iß ginç¨ maΩai nau-
dos, jie tik blogina pad∂t^. Íeimyna turi suprasti, kad t∂tis,
nors ir steb∂tinai pager∂j´s, dar tik sveiksta. Ji tur∂t¨ b∆ti
d∂kinga uΩ tai, kad jis blaivus ir v∂l gyvena ßiame pasaulyje.
Íeimynißkiams reik∂t¨ pagirti t∂vo paΩangå. Priminkime jiems,
kad jo girtuoklyst∂ pridar∂ visokiausios Ωalos. Jai atitaisyti pri-
reiks daug laiko. Suvok´ ßiuos dalykus, jie neΩi∆r∂s taip rim-
tai ^ jo irzlumå, depresijå, apatijå, – visa tai ißnyks, jei atsiras
pakantumas, meil∂ ir dvasinis palaikymas.

Íeimos galva tur∂t¨ atsiminti – d∂l visko, kas ^vyko namuo-
se, jis kaltas daugiausia. Vargu ar paj∂gs atlyginti padarytå
skriaudå per viså likus^ gyvenimå. Jis turi matyti, kad pavojin-
ga skirti viså d∂mes^ tik finansinei s∂kmei. Mes suvok∂me –
pinigai n∂ra svarbiausia, nors daugelis norime, kad finansin∂
pad∂tis pager∂t¨. M∆s¨ atveju materialin∂ gerov∂ visuomet ei-
na iß paskos dvasinei paΩangai. Niekad neb∆na atvirkßçiai.

Kadangi namißkiai kent∂jo labiau nei kas kitas, gerai, kai
vyras ypaç stengiasi b∆tent ßeimoje. Jis nelabai pasist∆m∂s ki-
tose srityse, jei nerodys nesavanaudißkumo ir meil∂s savo na-
muose. Ûinome, koki¨ sud∂ting¨ Ωmon¨ ir ßeim¨ b∆na, ta-
çiau siekiantis ̂ veikti alkoholizmå vyras privalo prisiminti daug
prisid∂j´s, kad jos tokios tapo.

Kai kiekvienas prikaupusios apmaudo ßeimos narys pama-
tys savo tr∆kumus ir pripaΩins juos kitiems, atsiras tinkama
terp∂ naudingam pokalbiui. Tokios kalbos ßeimoje bus
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konstruktyvios, jei vyks be karßt¨ ginç¨, savigailos, pasiteisi-
nim¨ ar pagieΩingos kritikos. PamaΩu motina ir vaikai pajus,
kad nori per daug, o t∂vas pamatys, kad atiduoda per maΩai.
Svarbiausiu principu taps duoti, o ne gauti.

Gali b∆ti ir taip, kad pradΩioje t∂vas ißgyvena jaudinançiå
dvasin´ patirt^. Jis staiga tampa visai kitu Ωmogumi, pasineria
^ tik∂jimå. Jis negali susitelkti ^ niekå kita. Kai tik jo blaivyb∂
taps savaime suprantamu dalyku, ßeima iß pradΩi¨ Ωi∆r∂s ^ta-
riai, o v∂liau ims jausti susierzinimå, steb∂dama keistai naujå
t∂t^. Kalbos apie dvasinius dalykus netils rytå vakarå, dienå ir
nakt^. Jis gali reikalauti, kad ßeima skubiai atrast¨ Dievå, arba
rodys jai steb∂tinå abejingumå, pareißk´s, kad jis yra aukßçiau
Ωemißk¨ reikal¨. Jis gali pasakyti motinai, kuri tik∂jo viså sa-
vo gyvenimå, kad ßi nieko neißmano, ir pasi∆lys jai b∆ti tokiai
dvasingai kaip jis, kol dar ne v∂lu.

T∂vui pasukus tokia linkme, ßeima gali nusiteikti nepalan-
kiai. Ji gali pavyd∂ti Dievui, pavogusiam t∂çio meil´. B∆dami
d∂kingi, kad jis daugiau nebegeria, ßeimynißkiai galb∆t ne itin
Ωav∂sis mintimi, kad Dievas padar∂ stebuklå ten, kur jie buvo
bej∂giai. Jie daΩnai uΩmirßta, kad Ωmoni¨ pagalba t∂çiui nebu-
vo paveiki, ir galb∆t nesuvokia, kod∂l j¨ meil∂ ir aukojimasis
nepad∂jo jam atsitiesti. Íiaip ar taip, t∂tis n∂ra jau toks dva-
singas, mano jie. Jei jis ketina ißtaisyti praeities klaidas, kod∂l
r∆pinasi visais, ißskyrus savo ßeimå? Kå reißkia jo kalbos, kad
Dievas jais pasir∆pins? Jie ̂ taria, jog t∂tis ßiek tiek kuoktel∂jo!

Bet jis n∂ra toks netek´s pusiausvyros, kaip ßeimynai gali
atrodyti. Daugelis m∆s¨ ißgyveno pakiliå nuotaikå, kaip ßis
t∂tis. Mes irgi m∂gavom∂s dvasios svaiguliu. Buvome panaß∆s
^ nuvargus^, baigus^ maisto atsargas aukso ießkotojå, kuris
kirstuvu paliet∂ aukso klodå. Po daugelio met¨ nevilties
dΩiaugsmas neturi rib¨. T∂vas jauçiasi taip, lyg b∆t¨ rad´s
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kai kå geresnio uΩ aukså. Kur^ laikå jis galb∆t bandys pasilai-
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je t∂çio ^noriai, kil´ d∂l dvasin∂s nebrandos, greitai dings.
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klaidingas t∂t∂s ^sitikinimas stipr∂s. UΩuot r∆pin´sis ßeima, jis
gali uΩsiskl´sti savyje manydamas, kad turi tam pateisinam¨
dvasini¨ prieΩasçi¨.

Net ne visißkai pritardama t∂çio dvasiniams veiksmams, ßeima
tur∂t¨ jam leisti gyventi savo galva. Geriau nekliudyti teikti pa-
galbå kitiems alkoholikams tiek, kiek jis nori, nors maΩai r∆pi-
nasi ßeima ar nelink´s prisiimti uΩ jå atsakomyb∂s. Pirmomis
sveikimo dienomis tai uΩtikrins jo blaivumå labiau nei bet kas
kita. Nors kai kurie t∂çio teiginiai kelia nerimå ir n∂ra malo-
n∆s, jis, m∆s¨ manymu, bus tvirtesnis nei Ωmogus, teikiantis
pirmenyb´ verslo ar profesinei s∂kmei, o ne dvasiniam brendi-
mui. Jis bus maΩiau link´s v∂l imti gerti. O tai – vis¨ svarbiausia.

Tie, kurie daug laiko praleido dvasini¨ fantazij¨ pasaulyje,
ilgainiui pamat∂, kokios vaikißkos jos buvo. Svajoni¨ pasaul^
pakeit∂ didis tikslo poj∆tis. J^ lyd∂jo vis brandesnis Dievo ga-
lyb∂s m∆s¨ gyvenime suvokimas. Èsitikinome, kad Jis nori ma-
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tyti m∆s¨ galvas aukßtai pakeltas ^ J^, tuo tarpu kojos tur∂t¨
b∆ti tvirtai atsir∂musios ^ Ωem´. Ítai ko siekiame, ßtai kok^
darbå turime atlikti. Tokia yra m∆s¨ tikrov∂. Nematome jo-
ki¨ prießtar¨ tarp intensyvios dvasin∂s veiklos ir protingo, lai-
mingo, naudingo gyvenimo.

Dar vienas patarimas. Nepaisant to, turi ar neturi ßeima
kokius nors dvasinius ̂ sitikinimus, b∆t¨ gerai, kad ji pasistengt¨
suprasti nuostatas, pagal kurias bando gyventi alkoholikas.
Vargu ar namißkiai nepritars ßioms paprastoms nuostatoms,
nors ßeimos galvai ne itin sekasi jas taikyti. Niekas nepad∂s
nukrypusiam nuo dvasinio kelio vyrui taip, kaip Ωmona, kuri
pripaΩ^sta protingå dvasin´ programå ir padeda taikyti jå gy-
venime.

Namie bus ir kit¨ esmini¨ pokyçi¨. Alkoholis buvo uΩvald´s
vyrå taip ilgai, kad ßeimos galva tapo motina. Ji narsiai prisi∂-
m∂ ßiå atsakomyb´. Aplinkybi¨ verçiama, daΩnai ji elg∂si su
t∂vu kaip su sergançiu, aikßtingu vaiku. Jis negal∂davo pasi-
reikßti net nor∂damas, nes gerdamas viså laikå b∆davo netei-
sus. Viskå planuodavo ir nurodin∂davo motina. Kai b∆davo
blaivus, t∂vas paprastai jai paklusdavo. Taip, visai to nesiekda-
ma, motina ^prato „d∂v∂ti kelnes“. Staiga gr^Ω´s ^ gyvenimå,
t∂vas pradeda uΩimti savo vietå. Tai trikdo, nebent ßeima paste-
bi ßias tendencijas ir draugißkai sutaria, kas bus ßeimos galva.

Girtavimas daugel^ ßeim¨ atskiria nuo ißorinio pasaulio.
Galimas daiktas, t∂vas met¨ metus buvo apleid´s bet kokiå
normaliå veiklå – klubus, sportå, pilietines pareigas. Namiß-
kius gali apimti pavydas, kai jis v∂l ims visu tuo dom∂tis. Jie
gali manyti, kad t∂tis yra jiems labai ^siskolin´s ir dabar ne-
priklauso niekam kitam. UΩuot ießkoj´, kuo uΩsiimti patiems,
motina ir vaikai reikalauja, kad vyras s∂d∂t¨ namie ir taip kom-
pensuot¨ tai, ko ilgus metus tr∆ko.
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Iß pat pradΩi¨ sutuoktini¨ porai reik∂t¨ atvirai pripaΩinti
faktå, kad vienur ar kitur kiekvienas tur∂s nusileisti – tik tuo-
met ßeima taps svarbia jo naujojo gyvenimo dalimi. Neißvengia-
mai t∂vas praleis daug laiko su kitais alkoholikais, taçiau ßi veikla
tur∂s b∆ti suderinta su kitoms. Gali atsirasti nauj¨ paΩ^stam¨,
nieko nenutuokiançi¨ apie alkoholizmå, – reik∂s apgalvotai
atsiΩvelgti ̂  j¨ interesus. Gal skirsite d∂mesio visuomeniniams
reikalams. Jokios religin∂s veiklos nesaistoma ßeima gali pa-
nor∂ti imtis tokios veiklos ar tapti religin∂s bendruomen∂s
nare.

Anksçiau pasißaipydavusiam iß tikinçi¨ Ωmoni¨ alkoholikui
toks bendravimas gali b∆ti naudingas. Ègij´s dvasin∂s patir-
ties, alkoholikas suvoks tur^s daug kå bendra su tais Ωmon∂-
mis, nors d∂l daugelio dalyk¨ su jais gali nesutikti. Çia jis ras
nauj¨ draug¨, supras, kaip dar gali b∆ti naudingas ir jausti
pasitenkinimå, jei tik nesivels ^ ginçus d∂l religijos. Tikinçi¨j¨
bendruomen∂je jis ir jo ßeima gali b∆ti lyg ßviesos spindulys.
Jie gali suteikti naujos vilties ir dråsos daugeliui kunig¨, pa-
stori¨ ar rabin¨, kurie per pamaldas perteiks ßiuos jausmus
r∆pesçi¨ grauΩiamam pasauliui.

Visa tai, kå pasakojame, t∂ra tik naudingi patarimai. Tai
n∂ra privaloma – apie tai negali b∆ti n∂ kalbos. Mes nesame
susisiej´ su jokia tikyba, taigi negalime spr´sti uΩ kitus Ωmo-
nes. Kiekvienas çia tur∂t¨ pasitarti su savo såΩine.

Mes kalbame apie rimtus, kartais tragißkus dalykus. D∂l
alkoholio tur∂jome paçi¨ nemaloniausi¨ reikal¨, bet nesame
paniur∂liai. Jei naujokai nematys m∆s¨ gyvenime dΩiaugsmo ir
Ωaism∂s, jie tokio gyvenimo nenor∂s. Primygtinai pabr∂Ωiame –
reikia dΩiaugtis gyvenimu. Mes stengiam∂s nepasiduoti visuo-
tiniam cinizmui ir neprisiimti viso pasaulio r∆pesçi¨ naßtos.
Matydami alkoholizmo li∆ne sk´stant^ Ωmog¨, suteikiame jam
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pirmåjå pagalbå ir perteikiame visa, kå patys esame gav´. Jo la-
bui ißsamiai papasakojame ir vos ne dar kartå ißgyvename savo
praeities koßmarus. Bet tie iß m∆s¨, kurie band∂ uΩsikrauti ant
peçi¨ visus kito Ωmogaus r∆pesçius ir naßtå, greitai neteko j∂g¨.

Taigi manome, kad gera nuotaika ir juokas atneßa daug nau-
dos. Kartais praßalaitis b∆na priblokßtas, kai pradedame juoktis
iß, regis, tragißk¨ praeities akimirk¨. O kod∂l mums nepasijuo-
kus? Mes pasveikome ir ^gavome galios pad∂ti kitiems.

Kiekvienas Ωino – maΩai juokiasi prastos sveikatos, neΩais-
mingi Ωmon∂s. Tod∂l tegu kiekviena ßeima gyvena dΩiug¨ gy-
venimå, kiek tik leidΩia aplinkyb∂s – ar b∆dama kartu, ar at-
skirai. Esame tikri – Dievas nori matyti mus laimingus, dΩiu-
gius ir laisvus. Negalime sutikti su teiginiu, kad gyvenimas
yra aßar¨ pakaln∂. Daugeliui m∆s¨ toks jis jau vienåsyk buvo.
Taçiau visißkai aißku – mes patys buvome prisidar´ sau b∂dos.
Dievas çia niekuo d∂tas. Taigi venkime såmoningai ßauktis ne-
laimes. Jei uΩgri∆va r∆pesçiai, smagiai ißnaudokime tai kaip
progå parodyti viså Jo galiå.

Dabar apie sveikatå. Alkoholio ißdegintas k∆nas nepasveiksta
per vienå nakt^, per akimirksn^ nedingsta ißkreiptas måstymas
ir depresija. Èsitikinome – paveikiausia sveikatos atgaivinimo
priemon∂ yra dvasinis gyvenimo b∆das. Mes, pasveik´ nuo
sunkios girtuoklyst∂s, esame psichin∂s sveikatos stebuklas. Ma-
t∂me, kaip steb∂tinai keit∂si m∆s¨ k∆nas. Vargu ar jame rasite
palaido gyvenimo bruoΩ¨.

Taçiau tai nereißkia, kad nepaisome Ωmogaus sukurt¨ svei-
katos palaikymo priemoni¨. Dievas gausiai apr∆pino ß^ pasaul^
puikiais gydytojais, psichologais, kitais ^vairi¨ sriçi¨ specialis-
tais. NesivarΩyk ^ juos kreiptis, jei turi sveikatos problem¨.
Daugelis gydytoj¨ aukojasi, kad pacientai gal∂t¨ dΩiaugtis svei-
ku protu ir k∆nu; nepaisant Dievo mums padaryto stebuklo,
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niekad netur∂tume nuvertinti gero gydytojo ar psichiatro. J¨
paslaugos naujokui daΩnai tiesiog b∆tinos – j^ tenka gydyti ir
priΩi∆r∂ti po gydymo.

Vienas iß daugelio gydytoj¨, tur∂jusi¨ galimyb´ perskaityti
ßios knygos rankraßt^, mums teig∂, kad labai daΩnai padeda
saldumynai. Ûinoma, jei tam pritaria gydantis gydytojas. Jis
man∂, jog visi alkoholikai gal∂t¨ nuolat neßiotis ßokolado ply-
tel´, kad nuovargio akimirkå greitai atgaut¨ j∂gas. Ir prid∆r∂:
kartkart∂mis vakare uΩpl∆stant^ neaißk¨ potrauk^ ißgerti ga-
lima numalßinti saldainiu. Daugelis m∆s¨ pasteb∂jo traukå
saldumynams ir laiko tai teigiamu dalyku.

Keletas ΩodΩi¨ apie seksualinius santykius. Kai kuriuos vy-
rus alkoholis labai stimuliuoja, tod∂l jie b∆na tiesiog nepaso-
tinami. Nustojus gerti poros kartais sunerimsta, nes ima atro-
dyti, kad vyrai linksta ^ impotencijå. Kol prieΩastys n∂ra iß-
siaißkintos, tai gali sl∂gti. Kai kurie tai patyr∂me. O po keli¨
m∂nesi¨ jau m∂gavom∂s puikesniais nei kada nors intymiais
santykiais. Jei b∆kl∂ nesikeiçia, nereikia varΩytis pasikonsul-
tuoti su gydytoju ar psichologu. Mums Ωinoma nedaug atve-
j¨, kai tokio pob∆dΩio sutrikimai uΩsit´sdavo.

Alkoholikui gali b∆ti sunku atkurti draugißkus santykius su
vaikais. J¨ jauni protai buvo labai jautr∆s, kai t∂vas g∂r∂. Ne-
sakydami to atvirai, jie gali labai nek´sti t∂vo uΩ tai, kå jis
padar∂ jiems ir j¨ motinai. Kartais vaikai yra niekinamai at-
ßiaur∆s ir cinißki. Atrodo, jie negali atleisti ir uΩmirßti. Visa tai
gali t´stis ilgus m∂nesius po to, kai motina susitaiko su t∂çio
naujuoju gyvenimu ir måstymo b∆du.

Ateis laikas, ir jie pamatys, kad t∂tis tapo visai kitu Ωmo-
gumi. Apie tai jie leis Ωinoti t∂vui savais b∆dais. Tuomet juos
jau galima pakviesti ^ rytines meditacijas. Jie gali dalyvauti
kasdien∂se diskusijose, ißlikdami neßalißki ir nejausdami pa-
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gieΩos. PaΩanga bus labai sparti. Toks ßeimos susitelkimas
daΩnai duoda puiki¨ vaisi¨.

Íeima gali remtis arba nesiremti dvasiniais principais, ta-
çiau alkoholikas privalo pagal juos gyventi, jei nori pasveikti.
Kiti ßeimos nariai neabejodami tur∂t¨ pasitik∂ti jo naujåja b∆-
sena. Daugelis ßeim¨, gyvenançi¨ su girtuokliu, nepatiki tol,
kol nepamato pokyçi¨ savo akimis.

Dar vienas pamokantis atvejis. Vienas m∆s¨ draugas labai
daug r∆k∂ ir g∂r∂ kavos, tikrai per daug. Matydama tai ir no-
r∂dama pad∂ti, jo Ωmona nutar∂ j^ persp∂ti. Jis pripaΩino r∆-
kås ir m∂gaujåsis kava neΩmonißkai daug, taçiau, atvirai sa-
kant, nebuvo pasiruoß´s nustoti. Jo Ωmona ßiuos pom∂gius
laik∂ smerktinais. Ji ∂m∂ nuolat tai prikaißioti. Jos nepakantu-
mas galiausiai suk∂l∂ vyrui pykçio priepuol^. Jis prisig∂r∂.

Ûinoma, m∆s¨ draugas buvo neteisus, praΩ∆tingai neteisus.
Jis tur∂jo skausmingai tai pripaΩinti ir imtis tvirtinti savo
dvasin^ saugumå. Dabar jis – vienas veikliausi¨ Anonimini¨
alkoholik¨ draugijos nari¨, vis dar r∆ko ir geria kavå, taçiau
nei Ωmona, nei kas nors kitas jo nesmerkia. Ûmona pamat∂,
kad buvo neteisi, ißp∆tusi iß mus∂s drambl^ tuo metu, kai gijo
daug rimtesni jo negalavimai.

Tokiam atvejui mes turime tris moto. Ítai jie:

Pirmiausia – kas svarbiausia.
Gyvenk ir leisk gyventi kitiems.
Skub∂k l∂tai.
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Skub∂k l∂tai.
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Deßimtas skyrius

DA R B DAV I A M S
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darbå ir atleido ßimtus Ωmoni¨. Jis mato alkoholikå darbda-
vio akimis. Çia pateikiamas jo poΩi∆ris tur∂t¨ b∆ti labai nau-
dingas kiekvienam verslininkui.

Ítai jo pasakojimas.

Kadaise aß buvau korporacijos skyriaus, kuriame dirbo 6600
Ωmoni¨, virßininko pavaduotoju. Vienå dienå at∂jo sekretor∂
ir pasak∂, kad ponas B. primygtinai nori su manim pasikalb∂-
ti. Atsakiau, kad man´s tai nedomina. Aß keletå syki¨ buvau j^
^sp∂j´s, kad tai – paskutinis kartas. Netrukus po to jis dvi die-
nas iß eil∂s skambino iß Hartfordo toks girtas, kad vos apvert∂
lieΩuv^. Pasakiau jam, kad jis laisvas – dabar ir visam laikui.

Sekretor∂ sugr^Ωo praneßti, kad skambina ne ponas B., o
jo brolis. Jis nori kai kå perduoti. Tik∂jausi praßymo atleisti,
taçiau ragelyje ißgirdau ßtai kå: „Nor∂jau tik pasakyti, kad
pra∂jus^ ßeßtadien^ Hartforde Polis ißßoko pro vießbuçio lan-
gå. Jis paliko raßtel^, kuriame paraß∂, kad j∆s buvote geriau-
sias iß vis¨ jo buvusi¨ bos¨. Jis niekuo j∆s¨ nekaltina“.

Kitå kartå atpl∂ßiau laißkå, gul∂jus^ ant mano stalo. Iß jo
ißkrito laikraßçio ißkarpa. Tai buvo nekrologas vienam iß
geriausi¨ man dirbusi¨ prekybos vadybinink¨. Dvi savaites
g∂r´s, jis apΩiojo uΩtaisyto ßautuvo vamzd^ ir paspaud∂ gai-
dukå kojos pirßtu. Prieß ßeßias savaites buvau j^ atleid´s d∂l
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Dar vienas atvejis iß patirties. Vos girdimas moterißkas bal-
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sas iß tolimosios VirdΩinijos. Ji nor∂jo suΩinoti, ar tebegalioja
jos vyro kompanijos draudimas. Prieß keturias dienas jis pasi-
kor∂ malkin∂je. Aß buvau priverstas j^ atleisti d∂l g∂rimo, nors
jis buvo talentingas, sumanus, vienas geriausi¨ darbo organi-
zatori¨, kokius kada nors teko paΩinoti.

Trys puik∆s vyrai paliko ß^ pasaul^, nes aß nesuvokiau alko-
holizmo taip, kaip suvokiu j^ dabar. Likimo ironija – aß pats
tapau alkoholiku! Ir nepasekiau t¨ vyr¨ p∂domis tik d∂l to, kad
^siterp∂ suprantantis Ωmogus. Mano nuosmukis kainavo verslo
bendruomenei neΩinia kiek t∆kstançi¨ doleri¨, nes parengti
Ωmog¨ vadovo pareigoms atsieina nemaΩus pinigus. Toki¨ nuos-
toli¨ daug∂ja. Manau, versle gausu situacij¨, kuri¨ tikriausiai
b∆t¨ galima ißvengti, jei geriau suprastume problemå.

Beveik kiekvienas ßiuolaikinis darbdavys jauçiasi moraliai
atsakingas uΩ savo darbuotoj¨ gerov´. Jis stengiasi uoliai vyk-
dyti savo pareigas. Ir nesunku suprasti, kod∂l ne visada taip
elgiasi su alkoholiku. Alkoholikas jam atrodo tikr¨ tikriausias
kvailys. D∂l ypating¨ darbuotojo gabum¨ ar savo paties dide-
lio prieraißumo darbdavys kartais laiko tok^ darbuotojå daug
ilgiau negu der∂t¨. Kai kurie darbdaviai ißband∂ visus Ωino-
mus b∆dus. Tik retkarçiais jiems tr∆kdavo kantryb∂s ir tole-
rancijos. Mes, pridar´ b∂d¨ geriausiems darbdaviams, vargu
ar galime kaltinti juos d∂l to, kad buvo mums nepakant∆s.

Tipißkas pavyzdys. Vieno didΩiausi¨ Amerikos bank¨ val-
dininkas Ωinojo, kad aß nebegeriu. Syk^ jis papasakojo man
apie to banko atsakingå darbuotojå, kuris, pagal jo apib∆dini-
må, be jokios abejon∂s, yra alkoholikas. Man atrod∂ – turiu
puikiå galimyb´ pad∂ti. Dvi valandas pasakojau apie alkoho-
lizmo ligå, kaip gal∂damas apib∆dinau jos poΩymius ir pada-
rinius. Jo komentaras buvo toks: „Labai ^domu. Taçiau esu
tikras, kad tas vyras liov∂si girtauti. Jis kå tik gr^Ωo ^ darbå po
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trij¨ m∂nesi¨, pasigyd∂, atrodo puikiai. Valdyba persp∂jo j^,
kad tai buvo paskutinis kartas“.

Aß gal∂jau pasakyti tik tiek, kad jei ßis Ωmogus ir toliau gy-
vens kaip buvo ^prat´s, jis ims gerti dar smarkiau nei iki ßiol.
Jauçiau, tai neißvengiamai ^vyks, ir svarsçiau, ar bankas teisin-
gai su juo pasielg∂. Kod∂l jo nesuvedus su kuo nors iß alkoholi-
k¨ draugijos? Jam tai b∆t¨ ßansas. Atkreipiau d∂mes^, kad ne-
∂miau n∂ laßo trejus metus, nors patyriau toki¨ sunkum¨, d∂l
kuri¨ nusigert¨ devyni vyrai iß deßimties. Galiausiai kod∂l jam
nesuteikus galimyb∂s ißgirsti mano istorijå? Biçiulis paprießta-
ravo: „O ne. Íis vyrukas arba baigs gerti, arba praras darbå. Jei
jis turi tiek valios stipryb∂s ir ißtverm∂s kiek tu, jam pavyks“.

Teliko beviltißkai sk∂stel∂ti rankomis. Aß nesugeb∂jau pa-
d∂ti savo draugui bankininkui suvokti pad∂ties. Jis tiesiog
negal∂jo patik∂ti, kad jo kolega sunkiai serga. Liko tik laukti.

Netrukus tas Ωmogus v∂l prisig∂r∂ ir buvo atleistas. Mes j^
susiradome. Be didelio vargo jis pri∂m∂ principus ir veiks-
mus, kurie pad∂jo mums. Be abejon∂s, jis yra sveikimo kelyje.
Man ßis ^vykis rodo, kad Ωmon∂s nelabai supranta, kaip alko-
holikas serga, jiems tr∆ksta Ωini¨, ko tur∂t¨ imtis darbdavys,
kad ißgelb∂t¨ savo sergançius darbuotojus.

Jei norite pad∂ti, b∆t¨ gerai, kad nekreiptum∂te d∂mesio ^
savo asmenin´ g∂rimo patirt^ ar jos nebuvimå. Ar esate smar-
kiai geriantis, ar vidutinißkai geriantis, ar visißkas abstinentas,
j∆s tikriausiai turite tvirtå nuomon´ ar net esate prießißkai nusi-
stat´s prieß g∂rimå. Vidutinißkai geriantis Ωmogus tikriausiai
labiau piktinsis alkoholiku nei abstinentas. J∆s ißgeriate tik
kartais ir gerai Ωinote savo reakcijå ̂  alkohol^, tod∂l esate bemaΩ
uΩtikrintas d∂l daugelio dalyk¨. Alkoholikui ne visuomet yra
taip. Vartojantis saikingai gali gerti arba negerti. J∆s kontro-
liuojate ißgeriamo alkoholio kiek^, kai tik norite. Vakare j∆s
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galite ßiek tiek pa∆Ωti, ryte atsikelti, pasipurtyti ir eiti ^ darbå.
Jums alkoholis nekelia rimt¨ r∆pesçi¨. J∆s negalite suvokti,
kaip kitiems, ißskyrus silpnab∆dΩius ir kvailius, tai gali b∆ti
problema.

Turint reikal¨ su alkoholiku, gali kilti nat∆ralus apmaudas:
kaip Ωmogus gali b∆ti toks silpnas, kvailas ir neatsakingas. Toks
jausmas gali apimti net tada, kai jau geriau suprasite ligå.

 PaΩvelkime atidΩiau ^ j∆s¨ organizacijoje dirbant^ alko-
holikå, ir daug kas paaißk∂s. Ar jis n∂ra talentingas, Ωaibißkai
måstantis, lakios vaizduot∂s, patrauklus asmuo? Ar n∂ra itin
darbßtus ir sugeba daug padaryti, kai b∆na blaivus? Ar d∂l
ßi¨ savybi¨ nevert∂t¨ jo laikyti darbe, jei tik jis negert¨? Ar
nesudarytum∂te jam toki¨ pat sålyg¨, kaip kitiems sergan-
tiems darbuotojams? Ar verta j^ gelb∂ti? Jei Ωmonißkumas ar
j∆s¨ verslo s∂km∂, o gal abi ßios prieΩastys verçia atsakyti
teigiamai, tolesni patarimai gali jums praversti.

Ar gal∂tum∂te suprasti, kad susid∆r∂te ne su ^proçiu, uΩ-
sispyrimu ar silpna valia? Jei tai pasirodys per sunku, verta
paskaityti antråj^ ir treçiåj^ skyrius, kuriuose ißsamiai apta-
riama alkoholizmo liga. Nepaisant to, koks bus rezultatas,
j∆s, kaip dalykißkas Ωmogus, norite Ωinoti, kå reik∂s daryti.
Jei pripaΩ^state, kad j∆s¨ darbuotojas serga, ar atleistum∂te
j^ uΩ tai, kå jis padar∂ praeityje? Ar gal∂tum∂te uΩmirßti jo iß-
kr∂stas nesåmones? Ar pripaΩintum∂te, kad jis buvo ißkreipto
måstymo auka – d∂l alkoholio poveikio jo smegenims?

Gerai prisimenu, kok^ patyriau ßokå, kai Ωinomas Çikagos
gydytojas papasakojo man apie pacientus, kuriems stuburo sme-
gen¨ skysçio spaudimas tiesiog supl∂ßo smegenis. Nenuostabu,
kad alkoholikas yra steb∂tinai iracionalus. Kas toks neb∆t¨, kai
smegenys karßçiuoja? Normaliai ißgeriantys n∂ra taip paveikti
alkoholio, tod∂l negali suprasti alkoholiko proto uΩtemim¨.
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Galb∆t j∆s¨ darbuotojas band∂ nusl∂pti daug nemaloni¨,
gal net neßvari¨ istorij¨. Jos gali kelti pasibjaur∂jimå. Galimas
daiktas, j∆s nepaj∂giate suprasti, kaip toks iß paΩi∆ros såΩinin-
gas vyrukas gal∂jo ̂  jas ̂ sipainioti. Kad ir kaip tai pasibais∂tina,
viskå galima paaißkinti nenormaliu alkoholio poveikiu protui.
Normalios b∆senos alkoholikas gali b∆ti såΩiningas, taçiau ger-
damas ar po g∂rimo priepuolio jis kreçia ne^tik∂tinus dalykus.
Paskui siaubingai savimi bjaurisi. Pasikeitus sålygoms, beveik
visada tos kvailyst∂s baigiasi.

Tuo nenorime pasakyti, kad visi alkoholikai yra såΩiningi ir
dori, kai negeria. Ûinoma, taip n∂ra. Íie Ωmon∂s gali piktnau-
dΩiauti jumis. Matydami j∆s¨ pastangas suprasti ir pad∂ti, kai
kurie alkoholikai bandys pasinaudoti j∆s¨ gerumu. Jei esate tik-
ras, kad j∆s¨ Ωmogus nenori liautis g∂r´s, vert∂t¨ j^ atleisti –
kuo greiçiau, tuo geriau. Laikyti j^ darbe tikrai n∂ra naudinga
tam Ωmogui. Atleidimas gali tapti ißganymu; tai b∆t¨ sukr∂ti-
mas, kurio jam reikia. Iß savo patirties Ωinau, kad jokios mano
kompanijos taikomos priemon∂s neb∆t¨ man´s sustabd´. Aß
vargiai gal∂jau suvokti, kokia rimta mano pad∂tis, kol pavyko
ißsilaikyti darbe. Jei pirmiausia jie b∆t¨ mane atleid´, o paskui
pasir∆pin´, kad susipaΩinçiau su ßioje knygoje si∆loma ißeitimi,
galb∆t po ßeßi¨ m∂nesi¨ b∆çiau gr^Ω´s pas juos sveikas.

Ûmoni¨, norinçi¨ mesti gerti, nemaΩai. Su jais galima daug
pasiekti. J∆s¨ protingas elgesys duos dividend¨.

Gal j∆s jau turite galvoje tok^ Ωmog¨. Jis nori liautis g∂r´s, o
j∆s norite jam pad∂ti. Nesvarbu, kad j∆s suinteresuotas tuo tik
d∂l verslo. Dabar suΩinojote daugiau apie alkoholizmå, suvokia-
te, kad jis serga psichißkai ir fizißkai, esate nusprend´s nepaisyti
jo praeities poelgi¨. Èsivaizduokime, kad pradΩia maΩdaug tokia.

Pasakykite, kad jums Ωinoma apie jo girtavimå ir kad visa
tai turi baigtis. Galite pasakyti, kad vertinate jo geb∂jimus,
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nor∂tum∂te, kad jis dirbt¨ ir ateityje, taçiau negal∂site jo lai-
kyti, jei toliau gers. GrieΩta pozicija tokiu atveju pad∂jo dau-
geliui m∆s¨.

Paskui galima j^ patikinti, kad neketinate skaityti paskaitå,
moralizuoti ar smerkti. Jei taip b∆davo anksçiau, tai tik d∂l neiß-
manymo. PripaΩinkite, jei galite, kad nejauçiate jam slogi¨ jaus-
m¨. Çia b∆t¨ ne pro ßal^ paaißkinti apie alkoholizmå kaip ligå.
Pasakykite, kad j∆s ^sitikin´s, jog jis sunkiai serga. Ar jis nor∂t¨
pasveikti nuo ßios galb∆t praΩ∆tingos ligos? Klausiate d∂l to,
kad daugelis paliegusi¨ ir apspangusi¨ alkoholik¨ visai nenori
liautis gerti. O jis? Ar imsis vis¨ b∆tin¨ Ωingsni¨, ar paklus bet
kam, kad pasveikt¨ ir visißkai liaut¨si g∂r´s?

Jei jis sako „taip“, ißsiaißkinkite, ar iß tikr¨j¨. Ar mintyse jis
neΩada vedΩioti j∆s¨ uΩ nosies? Ar nemano, kad pails∂j´s ir
pasigyd´s gali tik∂tis j∆s¨ atlaidumo, jei ißgers retkarçiais ke-
letå kokteili¨? Manome, ßit¨ dalyk¨ reikia kruopßçiai ißsitei-
rauti. Èsitikinkite, kad jis neapgaudin∂ja nei sav´s, nei j∆s¨.

Jums spr´sti, ar min∂site ßiå knygå. Jei jis delsia ir vis dar
mano kada nors gal∂siås gerti, bent alaus, jis tur∂t¨ b∆ti atleis-
tas iß karto po kito uΩg∂rimo, kuris, jei tas Ωmogus alkoholikas,
j^ beveik be jokios abejon∂s ißtiks. Jis tur∂t¨ labai aißkiai tai
suvokti. Arba turite reikalå su Ωmogumi, kuris gali pasveikti ir
pasveiks, arba ne. Jei ne, n∂ra ko gaißti laiko. Gali pasirodyti
Ωiauroka, bet paprastai taip elgtis geriausia.

Kai ^sitikinate, kad j∆s¨ Ωmogus nori pasveikti ir pasiryΩ´s
d∂l to daryti viskå, galite pasi∆lyti jam tam tikrå veiksm¨ planå.
Daugel^ geriançi¨ alkoholik¨, taip pat ir t¨, kurie kå tik atsi-
kvoß∂jo po l∂bavim¨, pageidautina ir net b∆tina gydyti fiziß-
kai. D∂l ßito, Ωinoma, reik∂t¨ kreiptis ^ asmenin^ gydytojå.
Kad ir kok^ metodå pasirinktume, jo tikslas – kruopßçiai ißva-
lyti protå ir k∆nå nuo alkoholio poveikio. Patikimose rankose
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gydymas retai kada trunka ilgai ir kainuoja brangiai. J∆s¨ Ωmo-
gui geriau seksis, kai bus atkurta jo fizin∂ b∆kl∂ ir neliks fizi-
nio potraukio alkoholiui. Pasi∆lius jam tok^ gydymå, galb∆t
prireiks iß anksto sumok∂ti. Manome, jam tur∂t¨ b∆ti visißkai
aißku, kad visos ißlaidos v∂liau bus ißskaiçiuotos iß jo atlygini-
mo. Jaustis uΩ viskå atsakingam naudinga jam paçiam.

Jei Ωmogus priima j∆s¨ pasi∆lymå, pabr∂Ωkite, kad fizinis
gydymas – tik pradΩia. Nors j∆s pasir∆pinote medicinine pa-
galba, jis tur∂t¨ suprasti, kad privalu iß esm∂s pasikeisti. No-
rint ^veikti alkoholizmå reikia pakeisti måstymå ir poΩi∆r^.
Mes sveikimå laik∂me svarbiausiu dalyku – nesveikdami b∆-
tume prarad´ ir namus, ir darbå.

Ar tikite, kad jis gali pasveikti? Jei prabilome apie pasitik∂-
jimå, tai ar galite laikytis poΩi∆rio, kad jo alkoholizmas ir gy-
dymas, kurio teks imtis, bus grynai asmeninis reikalas ir nie-
kada nebus aptarin∂jamas be jo sutikimo? B∆t¨ gerai ißsamiai
pasikalb∂ti su juo, kai gr^ß ^ darbå.

PaΩvelkime v∂l ^ ßios knygos turin^; joje yra visi patarimai,
kuriais remdamasis j∆s¨ darbuotojas gali ißspr´sti savo pro-
blemå. Kai kurios joje pateikiamos mintys jums ne^prastos;
galb∆t ne visißkai pritarsite m∆s¨ poΩi∆riui. Tai, kå si∆lome,
jokiu b∆du n∂ra galutinis Ωodis ßiuo klausimu, taçiau mums
tai pad∂jo. Pagaliau juk rezultatai jums r∆pi labiau nei meto-
dai, ar ne tiesa? J∆s¨ darbuotojas suΩinos viså negailestingå
tieså apie alkoholizmå, patinka jam tai ar ne. Tai jam n∂ kiek
nepakenks, net jeigu nepriims si∆lomo sprendimo.

B∆t¨ gerai, kad ßiå knygå jam parodyt¨ specialistas, kuris
priΩi∆ri j∆s¨ ligon^ gydymo laikotarpiu. Jei knyga bus perskaityta
vos atsipeik∂jus, kol jis teb∂ra prisl∂gtas, galb∆t suvoks savo
pad∂t^.

Viliam∂s, kad gydytojas pasakys pacientui viså tieså apie jo
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b∆kl´, kad ir kokia ji b∆t¨. Geriausia, kad gavusiam ßiå knygå
niekas netvirtint¨, jog jis privalo tvirtai laikytis m∆s¨ pasi∆ly-
m¨. Ûmogus turi apsispr´sti pats.

Ûinoma, j∆s laΩinat∂s, kad pasikeit´s j∆s¨ poΩi∆ris ir ßi kny-
ga padarys savo darbå. Kartais taip ir ^vyks, o kartais – ne.
Manome, dΩiaugsit∂s s∂kme, jei atkakliai ir ißtvermingai siek-
site savo tikslo. M∆s¨ daug∂ja, draugijos veikla pl∂tojasi, taigi
tikim∂s, kad j∆s¨ darbuotojå kas nors asmenißkai supaΩindins
su m∆s¨ draugijos nariais. Tuo tarpu esame ̂ sitikin´, kad gali-
ma nuveikti didel^ darbå vien tik naudojantis ßia knyga.

Pakalb∂kite su savo darbuotoju, kai gr^ß ^ darbå. Paklauski-
te, ar jis mano, kad rado atsakymå. Jei jis laisvai kalba apie
savo problemå, jei Ωino, kad j∆s j^ suprantate ir nesusierzinsite
d∂l to, kå jis nori pasakyti, veikiausiai jis pasireng´s sparçiai
Ωengti pirmyn.

Pagalvokite, ar nesutriksite, jei Ωmogus ims pasakoti ßokiruo-
jançius dalykus. PavyzdΩiui, jis gali atskleisti jums, kad ißp∆sdavo
ißlaid¨ såskaitas, ar ketino nuvilioti j∆s¨ geriausius klientus.
Pri∂m´s j∆s¨ pasi∆lytå ißeit^, jis iß ties¨ gali prisipaΩinti beveik
viskå. Besålygißkas såΩiningumas yra vienas iß reikalavim¨ no-
rint sveikti. Ar gal∂tum∂te visa tai uΩmirßti ir prad∂ti iß naujo?
Galb∆t ißkelsite savo sålyg¨, jei jis skolingas jums pinig¨.

Be abejo, j∆s galite duoti nauding¨ patarim¨, kai jis kalba
apie pad∂t^ savo namuose. Ar gali jis su jumis b∆ti atviras,
Ωinoma, neskleisdamas paskal¨ apie verslå ir nekritikuodamas
savo bendradarbi¨? Tokia j∆s¨ pozicija pelnyt¨ begalin^ dar-
buotojo palankumå.

DidΩiausi m∆s¨, alkoholik¨, prießai yra pagieΩa, nepasiti-
k∂jimas, pavydas, neviltis ir baim∂. Ûmon∂s darbe kartais ima
konkuruoti tarpusavyje. Darboviet∂je susidaro tam tikra ̂ tam-
pa. Kartais mus, alkoholikus, apninka mintis, kad Ωmon∂s sten-
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giasi mums pakenkti. DaΩniausiai taip n∂ra. Taçiau kartais m∆-
s¨ buv´s girtavimas bus panaudotas prieß mus.

Prisimename atvej^, kai vienas piktavalis nuolat „draugiß-
kai“ pajuokaudavo apie alkoholiko Ωygius ißg∂rus. Íie juoke-
liai buvo terp∂ sklisti paskaloms. Kitas atvejis – alkoholikå
paguld∂ ^ ligonin´ gydytis. PradΩioje apie tai Ωinojo vos kele-
tas Ωmoni¨, bet greitai tapo Ωinoma visai ^staigai. Savaime
suprantama, tokie dalykai maΩina Ωmogaus galimybes sveikti.
DaΩnai darbdavys gali apsaugoti aukå nuo toki¨ kalb¨. Nedera
kur^ nors ißkelti aukßçiau uΩ kitus, taçiau jis visada gali apginti
Ωmog¨ nuo nereikaling¨ provokacij¨ ir negarbingos kritikos.

Alkoholikai yra energingi Ωmon∂s. Jie stropiai dirba ir kaip
reikiant linksminasi.

J∆s¨ Ωmogus padarys viskå, kå gali, kad padengt¨ nuosto-
lius. Nusilp´s, priverstas taikytis su fiziniais ir psichiniais po-
kyçiais, kurie atsiranda ∂mus gyventi be alkoholio, jis gali per-
sistengti. J∆s tur∂tum∂te paΩaboti jo troßkimå dirbti ßeßiolika
valand¨ per dienå. Reik∂t¨ paskatinti j^ kartais papramogau-
ti. Galb∆t jis siekia padaryti itin daug kit¨ alkoholik¨ labui –
gal tokia proga atsirast¨ ir darbo valandomis? Tam tikra veiks-
m¨ laisv∂ jam nepakenks, ßi veikla b∆tina palaikyti jo blaivybei.

J∆s¨ Ωmogui keletå m∂nesi¨ ißbuvus be alkoholio, galite
pasinaudoti jo pagalba kitam geriançiam darbuotojui, kuris
bando ißsisukin∂ti. Ûinoma, jei ßis neprießtaraus, kad daly-
vauja ir treçias asmuo. Pasveik´s alkoholikas, dirbantis gal
nelabai atsakingå darbå, gali kalb∂tis ir su aukßtesnes pareigas
uΩimançiu Ωmogumi. Tur∂damas iß esm∂s pasikeitus^ poΩi∆r^ ̂
gyvenimå, jis niekada nepasinaudos situacija savanaudißkai.

J∆s galite pasitik∂ti ßiuo Ωmogumi. Savaime suprantama, il-
gå laikå gird∂ti alkoholiko pasiteisinimai padar∂ jus ̂ tar¨. Kai
kitå kartå jo Ωmona skambins jums ir sakys, kad jis serga, j∆s
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veikiausiai ^tarsite, kad yra girtas. Jei taip atsitiko, taçiau ißli-
ko noras sveikti, jis prisipaΩins jums, net jei d∂l to prarast¨
darbå. Jis Ωino, kad privalo b∆ti såΩiningas, jei iß viso nori
gyventi. Ûmogus bus d∂kingas Ωinodamas, kad d∂l jo nekvar-
ßinate sau galvos, ne^tarin∂jate ir nesistengiate sutvarkyti jo
gyvenimå taip, kad jis b∆t¨ apsaugotas nuo pagundos ißgerti.
Jei Ωmogus såmoningai laikosi sveikimo programos, jis gali
vykti darbo reikalais visur, kur tik reikia.

Jam suklupus – tegu ir vienå vienintel^ kartå – turite nuspr´sti,
ar leisite jam dirbti toliau. Jei esate ^sitikin´s, kad darbuotojas
n∂ra rimtai nusiteik´s sveikti, tur∂tum∂te j^ atleisti nedvejoda-
mas. Jei esate tikras, kad jis stengiasi kiek gal∂damas, galb∆t
nor∂site suteikti dar vienå progå. Taçiau netur∂tum∂te jaustis
^pareigotas toliau j^ laikyti – j∆s jau atlikote savo pareigå.

Galb∆t nor∂site dar kai kå padaryti. Jei j∆s¨ organizacija
didel∂, ßiå knygå galite duoti perskaityti atsakingas pareigas
uΩimantiems pavaldiniams. Leiskite jiems suprasti, kad netu-
rite nieko prieß alkoholikus savo ^staigoje. J∆s¨ pavaldiniai
kartais patenka ̂  kebliå pad∂t^. DaΩnai jiems pavald∆s Ωmon∂s
yra j¨ draugai. D∂l vienos ar kitos prieΩasties jie dangsto savo
darbuotojus tik∂damiesi, kad reikalai pasitaisys. Stengdamie-
si pad∂ti sunkiems girtuokliams, kurie jau seniai tur∂jo b∆ti
atleisti iß darbo, arba kuriems b∆t¨ suteikta galimyb∂ sveikti,
jie daΩnai rizikuoja savo paçi¨ pad∂timi.

Perskait´ ßiå knygå, atsakingas pareigas uΩimantys pavaldi-
niai gal∂t¨ nueiti pas tok^ Ωmog¨ ir pasakyti maΩdaug taip:
„Klausyk, Edi. Ar tu nori liautis g∂r´s? Tu statai mane ̂  nema-
loniå pad∂t^ kiekvienå kartå, kai prisigeri. Tai nesåΩininga tiek
mano, tiek firmos atΩvilgiu. Aß ßiek tiek suΩinojau apie alko-
holizmå. Jei tu alkoholikas, esi sunkus ligonis. Tu elgiesi kaip
sergantis Ωmogus. Firma nor∂t¨ tau pad∂ti, ir, jei tave domina,
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yra ißeitis. Jei priimsi pagalbå, tavo praeitis bus uΩmirßta, o
faktas, kad gydeisi, nebus minimas. Taçiau jei negali ar nenori
liautis gerti, manau, tur∂tum ißeiti iß darbo“.

J∆s¨ atsakingasis darbuotojas gali nepritarti tam, kas para-
ßyta ßioje knygoje, – neb∆tina jå rodyti jo pavaldiniui alkoho-
likui. Svarbiausia, kad bent suvoks problemå ir jo daugiau
nebeklaidins eiliniai paΩadai. Jis gal∂s uΩimti itin såΩiningå ir
dorå pozicijå pavaldinio alkoholiko atΩvilgiu ir netur∂s prie-
Ωasçi¨ j^ dangstyti.

Ißvada b∆t¨ tokia: nereik∂t¨ atleisti Ωmogaus vien d∂l to,
kad jis alkoholikas. Jei nori liautis g∂r´s, jam reikia suteikti
realiå galimyb´. Jei negali ar nenori nustoti, j^ reik∂t¨ atleisti.
Ißimçi¨ b∆na retai.

Manome, laikydamiesi tokio poΩi∆rio, pasieksite keli¨ da-
lyk¨: susigråΩinsite gerå Ωmog¨, ir nejausite sunkumo atsikra-
tydami t¨, kurie negali ar nenori sustoti. Alkoholizmas gali
padaryti dideli¨ nuostoli¨ j∆s¨ organizacijai: ßvaistomas lai-
kas, prarandami Ωmon∂s ir reputacija. Tikim∂s, m∆s¨ patari-
mai pad∂s jums sumaΩinti nuostolius. Manome, protingai sa-
kom, jog laikas baigti su tais praradimais ir suteikti galimyb´
sveikti Ωmogui, kuris to vertas.

Toks poΩi∆ris buvo ißd∂stytas vieno didelio pramoninio kon-
cerno prezidentui. Jis pasak∂: „Be galo dΩiaugiuosi, kad j∆s,
vyrai, ^veik∂te g∂rimo problemå. Taçiau m∆s¨ kompanija lai-
kosi politikos, kad nereikia kißtis ̂  darbuotoj¨ asmeninius da-
lykus. Jei Ωmogus geria tiek daug, kad d∂l to nukençia darbas,
mes j^ atleidΩiame. Ne^sivaizduoju, kuo j∆s galite mums pad∂ti.
Kaip matote, pas mus n∂ra joki¨ problem¨, susijusi¨ su alko-
holiu“. Ta pati kompanija kiekvienais metais ißleidΩia milijonus
tyrimams. Jos produkcijos savikaina skaiçiuojama deßimti-
mis milijon¨. Jai priklauso poilsiaviet∂s ir pramog¨ centrai.
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Kompanija apdraudΩia savo darbuotojus. Ji labai suinteresuota
darbuotoj¨ gerove tiek iß Ωmonißkumo, tiek d∂l verslo. O d∂l
alkoholizmo – jie tiesiog netiki, kad tokia problema yra.

Galb∆t tai tipißkas poΩi∆ris. Mums visiems, daug maçiu-
siems verslo gyvenimo, bet tik alkoholiko akimis, lieka ßypso-
tis ißgirdus nuoßirdΩiå ßio dΩentelmeno nuomon´. Jis veikiau-
siai patirt¨ ßokå suΩinoj´s, kiek kasmet alkoholizmas kainuo-
ja jo organizacijai. Toje kompanijoje gal yra daug tikr¨, gal ir
potenciali¨ alkoholik¨. Mes ^sitikin´ – dideli¨ ^moni¨ vado-
vai daΩniausiai menkai nutuokia, kaip plaçiai paplitusi ßi b∂-
da. Net jei manote, kad j∆s¨ organizacijoje n∂ra problem¨ d∂l
alkoholio, vert∂t¨ dar kartå ̂ d∂miau paΩvelgti – galb∆t atrasi-
te kai kå ^domaus.

Ûinoma, ßiame skyriuje kalbama apie alkoholikus – sergan-
çius, ligos paΩeistus Ωmones. Tie, kuriuos m∆s¨ draugas vi-
ceprezidentas tur∂jo galvoje, yra Ωmon∂s, kurie nuolat arba
be saiko geria. Be jokios abejon∂s, jiems tokia politika tinka.
Taçiau viceprezidentas neskiria ßio tipo Ωmoni¨ nuo tikr¨ al-
koholik¨.

Nereikia manyti, kad darbuotojui alkoholikui reikia daug
d∂mesio, jam teks skirti marias laiko ar laikyti ißskirtiniu. Pa-
prastai Ωmon∂s, kurie sveiksta, to n∂ nenor∂s. Jie nepiktnau-
dΩiaus, tik dirbs kaip aps∂sti ir d∂kos jums iki pat mirties.

Íiandien aß turiu nedidel´ kompanijå. Du mano darbuotojai
alkoholikai padaro tiek, kiek penki normal∆s prekybos vadybi-
ninkai. Kod∂l jiems taip nedirbus? J¨ poΩi∆ris iß esm∂s pasikei-
t∂, jie buvo ißgelb∂ti iß gyvo pragaro. Aß dΩiaugiuosi kiekviena
akimirka, kuriå praleidau pad∂damas jiems atsitiesti.*

* Ûr. Priedå VI. Mums b∆t¨ malonu sulaukti iß j∆s¨ Ωini¨, jei galime kuo
nors pad∂ti.
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Vienuoliktas skyrius

TAVO  V I Z I JA

DAUGELIUI normali¨ Ωmoni¨ g∂rimas siejasi su ßventißka
nuotaika, kompanija ir vaizduot∂s ß∂lsmu. Jis atpalaiduoja nuo
r∆pesçi¨, monotonijos ir nerimo, suartina su draugais. Ißg∂rus
apima jausmas, kad gyventi puiku. Visai ne taip buvo mums
paskutin∂mis sunkaus girtavimo dienomis. Seni malonumai
buvo ißgarav´, telik´ prisiminimuose. Ûavi¨ praeities akimir-
k¨ niekuomet nepavykdavo sugråΩinti. Mes nuolat aistringai
troßkome m∂gautis gyvenimu kaip seniau. Mus persekiojo
skausmingai ^kyri mintis, kad geb∂jimas kontroliuoti alkoho-
lio vartojimå stebuklingai sugr^ß, ir gal∂sime gyventi kaip anks-
çiau. Vis iß naujo band∂me, bet kiekvienas bandymas baigda-
vosi nes∂kme.

Kuo labiau Ωmon∂s dar∂si mums nepakant∆s, tuo labiau to-
lome nuo visuomen∂s ir paties gyvenimo. Kai tapome
k a r a l i a u s  a l k o h o l i o  tarnais, drebançiais jo beprotißkos
karalyst∂s gyventojais, aplink mus pasklido ßiurpi vienißumo
migla. Ji vis tirßt∂jo, ir tapo tamsu. Kai kurie ießkodavome
prieglobsçio landyn∂se, tik∂damiesi rasti kompanijå, kuri mus
supras ir palaikys. Tam kartui susirasdavome, trumpai uΩsimirß-
davome, o v∂liau atsipeik∂davome. È mus Ωvelg∂ k e t u r i
r a i t e l i a i: s i a u b a s, s å m y ß i s, Ω l u g i m a s, n e v i l t i s.
Nelaimingi geriantieji, skaitantys ß^ puslap^, mus supras.

Retkarçiais sunkus girtuoklis blaiviå akimirkå teigia: „Aß
visai to nepasiilgau. Jauçiuosi geriau ir darbas eina sklandΩiau.
Geriau leidΩiu laikå“. Mes, ißsprend´ g∂rimo problemå gir-
tuokliai, tik ßypsom∂s ißgird´ tokius ΩodΩius. Ûinome – m∆s¨
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draugas elgiasi kaip berniukas, kuris mãno ßvilpavimu ̂ veiksiås
tamsos baim´. Jis apgaudin∂ja save, o mintyse atiduot¨ bet kå,
kad nepasteb∂tas gal∂t¨ ißlenkti pustuzin^ stikliuk¨. Netrukus
jis v∂l bandys gr^Ωti prie sen¨j¨ ^proçi¨, nes jo nedΩiugina blai-
vyb∂. Jis negali ^sivaizduoti gyvenimo be alkoholio. Ateis die-
na, ir jis negal∂s ^sivaizduoti gyvenimo nei su alkoholiu, nei be
jo. Tuomet paΩins tok^ vienißumå, kok^ patyr∂ nedaugelis. Jis
bus ties praraja. Jis nor∂s mirti.

Mes papasakojome, kaip pakilome iß dugno. Tu sakai: „Taip,
aß pasireng´s. Taçiau ar tur∂siu b∆ti toks kvailas, nuobodus
bambeklis, kaip tie mano paΩ^stami teisuoliai? Ûinau, kad pri-
valau atsisakyti alkoholio, taçiau kaip? Ar jums Ωinoma, kuo
j^ galima pakeisti?“

Taip, pakeisti yra kuo. Tai Anonimini¨ alkoholi¨ draugija.
Ir tai daugiau nei pakaitas. Çia tu ißsivaduosi nuo r∆pesçi¨,
monotonijos, nerimo. Tavo vaizduot∂ gaus ^kv∂pimo. Paga-
liau gyvenimas ^gis prasm´. Prieß akis – turiningiausi tavo eg-
zistencijos metai. Mes visa tai radome draugijoje, rasi ir tu.

„Kaip tai ^vyks? – klausi. – Kur aß rasiu tuos Ωmones?“
Tu sutiksi naujuosius draugus savo aplinkoje. Íalia tav´s

negav´ pagalbos mirßta alkoholikai, jie – lyg Ωmon∂s sk´stan-
çiame laive. Jei gyveni didesniame mieste, aplinkui j¨ ßimtai.
Daugiau ar maΩiau smuk´, turtingi ir vargßai – b∆simieji anoni-
miniai alkoholikai. Tarp j¨ rasi draug¨ visam gyvenimui. Jus
sies nauji nuostab∆s ryßiai, nes b∆dami kartu j∆s atsikratysite
nelaim∂s ir petys petin leisit∂s ^ m∆s¨ bendrå kelion´. Tuomet
suvoksi, kå reißkia aukotis, kad kiti gal∂t¨ ißlikti ir iß naujo at-
rasti gyvenimå. Tu suprasi tikråjå prasm´ ΩodΩi¨ „Myl∂k savo
artimå kaip pats save“.

Gali atrodyti ne^tik∂tina, jog Ωmon∂s v∂l taps laimingi, ger-
biami, naudingi. Kaip ^manoma pakilti iß tokio nuopuolio,
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atgauti reputacijå, ißsivaduoti iß nevilties? Atsakymas toks: jei
taip ̂ vyko mums, gali ̂ vykti ir tau. Mes ̂ sitikin´, kad taip ir bus,
jei nor∂si to labiau uΩ viskå ir ryßiesi pasinaudoti m∆s¨ patirtimi.
Stebukl¨ vis dar esama. Tai patvirtina m∆s¨ sveikimas!

Viliam∂s, pateikus ßiå knygå alkoholizmo uΩtvindytam pa-
sauliui Ωlug´ girtuokliai jå perskaitys ir pasinaudos patarimais.
Tikrai manome, kad daugelis j¨ atsistos ant koj¨ ir eis pirmyn.
Jie pasir∆pins tais, kurie dar serga. Anonimini¨ alkoholik¨
draugijos susiburs kiekviename mieste ir kaimelyje ir taps prie-
globsçiu tiems, kuriems r∆pi rasti ißeit^.

Skyriuje „Darbas su kitais“ suΩinojai, kaip mes elgiam∂s ir
padedame sveikti kitiems. Dabar ^sivaizduokime, kad pad∂jai
keletui ßeim¨ pasirinkti naujåj^ gyvenimo b∆då. Nor∂si Ωino-
ti, kaip veikti toliau. Manome, bus geriausia bendrais bruo-
Ωais nusakyti, kokia laukia ateitis – papasakoti tau apie m∆s¨
augançiå draugijå. Ítai trumpa istorija.

Prieß daugel^ met¨, 1935-aisiais, m∆s¨ narys verslo reika-
lais nuvyko ^ vienå vakarin^ miestå. S∂km∂s atveju jis b∆t¨
labai sutvirt∂j´s finansißkai. Tuomet jam tai buvo gyvybißkai
svarbu. Kelion∂ nepavyko. Jis buvo priverstas bylin∂tis, ir rei-
kalai galutinai susipainiojo. Vykstant teismo procesui j^ ap∂m∂
slog∆s ir prießtaringi jausmai.

Jis buvo svetimoje vietoje, kart∂lio prisl∂gtas, diskredituotas
ir beveik be pinig¨. Blaivus dar tik keletå m∂nesi¨, jis jaut∂si
silpnas fizißkai ir suvok∂, kad jo b∆sena pavojinga. Jis labai
nor∂jo su kuo nors pasikalb∂ti – taçiau su kuo?

Vienå ni∆riå popiet´ jis vaikßtin∂jo vießbuçio foj∂, sukda-
mas galvå, kaip apmok∂ti såskaitå. Patalpos gale po stiklu
gul∂jo vietini¨ baΩnyçi¨ såraßas. Kitoje pus∂je mat∂si pravi-
ros durys ^ patraukl¨ barå. Viduje ßurmuliavo linksmi Ωmo-
n∂s – ten gal∂t¨ rasti kompanijå ir atsipalaiduoti. Galimas
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daiktas, jis neißdr^s leistis ^ paΩint^ ko nors neißg∂r´s ir pra-
leis savaitgal^ vienißas.

Ûinoma, jis negali gerti, taçiau kod∂l nepris∂dus prie stalo
su buteliu gaiviojo g∂rimo? Gal¨ gale, ar jis neißbuvo blaivus
ßeßis m∂nesius? Galb∆t gal∂t¨ ißlenkti tris taures alkoholio?
Tik ne daugiau! J^ ap∂m∂ baim∂. Jis pasijuto stovintis ant plo-
nyçio ledo. V∂l sena, klastinga beprotyb∂ – pirmoji taurel∂.
Drebulio kreçiamas apsigr´Ω∂ ir nu∂jo prie baΩnyçi¨ såraßo. J^
nusivijo iß baro sklindanti muzika ir vyr¨ balsai.

O kaip jo pareigos ßeimai ir Ωmon∂ms – na, tiems alko-
holikams, kurie mirs, nes taip ir nesuΩinos b∆do pasveikti?
Íiame mieste toki¨ turi b∆ti daug. Jis paskambins dvasinin-
kui. Blaivus måstymas v∂l sugr^Ωo – açi∆ Dievui. Pasirink´s
pirmå pasitaikiusiå baΩnyçiå iß såraßo, jis nu∂jo prie telefono
ir pak∂l∂ ragel^.

Dvasininkas nukreip∂ j^ pas vienå miestelio gyventojå. Anks-
çiau buv´s ^takingas ir gerbiamas, dabar jis skendo neviltyje
d∂l alkoholio. Situacija buvo ^prasta: namai sujaukti, Ωmona
serga, vaikai suglum´, skolos ir prarasta reputacija. Jis Ω∆tb∆t
troßko liautis g∂r´s, taçiau, nuoßirdΩiai ißband´s daugel^ b∆d¨,
neißman∂ kaip. Skausmingai suvok∂, kad yra ne visai norma-
lus, taçiau gerai nesuprato, kå reißkia b∆ti alkoholiku*.

Kai m∆s¨ biçiulis jam papasakojo apie save, Ωmogus sutiko,
kad visos jo valios pastangos nepad∂jo ilgiau ißb∆ti neg∂rus.
Jis neprießtaravo, jog tam b∆tinas dvasinis potyris, bet kaina
uΩ tai atrod∂ per didel∂. Jis papasakojo gyvenantis nuolat apim-
tas nerimo, kad kas nors nesuΩinot¨ apie jo alkoholizmå. J^
buvo ap∂musi ^prasta alkoholin∂ manija: eså apie jo g∂rimå

* Çia pasakojama apie pirmåj^ Bilo apsilankymå pas daktarå Bobå. Abu ßie
Ωmon∂s v∂liau ^k∆r∂ AA draugijå. Bilo gyvenimo istorija yra ßios knygos pra-
dΩioje; daktaro Bobo pasakojimas – po ßio skyriaus.
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Ωino vos vienas kitas. Jis ginçijosi: kod∂l tur∂t¨ prarasti tai,
kas liko iß verslo, atneßti dar daugiau kançi¨ ßeimai ir kaip
kvailys pripaΩinti, kas esås, Ωmon∂ms, kurie teikia l∂ß¨ pragy-
venimui? Jis teig∂ – daryt¨ bet kå, tik ne tai.

Susidom∂j´s vis d∂lto pasikviet∂ m∆s¨ biçiul^ ^ namus. Íiek
tiek v∂liau, manydamas, kad jau atgavo galimyb´ kontroliuo-
ti g∂rimå, jis baisiai uΩg∂r∂. Íis uΩg∂rimas buvo siaubingiau-
sias iß vis¨. Tuomet suprato, kad privalo rimtai paΩvelgti ^
savo problemå, ir Dievas suteiks jam j∂g¨ ißsilaisvinti.

Vienå rytå ryΩosi imti jaut^ uΩ rag¨ – apsisprend∂ papasa-
koti apie savo b∂då tiems, kuri¨ bijojo. Jo nuostabai, Ωmon∂s
jam buvo palank∆s. Be to, suΩinojo, kad daugeliui buvo Ωino-
ma apie jo g∂rimå. S∂d´s ^ automobil^, jis aplank∂ Ωmones,
kuriuos buvo nuskriaud´s. VaΩiuodamas visas dreb∂jo, nes jo
profesijos Ωmogui tai gal∂jo baigtis pragaißtingai.

Sugr^Ωo namo vidurnakt^, labai pavarg´s, bet laimingas. Nuo
to laiko n∂ karto neißg∂r∂. Dabar savo aplinkoje jis itin ger-
biamas Ωmogus. Per trisdeßimt girtavimo met¨ susikaupusios
skolos buvo atlygintos per ketverius.

Íi¨ dviej¨ draug¨ gyvenimas nebuvo lengvas. Patyr´ be ga-
lo daug sunkum¨, abu suvok∂, kad privalo gyventi aktyv¨ dva-
sin^ gyvenimå. Vienå dienå jie paskambino vietin∂s ligonin∂s
vyriausiajai medicinos seseriai. Ißd∂st´ reikalo esm´ pasiteira-
vo, ar ji turi kok^ tinkamå alkoholikå.

Sesel∂ atsak∂: „Taip, pas mus guli vienas egzempliorius. Jis kå
tik sumuß∂ porå seseli¨. Girtas jis tampa tikru beproçiu. O blaiv¨
nors prie Ωaizdos d∂k. Per pastaruosius ßeßis m∂nesius gul∂jo çia
aßtuonis kartus. Suprantate, kadaise jis buvo labai gerai Ωinomas
mieste advokatas. Mes kå tik stipriai j^ surißome“*.

 * Çia pasakojama apie Bilo ir Bobo pirmåj^ apsilankymå pas treçiåj^ AA nar^.
Taip 1935 m. Ohajo valstijoje, Akrono mieste, atsirado pirmoji AA grup∂.
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SprendΩiant pagal apraßymå, tai buvo ne itin daug Ωadantis
kandidatas. Kaip tokiais atvejais taikyti dvasinius principus,
dar nebuvo taip gerai suprantama, kaip dabar. Vienas iß drau-
g¨ papraß∂: „Perkelkite j^ ^ atskirå patalpå. Mes atvyksime“.

Po dviej¨ dien¨ b∆simasis Anonimini¨ alkoholik¨ narys stik-
lin∂mis akimis spoksojo ^ nepaΩ^stamuosius prie lovos. „Kas
j∆s, drauguΩiai? Kod∂l aß atskirame kambaryje? Anksçiau vi-
sada gul∂davau palatoje“.

Vienas lankytojas atsak∂: „Mes gydysime tave nuo alko-
holizmo“.

Nevilties perkreiptu veidu jis atkirto: „Jokios naudos. Ma-
n´s niekas nepataisys. Aß Ωuv´s. Pastaruosius tris kartus prisi-
g∂riau pakeliui iß ligonin∂s ^ namus. Man baisu ißeiti pro du-
ris. Pats nesuvokiu, kod∂l taip yra“.

Du biçiuliai valandå pasakojo jam apie savo girtuokliavi-
mo patirt^. O jis vis kartojo: „Tai aß. Tai apie mane. Aß irgi
taip geriu“.

Gulinçiajam jie sak∂, kaip stiprus apsinuodijimas alkoho-
liu, nuo kurio jis kençia, alina alkoholiko k∆nå ir ißkreipia
måstymå. Labai daug kalb∂jo apie protin´ b∆senå prieß pir-
måjå taurel´.

„Taip, tai apie mane, – teig∂ ligonis. – Viskas atitinka. J∆s,
biçiuliai, gerai ißmanote reikalå. Tik nesuprantu, kaip tai gali
pad∂ti man. J∆s, vyrukai, esate kaΩkas tokio. Kadaise aß irgi
toks buvau, bet dabar esu niekas. Iß to, kå papasakojote, geriau
nei bet kada suprantu, kad negaliu liautis g∂r´s“. Tai ißgird´
lankytojai pratr∆ko juoktis. B∆simasis anoniminis alkoholi-
kas pyktel∂jo: „Velniai raut¨, nematau nieko juokingo“.

Abu draugai pasakojo apie savo dvasin´ patirt^ ir programå
veiksm¨, kuriuos jie atliko.

Vyrukas nutrauk∂: „Anksçiau labai daΩnai lankiausi baΩny-
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çioje, bet tai nepad∂s. Rytais pagiringas melsdavausi Dievui ir
prisiekin∂jau, kad daugiau negersiu n∂ laßo. O jau devintå b∆-
davau uΩpyl´s akis“.

Kitå dienå Ωmogus buvo nusiteik´s palankiau. Jis jau per-
måst∂ visa, kå ißgirdo. „Galb∆t j∆s teis∆s. Dievas veikiausiai
gali viskå“. Paskui prid∆r∂: „Jis nedaug man pad∂jo, kai ban-
dΩiau ^veikti girtuoklyst´ pats vienas“.

Treçiå dienå advokatas patik∂jo savo gyvenimå k ∆ r ∂ j o
valiai ir globai. Jis buvo visißkai pasireng´s daryti viskå, kas
reikalinga. Jo Ωmona at∂jo vis dar nedr^sdama puosel∂ti vilçi¨,
nors jaut∂, kad kaΩkas pasikeit∂. Prasid∂jo dvasinis atbudimas.

Tå popiet´ jis apsireng∂ ir iß∂jo iß ligonin∂s laisvas Ωmogus.
Jis ̂ sitrauk∂ ̂  politin´ kampanijå, r∂Ω∂ kalbas, lank∂si ̂ vairiuose
Ωmoni¨ samb∆riuose ir daΩnai likdavo ten per nakt^. Tik ne-
dideliu bals¨ skirtumu pralaim∂jo rinkimin´ kovå. Taçiau at-
rado Dievå, o atrad´s J^, surado save.

Visa tai ^vyko 1935-¨j¨ birΩel^. Nuo tada jis niekuomet ne-
g∂r∂, tapo gerbiamas ir naudingas Ωmogus ir pad∂jo sveikti
daugeliui kit¨. Ilgai buv´s toli nuo baΩnyçios, v∂l tapo ^takin-
gu jos nariu.

Taigi matome – tame mieste buvo trys alkoholikai, kurie
jaut∂ b∆tinyb´ atiduoti kitiems tai, kå buvo gav´, – antraip
gr∂s∂ praΩ∆tis. Po keleto nes∂kming¨ bandym¨, atsirado ket-
virtas. Jis at∂jo patartas paΩ^stamo, gird∂jusio ßiå gerå Ωiniå.
Tai pasirod∂ esås pramußtgalvis jaunuolis, kurio t∂vai niekaip
negal∂jo ißsiaißkinti, nori jis liautis g∂r´s ar ne. T∂vai buvo
labai religingi Ωmon∂s. Juos ißtiko ßokas, kai s∆nus atsisak∂
tur∂ti bet koki¨ reikal¨ su baΩnyçia. Vaikinas siaubingai ken-
t∂jo d∂l savo l∂bavim¨. Atrod∂, jam niekuo negalima pad∂ti.
Vis d∂lto jis sutiko vykti ^ ligonin´ ir atsid∆r∂ tame paçiame
kambaryje, kur gul∂jo advokatas.
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J^ lank∂ trise. Netrukus jis pripaΩino: „Panaßu, kad j∆s¨
si∆lomos dvasin∂s id∂jos turi prasm´. Aß pasireng´s to imtis.
Matyt, mano t∂vukai buvo teis∆s“. Taip prie m∆s¨ draugijos
prisid∂jo dar vienas.

Vyras iß vießbuçio viså ß^ laikå – tris m∂nesius – vieß∂jo mieste.
Dabar jis ruoß∂si ißvykti namo, palik´s savo pirmåj^ biçiul^,
advokatå ir pramußtgalv^ vaikinukå. Tie Ωmon∂s atrado gyve-
nime visißkai nauj¨ dalyk¨. Jie Ωinojo, kad turi pad∂ti kitiems
alkoholikams, jei nori ißlikti blaiv∆s, taçiau ßis motyvas nebu-
vo svarbiausias. Stipresn∂ uΩ j^ buvo laim∂, kuriå jie jaut∂ tar-
naudami kitiems. Jie dalijosi savo namais, kukliomis l∂ßomis
ir noriai skyr∂ laisvalaik^ tokiems pat kençiantiems broliams.
Dienå ar nakt^ jie buvo pasiryΩ´ veΩti naujå Ωmog¨ ^ ligonin´,
v∂liau j^ lankyti. J¨ gretos augo. Jie patyr∂ keletå pribloßkiançi¨
nes∂kmi¨, – tuomet steng∂si paskatinti dvasiniam gyvenimui
bent Ωmogaus ßeimå, kad palengv∂t¨ j¨ nerimas ir kançia.

Per metus ir ßeßis m∂nesius ßiems trims vyrams pavyko pa-
d∂ti dar septyniems. Retå vakarå jie nesirinkdavo kurio nors
namuose – laimingi ißsivadav´ vyrai ir moterys, vis svarstan-
tys, kaip geriau pasidalyti savo atradimais su naujokais. Greta
neformali¨ susitikim¨, tapo ^prasta kartå per savait´ rengti
susirinkimå, kuriame gal∂jo dalyvauti visi, besidomintys dva-
siniu gyvenimu. Neskaitant draugyst∂s ir malonumo bendrauti,
svarbiausias susirinkimo tikslas buvo suteikti laiko ir vietå Ωmo-
n∂ms ißsakyti savo problemas.

Tai sudomino. Viena sutuoktini¨ pora leido rinktis ßiai keis-
tai kompanijai savo didΩiuliame name. Pamaçiusi j¨ veiklå,
pora taip susiΩav∂jo, kad ßiems reikalams uΩleido viså namå.
Jame lank∂si daug sutrikusi¨ Ωmon¨. Ten jos rado mylinçiå
ir supratingå draugijå moter¨, kurioms buvo paΩ^stamos j¨
b∂dos. Iß j¨ vyr¨ l∆p¨ jos ißgirdo, kas buvo nutik´ jiems. Ten
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ißklaus∂ patarim¨, kaip paguldyti savo aikßtingå vyrå ^ ligoni-
n´, kaip su juo elgtis, kai kitå kartå suklups.

Daug Ωmoni¨, dar kaip reikiant neatsipeik∂jusi¨ po gydymo
ligonin∂je, per ßi¨ nam¨ slenkst^ Ωeng∂ ^ laisv´. Daugelis çia
at∂jusi¨ alkoholik¨ iß∂jo gav´ atsakymå. Çia rinkosi linksma
kompanija, kuri juok∂si iß savo nelaimi¨ ir suprato j¨ b∂das.
Ligonin∂je alkoholikå aplank´ Ωmon∂s buvo padar´ ^sp∆d^,
taçiau galutinai jis ^tik∂jo v∂liau, namo virßutiniame kam-
baryje ißgird´s vyr¨ istorijas, labai panaßias ^ jo paties. Iß-
raißkingi moter¨ veidai, kaΩkas nenusakoma vyr¨ akyse,
^kvepianti ir ^elektrinta namo atmosfera – visa tai jam kuΩ-
d∂jo, kad pagaliau rado uΩuov∂jå.

Labai dalykißkas poΩi∆ris ^ problemas, pakantumas, laisvas
bendravimas, tikra demokratija, stulbinantis supratimas – tam
negal∂jai atsispirti. Ir vyrai, ir Ωmonos ißeidavo pakyl∂ti min-
ties, kad dabar patys gal∂s pad∂ti nelaim∂s ißtiktam paΩ^stamam
ir jo ßeimai. Jie Ωinojo, kad turi daugyb´ nauj¨ draug¨. Atrod∂,
jie paΩinojo ßiuos nepaΩ^stamuosius viså gyvenimå. Jie mat∂
stebukl¨; vienas toks stebuklas turi ^vykti ir jiems. Jie reg∂jo
d i d Ω i å j å  t i k r o v ´  – savo mylint^ ir visagal^ K∆r∂jå.

Dabar ßiame name vos telpa visi kas savait´ apsilankantys –
paprastai j¨ b∆na nuo ßeßiasdeßimt iki aßtuoniasdeßimt. Çia
traukia tiek toli, tiek arti gyvenantys alkoholikai. Íeimos iß
aplinkini¨ miest¨ sukaria ilgå keliå, kad b∆t¨ çia. Trisdeßimt
myli¨ nuo ßios vietos esançiame mieste yra 15 anonimini¨
alkoholik¨. Tai didelis miestas – mes manome, vienå dienå
jame esanti draugija narius skaiçiuos ßimtais*.

Anonimini¨ alkoholik¨ gyvenimas n∂ra vien samb∆riai ir
lankymasis ligonin∂se. Jei reikia, çia kasdien sprendΩiamos

* Raßyta 1939 metais.
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^sisen∂jusios b∂dos, padedama narplioti ßeimyninius nesutari-
mus, ^t∆Ω´ t∂vai ^kalbin∂jami suprasti s∆n¨, kurio ißsiΩad∂jo,
skolinami pinigai, padedama rasti darbå. Íirdingai sutinkamas
kiekvienas, rimtai nusiteik´s sveikti, – çia n∂ra praradusi¨
per daug garb∂s ar smukusi¨ pernelyg Ωemai. Çia pamirßti
socialiniai skirtumai, niekinga konkurencija ir pavydas. Ißsi-
gelb∂jusiems iß to paties suduΩusio laivo, pasveikusiems ir
Dievo suvienytiems, ßirdis ir protus paskyrusiems kit¨ gerovei
nustoja reikßm∂s dalykai, kurie labai svarb∆s kitiems. Kaip
kitaip gali b∆ti?

Daugelyje rytini¨ ßalies miest¨ viskas vyksta maΩdaug taip
pat. Viename j¨ yra gerai Ωinoma ligonin∂, kur gydomi alko-
holikai ir narkomanai. Prieß ßeßerius metus vienas m∆s¨ narys
buvo jos pacientu. Pirmå kartå daugelis iß m∆s¨ toje ligonin∂-
je pajaut∂ Dievo  e s y b ´  ir  g a l i å . Esame labai d∂kingi ten
dirbançiam gydytojui, kuris papasakojo apie savo tik∂jimå m∆-
s¨ veikla, nors tai gal∂jo blogai atsiliepti jo darbui.

Kas kelios dienos ßis gydytojas perteikia m∆s¨ poΩi∆r^ savo
pacientams. Suvokdamas m∆s¨ veiklos esm´, jis nuΩi∆ri ir at-
renka tuos, kurie nori ir gali sveikti dvasiniu pagrindu. Dau-
gelis m∆s¨, buvusi¨ pacient¨, einame ten pad∂ti. Íiame Ryt¨
mieste vyksta tokie pat neformal∆s susirinkimai, kokius apra-
ß∂me. Juose pamatysi daugyb´ dalyvi¨, lygiai taip pat greitai
uΩsimezgançiå draugyst´, abipus´ paramå, kaip ir vakarinia-
me mieste. DaΩnai keliaujame tarp Ryt¨ ir Vakar¨. Manome,
ateityje dar daΩniau keisim∂s naudinga patirtimi.

Viliam∂s, kad ateis diena, kai kiekvienas vykstantis ^ bet
kuriå vietå alkoholikas ras ten Anonimini¨ alkoholik¨ drau-
gijå. Tam tikra prasme tai jau tampa tikrove. Kai kurie esame
verslininkai ir daug vaΩin∂jame. Dviej¨, trij¨ ar penki¨ Ωmo-
ni¨ grupel∂s buriasi naujose vietose, padedant dviem dides-
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niems m∆s¨ centrams. Kai tik gali, keliaujantys nariai uΩsuka
^ naujas grupes. Tokiu b∆du galime ißtiesti pagalbos rankå ki-
tam ir drauge apsisaugoti nuo pagund¨ kelion∂je. Kiekvienas
vaΩin∂jantis gali papasakoti, koki¨ j¨ pasitaiko*.

Taip m∆s¨ gretos auga. Tu taip pat gali imtis veiklos, net jei
esi vienas su ßia knyga rankoje. Tikime ir viliam∂s, kad joje
paraßyta viskas, nuo ko tau reikia prad∂ti.

Ûinome, kå tu manai. Sakai sau: „Man neramu, aß vienas.
Aß negaliu to daryti“. Tu gali. Tiesiog pamirßai, kad suradai
ßaltin^ j∂gos, daug galingesn∂s uΩ tave pat^. PaΩinus jå tereikia
ryΩto, kantryb∂s ir darbo, kad pakartotum tai, kå dar∂me mes.

PaΩ^stame AA nar^, kuris apsigyveno dideliame mieste. Per
kelias savaites jis pamat∂, kad ten vienoje kvadratin∂je mylio-
je gyvena daugiau alkoholik¨ nei bet kuriame kitame ßalies
mieste. Tai vyko vos kelios dienos prieß tai, kai raß∂me ßias
eilutes (1939 m.). Vietos valdΩia buvo labai susir∆pinusi tokia
pad∂timi. M∆s¨ biçiulis susisiek∂ su Ωinomu psichiatru, atsa-
kingu uΩ to miesto Ωmoni¨ psichin´ sveikatå. Gydytojas buvo
nepaprastai noriai nusiteik´s taikyti bet kur^ veiksmingå me-
todå, kad tik situacija pasitaisyt¨. Taigi jis pasiteiravo, kå m∆-
s¨ draugas gali pasi∆lyti.

M∆s¨ biçiulis ∂m∂ pasakoti. Suveik∂ puikiai: gydytojas su-
tiko pabandyti tai su savo pacientais ir alkoholikais iß kitos
klinikos. Biçiulis susitiko su vyriausiuoju didel∂s valstybin∂s
ligonin∂s psichiatru, kad atrinkt¨ alkoholikus iß nelaim∂li¨
srauto, pl∆dusio ^ ßiå ^staigå.

Taigi m∆s¨ uolus biçiulis netrukus tur∂s gausyb´ draug¨.
Kai kurie galb∆t Ωlugs ir niekuomet nepakils, taçiau, jeigu ti-

*Anoniminiams alkoholikams b∆t¨ malonu gauti iß j∆s¨ Ωiniå.
Adresas: P. O. Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, USA;
Lietuvoje: P. d. 2304, Vilnius-50, arba: anonalko@delfi.lt
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k∂sime m∆s¨ patirtimi, daugiau nei pus∂ t¨, kuriuos jis aplan-
kys, taps Anonimini¨ alkoholik¨ nariais. Jei mieste bus nors
keletas, kurie atrado save ir paΩino dΩiaugsmå pad∂ti kitiems
gr^Ωti ^ gyvenimå, jie nesustos, kol nesuteiks galimyb∂s sveikti
kiekvienam ßiame mieste, – jei tik gali ir nori.

Tu vis dar gali manyti: „Man nepavyks pabendrauti su ra-
ßiusiais ßiå knygå“. Neb∆kime tokie tikri. Viskå lems Dievas,
tod∂l pirmiausia visada turi pasikliauti Juo. Jis nurodys tau,
kaip suburti norimå draugijå*.

M∆s¨ knyga yra tik pasi∆lymai. Suvokiame, kad Ωinome
nedaug. Tau ir mums Dievas nuolat atskleis daugiau. Rytais
medituodamas paklausk Jo, kaip tå dienå gali b∆ti naudingas
dar sergançiam Ωmogui. Atsakymo sulauksi, jei tik tavo paties
kieme bus tvarka. Akivaizdu, tu negali perteikti to, ko pats ne-
turi. Pasistenk, kad tavo santykis su Dievu b∆t¨ teisingas. Tuo-
met tu ir nesuskaiçiuojama daugyb∂ kit¨ sulauks nepaprast¨
^vyki¨. Mums tai – d i d i  t i e s a.

Atsiduok Dievui tokiam, kok^ J^ supranti. PripaΩink savo kal-
tes Jam ir savo draugams. Paßalink praeities griuv∂sius. Dosniai
dalykis tuo, kå suradai, ir prisid∂k prie m∆s¨ – gyvensime kartu
dvasios biçiulyst∂je. Eidamas l a i m i n g o  l i k i m o  k e l i u,
tu tikrai sutiksi kuriuos nors iß m∆s¨.

Telaimina ir tegloboja tave Dievas – dabar ir visados.

* Raßyta 1939 m. 2006-aisiais pasaulyje veikia apie 106 000 grupi¨.
AA veikia apytikriai 180 ßali¨. Lietuvoje yra apie 130 AA grupi¨.J. Basanavičiaus a. 16, Birštonas, LT-59211, info@aalietuvoje.org
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2022-aisiais pasaulyje veikia daugiau nei 123 000 grupių.
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AA pirmeivi¨ pasakojimai

D A KTA R O  B O B O  KO Í M A RA S

Daktaras Bobas yra vienas iß dviej¨
Anonimini¨ alkoholik¨ draugijos pradinink¨.

Pirmoji jo nenutr∆kstamos blaivyb∂s diena – 1935 met¨
birΩelio deßimtoji – yra ir m∆s¨ draugijos ^k∆rimo diena.

Iki pat mirties 1950 metais savo patirt^ jis perteik∂
daugiau nei penkiems t∆kstançiams alkoholik¨,

 vyr¨ ir moter¨, ir visiems jiems teik∂ medicinin´
pagalbå negalvodamas apie atlyg^.

Íiame ßventame darbe Ohajo Akrono miesto Ív. Tomo
ligonin∂je jam pasiaukojamai talkino sesel∂ Ignacija,

viena kilniausi¨ m∆s¨ draugijos biçiuli¨.

GIMIAU Naujosios Anglijos kaimelyje, turinçiame septy-
nis t∆kstançius gyventoj¨. Kiek pamenu, dorovinis lygis m∆-
suose buvo daug aukßtesnis nei ^prasta. M∆s¨ apylink∂je ne-
buvo pardavin∂jamas alus ar kiti alkoholiniai g∂rimai. Ißimtis
buvo tik Valstijos alkoholio agent∆ra – jei pavykdavo ^tikinti
jos atstovå, kad alkoholio b∆tinai reikia, gal∂davai ̂ sigyti pin-
tå*. O nepavykus ^tikinti pirk∂jui tekdavo gr^Ωti tußçiomis,

* 0,47 litro (red.).
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negavus vaisto, kuris, kaip v∂liau ∂miau manyti, buvo pana-
c∂ja nuo vis¨ Ωmogißk¨ b∂d¨. Kai kurie parsigabendavo alko-
holio iß Bostono arba Niujorko, taçiau dauguma padori¨ mies-
telio gyventoj¨ Ωi∆r∂jo ̂  juos nepalankiai ir su nepasitik∂jimu.
Miestelyje buvo baΩnyçi¨ ir mokykl¨, ten ir aß prad∂jau eiti
mokslus.

Mano t∂vas buvo ißsilavin´s, visuomen∂ vertino jo sugeb∂-
jimus. T∂vai labai aktyviai dalyvavo baΩnytin∂je veikloje. Abu
jie buvo labiau nei vidutinißkai intelektualiai ißprus´.

Nelaimei, buvau vienturtis, ir tai galb∆t nul∂m∂ mano sa-
vanaudißkumå, kuris tur∂jo didel∂s ^takos alkoholizmui.

Vaikyst∂je iki pat gimnazijos buvau daugiau ar maΩiau ver-
çiamas lankyti baΩnyçiå, sekmadienin´ mokyklå, vakarines apei-
gas, pirmadienio vakaro Krikßçionißkåj^ sekimå, retkarçiais –
treçiadienio vakarines mald¨ sueigas. Tai suk∂l∂ prießingå
efektå – aß nusprendΩiau, jog, ißtr∆k´s iß t∂v¨ valdΩios, niekada
neperΩengsiu baΩnyçios slenksçio. Íio sprendimo tvirtai laikiausi
keturiasdeßimt met¨, ißskyrus atvejus, kai aplinkyb∂s susiklos-
tydavo taip, kad neiti b∆t¨ buv´ neißmintinga.

Baig´s gimnazijå, ketverius metus prasimokiau viename
geriausi¨ ßalies koledΩ¨; tada ir g∂rimas tapo vienu svarbiau-
si¨ nepamokini¨ uΩsi∂mim¨. Taip elg∂si beveik visi. Aß gerda-
vau vis daΩniau ir patyriau gausyb´ malonum¨ – be joki¨
didesni¨ fizini¨ ar finansini¨ r∆pesçi¨. Rytais po ißgertuvi¨
jausdavausi daug geriau uΩ savo sug∂rovus – jie b∆davo bau-
dΩiami (o gal laiminami) rytinio tåsymo kançiomis. N∂ kar-
to gyvenime man neskaud∂jo galvos. Visa tai dabar leidΩia
manyti, kad nuo pat pradΩi¨ buvau alkoholikas. Visas mano
gyvenimas, atrod∂, sukosi taip, kad dariau tik tai, ko man
norisi, neatsiΩvelgdamas ̂  niekieno teises, norus ar privilegi-
jas; metams b∂gant tokia nuostata stipr∂jo. Broleli¨ girtuok-
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li¨ akimis, mokyklå baigiau „summa cum laude“*, bet deka-
nui, reikia pasakyti, taip neatrod∂.

Kitus trejus metus praleidau Bostone, Çikagoje ir Monrealy-
je, dirbau dideliame pramon∂s koncerne – pardavin∂jau gele-
Ωinkelio ̂ rangå, ̂ vairi¨ r∆ßi¨ benzininius variklius ir kitus dide-
lius ̂ rengimus. Tuo metu g∂riau tiek, kiek leido mano pinigin∂,
vis dar be dideli¨ nemalonum¨, nors rytais kartais visas dreb∂-
davau. Per tuos trejus metus nebuvau darbe tik pus´ dienos.

Mano kitas Ωingsnis buvo studijos viename didΩiausi¨ ßa-
lies universitet¨. G∂riau daug nuoßirdΩiau nei anksçiau. D∂l
sugeb∂jimo ißgerti milΩinißkå kiek^ alaus buvau priimtas ^ vie-
nå g∂r∂j¨ brolijå ir greitai tapau vienu iß jos lyderi¨. Eidamas
^ rytines paskaitas, nors b∆davau puikiai pasiruoß´s, daΩnai
pasukdavau atgal ^ brolijos b∆stin´ vien d∂l k∆nå kreçiançio
drebulio; bijojau b∆ti pakviestas atsakin∂ti, kadangi, b∆damas
labai nervingas ir suirz´s, gal∂jau ißkelti kokiå scenå.

Pad∂tis vis blog∂jo, tai t´s∂si iki antro kurso, pavasario, kai
po ilgos girtuoklyst∂s nutariau nebaigti semestro, susid∂jau
daiktus ir ißvykau pas draugå ^ Pietus, kur ketinau praleisti
m∂nes^ didel∂je fermoje. Kai galvoje praßvies∂jo, supratau, kad
mesti mokslå b∆t¨ kvaila. NusprendΩiau geriau gr^Ωti ir t´sti
studijas. Sugr^Ω´s pamaçiau, kad fakulteto vadovyb∂ mano ki-
taip. Tik po ilg¨ ̂ tikin∂jim¨ jie leido man gr^Ωti ir laikyti egza-
minus. Ißlaikiau gana gerai. Bet jie buvo pasibais∂j´ manimi ir
sak∂, kad pasistengs apsieiti be man´s. Po ilg¨ kankinançi¨
pokalbi¨ gal¨ gale man buvo ^skaityti kreditai, ir ruden^ aß
migravau ̂  kitå gars¨ universitetå kaip treçio kurso studentas.

Çia ∂miau taip smarkiai gerti, kad bendruomen∂s, kur gy-
venau, biçiuliai buvo priversti ißkviesti mano t∂vå. Ilgå keliå
atvyk´s t∂vas bergΩdΩiai band∂ atvesti mane ^ teisingå keliå.
* kaip pirm∆nas (lot.).
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Tai maΩai pad∂jo, aß g∂riau dar smarkiau ir stipresnius g∂ri-
mus nei anksçiau.

Ypaç klaikiai uΩg∂riau prieß baigiamuosius egzaminus. Ran-
kos taip virp∂jo, kad vos nulaikiau pießtukå. Atidaviau egzami-
natoriams gal tris visißkai tußçius klausimynus. Aißku, greitai
buvau ißkviestas ant kilimo, ir jie pri∂m∂ sprendimå, kad turiu
pakartoti viså paskutini¨ dviej¨ ketvirçi¨ kurså, be to, privalau
ißlikti absoliuçiai sausas, jeigu noriu baigti mokslus. Taip ir
buvo: ^rodΩiau savo fakultetui, kad galiu visai pakençiamai
mokytis ir elgtis.

Elgiausi taip pagirtinai, kad man pavyko uΩsitikrinti taip trokß-
tamå internat∆rå viename Vakar¨ mieste. Ten praleidau dvejus
metus. Buvau labai uΩsi∂m´s, retai kada ißeidavau iß darbo ligo-
nin∂je, taigi ir netur∂jau galimybi¨ ^sivelti ^ kokiå b∂då.

Po t¨ dvej¨ met¨ miesto centre atidariau savo kabinetå.
Tur∂jau ßiek tiek pinig¨, daug laiko ir skaudant^ skrand^. Greitai
patyriau, kad skrandΩio skausmus maΩiausiai kelioms valan-
doms palengvina pora taureli¨, taigi gr^Ωti prie ankstesnio ne-
saikingo piktnaudΩiavimo visai nebuvo sunku.

UΩ tai tur∂jau mok∂ti savo sveikata, tod∂l, vildamasis ißsi-
gelb∂ti, maΩiausiai tuzinå kart¨ savanorißkai buvau uΩsidar´s
^ vietin´ gydyklå. Atsid∆riau tarp Scil∂s ir Charibd∂s: kai ne-
g∂riau, mane kankino skrandis, kai g∂riau – nervai. Po trej¨
toki¨ met¨ syk^ patekau ^ vietos ligonin´. Gydytojai band∂
man pad∂ti, bet aß arba prißnekindavau draugus slapta atneßti
butel^, arba pasivogdavau alkoholio paçioje ligonin∂je; mano
b∆kl∂ sparçiai blog∂jo.

Gal¨ gale t∂vui teko atsi¨sti man daktarå iß t∂vißk∂s, ir
jam kaΩkaip pavyko pargabenti mane ^ gimtin´. Apie du m∂-
nesius pragul∂jau lovoje, kol paj∂giau ißeiti iß nam¨. Pasilikau
miestelyje dar porå m∂nesi¨, paskui gr^Ωau t´sti praktikå.
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Arba buvau labai ißsigand´s d∂l to, kas ^vyko, arba mane taip
paveik∂ tas daktaras, o veikiausiai – ir tas, ir anas, taigi ne-
ißg∂riau n∂ taurel∂s iki to laiko, kol ßalyje buvo ̂ vestas „sausas
^statymas“.

Kai buvo priimta Aßtuonioliktoji Konstitucijos pataisa, pa-
sijauçiau pakankamai saugus. Maniau, kiekvienas nusipirks
po keletå buteli¨ ar d∂Ωi¨ alkoholio – tiek, kiek leis valstyb∂,
ir tos atsargos greitai baigsis. Nieko neatsitiks, jei ir aß truput^
pagersiu. Tuo metu dar neΩinojau, kad vyriausyb∂ suteik∂
mums, gydytojams, galimyb´ ^sigyti praktißkai neribotå kiek^
spirito; neΩinojau ir apie kontrabandininkus, kurie greitai pasi-
rod∂ horizonte. PradΩioje g∂riau saikingai, taçiau netrukus gr^-
Ωau prie sen¨ ^proçi¨, kurie anksçiau taip li∆dnai baigdavosi.

Per ateinançius keletå met¨ man ißsivyst∂ dvi ryßkios fobijos:
viena iß j¨ buvo baim∂ neuΩmigti, kita – baim∂, kad pritr∆ks
alkoholio. Nebuvau turtingas ir Ωinojau, kad turiu b∆ti pa-
kankamai blaivus, jei tik noriu uΩsidirbti pinig¨, prießingu
atveju negal∂siu ^sigyti alkoholio. Tod∂l ilgå laikå susilaiky-
davau nuo rytin∂s taur∂s, nors jos ir baisiai nor∂josi. Vietoj to
apraminti drebuliams vartojau dideles doz∂s raminam¨j¨. Tai
man ̂ var∂ didΩiul^ nerimå. Kartais pasiduodavau rytiniam po-
traukiui ißgerti ir per keletå valand¨ apsvaigdavau taip, kad
nebegal∂davau dirbti. Tai kliudydavo ir kå nors parsineßti va-
karui – tada kamuodavo bemieg∂s naktys, vartymasis nuo ßono
ant ßono ir nepakeliamas drebulys iß ryto. Man uΩteko proto
penkiolika met¨ nesirodyti ligonin∂je ißg∂rus, labai retai ne-
blaivus priimdavau pacientus. Kartais sl∂pdavausi viename
klube, kurio nariu buvau, kartais apsigyvendavau vießbutyje
ißgalvota pavarde. Bet draugai daΩniausiai mane surasdavo, ir
aß gr^Ωdavau namo, jei jie paΩad∂davo, kad man´s nekoneveiks.

Jei Ωmona ruoßdavosi kur nors po piet¨ ißeiti, iß anksto
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pasir∆pindavau didel∂mis alkoholio atsargomis, slapta parsi-
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* Íio spektaklio personaΩas taip pat sl∂pdavo buteliukus kojin∂se (red. past.).
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buvo paΩadai, kurie retai ißlaikydavo mane blaiv¨ net tå die-
nå, nors Ωad∂davau iß visos ßirdies.

Tiems, kurie yra link´ eksperimentuoti, tur∂çiau pamin∂ti
vadinamåj^ „alaus eksperimentå“. Kai v∂l buvo leista prekiau-
ti alumi, maniau, esu saugus. Jo gal∂siu gerti kiek noriu. Tai
nekenksminga, nuo alaus dar niekas nenusig∂r∂. Taigi su savo
gerosios Ωmonos leidimu prisikaupiau jo pilnå r∆s^. Greitai
per dienå jau ißgerdavau maΩiausiai pusantros d∂Ω∂s. MaΩ-
daug per du m∂nesius priaugau apie trisdeßimt svar¨, atro-
dΩiau kaip parßas, vargino dusulys. Tuomet kilo mintis, kad
nuo man´s trenkiås alaus kvapas neleis Ωmon∂ms suprasti, kå
iß tikr¨j¨ geriu, taigi savo al¨ ∂miau stiprinti grynu spiritu.
Rezultatas, aißku, buvo apverktinas. Tuo ir baigiau „eksperi-
mentå“ su alumi.

MaΩdaug tuo metu likimas suved∂ su grupe Ωmoni¨, kurie
mane patrauk∂, nes atrod∂ or∆s, sveiki ir laimingi. Jie kalb∂jo
laisvai, nesivarΩydami; man taip niekada neißeidavo. Atrod∂ la-
bai sveiki ir laisvai jaut∂si bet kurioje situacijoje. Dar daugiau –
buvo matyti, kad jie laimingi. Aß visuomet nepasitik∂jau savi-
mi, daΩniausiai b∆davau ^sitemp´s, mano sveikata balansavo
ant kritin∂s ribos – buvau visai apgail∂tinas. Jauçiau, kad jie
turi kaΩkå, ko man tr∆ksta ir kas dabar gali pad∂ti. Supratau –
tas kaΩkas yra dvasin∂s prigimties, – tai nelabai mane viliojo,
bet pamaniau, kad blogiau nebus. Dvejus su puse met¨ aß sky-
riau tam daug laiko, gilinausi, bet, nepaisant to, prisigerdavau
kiekvienå vakarå. Skaiçiau viskå, kå radau, ir kalb∂jausi su vi-
sais, kurie, kaip man atrod∂, kå nors apie tai Ωino.

Tuo labai susidom∂jo ir mano Ωmona. Jos dom∂jimasis pa-
laik∂ manåj^, nors niekada nejutau, kad çia gali b∆ti alkoholi-
n∂s problemos sprendimas. Niekada nesuΩinosiu, kaip per vi-
sus tuos metus Ωmona ißsaugojo tik∂jimå ir narså, – bet ji buvo
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tokia. Jei b∆t¨ kitaip, man´s jau seniai nebeb∆t¨ tarp gyv¨j¨.
Mes, alkoholikai, d∂l kaΩkoki¨ prieΩasçi¨ gauname dovanå –
ißsirenkame ßauniausias pasaulio moteris. Negaliu paaißkinti,
uΩ kå joms lemta patirti visas tas baisias kançias, kurias joms
uΩkrauname.

Apytikriai tuo metu, vienå ßeßtadienio popiet´ Ωmonai pa-
skambino paΩ^stama moteris ir pakviet∂ uΩeiti susitikti su
jos draugu, galb∆t galinçiu man pad∂ti. Tai buvo Motinos
dienos ißvakar∂se. Gr^Ωau namo girtut∂lis, neßinas dideliu
kambariniu augalu. Pad∂jau j^ ant stalo ir, nu∂j´s ̂  savo kam-
bar^, „nul∆Ωau“. Moteris kitå dienå v∂l paskambino. Nor∂-
damas b∆ti mandagus, nors labai prastai jauçiausi, sutikau,
tik ißpeßiau Ωmonos paΩadå – neuΩtrukti ten ilgiau kaip pen-
kiolika minuçi¨.

È j¨ namus at∂jome lygiai penktå, o iß∂jome penkiolika po
vienuoliktos. Su tuo Ωmogumi ßiek tiek pasikalb∂jau dar porå
kart¨, ir staiga nustojau gerti. Sausas laikotarpis t´s∂si apie
tris savaites. Kelioms dienoms ißvykau ^ nacionalin∂s medik¨
draugijos, kurios nariu buvau, susirinkimå Atlantoje. Trauki-
nyje ißg∂riau viså visk^, kur^ jie tur∂jo. Pakeliui ^ vießbut^ dar
nusipirkau kelis butelius. Tai buvo sekmadien^. Vakare prisi-
g∂riau, pirmadien^ iki vakarien∂s ißsilaikiau blaivus, tada v∂l
pasig∂riau. Bare g∂riau, kiek dr^sau, paskui, nu∂j´s ̂  savo kam-
bar^, prisibaigiau. Antradien^ prad∂jau iß ryto, iki piet¨ jau
buvau „apsiformin´s“. Nenor∂jau apsikiaulinti, taigi ißvykau iß
vießbuçio. Dar nusipirkau alkoholio pakeliui ^ stot^. Traukinio
teko kiek palaukti. Toliau nieko neprisimenu – kol atsibudau
draugo namuose, miestelyje netoli nuo manojo. Geri Ωmon∂s
informavo Ωmonå, ir ji atsiunt∂ m∆s¨ naujåj^ draugå man´s
paimti. Jis parveΩ∂ mane namo, paguld∂ ̂  lovå, dav∂ tå vakarå
keletå taureli¨ ir iß ryto butel^ alaus.
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Tai buvo 1935 met¨ birΩelio deßimtoji, ir tada aß paskutin^
kartå g∂riau. Nuo to laiko pra∂jo beveik ketveri metai.

Tikriausiai kils klausimas: kå man pasak∂ ar padar∂ tas Ωmo-
gus ir kuo tai skyr∂si nuo to, kå sak∂ ir dar∂ kiti? Prisiminki-
me – aß buvau labai gerai apsiskait´s ir kalb∂j´sis su visais,
kurie kå nors Ωinojo ar tar∂si Ωinå apie alkoholizmå. Bet tai
buvo Ωmogus, ißgyven´s daugel^ baisaus g∂rimo met¨, ißken-
t∂j´s visas ^manomas girtuoklio patirtis, kurias tik Ωino Ωmo-
n∂s, bet kuris buvo ißgydytas tuo paçiu dvasiniu b∆du, kur^ ir
aß pabandΩiau. Be abejon∂s, jis man suteik∂ naudingos infor-
macijos apie alkoholizmå. Taçiau kur kas svarbesnis buvo
faktas, kad iß vis¨, su kuriais teko kalb∂tis, jis buvo pirmas
gyvas asmuo, Ωinantis kå kalba apie alkoholizmå, iß tikros savo
gyvenimo patirties. Kitaip sakant, jis kalb∂jo mano kalba.
Jis Ωinojo visus atsakymus ir, be abejo, ne iß knyg¨.

Tai yra didΩiausia palaima – b∆ti ißvaduotam nuo siaubin-
go, kankinançio prakeikimo. Dabar mano sveikata gera, aß
atgavau savigarbå ir koleg¨ pagarbå. Mano ßeimyninis gyve-
nimas yra idealus, verslo reikalai einasi tiek gerai, kiek galima
tik∂tis m∆s¨ neramiais laikais.

Aß daug laiko skiriu perduoti kitiems, kå ißmokau. Tiems,
kuriems to labai reikia ir kurie nori. Tai darau d∂l keturi¨
prieΩasçi¨:

1. D∂l pareigos jausmo.
2. Tai man malonu.
3. Taip elgdamasis gråΩinu skolå Ωmogui, kuris skyr∂ savo

laiko tai perduoti man.
4. Kiekvienå kartå tai darydamas apsidraudΩiu nuo galimo

atkryçio.
Skirtingai nei daugelis m∆sißki¨, pirmuosius dvejus su pu-

se met¨ abstinencijos aß nepraradau potraukio alkoholiui.
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Jis mane lyd∂jo beveik visur. Bet nebuvo atvejo, kad b∆çiau
netgi arti to, kad pasiduoçiau pagundai. Matydamas geriançius
draugus ir Ωinodamas, kad man – negalima, visada b∆davau
labai prisl∂gtas, taçiau ißmokau save ^tikinti, jog ßia privilegija,
kai jå dar tur∂jau, piktnaudΩiavau taip, kad ji man buvo at-
ßaukta. Taigi nereikia d∂l to sk¨stis, gal¨ gale niekas prievarta
nepyl∂ alkoholio ^ gerkl´.

Jei manai, kad esi ateistas, agnostikas ar skeptikas, ar laikaisi
kito pavidalo intelektinio ißdidumo, kuris trukdo priimti tai,
kas paraßyta ßioje knygoje, apgailestauju. Jei vis dar tebesitiki,
kad esi pakankamai stiprus ir gali laim∂ti vienas, tai tavo reika-
las. Bet jei iß ties¨ nori visiems laikams atsisakyti alkoholio
ir jauti, kad tau reikalinga pagalba, mes Ωinome, jog turime
tau atsakymus. Jei skirsi bent pus´ pastang¨, kurias skirdavai
nor∂damas gauti dar ißgerti, ßis b∆das negali nepad∂ti.

Tavo Dangißkasis T∂vas niekuomet tav´s neapleis!
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TREÇIASIS  ANONIMINIS  ALKOHOLIKAS

Vienas pirm¨j¨ Akrono grup∂s Nr. 1 – pirmosios
AA grup∂s pasaulyje – nari¨. Jis neprarado tik∂jimo;

tod∂l jis ir labai daug kit¨ ^gijo naujå gyvenimå.

BUVAU VIENAS iß penki¨ vaik¨ ßeimoje, gimiau Kentukio
fermoje Karlailio apygardoje. Mano t∂vai – pasiturintys Ωmo-
n∂s, j¨ santuoka buvo laiminga. Mano Ωmona kilusi iß Kentu-
kio, ji persik∂l∂ su manim ^ Akronå; ten baigiau teis∂s kursus
Akrono teis∂s mokykloje.

Manasis atvejis gana ne^prastas vienu poΩi∆riu. Mano vai-
kyst∂ nebuvo tokia nelaiminga, kad tapt¨ alkoholizmo prieΩas-
timi. Regis, aß tiesiog jauçiau ^gimtå potrauk^ grogui. Ir mano
santuoka buvo laiminga, taigi, kaip jau sakiau, netur∂jau joki¨
protu suvokiam¨ ar pasåmonini¨ prieΩasçi¨, kuriomis daΩnai
teisinamas g∂rimas. Vis d∂lto, kaip rodo pasakojimas, mano
atvejis buvo itin rimtas.

Iki to laiko, kai girtuokliavimas palauΩ∂ galutinai, jau gana
daug buvau pasiek´s: penkerius metus buvau miesto munici-
paliteto tarybos nariu, Kenmoro priemiesçio, v∂liau tapusio
miesto dalimi, finans¨ direktoriumi. Ûinoma, viskå praradau
per vis smark∂jant^ girtavimå. Taigi tuo metu, kai pasirod∂
daktaras Bobas ir Bilas, aß buvau beveik ißeikvoj´s savo j∂gas.

Pirmå kartå apsvaigau b∆damas aßtuoneri¨. T∂vai d∂l to
nebuvo kalti – ^ g∂rimå jie Ωi∆r∂jo prießißkai. Pora samdyt¨
darbinink¨ val∂ klojimå, o aß vaΩin∂jausi rog∂mis. Tuo metu,
kai jie kaΩkå krov∂, aß g∂riau par∆gusias sultis iß klojime sto-
v∂jusios statin∂s. Po dviej¨ ar trij¨ krovim¨ pareidamas „nu-
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l∆Ωau“ ir buvau nuneßtas ^ namus. Prisimenu, t∂vas namuose
laikydavo viskio – d∂l sveikatos ar sveçiams pavaißinti. Kai
nieko neb∆davo namie, aß nugerdavau jo ir pripildavau van-
dens, kad t∂vai nepasteb∂t¨.

Tai t´s∂si iki pat ^stojimo ^ valstijos universitetå. Po ketve-
ri¨ met¨ supratau, kad esu girtuoklis. Kas rytå nubusdavau be
sveikatos ir siaubingai drebantis. Visada ant stalo prie lovos
stov∂davo gertuv∂ su alkoholiu. Siekdavau jos, pa∂m´s gurkß-
teldavau ir po keli¨ sekundΩi¨ atsikeldavau. Dar ißgerdavau,
skusdavausi, pusryçiaudavau, ^sid∂davau pus´ pintos alkoho-
lio ^ vidin´ kißen´ ir eidavau ^ mokyklå. Tarp paskait¨ b∂gda-
vau ^ prausyklå ir trukteldavau kiek reikia nervams nuramin-
ti. Tada eidavau ^ kitå paskaitå. Visa tai vyko 1917 metais.

Paskutiniame kurse meçiau universitetå ir iß∂jau tarnauti ^
kariuomen´. Tada tai vadinau patriotizmu. V∂liau suvokiau,
kad aß b∂gau nuo alkoholio. Tam tikru poΩi∆riu tai pad∂jo,
nes patekau ^ tokias vietas, kur nebuvo galimybi¨ ißgerti. To-
kiu b∆du pavyko nutraukti ^prastå girtavimå.

Tada ^sigaliojo prohibicijos ^statymas. Faktai apie ßlykß-
çius ir kartais mirt^ neßançius nelegalius g∂ralus, mano vedy-
bos ir darbas, kuris man r∆p∂jo, palaik∂ trejus ar ketverius
metus, nors nusigerdavau kiekvienå kartå, kai tik sukaupda-
vau pakankamai alkoholio prad∂ti g∂rimå. Abu su Ωmona
lankydavom∂s bridΩo klubuose. Juose ∂m∂ gaminti vynå ir
juo vaißinti. Po dviej¨ ar trij¨ kart¨ pamaçiau, kad man´s
netenkina j¨ patiekiamas kiekis, tod∂l visai atsisakydavau g∂-
rimo. Íi problema greitai ißsisprend∂: atsineßdavau butel^ su
savim ir pasl∂pdavau vonios kambaryje arba kur lauke, kr∆-
mokßniuose.

Laikui b∂gant g∂riau vis daugiau. Nenueidavau ^ darbå dvi
ar tris savaites iß eil∂s. Tai buvo siaubingos dienos ir naktys: aß
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t^sodavau namuose ant grind¨, gul∂damas siekdavau butelio,
ißgerdavau ir v∂l grimzdavau ^ uΩmarßt^.

Per pirmuosius ßeßis 1935-¨j¨ met¨ m∂nesius buvau aßtuo-
nis kartus paguldytas ̂  ligonin´ ißblaivinti ir po dvi tris dienas
ißgul∂davau pririßtas prie lovos, kol susivokdavau, kur esu.

1935 m. birΩelio 26 dienå at∂jau ̂  ligonin´, ßvelniai tariant,
netek´s vilties. Per pastaruosius ßeßis m∂nesius septynis kartus
ißsiraßydamas iß ligonin∂s kas kartå mintyse pasiryΩdavau dau-
giau neprisigerti maΩiausiai pusmet^ ar aßtuonis m∂nesius.
Nepavykdavo. Aß nesuvokiau, kod∂l, ir neΩinojau, kå daryti.

Tå rytå mane perk∂l∂ ^ kitå palatå. Ten lauk∂ Ωmona. Pagal-
vojau sau: „Na, ji tuoj pasakys man, kad viskas baigta“. Jokiu
b∆du negal∂jau kaltinti jos ir neketinau teisinti sav´s. Ji papasa-
kojo man kalb∂jusis su pora vyruk¨ apie g∂rimå. Mane tai labai
papiktino, taçiau ji pasak∂, kad jie – tokie pat girtuokliai kaip
aß. Pasipasakoti kitam girtuokliui atrod∂ ne taip jau blogai.

Ji tar∂: „Tu nustosi“. Man tai buvo labai svarbu, nors pats
tuo netik∂jau. Tuomet pasak∂, kad tie du girtuokliai, su ku-
riais ji kalb∂josi, turi planå, pagal kur^, atrodo, galima nustoti
gerti. Viena iß plano dali¨ – pasipasakoti kitam girtuokliui.
Pokalbis pad∂davo jiems ißlikti blaiviems. Visi iki tol su mani-
mi kalb∂j´ Ωmon∂s nor∂jo pad∂ti man, taçiau mano ißdidumas
kliudydavo juos ißgirsti ir k∂l∂ apmaudå. Dabar jauçiau, kad
b∆çiau tikras paßlem∂kas, neißklaus´s poros vyruk¨, jeigu tai
gydo juos. Ji taip pat pasak∂, kad man nereik∂s jiems mok∂ti,
net jei nor∂çiau ir tur∂çiau pinig¨ – o j¨ netur∂jau.

Jie at∂jo ir ∂m∂ d∂styti taisykles programos, kuri v∂liau
tapo Ωinoma kaip anonimini¨ alkoholik¨ programa. Tuo metu
ji buvo neilga.

Pak∂l´s akis pamaçiau du ßaunius, augalotus, labai patrauk-
lios ißvaizdos vyrukus. (V∂liau suΩinojau, kad tie lankytojai
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buvo Bilas V. ir daktaras Bobas.) Gana greitai ∂m∂me pasako-
tis apie savo girtavimo nuotykius. Savaime suprantama, ne-
trukus suvokiau, kad jie abu Ωino, kå ßneka: girtas mato ir
uΩuodΩia dalykus kitaip nei blaivus. Jei b∆çiau suprat´s, kad
jie nesupranta, apie kå kalba, ißvis neb∆çiau tur∂j´s noro su
jais kalb∂tis.

Paskui Bilas pasak∂: „Gerai, tur∂jai progå ißsisakyti, dabar
duok man kelias minutes“. Taigi, ißklaus´s mano pasakojimå,
jis pasisuko ir tarstel∂jo daktarui: „Manau, kad verta j^ gelb∂ti
ir dirbti su juo“. Aß ißgirdau tai, nors jis man∂, kad negirdΩiu.
Tada abu paklaus∂ man´s: „Ar tu nori liautis gerti? Tavo gir-
tuokliavimas – ne m∆s¨ reikalas. Mes çia ne tam, kad varΩy-
tume tavo teises ar privilegijas. Tiesiog mes turime programå,
pagal kuriå manome galintys ißlikti blaiv∆s. Viena iß progra-
mos dali¨ yra tai, kad mes jå perteikiame kitam, kuris to nori
ir kuriam reikia. Jei nenori, mes negaißinsim tav´s ir pasiieß-
kosime kito Ωmogaus“.

Kitas dalykas, kuris jiems r∆p∂jo, – ar aß manau, kad galiu
liautis g∂r´s savo noru, be jokios pagalbos, ar gal∂çiau iß∂j´s iß
ligonin∂s niekada daugiau nebegerti. Jeigu taip, tai b∆t¨ tie-
siog nuostabu ir jie labai vertint¨ tiek stipryb∂s turint^ Ωmog¨.
O jie ießko tokio, kuris pripaΩint¨ tur^s problem¨ ir suvokt¨
negal^s susitvarkyti su jomis pats ir kuriam reikia pagalbos iß
ßalies. Kitas klausimas, ^ kur^ jie nor∂jo ißgirsti atsakymå, –
ar aß tikiu ^ Aukßtesniåjå J∂gå. Çia nebuvo joki¨ sunkum¨, iß
tikr¨j¨ aß niekad nebuvau nustoj´s tik∂ti ^ Dievå. Daug syki¨
bandΩiau ßauktis pagalbos, bet nes∂kmingai. Toliau jie nor∂jo
Ωinoti, ar esu pasireng´s kreiptis ^ Aukßtesniåjå J∂gå ir praßyti
jos pagalbos – ramiai ir be joki¨ ißlyg¨.

Jie paliko mane pamåstyti. Gul∂jau ligonin∂s lovoje ir viskå
dar syk^ pergalvojau, perΩvelgiau savo gyvenimå. Måsçiau apie
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tai, kå alkoholis man padar∂: apie galimybes, kuri¨ netekau,
man duotus gabumus, kuriuos ißßvaisçiau. Galiausiai padariau
ißvadå: jei ir nenoriu mesti gerti, neabejotinai privalau pano-
r∂ti. PasiryΩau padaryti viskå, kad nustoçiau gerti.

Aß buvau pasiryΩ´s pripaΩinti sau, kad pasiekiau dugnå, kaΩ-
ko ^sitv∂riau ir neΩinau, kaip toliau tvarkytis paçiam. Taigi
permåst´s visa tai ir suvok´s, kiek man kainavo alkoholis, be
ißlyg¨ kreipiausi ̂  Aukßtesniåjå J∂gå, kuri man buvo Dievas, ir
pripaΩinau esås visißkai bej∂gis prieß alkohol^ ir pasiryΩ´s da-
ryti viskå, kad ̂ veikçiau ßiå problemå. Iß ties¨ pripaΩinau, kad
nuo ßiol viskå patikiu Dievui. Kiekvienå dienå stengsiuosi su-
vokti Jo valiå ir bandysiu jå vykdyti, uΩuot band´s ^tikinti J^,
kad mano paties sumåstyti dalykai man tinkamiausi. Kai vy-
rai v∂l at∂jo, visa tai jiems papasakojau.

Vienas iß j¨, manau, tai buvo daktaras, paklaus∂: „Taigi, ar
nori mesti gerti?“ Aß atsakiau: „Taip, daktare, nor∂çiau – ma-
Ωiausiai penkis, ßeßis ar aßtuonis m∂nesius, kol pasitaisys visi
reikalai, susigråΩinsiu Ωmonos ir kai kuri¨ kit¨ Ωmoni¨ pagar-
bå, kol pager∂s finansiniai reikalai ir t. t.“ Abu nuoßirdΩiai ∂m∂
juoktis: „Íitai yra geriau negu tai, kå darei iki ßiol, tiesa?“
Ûinoma, tai buvo tiesa. Toliau jie pasak∂: „Turime tau blog¨
naujien¨. Ir mums tai buvo prastos naujienos, veikiausiai jos
atrodys prastos ir tau. Neg∂r´s ßeßias dienas, ßeßis m∂nesius ar
ßeßerius metus ir v∂liau ißg∂r´s vos vienå ar du stikliukus, tu
v∂l atsidursi ßioje ligonin∂je, pririßtas prie lovos, lygiai taip,
kaip pastaruosius ßeßis m∂nesius. Tu esi alkoholikas“. Pirmå
kartå atkreipiau d∂mes^ ^ ß^ Ωod^. Iki tol maniau esås tiesiog
girtuoklis. Jie tar∂: „Ne, tai liga. Visai nesvarbu, kiek laiko tu
negersi. Po vieno ar dviej¨ stikl¨ alkoholio v∂l b∆si ten, kur
esi dabar“. Tuomet ßi naujiena mane tikrai nuvyl∂.

Kitas j¨ uΩduotas klausimas buvo toks: „Juk tu gali susilai-



157P A S A K O J I M A I

tai, kå alkoholis man padar∂: apie galimybes, kuri¨ netekau,
man duotus gabumus, kuriuos ißßvaisçiau. Galiausiai padariau
ißvadå: jei ir nenoriu mesti gerti, neabejotinai privalau pano-
r∂ti. PasiryΩau padaryti viskå, kad nustoçiau gerti.

Aß buvau pasiryΩ´s pripaΩinti sau, kad pasiekiau dugnå, kaΩ-
ko ^sitv∂riau ir neΩinau, kaip toliau tvarkytis paçiam. Taigi
permåst´s visa tai ir suvok´s, kiek man kainavo alkoholis, be
ißlyg¨ kreipiausi ̂  Aukßtesniåjå J∂gå, kuri man buvo Dievas, ir
pripaΩinau esås visißkai bej∂gis prieß alkohol^ ir pasiryΩ´s da-
ryti viskå, kad ̂ veikçiau ßiå problemå. Iß ties¨ pripaΩinau, kad
nuo ßiol viskå patikiu Dievui. Kiekvienå dienå stengsiuosi su-
vokti Jo valiå ir bandysiu jå vykdyti, uΩuot band´s ^tikinti J^,
kad mano paties sumåstyti dalykai man tinkamiausi. Kai vy-
rai v∂l at∂jo, visa tai jiems papasakojau.

Vienas iß j¨, manau, tai buvo daktaras, paklaus∂: „Taigi, ar
nori mesti gerti?“ Aß atsakiau: „Taip, daktare, nor∂çiau – ma-
Ωiausiai penkis, ßeßis ar aßtuonis m∂nesius, kol pasitaisys visi
reikalai, susigråΩinsiu Ωmonos ir kai kuri¨ kit¨ Ωmoni¨ pagar-
bå, kol pager∂s finansiniai reikalai ir t. t.“ Abu nuoßirdΩiai ∂m∂
juoktis: „Íitai yra geriau negu tai, kå darei iki ßiol, tiesa?“
Ûinoma, tai buvo tiesa. Toliau jie pasak∂: „Turime tau blog¨
naujien¨. Ir mums tai buvo prastos naujienos, veikiausiai jos
atrodys prastos ir tau. Neg∂r´s ßeßias dienas, ßeßis m∂nesius ar
ßeßerius metus ir v∂liau ißg∂r´s vos vienå ar du stikliukus, tu
v∂l atsidursi ßioje ligonin∂je, pririßtas prie lovos, lygiai taip,
kaip pastaruosius ßeßis m∂nesius. Tu esi alkoholikas“. Pirmå
kartå atkreipiau d∂mes^ ^ ß^ Ωod^. Iki tol maniau esås tiesiog
girtuoklis. Jie tar∂: „Ne, tai liga. Visai nesvarbu, kiek laiko tu
negersi. Po vieno ar dviej¨ stikl¨ alkoholio v∂l b∆si ten, kur
esi dabar“. Tuomet ßi naujiena mane tikrai nuvyl∂.

Kitas j¨ uΩduotas klausimas buvo toks: „Juk tu gali susilai-



158 A N O N I M I N I A I  A L K O H O L I K A I

kyti neg∂r´s dvideßimt keturias valandas?“ Atsakiau: „Be abe-
jo. Kiekvienas gali negerti dvideßimt keturias valandas“. Jie
atsak∂: „B∆tent. Tiktai po dvideßimt keturias valandas“. Ißgir-
dus tai, man lyg akmuo nuo ßirdies nusirito. Kaskart, kai imda-
vau måstyti apie savo g∂rimå, galvodavau apie ilgus sausus me-
tus be laßo alkoholio; nuo minties apie dvideßimt keturias va-
landas, uΩ kurias dabar pats esu atsakingas, labai palengv∂jo.

(Íiå Bilo D. – lovoje gulinçio vyro – pasakojimo vietå knygos

sudarytojai papild∂ Bilo V., s∂d∂jusio ßalia jo, pasakojimu.) Bilas V.

pasakoja:

Aß ir daktaras Bobas pirmåkart pamat∂me j^ (Bilå D.) prieß de-

vyniolika met¨, vasarå. Bilas gul∂jo ligonin∂s lovoje ir nust∂r´s

Ωi∆r∂jo ^ mus.

Prieß dvi dienas daktaras Bobas man pasak∂: „Jei norime ißlikti

blaiv∆s, turime kuo nors uΩsiimti“. Nedelsdamas jis paskambino ^

Akrono miesto ligonin´ ir pasiteiravo sesel∂s, koki¨ ligoni¨ atvy-

ko. Jis paaißkino, kad su vyrißkiu iß Niujorko Ωinås, kaip ißgydyti

alkoholizmå. Gal ji paΩ^sta kok^ tipå, su kuriuo b∆t¨ galima pa-

bandyti? Nuo seno paΩinodama Bobå, ji juokais atkirto: „Dakta-

re, sp∂ju, kad j∆s jau ißband∂te tai su savimi?“

Iß ties¨ ji paΩinojo vienå tok^ dend^. Jis buvo kå tik atvyk´s su

baltåja karßtine. Ißmargino m∂lyn∂mis dviej¨ seseli¨ paakius, to-

d∂l dabar guli gerai pririßtas. Ar ßitas tikt¨? Po to, kai jam buvo

ißraßyti vaistai, daktaras Bobas papraß∂ paguldyti j^ atskiroje pala-

toje ir priΩad∂jo atvykti, kai tik jam praeis priepuolis.

Neatrod∂, kad Bilas b∆t¨ itin suΩav∂tas. Ûi∆r∂damas kaip nie-

kad gailiomis akimis ißlemeno: „Taip, vyrukai, jums visa tai pui-

kiai tinka, bet man netiks. Mano atvejis toks siaubingas, kad net

bijau ißeiti iß ligonin∂s. Jums nereikia ^tikin∂ti man´s d∂l religijos.

Kadaise buvau diakonu baΩnyçioje ir dabar tebesu tikintis, tik ma-

nau, kad Jis nelabai manimi tiki“.
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Tuomet daktaras Bobas tar∂: „Gerai, Bilai, galb∆t rytoj jausiesi

geriau. Ar nor∂tum v∂l su mumis susitikti?“

„Be abejo, nor∂çiau, – atsak∂ Bilas. – Gal iß to neißeis nieko

gero, taçiau, ßiaip ar taip, nor∂çiau jus pamatyti. J∆s tikrai ißma-

note, kå kalbate“.

Po kurio laiku radome Bilå su Ωmona Henrieta. Jis energingai

rod∂ ^ mus sakydamas: „Ítai tie vyrai, apie kuriuos kalb∂jau. Jie

ißmano reikalå“.

Tuomet Bilas pasak∂, kad viså nakt^ nesud∂jo aki¨. Paskend´s

gilioje depresijoje, jis pajuto uΩgimstant naujå vilt^. Protå perskrod∂

mintis: „Jeigu jie gali, tai ir aß galiu!“ Jis be paliovos sau tai karto-

jo. Iß ßios vilties prasiverΩ∂ ^sitikinimas. Dabar jis buvo uΩtikrin-

tas. Tuomet uΩpl∆do begalinis dΩiaugsmas, v∂liau at∂jo ramyb∂ ir

jis uΩmigo.

Mums ißeinant Bilas netik∂tai pasisuko ̂  Ωmonå ir tar∂: „Atneßk ma-

no drabuΩius, brangioji. Mes pakilsime ir eisim iß çia“. Bilas D. iß∂jo

iß ligonin∂s kaip laisvas Ωmogus. Jis niekuomet daugiau nebeg∂r∂.

Tå dienå susik∆r∂ pirmoji AA grup∂.

(Bilas D. t´sia savo pasakojimå)

Per dvi ar tris dienas po to, kai pirmåsyk sutikau daktarå
ir Bilå, gal¨ gale apsisprendΩiau, kad geriausia, kå galiu pa-
daryti – tai patik∂ti savo valiå Dievui ir gyventi pagal ßiå
programå, kaip sugeb∂siu. J¨ kalbos ir veiksmai suteik∂ pasi-
tik∂jimo, nors dar nebuvau visißkai uΩtikrintas. Aß neabejojau
programos paveikumu, tik vis dvejojau, ar sugeb∂siu tvirtai
jos laikytis. ApsisprendΩiau, kad, Dievui padedant, stengsiuosi
visißkai atsiduoti ßiai programai. Vos tik pri∂miau sprendimå,
pasijutau galingai ißlaisv∂j´s. Ûinojau, kad turiu pagalbininkå,
kuriuo galiu pasikliauti ir kuris man´s nenuvils. Man pavyks,
jei nuo Jo nenusigr´ßiu ir klausysiu. Prisimenu, vyrukams gr^-
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note, kå kalbate“.

Po kurio laiku radome Bilå su Ωmona Henrieta. Jis energingai

rod∂ ^ mus sakydamas: „Ítai tie vyrai, apie kuriuos kalb∂jau. Jie

ißmano reikalå“.

Tuomet Bilas pasak∂, kad viså nakt^ nesud∂jo aki¨. Paskend´s

gilioje depresijoje, jis pajuto uΩgimstant naujå vilt^. Protå perskrod∂

mintis: „Jeigu jie gali, tai ir aß galiu!“ Jis be paliovos sau tai karto-

jo. Iß ßios vilties prasiverΩ∂ ^sitikinimas. Dabar jis buvo uΩtikrin-

tas. Tuomet uΩpl∆do begalinis dΩiaugsmas, v∂liau at∂jo ramyb∂ ir

jis uΩmigo.

Mums ißeinant Bilas netik∂tai pasisuko ̂  Ωmonå ir tar∂: „Atneßk ma-

no drabuΩius, brangioji. Mes pakilsime ir eisim iß çia“. Bilas D. iß∂jo

iß ligonin∂s kaip laisvas Ωmogus. Jis niekuomet daugiau nebeg∂r∂.

Tå dienå susik∆r∂ pirmoji AA grup∂.

(Bilas D. t´sia savo pasakojimå)

Per dvi ar tris dienas po to, kai pirmåsyk sutikau daktarå
ir Bilå, gal¨ gale apsisprendΩiau, kad geriausia, kå galiu pa-
daryti – tai patik∂ti savo valiå Dievui ir gyventi pagal ßiå
programå, kaip sugeb∂siu. J¨ kalbos ir veiksmai suteik∂ pasi-
tik∂jimo, nors dar nebuvau visißkai uΩtikrintas. Aß neabejojau
programos paveikumu, tik vis dvejojau, ar sugeb∂siu tvirtai
jos laikytis. ApsisprendΩiau, kad, Dievui padedant, stengsiuosi
visißkai atsiduoti ßiai programai. Vos tik pri∂miau sprendimå,
pasijutau galingai ißlaisv∂j´s. Ûinojau, kad turiu pagalbininkå,
kuriuo galiu pasikliauti ir kuris man´s nenuvils. Man pavyks,
jei nuo Jo nenusigr´ßiu ir klausysiu. Prisimenu, vyrukams gr^-
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Ωus pasakiau: „Aß kreipiausi ^ Aukßtesniåjå J∂gå ir pasakiau
jai, kad esu pasiryΩ´s jos pasaul^ laikyti svarbiausiu. To lai-
kausi ir galiu tvirtai pakartoti tai çia, j∆s¨ akivaizdoje ar bet
kurioje kitoje pasaulio vietoje, visai nesig∂dydamas“. Kaip
min∂jau, visa tai suteik∂ man ißties daug pasitik∂jimo ir nuo
mano peçi¨ nukrito didΩiul∂ naßta.

Prisimenu, pasakiau jiems, kad man gali b∆ti be galo su-
nku, nes turiu ir kit¨ blog¨ ^proçi¨: r∆kau, loßiu poker^ iß
pinig¨, kartais laΩinuosi Ωirg¨ lenktyn∂se. Jie atsak∂: „Ar ne-
manai, kad d∂l g∂rimo tur∂jai daugiau r∆pesçi¨ negu d∂l kit¨
dalyk¨? Ar nesitiki, kad reik∂s vis¨ tavo j∂g¨, kad j¨ atsikraty-
tum?“ Nenorom pripaΩinau: „Taip, veikiausiai taip ir yra“.
Jie tar∂: „Pamirßk tuos kitus dalykus ir nesistenk atsikratyti j¨
vis¨ iß karto. Sutelk d∂mes^ ^ g∂rimå“. Ûinoma, mes daΩnai
kalb∂davom∂s apie daugyb´ mano yd¨, sudar∂me j¨ såraßå.
Tai nebuvo itin sunku. Savyje maçiau be galo daug neger¨
bruoΩ¨. Man jie buvo akivaizd∆s, nes Ωinojau apie juos viskå.
Tuomet jie sak∂: „Dar viena – tu turi perduoti ßiå programå
kam nors kitam, kuriam to reikia ir kuris nori“.

Ûinoma, tuo metu mano verslas buvo beveik Ωlug´s, netur∂-
jau nieko. Savaime suprantama, kur^ laikå ne itin gerai jauçiau-
si fizißkai. Man prireik∂ met¨ ar pusantr¨, kad atsigauçiau. Tai
buvo gan∂tinai sunku, bet greitai susiradau Ωmones, kurie
kadaise buvo mano draugai. Pamaçiau, kad su manimi, jau kur^
laikå blaiviu, tie Ωmon∂s prad∂jo elgtis taip, kaip elg∂si anks-
çiau, prieß man nusiritant. Nelabai sukau galvå d∂l finans¨. Dau-
giausia laiko skyriau atkurti draugyst∂s ryßiams ir atlyginti
Ωmonai padarytoms skriaudoms – buvau jå labai ^skaudin´s.

Sunku ̂ vertinti, kiek daug man pad∂jo AA draugija. Iß ties¨
nor∂jau gyventi ir dirbti pagal programå. Pasteb∂jau, kad kiti
taip pat pajunta ißlaisv∂jimå ir laim´ – tai, kå, mano manymu,
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Ωmogus ir tur∂t¨ jausti. Aß stengiausi rasti atsakymå. Ûinojau,
kad yra ir ßis tas daugiau, kaΩkas tokio, ko dar neradau. Prisi-
menu vienå dienå. Savait´ ar dvi po to, kai gr^Ωau iß ligonin∂s,
Bilas at∂jo ^ m∆s¨ namus pasikalb∂ti su manim ir Ωmona.
Valg∂me prießpieçius. Aß klausiausi ir stengiausi suprasti, ko-
d∂l jie atrodo tokie laisvi. Bilas Ωvilgter∂jo ^ mano Ωmonå ir
pasak∂: „Henrieta, Vießpats buvo toks maloningas man, ißgy-
dydamas nuo ßios siaubingos ligos, kad tenoriu nepaliauda-
mas kalb∂ti ir pasakoti apie tai Ωmon∂ms“.

Pamaniau: „Atrodo, radau atsakymå“. Bilas jaut∂ didel^ d∂-
kingumå uΩ tai, kad buvo ißvaduotas nuo ßio siaubo. Tai Die-
vo nuopelnas. Jis buvo toks d∂kingas, kad troßko pasakoti
apie tai Ωmon∂ms. „Vießpats buvo toks maloningas man, ißgy-
dydamas nuo ßios siaubingos ligos, kad tenoriu nepaliauda-
mas kalb∂ti ir perduoti tai Ωmon∂ms“ – ßie ΩodΩiai tapo AA
programos, taip pat ir mano auksine mintimi.

Suprantama, laikui b∂gant atgavau sveikatå. Man jau nebe-
reik∂jo viså laikå sl∂ptis nuo Ωmoni¨. Tai buvo nuostabu. Iki
ßiol lankausi susirinkimuose, nes man tai patinka. Aß sutikau
Ωmoni¨, su kuriais man gera ßnekuçiuotis. Kita lankymosi prie-
Ωastis – vis dar jauçiuosi d∂kingas uΩ tuos puikiai nugyventus
metus. D∂koju programai ir pagal jå gyvenantiems Ωmon∂ms,
tod∂l ir noriu eiti ^ susirinkimus. Veikiausiai pats puikiausias
dalykas, kur^ suΩinojau iß programos, yra tai, kå daug syki¨
esu skait´s „AA Grapevine“, gird∂j´s iß Ωmoni¨ asmenißkai ir
susirinkimuose: „Aß at∂jau ^ AA draugijå vien siekdamas blai-
vyb∂s, taçiau per AA suradau Dievå“.

Manau, tai yra stipriausia, kas Ωmogui gali nutikti.
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G I RT U O K L I S  I Í  E U R O P O S

Alus ir vynas nebuvo ißeitis

AÍ GIMIAU EUROPOJE, tiksliau, Elzase, neseniai tapusiame
Vokietijos dalimi. Tieså sakant, uΩaugau su dainomis ir pasa-
komis, kuriose buvo minimas „geras Reino vynas“. T∂vai ke-
tino padaryti iß man´s dvasininkå. Keletå met¨ lankiau pran-
cißkon¨ mokyklå Bazelyje, Íveicarijoje, çia pat uΩ sienos, maΩ-
daug ßeßios mylios nuo nam¨. Buvau uolus katalikas, bet vie-
nuolio gyvenimas man´s neviliojo.

Labai anksti tapau pakinkt¨ meistro pameistriu ir gerai iß-
mokau apmuß∂jo amato. Kasdien ißgerdavau apie kvortå* vy-
no. Ten, kur gyvenau, toks kiekis buvo ^prastas dalykas. Vynå
g∂r∂ visi. Tiesa ir tai, kad retai kas pasigerdavo. Iß paauglyst∂s
prisimenu tik keletå Ωmoni¨, d∂l kuri¨ kaimas uΩjauçiamai
linguodavo galvas. Kartais pykçio pagauti kaimynai tuos, ku-
rie g∂r∂ pernelyg daug, vadindavo – „tas nepataisomas gir-
tuoklis Henris“ ar „tas girtuoklis Ûiulis“. Be joki¨ abejoni¨,
jie buvo m∆s¨ kaimo alkoholikai.

Kartu su bendraamΩiais buvau paßauktas ^ privalomåjå ka-
rin´ tarnybå; atsid∆riau kareivin∂se Vokietijoje; dalyvavau kare
Kinijoje. Tuomet pirmå kartå buvau taip toli nuo nam¨. Sve-
timuose kraßtuose daugelis saikingai ißgerdavusi¨ kareivi¨ pa-
band∂ nauj¨ ir stipri¨ g∂rim¨. Taigi kartu su jais m∂gavausi
viskuo, kå tur∂jo pasi∆lyti Tolimieji Rytai. Negaliu sakyti, kad
tada ∂miau jausti potrauk^ stipriems alkoholiniams g∂rimams.
Kai gr^Ωau ^ Vokietijå, pasir∆pinau baigti ^gyti amatå, ir toliau
g∂riau vietin^ vynå, kaip çia buvo ^prasta.

*1,14 litro (red.).
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Daugelis mano ßeimos draug¨ emigravo ^ Amerikå, tod∂l
b∆damas dvideßimt ketveri¨ nutariau, kad Jungtin∂s Valsti-
jos teikia toki¨ galimybi¨, koki¨ niekad nerasiu gimtajame
kraßte. Atvykau tiesiai ^ pramonin^, sparçiai augant^ miestå
Vidurio Vakaruose – nuo to laiko beveik visada ten ir gyve-
nau. Mane ßiltai sutiko pirmiau atvyk´ jaunyst∂s draugai.
Savait∂mis linksminausi ir vaißinausi didel∂je to miesto elza-
sieçi¨ kolonijoje, ∆Ωiau su vokieçiais j¨ sali∆nuose ir klubuo-
se. Greitai pamaçiau, kad amerikietißkas vynas labai prastas,
tod∂l ∂miau gerti al¨.

M∂gau dainuoti, tod∂l ̂ stojau ̂  vokieçi¨ dainavimo draugi-
jå, ^sik∆rusiå patogiame klube. Ten s∂d∂davau vakarais. Su
draugais dainuodami senas, mums visiems Ωinomas dainas,
maloniai prisimindavome „senåjå gimtin´“. Loß∂me papras-
tus kort¨ loßimus iß alaus ir ißgerdavome jo labai daug.

Tuo metu gal∂davau uΩeiti ^ bet kur^ sali∆nå, ißgerti vienå
du bokalus alaus ir ißeiti kaip niekur nieko. Netur∂jau jokio
noro Ω∆tb∆t s∂d∂ti prie stalo ir gerti viså rytå ar dienå. Tikra
tiesa – tuo metu aß buvau vienas iß t¨, kurie gali gerti arba
negerti. Mano ßeimoje niekuomet n∂ra buv´ girtuokli¨. Esu
kil´s iß geros ßeimos: joje vyrai ir moterys viså gyvenimå
vartojo vynå kaip atsig∂rimå. Jei atsitiktinai ypatingomis
progomis ir prisigerdavo, kitå rytå keldavosi ir eidavo prie
savo darb¨.

At∂jo sausojo ^statymo laikai. Gerbdamas ßalies ^statymus,
paklusau j¨ leid∂j¨ valiai ir visai lioviausi g∂r´s – ne tod∂l, kad
maniau tai esant Ωalinga, o d∂l to, kad negal∂jau gauti ißgerti
to, kå buvau ^prat´s. Visi prisimena – pirmaisiais m∂nesiais
^sigaliojus ^statymui labai daug vyr¨, anksçiau ißgerdavusi¨
porå bokal¨ alaus kasdien ar retsykiais ißlenkdavusi¨ viskio,
ißvis liov∂si gerti alkohol^. Vis d∂lto daugeliui tai truko neilgai.
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Labai greitai supratome, kad prohibicija n∂ra veiksminga. Spar-
çiai plito nam¨ bravorai, vyrai prad∂jo karßtligißkai ießkoti
sen¨ vyndaryst∂s recept¨ knyg¨.

Taçiau aß neragavau beveik nieko apie dvejus metus, ∂miausi
savo verslo ir atidariau çiuΩini¨ gamyklå, kuri ßiandien yra
svarbi m∆s¨ miesto pramon∂s ^mon∂. Çia puikiai klojosi, se-
k∂si ir apmußimo darbai. Atrod∂, b∆damas vidutinio amΩiaus
tapsiu finansißkai nepriklausomas. Tuo metu jau buvau ved´s
ir ißsimok∂tinai pirk´s namå. Kaip daugelis imigrant¨, nor∂-
jau prasimußti ir praturt∂ti, tod∂l buvau laimingas ir paten-
kintas matydamas, jog mano pastangas vainikuoja s∂km∂.
Ûinoma, ilg∂jausi sen¨ ger¨ laik¨, bet nejauçiau jokio pot-
raukio net alui.

Mano draugai, s∂kmingai verdantys namin^ al¨, kviesdavosi
^ sveçius. Nutariau, kad jei ßiems vyrukams pavyko, ir aß gal∂-
çiau pasigaminti alaus. Taip ir padariau. Netrukus ißmokau
daryti gana gerå, kokybißkå stipr¨ al¨. Ûinojau, kad naminis
alus kur kas stipresnis uΩ tå, prie kurio buvau priprat´s, taçiau
niekuomet ne^tariau, jog nuolat j^ gerdamas ̂ gysiu polink^ stip-
resniems g∂rimams.

Netrukus ir ßiame mieste, ir kitur atsirado alkoholio kont-
rabandinink¨. Mano verslas ∂josi puikiai. VaΩin∂damas po
miestå daΩnai sulaukdavau kvietimo uΩeiti ^ barå, nelegaliai
prekiaujant^ alkoholiu. Pro pirßtus Ωi∆r∂jau ^ savo varomå na-
min´, taip pat ir ^ kontrabandinink¨ verslå. Kuo toliau, tuo
labiau ^pratau tvarkyti verslo reikalus nelegaliuose baruose.
Po kurio laiko man jau nebereik∂jo teisintis, kad tai reikalinga
tvarkyti verslui. Paprastai tuose baruose pardavin∂davo visk^.
Alus buvo pernelyg nepatogu; jo negal∂jai laikyti åsotyje po
prekystaliu, kad ^statymo serg∂tojams pasirodΩius ißpiltum
lauk. Tuo metu g∂riau visißkai kitaip nei iki tol. Jau seniai
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tur∂jau polink^ ̂  stiprius alkoholinius g∂rimus, suΩinojau, kas
yra pykinimas ir galvos skausmai, koki¨ dar nebuvau paty-
r´s, taçiau viskå ißkent∂davau – kaip ir senais laikais. Pa-
laipsniui kançios tapo tokios, kad rytais tiesiog b∆tinai tur∂-
davau ißgerti – d∂l sveikatos.

Îmiau gerti periodißkai. Buvau ißstumtas iß verslo, kur^ pats
suk∆riau. Man liko tik apmußimo darbai dirbtuv∂l∂je uΩ namo.
Ûmona labai daΩnai priekaißtaudavo matydama, kiek praran-
du versle d∂l savo „periodißkumo“. Îmiau temptis butelius
pas save, kruopßçiai sl∂pdavau juos namuose ir dirbtuv∂l∂je.
Patyriau viskå, kå patiria visi alkoholikai, nes tuomet jau tik-
rai toks buvau. Kartais ißsiblaiv´s po keli¨ savaiçi¨ uΩg∂rimo
dorai apsispr´sdavau liautis. RyΩtingai pildavau lauk pilnas
pintas ir dauΩydavau butelius, tvirtai pasiryΩ´s niekada dau-
giau nebegerti. Ketinau susitvarkyti.

Po keturi¨ penki¨ dien¨ jau narßydavau po namus ir darbo
vietå ießkodamas buteli¨, kuriuos sudauΩiau, ir kvailindamas
save d∂l to. Mano „periodai“ daΩn∂jo. Pasiekiau ribå, kada
nor∂jau gerti ißtisai, o dirbti kiek galima maΩiau – tiek, kiek
b∆tina ßeimos poreikiams. Kai tik patenkindavau ßeimos reik-
mes, viså kitå uΩdarb^ ißleisdavau alkoholiui. Aß Ωad∂davau
padaryti darbus ir niekada j¨ nepadarydavau. Klientai ∂m∂
manimi nepasitik∂ti. Ißsaugojau verslå tik tod∂l, kad buvau
kvalifikuotas ir, vis¨ manymu, puikus meistras. „Neprilygsta-
mas, kai yra blaivus“, – sakydavo klientai, tod∂l vis dar tur∂-
jau uΩsakym¨. Smerkdami mano ̂ proçius, jie Ωinojo, kad gal¨
gale sulauk´ atlikto darbo, atsiims j^ puikiai padarytå.

Aß visada buvau geras katalikas, galb∆t ir ne toks atsidav´s,
koks tur∂çiau b∆ti, bet daΩnai lankiausi pamaldose. Niekuomet
neabejojau Aukßçiausiojo egzistavimu, tik dabar pasteb∂jau,
kad nebevaikßtau ^ baΩnyçiå, kurios chore seniau giedojau.
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Deja, netur∂jau jokio noro pasitarti su kunigu d∂l savo g∂rimo.
Iß ties¨ bijojau su juo apie tai kalb∂ti, nes baiminausi iß jo l∆p¨
ißgirsti tieså. Kitaip nei daugelis katalik¨, kurie daΩnai pasiΩa-
da tam tikrå laikå – metus, dvejus ar viså gyvenimå – negerti,
niekad nenor∂jau pasiΩad∂ti kunigo akivaizdoje. Gal¨ gale su-
vok´s, kad alkoholis mane valdo, panorau liautis. Mano Ωmona
uΩsak∂ paßtu reklamuojam¨ vaist¨ nuo alkoholio priklauso-
myb∂s ir sugirdydavo juos su kava. Net pats buvau j¨ ^sigij´s
ir ißband´s. N∂ vieni vaistai nepaveik∂.

Tuomet ^vyko tai, kas mane ißgelb∂jo. Man´s at∂jo aplan-
kyti alkoholikas, jis buvo gydytojas. Nepamokslavo. Tieså
sakant, kalb∂jo man labai suprantamai. Nieko nesiteiravo,
ißskyrus vieno: ar esu uΩtikrintas, kad tikrai noriu liautis gerti.
Kuo nuoßirdΩiausiai pasakiau, kad esu tuo tikras. Net tuomet
jis nesileido ißsamiai aißkinti, kaip jis ir kiti alkoholikai, su
kuriais bendrauja, ^veik∂ b∂då. Jis tik pasak∂, kad kai kurie iß
t¨ alkoholik¨ nor∂t¨ mane aplankyti ir pasikalb∂ti.

Tuo metu ßis gydytojas buvo perteik´s savo Ωinias tik keliems
vyrams – daugiausiai keturiems ar penkiems. Dabar j¨ priskai-
çiuotume daugiau nei 70*. Kaip v∂liau supratau, tai buvo dalis
jo gydymo metodo: pasi¨sti vyrus aplankyti mane, kalb∂tis su
kitais norinçiais mesti gerti alkoholikais. Jis ^kv∂pdavo juos sa-
vo dvasia – jie buvo pasireng´ eiti bet kur ir bet kada. B∆damas
gydytojas, jis gerai Ωinojo, kad ßi misija ir pareiga suteiks jiems
j∂g¨, – kaip v∂liau j¨ suteik∂ ir man. Íi¨ Ωmoni¨ apsilankymai
ißkart padar∂ ^sp∆d^. Pamokslavimas ir maldos beveik neveik∂,
bet iß j¨ aß tuçtuojau uΩsigeidΩiau suΩinoti daugiau.

Maçiau, kad jie blaiv∆s. Treçiasis mane aplank´s vyras buvo
vienas geriausi¨ savo kompanijos verslo pl∂tros specialist¨.

* Raßyta 1939 m.
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Per kelerius metus iß atsakingo darbuotojo jis buvo virt´s ap-
gail∂tinu tipu. Vis dar lank∂si geresniuose baruose, bet tai ne-
k∂l∂ dΩiaugsmo nei baro savininkui, nei klientams. Jis man
pasakojo, kad tuo laiku, kai rado atsakymå, buvo beveik pra-
rad´s savo verslå.

„Tu ißbandei daugel^ Ωmon∂ms Ωinom¨ b∆d¨, bet jie nepa-
siteisino, – sak∂ jis. – Nieko nelaim∂si tol, kol nepabandysi
Dievo kelio“.

Dar niekada nebuvau gird∂j´s, kad b∆das pasveikti b∆t¨
ißd∂stytas tokiais ΩodΩiais. Keliais sakiniais jis paaißkino apie
Dievå taip, kad Jis man tapo asmenißkas, parod∂ J^ kaip mani-
mi, alkoholiku, besir∆pinançiå esyb´. Viskas, ko iß man´s rei-
kia – tai noro eiti Jo keliu. Kol juo eisiu, paj∂gsiu ̂ veikti potrau-
k^ alkoholiui.

Nor∂jau ißbandyti ß^ b∆då, taçiau tiksliai neΩinojau kaip,
tur∂jau tik miglotå supratimå. Nujauçiau, jog tai – kai kas
daugiau nei lankytis baΩnyçioje ir dorai gyventi. Jei pakakt¨
tik tiek, b∆çiau suabejoj´s, ar tai atsakymas, kurio ießkojau.

Tada jis man papasakojo atrad´s, kad ßis planas yra gr^stas
meile ir Dievo ^sakymo „Myl∂k savo artimå kaip pats save“
taikymu. Remdamasis tuo jis padar∂ ißvadå, kad Ωmogus negali
b∆ti savanaudis, jei laikosi ßios taisykl∂s. Man tai buvo aißku.

Toliau jis sak∂, kad Dievas negali priimti man´s kaip uolaus
Jo valios sek∂jo, kol neb∆siu pasiryΩ´s b∆ti iki galo såΩiningas.

Tai buvo tobulai logißka. To mane mok∂ baΩnyçia. Teoriß-
kai visada tai Ωinojau. Mes taip pat kalb∂jome apie asmenin´
dorå. Kiekvienas Ωmogus turi toki¨ problem¨, bet mes d∂l to
pernelyg nediskutavome. Mano lankytojas gerai Ωinojo: pase-
k´s Dievu visus ßiuos dalykus ißsiaißkinsiu pats.

Tå dienå aß patik∂jau savo valiå Dievui ir praßiau parodyti
man keliå. Bet niekuomet nemaniau, kad uΩtenka tai padaryti
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vienå kartå ir pamirßti. Labai greitai suvokiau: ßis paprastas
susitarimas su Dievu turi b∆ti nuolat kartojamas, ir aß priva-
lau visada laikytis sutarties. Taigi ∂miau melstis ir atidaviau
savo problemas ^ Dievo rankas.

Aß stengiausi ilgå laikå, iß pradΩi¨ gana naiviai, bet labai
nuoßirdΩiai. Nenor∂jau b∆ti apsimet∂liu. Tai, ko ißmokdavau
kiekvienå dienå, ∂miau taikyti gyvenime. Pra∂jo nedaug lai-
ko, ir mano biçiulis gydytojas nusiunt∂ mane papasakoti savo
patirties kitam alkoholikui. Íi pareiga, taip pat susitikimai
su biçiuliais alkoholikais kas savait´ ir kasdienis sutarties su
Dievu atnaujinimas pad∂jo man ißlikti blaiviam tuomet, kai
niekas kitas nepad∂jo.

Dabar esu blaivus jau daugel^ met¨. Pirmaisiais m∂nesiais
buvo sunku. Pasitaik∂ visko: verslo nes∂km∂s, smulk∆s r∆pes-
çiai, visuotin∂ depresija vos neprivert∂ griebtis butelio, bet aß
∂jau ^ priek^. Kuo toliau, tuo daugiau kasdien ^gaunu stipry-
b∂s – atsispirti vis lengviau. Kai supykstu, tampu nesukalbamas
ir nesutariu su biçiuliais, Ωinau, kad nesutariu su Dievu. Ießkau,
kur mano klaida. Jå nesunku rasti ir pasitaisyti. Èsitikinau ir
^tikinau daugel^ kit¨ mane paΩ^stançi¨ Ωmoni¨: jei tik Ωmogus
leidΩia, Dievas ißlaiko j^ blaiv¨.
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Pasakoja Lietuvos anoniminiai
alkoholikai

V I E N A M  I Í B L A I V Î T I  N E PAV Y KO

Istorija, nuo kurios prasid∂jo AA jud∂jimas Lietuvoje

PIRMÅ KARTÅ PAÎM‰S ^ rankas knygå Anoniminiai alko-
holikai nedråsiai pirmyn ir atgal varçiau puslapius, akimis
ießkojau kokio ypatingo sakinio, svarbesn∂s pastraipos, ne-
siryΩdamas prad∂ti skaityti. Pagaliau apsistojau ties aptiktu
skyreliu... Ûmonoms. Tada labai r∆p∂jo, kå gi jai (ne man!)
reik∂t¨ Ωinoti ir daryti, kad aß nustoçiau g∂r´s. Po to ^nikau ^
tekstus knygos pabaigoje, ^ AA nari¨ istorijas. Skaiçiau go-
dΩiai ir kiek sutrik´s, nes skirting¨ Ωmoni¨ liudijimuose vis
atpaΩindavau save, rodos, gal∂jau susitapatinti su kiekvienu
pasakotoju. Smelk∂si vis aißkesnis suvokimas, kad esu toks
pats kaip ir jie, – bej∂gis prieß alkohol^, kad, jeigu irgi noriu
ißtr∆kti iß klaidΩios, praΩ∆tingos neΩinios, turiu ießkoti pana-
ßaus sprendimo. Pirmoji paΩintis su ßia knyga prieß daugel^
met¨ tarsi paΩadino mane, suteik∂ vilt^.

Íiandien, ramiai Ωvelgdamas atgal ^ nuΩingsniuotå savo gy-
venimo keliå, manau, kad alkoholiku buvau nuo pat jaun¨
dien¨. Vos tik prad∂j´s ragauti, visuomet nor∂jau gerti ir pasi-
gerti. Alkoholis mane atpalaiduodavo, tapdavau laisvesnis, drå-
sesnis, ̂ gaudavau kiek daugiau pasitik∂jimo savimi, ryΩto veikti
ar atsiverti, ißl^sti iß uΩdarumo bei drovumo kiauto. Jau pasku-
tin∂se mokyklos klas∂se d∂l girtavimo tur∂jau nemalonum¨,
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bet ̂  juos tada nekreipiau didesnio d∂mesio. D∂l to, kad geriu
vis daugiau ir daΩniau, visai nekvarßinau sau galvos. Pirm¨j¨
rimt¨ konflikt¨ d∂l girtavimo kilo tarnaujant kariuomen∂je.
UΩ peßtynes su karininku gr∂s∂ ypaç sunki bausm∂. Buvau
ißsigand´s, neΩinojau kaip gelb∂tis, ko griebtis. Laukimo ir
nemigos naktimis meldΩiau Dievo paramos. Tyliai pasiΩad∂-
jau toliau gyventi dorai ir blaiviai.

Gr^Ω´s iß kariuomen∂s prad∂jau studijuoti rimtai nusiteik´s
mokslams, taçiau vis tiek ißg∂rin∂davau. Gana greitai visai „pa-
leidau vadΩias“, prasid∂jo daΩnoki barniai d∂l besaikio girta-
vimo. Mane met∂ iß bendrabuçio, grasino ißmesti ir iß institu-
to. Pats tuomet buvau ^sitikin´s, kad baig´s studijas lengvai
atsisakysiu jaunyst∂s ißdaig¨ bei paklydim¨ ir prad∂siu naujå,
rimtå, graΩ¨ gyvenimå. Vos baig´s mokslus vedΩiau, po met¨
gim∂ s∆nus. Bet tik pirmuosius m∂nesius po vestuvi¨ sugeb∂-
jau ißsilaikyti kiek blaivesnis. O paskui viskas v∂l gr^Ωo ^ savo
v∂Ωes: ∂miau dar labiau gerti, nebegr^Ωdavau ^ namus nakti-
mis. Kur^ laikå darboviet∂je pagiriotas, pasisl∂p´s po stalu
vyno butel^ dar gal∂davau dirbti. Bet at∂jo metas, kai to nebe-
sugeb∂davau; mintys nesirißdavo, galvodavau tik apie tai, kur
ißgerti ir kaip greiçiau pab∂gti nuo darbo. Kartais dingdavau
iß darbo (ir iß nam¨) kelioms paroms, paskui gr^Ω´s dreban-
çiom rankom iki ißnakt¨ atidirbdavau savo „skolas“. Dar po
keli¨ dien¨, kiek atsigav´s ir apsiramin´s, ißtiesdavau rankå ^,
atrod∂, nekaltå pirmå taur´ – ir v∂l viskas iß naujo. Keletå
kart¨ buvau sulaikytas tuometin∂s milicijos. Darbe nuolat prie-
kaißtaudavo, bausdavo. Gyvenau bendrabutyje, daug met¨ dar-
boviet∂je laukiau savo eil∂s butui gauti. Suprantama, ne kartå
grasino ißmesti mane ir iß tos eil∂s, ir iß darbo. Tada v∂l ban-
dydavau sukaupti visas valios j∂gas, bet kaskart viskas veltui.
Prasid∂jo ir rimti ßeimyniniai nesklandumai. Pagaliau neapsi-
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kentusi Ωmona teisme ißsireikalavo alimentus, paskui – ir sky-
rybas. Skirtis bijojau, labai nor∂jau ißsaugoti ßeimå, vienintel^
mylimå s∆n¨. Tuo metu jau tikrai nuoßirdΩiai stengiausi ir ban-
dΩiau nustoti gerti. Bet gan greit pajutau, kad tam neturiu
j∂g¨; alkoholis vis tiek ∂m∂ virß¨. Íeima, mokslas, darbas, b∆s-
tas – visa tai iß tikr¨j¨ buvo labai svarbu mano gyvenime. Bet
aß jau nesugeb∂jau valdyti situacijos. Buvau pasiek´s ir per-
Ωeng´s tå kritin´ ribå, kai gerti daugiau negali, bet jau nebega-
li ir negerti...

PamaΩu galutinai netekau vilties, kad sukaup´s j∂gas kada
nors sustosiu – tada, kai baigsiu studijas, tada, kai sukursiu
ßeimå, tada, kai apsitvark´s buityje atsid∂siu k∆rybai, tada,
kai... Visi tie „tada“ jau buvo praeityje, o ßi diena nieko gero
neΩad∂jo. Labai nor∂josi atgauti savo teises ^ gyvenimå, bet
atsakymo neΩinojau. Maçiau paΩ^stamus, draugus, ^vairiau-
siais metodais ir b∆dais besigydançius ^vairiose gydyklose, ir
maçiau, kaip jie v∂l beviltißkai geria. PamaΩu aißk∂jo situacijos
baisumas ir dramatizmas – alkoholikas negali pad∂ti pats sau,
taçiau ir medikai bej∂giai kå pakeisti. Tuomet kur ir kas ta
j∂ga, kuri ißgelb∂t¨ mane?

Viduje kaup∂si baim∂, kalt∂ ir nuovargis. Jauçiausi nereika-
lingas. Nei kitiems, nei sau. B∆sena klaiki – gyveni gyvenimå,
kuriuo bjauriesi, kurio nenori, kuris Ωudo tave ir artimuosius,
bet nieko negali padaryti; tave nuolat valdo nesuvokiama j∂-
ga, kuriai ne^stengi pasiprießinti. Rodos, lieka tik laukti – ste-
buklo ar mirties. Kartais atrod∂, kad jei dar nesu ißprot∂j´s,
greitai tai ^vyks. Juk viduje esu geras ir ßvelnus, noriu myl∂ti
ir b∆ti mylimas, o sau ir kitiems atrodau kaip visa griaunanti
pabaisa. BandΩiau kreiptis ̂  psichiatrus – gal tikrai kas atsitik´
mano protui, kad matydamas ir suprasdamas pasekmes nesi-
liauju elg´sis it nieko nebuv´. Atsakymai buvo li∆dni. Medikai
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prisipaΩino neΩinantys, kaip galima pad∂ti man, alkoholikui.
Visai pal∆Ωau. Nebetur∂jau kuo pasikliauti, savimi jau seno-
kai nebepasitik∂jau (nors kartais dar surusendavo viltis, kad
gal ko neΩinau, gal ko neradau ar nepastebiu). UΩsidar´s savy-
je, li∆dnas, kiek ^manydamas sl∂piau nuo kit¨ savo bej∂gißku-
mo b∆senå ir tragißkå pad∂t^. Jauçiaus tarsi atsisveikinås su
gyvenimu. Bijojau kam nors prisipaΩinti apie save ir savo b∂-
das. Buvau be galo ißsiilg´s ramyb∂s, pervarg´s, vis daΩniau
aplankydavo mintys apie saviΩudyb´. Vieni Ωi∆r∂jo ^ mane
su panieka, kiti – su gailesçiu. Ûlugo visi jaunyst∂s idealai ir
siekiai, vengdavau sutikti senus paΩ^stamus.

Buvau ißsiskyr´s, bet su Ωmona ir s∆numi dar gyvenome
tame paçiame bute. Pavargusi, nusiminusi ir nusivylusi Ωmona
kartais atgaudavo vilt^ ir norå Ωadinti mane, remdavo ret∂jan-
çius mano bandymus ir pastangas prisikelti. Jos past∆m∂tas
∂miau lankyti Ωinomo psichologo paskaitas „Ûinijos“ lekto-
riume. Susidom∂jau – ten buvo kalbama apie sav´s paΩinimå
ir keitimåsi, apie tarpusavio santykius, tik∂jimo svarbå. Kartå
po paskaitos ^sidråsin´s prakalbinau psichologå, sant∆riai pa-
pasakojau apie savo girtavimo problemas. SusipaΩinom, kele-
tå kart¨ ißsikalb∂jom, bet kaip man pad∂ti, deja, ir jis sak∂si
neΩinås. Netrukus jis man pakißo, atrod∂, paçiå kvailiausiå
id∂jå – paraßyti laißkå kaΩkokiems anoniminiams alkoholikams
^ Jungtines Valstijas (adreså ir aß buvau pasteb∂j´s 1988 met¨
pradΩios „Gimtajame kraßte“). Delsiau, bet jo spaudΩiamas
suraßiau trumpå laißkut^, pernelyg nesitik∂damas gauti bent
atsakymå. Ir v∂l delsiau – buvo g∂da kå nors iß draug¨ papra-
ßyti, kad ißverst¨ ß^ laißkå ̂  angl¨ kalbå. Vienådien su reikalais
uΩb∂gusi Ωmonos paΩ^stama nurod∂ man senut∂s mokytojos
adreså. Pa∂miau laißkå ir nuvaΩiavau. Kaip buvau nusteb´s ir
sujaudintas, kai ta moteris pasak∂, kad neseniai vieno kunigo

173P A S A K O J I M A I

papraßyta ißvertusi ^ lietuvi¨ kalbå knygå, kuri vadinosi Ano-
niminiai alkoholikai. Íi Ωinia tiesiog sukr∂t∂. Juk netik∂tai at-
vykau pas visai nepaΩ^stamå Ωmog¨, visai kitam miesto pa-
kraßty, ir tas asmuo ßiame didΩiuliame „skruzd∂lyne“ buvo
gal vienintelis, kuris Ωinojo man r∆pimå atsakymå. Pasijutau
stebuklingai susid∆r´s su man dar neΩinoma j∂ga. Supratau,
kad mano laißkas nebus ^ neΩiniå, mano gyvenimas dar gali
keistis. Stov∂jau ant vilting¨ permain¨ slenksçio.

Susiradau min∂tos knygos kopijå. Jau min∂jau, kaip prasi-
d∂jo mano paΩintis su ßios knygos tekstais. Skaitant nelaukta
ir labai netik∂ta pasirod∂ mintis, kad alkoholikui pad∂ti gali
tik nuolatinis bendravimas su kitais alkoholikais ir dvasinio
atbudimo kelias. Visa tai pasirod∂ ^domu, bet gan abstraktu.
Nor∂jau tuo tik∂ti, bet tr∆ko patirties. Vis d∂lto tuomet iß-
gyvenau vidinio nußvitimo ir pakyl∂jimo laikotarp^. Taipogi
radau nauj¨, tikr¨ ir konkreçi¨ Ωini¨ apie alkoholizmå, prak-
tini¨ patarim¨, kaip elgtis. Gan greit gavau atsakymå ^ mano
lemtingåj^ laißkå. Nuolat susiraßin∂damas bendravau su savo
naujuoju glob∂ju iß AA draugijos, ir beveik pus´ met¨ ißbuvau
blaivus. Man tai buvo ne^tik∂tinai daug, gal jau 20 met¨ ne-
buvau to patyr´s. PamaΩu ∂miau v∂l pasitik∂ti savo j∂gomis.
Dabar juk turiu pakankamai Ωini¨, tai gal ir vienas geb∂siu
susitvarkyti. Nereik∂s joki¨ kit¨ alkoholik¨ pagalbos, joki¨
AA grup∂s susirinkim¨, joki¨ klaidΩi¨ samprotavim¨ apie pa-
sitik∂jimå Aukßtesniåja j∂ga.

Greitai atsitiko tai, kas ir tur∂jo ^vykti. Vienå dienå nu∂jau
su bendradarbiais pietauti ̂  kavin´. KaΩkas pasi∆l∂ paimti „ko
nors stipresnio“. Man irgi pasi∆l∂ ißgerti vienå taurel´, aß su-
dvejojau ir, tarsi nenor∂damas, paragavau. Pyktel∂jau, kai pri-
pyl∂ ir antrå, bet skubiai tyliai ißg∂riau... ir pratr∆ko. Taip v∂l
prasid∂jo mano „daugiadien∂s“. Kelias paras klaidΩiojau po
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Vilni¨, g∂riau, ießkojau panaßi¨ ^ save ir v∂l g∂riau, g∂riau.
Atsipeik∂jau ißsigand´s, pal∆Ω´s, sutrik´s. V∂l prarad´s pasiti-
k∂jimå, vilt^, v∂l bej∂gis. Bet ir v∂l pasiruoß´s atsiverti ir nuo-
lankiai priimti pagalbå.

Netrukus ^ Vilni¨ atvyko keletas amerikieçi¨ anonimini¨
alkoholik¨; jie jau paΩinojo mane iß m∆s¨ susiraßin∂jimo. Pa-
skambino man ir sutar∂me susitikti. Trys ßios grupel∂s nariai
vakarop at∂jo pas mane ^ namus, j¨ praßomas pasikvieçiau
dar du draugus, kurie taip pat tur∂jo problem¨ d∂l alkoholio.
Ir mes ßeßiese praßnek∂jome iki paryçi¨. Tai ir buvo pirmasis
Lietuvoje anonimini¨ alkoholik¨ susirinkimas, jis ̂ vyko 1988
met¨ birΩelio 30 dienå. Kitå dienå ligonin∂je sureng∂me atvi-
rå susitikimå su sergançiais alkoholizmu, j¨ gydytojais, arti-
maisiais, Ωurnalistais, ßiaip smalsuoliais. Praneßiau, kad Vil-
niuje ^kurta AA grup∂, paskelbiau telefonus, kaip mus rasti.
Prasid∂jo anonimini¨ alkoholik¨ grup∂s susirinkimai. Kur^
laikå m∆s¨ grup∂ „Außra“ buvo vienintel∂ Lietuvoje. Pirmus
metus rinkdavom∂s mano namuose, kartå, v∂liau – du kartus
per savait´. Su uΩsidegimu pasin∂riau ^ AA veiklå, knyg¨
vertimå ir leidybå, bendravau su besikreipiançiais pagalbos
alkoholikais, j¨ artimaisiais, Ωurnalistais, lankiausi ligonin∂se,
kal∂jimuose. Vykdavom ir ^ kitus miestus, net kaimynines
ßalis skleisti AA Ωinios. Toks nuolatinis bendravimas su alko-
holikais padar∂ stebuklå – visißkai dingo tas anksçiau nenu-
maldomas noras gerti. Nuo AA grup∂s ^sik∆rimo aß daugiau
n∂ karto neragavau alkoholio.

Pragaißtingas noras paliko mane. Jauçiausi d∂kingas uΩ ßiå
laisv´. Bet tik∂jimas dar nebuvo ryßkiau prasiskleid´s. Nor∂-
jau ir ilg∂jaus tikro, gyvo ryßio su Dievu, bet neΩinojau kaip,
kada ir kod∂l tai ^vyksta. Pra∂jo keli m∂nesiai. Vienå rudens
dienå tylus ir ramus s∂d∂jau virtuv∂je prie stalo ir, paskend´s
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prisiminimuose, måsçiau apie savo gyvenimå. Apie buvusius
didΩiulius sunkumus ir savo bej∂gißkumå prieß juos. Apie esa-
mus ir nujauçiamus b∆simus sunkumus. Apie savo silpnumå
ir paΩeidΩiamumå. Nejuçiom, savaime uΩliejo paprastas ir
nat∆ralus suvokimas: man reikia Dievo pagalbos, vienas neiß-
tversiu. Tuomet ^vyko tai, ko ΩodΩiais nemoku ir nesiryΩtu
^vardyti. Gal gal∂çiau tai pavadinti K∆r∂jo prisilietimu, es-
miniu pokyçiu mano gyvenime. Nuo tada jau ßirdimi, visa
savo esybe, ne vien protu, tik∂jau ir Ωinojau, kad Dievas gali
(ir nori) veikti mano gyvenimå. Pirmåkart pajutau visißkå
pasitik∂jimå Juo.

Prab∂go aßtuoniolika met¨. Noriai tebelankau savo AA gru-
p∂s susirinkimus – keli tokie susirinkimai per savait´ man ta-
po ^prasti ir b∆tini. Çia mokausi paΩinti ir suprasti save, mo-
kausi nesavanaudißko bendravimo. Susirinkimuose atgaunu
ramyb´ ir tikrumo poj∆t^. Nuo pat pirm¨ dien¨ AA grup∂je
patirtas bendrumo ir saugumo jausmas persik∂l∂ ^ mano kas-
dienin´ aplinkå. Ûinau, kad nebesu vienißas, svetimas, atstum-
tas; jauçiuosi reikalingas ir laukiamas. Pratinuosi gyventi çia
ir dabar. Mano gyvenimas pasikeit∂ ißties neatpaΩ^stamai, –
ißmokau tai vertinti ir gerbti. Esu nuoßirdΩiai d∂kingas uΩ man
dovanotå galimyb´ naujai gyventi.
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„ A Í  N E  T O K S ,
KA I P  TA S  D E G RA DAV ‰ S  VA L KATA“

VAIKYSTÎ IR PAAUGLYSTÎ MAN‰S toli graΩu nelepino. T∂-
tis Ωuvo, kai man buvo vos keletas m∂nesi¨, o motinå at∂m∂
alkoholis, tabakas, linksmos kompanijos ir palaidas gyveni-
mas. Pirmus ßeßerius savo gyvenimo metus praleidau pas mo-
çiut´ kaime. Gaila, kad mano atsiminimai iß to laikotarpio
labai fragmentißki ir blyßk∆s. Mama t¨ laik¨ mano prisi-
minimuose ißkyla vos porå kart¨, grieΩtai uΩ kaΩkå mußanti
brol^... Nors jokio gilesnio emocinio ar fizinio ryßio su mama
nebuvo, moçiut∂ labai steng∂si kompensuoti motinos meil∂s
tr∆kumå, tod∂l manau, kad tai buvo pats ramiausias mano
vaikyst∂s tarpsnis. V∂liau at∂jo metas eiti ^ mokyklå, tad teko
persikelti gyventi pas motinå. MaΩyçiame kambar∂lyje mies-
to pakraßtyje tur∂jome tilpti ne tik aß su broliu, bet dar ir
motinos draugai, draug∂s, meiluΩiai ir atsitiktiniai sug∂rovai.
Savaime aißku, kad televizoriui, ßaldytuvui, radijo aparatui,
kitiems buities reikmenims ir baldams vietos neliko. Teko ten-
kintis tik stalu, spinta ir dviem lovom. DaΩnai tekdavo spruk-
ti iß nam¨ nuo mußtyni¨, triukßmo, barni¨ ir smurto. Kartais
nuo smurto b∂gdavo ir mama. Tada klaidΩiodavom kartu nak-
tin∂mis miesto gatv∂mis, kol mama ißblaiv∂davo, ir v∂l gr^Ω-
davom ^ savo b∆stå. Nesupratau tokio elgesio ir gyvenimo
b∆do. Smerkiau ir keikiau motinå uΩ viså savo likimå. Ne
kartå galvojau, kad mano vaikai nejaus jokio stygiaus, jie
bus mylimi ir gerbiami. Gal∂jau prisiekti, kad aß neb∆siu toks!
Aß niekada neskriausiu savo vaik¨, niekada neatimsiu iß j¨
pinig¨, jie kas nakt^ gal∂s ramiai miegoti ir kas rytå gaus
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pusryçius. Tuo metu negal∂jo net ßauti mintis, kad kada nors,
daug v∂liau, d∂l laßo alkoholio vogsiu savo vaik¨ pinigus,
dauΩysiu j¨ taupykles... Kol kas gyvenau svajon∂mis, kad kada
nors b∆siu laimingas.

Vyresnysis brolis tuo metu jau rinkosi savo gyvenimo keliå
ir daugiau laiko praleisdavo kompanijose, kal∂jimuose ir areß-
tin∂se, o aß likau visai vienas ir vienißas.

– Mamyte, neatiduok, nepalik man´s, – verkiau apsiaßaro-
j´s, kai mama, kietai spausdama mano virpançiå rankut´,
ved∂ ^ internatå. Tada man buvo tik septyneri metukai, ∂jau
^ antrå klas´. Dabar man suprantama, kod∂l mamos negal∂jo
sugraudinti mano aßaros ir maldavimai. O tuo metu jauçiau
didΩiul´ nuoskaudå, nevilt^, baim´ ir g∂då. Aß turiu mamå,
kur^ man´s atsisako! Kas gal∂jo b∆ti baisiau?! Tikriausiai tuo
metu galutinai nutr∆ko meil∂s gija, jungiant^ s∆n¨ su motina.
Liko tik amΩini priekaißtai, skausmas, nuoskauda ir pyktis.
Gal tod∂l gerokai v∂liau, girtos isterijos priepuolio pagautas,
nor∂jau nutraukti ir fizin^ mudviej¨ ryß^. Tarsi motinos mirtis
b∆t¨ gal∂jusi uΩgydyti sielos Ωaizdas. Deja, ir internate nuola-
tin∂ kova uΩ b∆v^ n∂ kiek nesumaΩ∂jo. Netgi tapo nuoΩmesn∂,
nes neißnyko n∂ viena gr∂sm∂, veikiau prießingai, – atsirado
dar daugiau tikimyb∂s b∆ti paΩemintam ir nuskriaustam. Ne-
Ωinojau, kaip pritapti, kur rasti saugumå ir ramyb´. Baigus
ßeßias klases, m∆s¨ internatas buvo reorganizuotas, ir man
teko t´sti mokslus toje pat mokykloje ir klas∂je, kur ir pra-
d∂jau. Gyvenime niekas nesikeit∂, tik kaup∂si vis daugiau
baimi¨, nuoskaud¨ ir nevilties. Mano dΩiaugsmui nereik∂jo
daug prieΩasçi¨. Pamenu, lekiu mokyklos koridoriumi ir
dΩiaugsmingai r∂kiu:

– Nerado! Nerado!
– Kas nerado? Ko nerado? – paklaus∂ sutiktas klas∂s draugas.
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– Mokyklos sesel∂ tikrino mokini¨ galvas ir pas mane nera-
do ut∂li¨! – atsakiau ir tuoj pat suglum´s nutilau. V∂l tapo
g∂da. AmΩina g∂da brov∂si ^ mano sielå pro visus plyßius. Ji
augo, pl∂t∂si, uΩ∂m∂ vis daugiau vietos ir smarkiai ribojo ma-
no veiklos erdv´. G∂da peraugo ^ baim∂s ir kalt∂s jausmå.
Îmiau bijoti visko ir visada. Jauçiausi kaltas ten, kur negal∂jo
b∆ti n∂ menkiausios dalelyt∂s mano kalt∂s. G∂då ir kalt´ kai
kada maskavau agresija, kai kada aßaromis, daΩnai melu ir
pasip∆timu. Nuolat jauçiau baim´ b∆ti demaskuotas. Tuo lai-
ku jau buvau patyr´s visus prievartos ir paΩeminimo b∆dus
bei formas, kokios tik egzistuoja ßiame pasaulyje. Nuolat bu-
vau susig∆Ω´s ir susir∆pin´s savo egzistencija. Gyvenau tokio-
je socialin∂je ir buitin∂je aplinkoje, kad sm∆gio gal∂jau su-
laukti iß visur. Pamenu, kartå brolis susipyko su mama, ir jos ̂
brol^ sviestas peilis pataik∂ ^ mane. Niekur ir niekas negal∂jo
uΩtikrinti man saugumo. Ir aß j^ radau pats! Visai netyçia. Bu-
vau kå tik baig´s septynias klases, bet draugaudavau su vyres-
niais uΩ save jaunuoliais. Kartå miesto parke ßvent∂s metu ma-
no laiba ranka kaΩkaip netyçia pro plyß^ praspr∆do ̂  prekybos
kioskå ir uΩçiuop∂ ten butel^ vyno. O skyl∂, Ωinoma, buvo
kaip tik tokia, kad butelis gal∂t¨ ißl^sti. Taip keletas buteli¨
atsirado m∆s¨ rankose. Draugai, girdami mano sumanumå ir
dråså, atsid∂kodami nepagail∂jo vienos kitos stiklinait∂s ir man.
Koks aß buvau nusteb´s! Tai visai nebuvo panaßu ^ tå pirmåj^
nesåmoningå pasig∂rimå ketvirtaisiais ar penktaisiais gyveni-
mo metais, kai girti vyrai nusprend∂ pasilinksminti ir supyl∂ ^
mano vaikißkå burnyt´ gal tris stiklines alaus. Tada, pamenu,
buvo labai bloga, bijojau mirti ir v∂miau. V∂miau ir ß^ kartå.
Tik truput^ v∂liau. O kol kas mane uΩvald∂ dråsa, j∂ga ir pri-
tapimo jausmas. Aß buvau savas! Savas tarp sav¨! Tai didel∂
j∂ga, man patiko tokia b∆sena. Visai nesvarbu, kad po to apie
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kambar^ sukosi lova, buvo labai bloga ir v∂miau. Tai buvo
niekis, palyginus su tuo, kå patyriau lengvai apsvaig´s. Tada,
atrod∂, radau vaistå, b∆då ir priemon´ bendrauti.

Baig´s aßtuonias, klas∂s aukl∂tojos nuomone, tur∂jau mo-
kytis darbininkißkos profesijos, ir tam geriausiai tiko profesi-
n∂ technikos mokykla. Niekam ner∆p∂jo nei mano polinkiai,
nei gabumai, nei norai. Mokykla vykd∂ savo ^sipareigojimus
tuometinei valdΩiai, aukl∂toja atsikrat∂ problemißko jaunuo-
lio, o aß buvau pasi¨stas mokytis mechanizatoriaus amato ^
profesin´ mokyklå, kur^ Ωad∂jo ir viså ißlaikymå. Tada rugs∂jo
pirmosios proga pasig∂riau taip smarkiai, kad kitå dienå v∂-
miau tol, kol ißv∂miau ne tik skrandΩio turin^, bet ir jo „sude-
damåsias dalis“. Pirmå kartå suΩinojau, kokios spalvos, kvapo
ir skonio tulΩis ir skrandΩio sultys. Kai palengv∂jo, nuspren-
dΩiau, kad daugiau nebegersiu. V∂liau tå sakin^ kartojau dar
daugyb´ kart¨. Ûad∂davau mokytojams, darbdaviams, ßeimai,
pagaliau prisiekdavau pats sau. Iß pradΩi¨ nebuvo sud∂tinga
laikytis ßio paΩado, juolab kad ir sålyg¨ gerti nebuvo. V∂liau
prasid∂jo praktika melioracijos ̂ mon∂je, ir atsirado mano pir-
m¨j¨ daugiadieni¨ uΩg∂rim¨ patirtis. B∆damas 18 met¨ pir-
må kartå praradau såmon´. Atsibudau ryte svetimoje virtuv∂-
je, apsißlapin´s, aplip´s Ωol∂mis ir, svarbiausia, pirmå kartå
nieko neprisimenantis, kas buvo vakar. V∂liau neprisiminda-
vau ne tik paskir¨ epizod¨, ißnykdavo iß atminties ir ißtisos
dienos. Nebesugeb∂davau orientuotis erdv∂je ir laike. NeΩi-
nodavau, kuri savait∂s diena, rytas ar vakaras. Tuo laiku nusi-
vilk´s pardaviau ir pirmåj^ savo megztin^. Normaliam Ωmogui
tokie veiksmai tur∂t¨ kelti siaubå, bet man tai buvo pasididΩia-
vimo ßaltinis. DidΩiavausi tuo, kad veΩamas ^ soviet¨ armijå
deßrå ißkeiçiau ^ odekolonå, ir taip atsirado nauja svaiginimosi
patirtis, gyriausi pirmå kartå patek´s ^ blaivyklå, noriai pasa-
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kojau sug∂rovams, kaip mane nukreip∂ ̂  narkologijos dispan-
ser^ konsultacijoms. Kartå, gul∂damas lovoje po ilgalaikio uΩ-
g∂rimo, aißkiai pamaçiau, kaip iß lub¨ kampo ißlindo kaΩkoks
^ voratinkl^ panaßus si∆lelis. Per daug nekreipiau ^ j^ d∂mesio,
kol jis neprad∂jo daugintis ir kerotis. Mano beveik pamißusi
såmon∂ pajuto real¨ pavoj¨ gyvybei. O si∆lai pl∂t∂si, slinko
vis arçiau ir arçiau mano kaklo, prad∂jo smaugti. Ap∂m∂ pa-
nika. Baim∂ sukaust∂ viså k∆nå, visus raumenis ir sånarius,
nebegal∂jau pasiekti ßalia lovos ant sienos kabojusio ßviestuvo
jungiklio. Nebegal∂jau r∂kti ir balsu kviestis pagalbos. Ma-
niau, kad at∂jo paskutinioji, ir nieko negal∂jau padaryti, tik
gniauΩ∂ baim∂. Pagalbos ßauksmas strigo gerkl∂je ir virto dus-
liu girgΩdesiu... Tada ißgelb∂jo draugas, ̂ jung´s ßvieså. Visada,
jau prad∂j´s ,,smailinti“ uΩg∂rimå, stengdavausi gul∂ti ^sijun-
g´s ßvieså, bijodavau, kad pasibaigs televizijos programa, ir
tur∂siu likti visai vienas. Vienas Ωmogus pasi∆l∂ negerti nors
kokius tris m∂nesius, nes kitaip si∆l¨ koßmarai gali imti karto-
tis, ir aß galiu ißprot∂ti. Pamenu, kaip tada ^siΩeidΩiau. Tarsi
sakiau jam: ,,Kå jis sau mano?! Ar aß koks alkoholikas? Ko-
d∂l jis paprastå sapnå sieja su tuo, kad vienå kartå truput^
padauginau?“ Be to, negal∂jau ^sivaizduoti, kaip galima taip
ilgai negerti. Net tris m∂nesius! Kaip galima ißbraukti iß gy-
venimo tok^ ilgå laiko tarpå, – måsçiau aß. Nors jau tada
alkoholis buvo kietai su∂m´s mane ^ savo nuoΩmias rankas,
kaΩkod∂l visada maniau, kad aß visißkai valdau situacijå: no-
riu geriu, noriu ne!

– Aß ne toks, kaip tas degradav´s valkata, – triumfuodavau,
kai mano kelyje pasitaikydavo labiau sergantis Ωmogus. Aß mat
gerdavau uΩg∂rimais. Blaivius periodus keisdavo juodi uΩg∂-
rimai, po to – kankinançios moralin∂s ir fizin∂s pagirios su
koßmarißkais sapnais, karßtu ir ßaltu prakaitavimu, automobi-
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li¨ ir praeivi¨ Ωvilgsni¨ baime, depresija, nuovargiu ir minçi¨
vienatve. Vos sp∂jus ißsilaiΩyti, atitaisyti pad∂t^ ßeimoje, ati-
duoti skolas ir, regis, prad∂ti ramiai gyventi, v∂l kokia nors
proga, kaΩkokiu b∆du ta nelemtoji pirma taurel∂ ar pirmas
bokalas atsirasdavo mano rankoje. Niekaip nepaj∂giau suvokti,
kad mane valdo b∆tent tas pirmas gurkßnis bet kokio alkoho-
lio... NuoßirdΩiai tik∂davau, kad ßiandien neprisigersiu, gr^ßiu
namo, pad∂siu Ωmonai. Deja, po pirmo ßimto gram¨ mano
mintys iß esm∂s pasikeisdavo, ir aß visai „teis∂tai“ leisdavau
sau ißgerti dar vienå taurel´, dar vienå bokaliukå. Paskui dar
vienå ir dar, ir dar...

– Kod∂l negaliu pails∂ti po darbo? Kas çia blogo, jei su drau-
gais ißlenkiu vienå kitå burnel´? Argi aß neuΩsidirbu, juk visi
ißgeria, – giliamintißkai måstydavau ir tuo metu b∆davau vi-
sißkai patenkintas tokiu pasiteisinimu. Alkoholis, tas klastin-
gas vergvaldys, ne tik pritardavo man, bet dar ir pakurstyda-
vo: „Ûinoma, ißgerk, tik aß tave paguosiu ir suprasiu, tik aß
nuplausiu tavo skausmå ir g∂då. Tik su manim tu pasijausi
saugus, stiprus ir laimingas“.

Pirmas porå g∂rimo dien¨ taip ir b∆davo. Apsvaig´s nuo
alkoholio gal∂davau susipaΩinti, uΩmegzti romanå, atsipalai-
duoti. V∂liau alkoholis iß atsipalaidavimo ir bendravimo prie-
mon∂s tapo tikslu, pateisinançiu bet kokias priemones. Atro-
d∂, jau fizißkai nebegaliu gerti, jau pilstukas stovi gerkl∂je ir
reikia ilgai kramtyti, kad nuryçiau. O neduok Dieve, jei ,,ne-
prigis“, jei ißvemsiu? Juk pinigai seniai pasibaig´, ir dar neaiß-
ku, kiek esu skolingas ir kå ißkr∂t´s. Tokiais momentais arba
kai reik∂davo ,,prisibaigti“ gal∂davau daug kå paaukoti savo
karaliui alkoholiui. Gyvenimas ^gavo butelio formå ir turin^.
Atlyginimå prad∂jau skaiçiuoti buteliais, santykius gr^sti iß-
skaiçiavimu. Rytais, sutikus vakarykßt^ draugå, r∆p∂davo tik
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du klausimai: kiek turi ir kuo vakar viskas baig∂si? Vertyb∂s,
kurios tuo metu dar buvo bent kiek aktualios ir r∆p∂jo, buvo
seksas, valdΩia ir pinigai. Prad∂jo trikti visi socialiniai santy-
kiai. Savaime kito paΩinçi¨ ratas. Draugus pakeit∂ sug∂rovai.
Pagaliau tur∂jau pripaΩinti ir sau, kad alkoholis tapo proble-
ma. Ypaç po savaitini¨, deßimtadieni¨ ar dar ilgesni¨ uΩg∂ri-
m¨ prisipaΩindavau, kad gal ir turiu ßioki¨ toki¨ problem¨
d∂l alkoholio, gal kiek ir per daug geriu. Deja, tokios mintys
ißnykdavo kartu su pagiri¨ simptomais. Po savait∂s kitos kaΩ-
kur dingdavo prisiminimai apie tai, kaip sunkiai sveikau po
paskutinio uΩg∂rimo. Neprisimindavau, kaip visu balsu r∂k-
damas, apsikabin´s klozetå v∂miau tulΩim ir prisiekin∂jau:

– Jei ßiandien nenumirsiu, tai daugiau niekada, niekada ne-
begersiu, n∂ vieno laßo. Viskas. UΩrißta. Atsibodo, daugiau ne-
begaliu kent∂ti ir taip gyventi.

Bet mano nusistatymas silpdavo su kiekviena „negerta“ die-
na, kol ißgaruodavo visai. PamaΩu atsigaudavo fizin∂ sveikata,
prad∂davau po truput^, maΩais kåsneliais, kol kas nejausda-
mas skonio, valgyti. È sriubå pildavausi acto, d∂davau pomi-
dor¨ padaΩo, çesnako, garstyçi¨, krien¨, – visko, kas, mano
manymu, gal∂t¨ pad∂ti pajusti skon^. Nusiprausdavau, paskai-
tydavau laikraßt^ ir po savait∂s v∂l b∆davau kone normalus
Ωmogus, kol nepakeldavau tos nelemtos pirmosios taurel∂s.
Pamenu, vieno uΩg∂rimo metu kaip guminis plevin∂jau bend-
rabuçio, kuriame gyvenau, koridoriais, kol didΩiul∂, visuoti-
n∂, visai nesuprantama baim∂ akimirksniu uΩvald∂ viså mano
esyb´. Negal∂jau ir nenor∂jau prießintis ar ießkoti kokios ißei-
ties. Gyvyb∂s instinktas vert∂ b∂gti, bet kur. Atsidariau laipti-
n∂s langå ir ißßokau... Ner∆p∂jo, koks aukßtas, kas apaçioje,
svarbu buvo pab∂gti ir ißsivaduoti.

Norom nenorom teko pripaΩinti problemos rimtumå ir ieß-
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koti pagalbos. PaΩadai, nuostatos, asmenin∂s valios savyb∂s
jau buvo ißbandyta. NeΩinojau, ko griebtis ir kå daryti. Lietu-
voje paplit´s emocinis stresinis gydymo b∆das (kodavimas)
man netiko. Rinkausi kitå, ne maΩiau drastißkå, baim∂s tera-
pijos metodå. Leidausi implantuoti preparatå, kuris såveikau-
damas su alkoholiu gal∂jo sukelti neigiam¨, netgi pavojing¨
gyvybei padarini¨. Pamenu, koks laimingas, perßokdamas ke-
letå laipteli¨, b∂gau iß gydytojo kabineto. „Laisv∂! Pagaliau
pagyvensiu!“ – måsçiau ir dΩiaugiausi b∆simåja pergale. Deja,
mano dΩiaugsmas tetruko vos keletå valand¨. Darbe buvo ei-
linis ißg∂rimas, gerti aß nebegal∂jau, bet noras niekur nedingo
ir tapo, ko gero, dar stipresnis. Çia mano laim∂ ir baig∂si.
Alkoholis, atneß´s tiek skausmo, aßar¨ ir nelaimi¨, vis tiek
liko dΩiaugsmo ßaltinis. „Torpeda“ nepakeit∂ vertybi¨ ir ne-
paßalino n∂ vienos prieΩasties, d∂l kuri¨ keldavau pirmåjå tau-
rel´. Prasid∂jo kançia ir laukimas, kol pasibaigs vaist¨ galioji-
mo laikas. Kaupiau g∂rimus, taupiau pinigus ir laukiau tos
laimingos dienos, kai v∂l gal∂siu atsipalaiduoti ,,kaip Ωmo-
gus“. Priklausomyb∂ kliud∂ laisvai jaustis ir måstyti. Nejau-
çiau gyvenimo ritmo, gyvenau pasaulyje, kuriame vietoj li∆-
desio vyravo depresija, o dΩiaugsmå pakeit∂ euforija. Nebuvo
pagrindinio mano draugo, alkoholio, stimuliuojançio ir slo-
pinançio jausmus, ißtikimai padedançio ̂ veikti bet kok^ streså
ar atßv´sti kiekvienå ̂ vyk^. Be jo aß negal∂jau! Alkoholinis mås-
tymas taip buvo uΩvald´s mano gyvenimå, kad nepaisydamas
stipriausio Ωmogaus instinkto – noro gyventi, rizikuodamas
sveikata ir gyvybe, v∂l prad∂jau gerti. Alkoholio troßkimas buvo
stipresnis uΩ norå gyventi. Tas uΩg∂rimas t´s∂si apie keturis
m∂nesius, ir aß pasidaviau galutinai. Nebetur∂jau iliuzij¨, kad
ißgersiu tik vienå butel^ ir eisiu namo. Giliai viduje Ωinojau –
alkoholis mane ves ten, kur jo didenyb∂ nor∂s.



183P A S A K O J I M A I

koti pagalbos. PaΩadai, nuostatos, asmenin∂s valios savyb∂s
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Regis, buvau ißband´s viskå, bet niekas nepad∂jo. Gal¨ gale
netgi „torpeda“ man nepadeda! Tai buvo viskas, galas. Tapau
tarsi zombis – be skausmo, be dΩiaugsmo, su vieninteliu troß-
kimu – apsvaigti. Tada pirmå kartå suΩinojau apie dar vienå
galimyb´ – dvasin^ sveikimo b∆då. Reik∂jo pagalbos iß ßalies.
Ir tokiå pagalbå man pavyko rasti.

Labai sunkiai perΩengiau anonimini¨ alkoholik¨ grup∂s
slenkst^. Mano g∂da, såmyßis ir netikrumas bl∂so sulig kiek-
viena minute, praleista su tais vyrais ir moterimis. Aß patik∂-
jau, kad galiu pasikeisti. Tå rod∂ ir kit¨ grup∂s nari¨ blaivy-
b∂s patirtis. Tik v∂liau sugeb∂jau ̂ vardyti, kad tada pirmå kar-
tå gyvenime pajutau besålygißkå meil´. Tai buvo visai naujas
poΩi∆ris ̂  Ωmog¨, taip pat ir ̂  alkoholizmå. Pirmå kartå man´s
niekas negyd∂, nemoralizavo ir nemok∂. Man´s nieko neklau-
sin∂jo ir nepatarin∂jo. Jiems buvo visai nesvarbu, kas ir koks
aß, kokios mano pareigos, pajamos, religija... ,,Jei neatsig∂rei
ir nori dar, tai gerk. Çia tik tavo reikalas. O ßtai jeigu nori b∆ti
ir gyventi blaiviai, – tai m∆s¨ vis¨ reikalas, b∆k su mumis“, –
sak∂ jie, pasi∆lydami kavos puodukå. Tiesiog mane pri∂m∂, ir
aß pritapau! Tai buvo labai daug. Aß gal∂jau b∆ti toks, koks
esu. Man nebereik∂jo kauki¨, gal∂jau b∆ti laisvas, kiek pats
sau leidau. Tai buvo fantastika! Atsirado tikra draugyst∂ ir
nuoßird∆s, partnerißki santykiai. Nauja patirtis ̂ galino paΩinti
ir ißlaisvinti naujus jausmus, såvokas ir vertybes. Kuo dar va-
kar didΩiavausi, ßiandien tapo g∂da, ko siekiau – prad∂jau
stengtis atsikratyti. Niekas nemok∂ ir nenurod∂ tempo, ku-
riuo tur∂çiau gilintis ^ AA programå. Neprimet∂ religijos ar
apeig¨, ne^trauk∂ ̂  jokius såraßus. Grup∂ gyveno, augo, pl∂t∂-
si ir leido gyventi man. Aß tur∂jau teis´ klysti, taisytis, keistis
ir prießtarauti. Iß pradΩi¨ uΩteko tik negerti. V∂liau blaivyb∂
ap∂m∂ vis daugiau sfer¨. Atsirado nauj¨ poreiki¨ ir galimy-
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bi¨, prisiminiau ir senas svajones, kurias alkoholis, atrod∂,
buvo negr^Ωtamai at∂m´s. Laikui einant susiradau darbå, pa-
sikeit∂ materialin∂ ir emocin∂ pad∂tis ßeimoje. Gal∂jau ^gy-
vendinti savo senå svajon´ – mokytis. Íie pokyçiai – tai tik
matomoji ledkalnio virß∆n∂ iß viso to, kå man dav∂ AA grup∂.
Îmiau susimåstyti apie savo gyvenimo prasm´, nustojau ne-
gailestingai plakti save uΩ tai, kas buvo praeityje, ir lioviausi
bijoti ateities. Nustojus gerti problemos neißnyko, j¨ nesuma-
Ω∂jo, tik jos tapo visißkai kitokios, suvaldomos ir ißsprendΩia-
mos. Palengva ißmokau nes∂kmes prisijaukinti ir paversti jas
savo draugais. Jos – ne prieΩastis pakelti taur´... Juolab kad
per visus aktyviai pragertus keturiolika met¨ dar n∂ sykio
alkoholis nebuvo pad∂j´s ißspr´sti n∂ vienos problemos. Ge-
riausiu atveju nukeldavo jas ^ ateit^, o daΩnai ir pagilindavo.
O grup∂ buvo visada pasiruoßusi amortizuoti visus mano gy-
venimo nelygumus. Vis daΩniau pavykdavo ^veikti buvusio
gyvenimo emocin´ ir dvasin´ inercijå. Senåj^, girtuoklißkå
måstymå palengva ∂m∂ keisti pozityvios mintys ir nuosta-
tos. Metai be alkoholio leido pamatyti prasm´ ne tik dΩiaugs-
me, bet ir skausme, ir varge. Pagaliau ißdr^sau garsiai sau
pasakyti: aß myliu save, su visa praeitimi, ateitimi ir dabarti-
mi. Nebr∂Ωiu br∆kßnio gyvenime ir nepradedu visko iß naujo.
Bet ̂  praeit^ stengiuosi gr^Ωti tik tam, kad nekartoçiau klaid¨
ateityje. Mano skausminga patirtis tuo pat metu yra didΩiausias
mano turtas. Be jos aß ßiandien neb∆çiau toks, koks esu. Ir
dråsiai galiu pasakyti: myliu save, Ωmones, pasaul^, ir man
tiesiog gera gyventi!
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D E L I KAT E S A S  VA I S T I N Î S
TA R PU VA RT Î J E

Gydytojos istorija

NUO VAIKYSTÎS TURÎJAU g∂dingå „paslapt^“ – geriant^
t∂vå. Tempiant j^ girtå iß kiemo priebutin, girdint mamå ver-
kiançiå ir besipiktinançiå ßiuo, kaip tada man atrod∂, apgail∂-
tinu Ωmogumi, vis dar vadintu „t∂veliu“, brendo nuostata: aß
tai tikrai negersiu.

Vidurin´ mokyklå baigiau neragavusi alkoholio, v∂liau pra-
d∂jau gurkßnoti j^ tik saikingai ir tik skan¨. Ègyvendinau savo
senå svajon´ tapti gydytoja, prad∂jau dirbti m∂gstamå darbå.
Tur∂jau du mylimus vaikus, buvau neskausmingai ißsituokusi,
kai ̂  mano gyvenimå kaip Labanaktukas ̂ slinko alkoholis. Ne-
gal∂dama uΩmigti ∂miau ißg∂rin∂ti po vienå, paskui po kelias
likerio taureles, neilgai trukus ir po pus´ butelio, butel^. Tal-
pioj rankin∂j teli∆skavo alkoholis – sveçiuose jo gal∂jo pritr∆kti,
o prie Ωmoni¨ gerti daugiau nei kiti drov∂jausi. PamaΩu lio-
viausi dom∂tis profesin∂mis naujov∂mis, spektakliais, knygo-
mis, koncertais, madomis. Îmiau ßalintis draug¨, daugelis j¨
santykius su manimi nutrauk∂ anksçiau. Dariausi nepakanti
savo maΩ¨ vaik¨ ißdaigoms. Interes¨ centre liko alkoholis. Sau
teisindavausi dideliu kr∆viu: dirbu reanimacijoje, çia daug mir-
çi¨, skausmo, o aß ne visada galiu pad∂ti. G∂rimo pradΩioje
tik trumpam suneramino skyriaus ved∂jos paliktas ant mano
darbo stalo raßtelis, jog skubiai parengçiau rajoniniam laik-
raßçiui straipsn^ apie alkoholio Ωalå. Kasdien sakiau sau: geriu
tik ßiandien, ryt – ne. Tur∂jau ißeiti iß darbo, dokumentuose
^raßyta – uΩ pravaikßtas. Daug∂jo prieΩasçi¨ gerti: bedarb∂,
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motinos iß nam¨ ißvaryta, dukros niekinama. UΩsimirßti ir pri-
sigerti vert∂ ir maΩo s∆naus akys.

Vilniuje susid∂jau su geriançi¨ kompanija ir likau ten gy-
venti. Smelk∂si supratimas, jog kaΩkas tragißka vyksta mano
gyvenime – negal∂jau n∂ dienos b∆ti neg∂rusi. Gyvenau ap-
s∂sta minçi¨ apie alkohol^ – kaip gauti jam pinig¨, kur nusi-
pirkti, kaip sl∂pti g∂rimå. Sunkias fizines pagirias nustelbda-
vo dvasin∂s. Ilgokai guosdavausi, kad tereikia suimti save ^
rankas, ir koßmaras baigsis. Netik∂jau medikamentiniu alko-
holizmo gydymu, buvau kodavusis – veltui! Du m∂nesius gy-
dydamasi neurozi¨ skyriuje sugeb∂jau keletå kart¨ prisigerti.

Ißg∂rusi vardan alkoholio ißdavin∂jau save, elgdavausi
prieß savo dorov∂s ir moral∂s nuostatas. D∂l alkoholio pa-
likau vaikus mieste uΩ pusantro ßimto kilometr¨. Jauçiausi
vienißa. Jutau g∂då, kalt´, niekinau, neapkençiau sav´s. Jau-
çiausi degraduojanti, bijojau tapti viena iß prie parduotuv∂s
g∂rimui pinig∂li¨ praßançi¨ moter¨. Nematydama ißeities,
nusprendΩiau nusiΩudyti, – kaip ir mano t∂vas. Maniau –
tik mirusi gal∂siu negerti. Po vieno man baisaus ^vykio så-
moningai ißg∂riau techninio acetono. Mane rado daug
greiçiau nei tik∂jausi. Toksikologin∂j reanimacijoj po paros
atgavusi såmon´, v∂l g∂riau, jau ir odekolonå, losjonå, sali-
cilo, skruzdΩi¨ spiritå. Delikatesas buvo pirmoji ßalia vaisti-
n∂s tarpuvart∂j ißgerta valerijon¨ tinkt∆ra. Ißg∂rus kamparo
spirito, ißtiko epilepsijos priepuolis. Pagiringai tik man vienai
viså nakt^ grojo simfoninis orkestras (iki tol nenumaniau, jog
graΩi, rami muzika gali ^varyti tiek siaubo). Ne kartå per
gatv´ ∂jau nesidairydama, tik∂damasi greitos mirties. Pulti
po nuo kalno besileidΩiançio sunkveΩimio ratais trukd∂ bai-
m∂: jei neΩ∆siu vietoje, tai kas man, gal ir invalidei, atneß
alkoholio.
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Nors tik∂jimas Dievu nuo vaikyst∂s buvo tik „drungnas“,
prad∂jau Jo ßauktis. Likusi viena namuose atsiklaupusi ant keli¨
praßydavau: „Dieve, paimk mane iß çia, niekam, net sau aß
nereikalinga“. Buvau „juodai“ atg∂rusi apie 3 metus, man bu-
vo vos virß trisdeßimties, o tenor∂jau vienintel∂s dangaus ma-
lon∂s – mirties. Pjoviausi venas, bet ir tåkart man sutrukd∂.

Vienå rytå sugalvojau, atrod∂, patikimå nusiΩudymo b∆då,
bet kaΩkod∂l s∂dau prie telefono. Paskambinau ^ tuometin´
telefono informacijå 09 ir paklausiau, kam galiu skambinti
alkoholizmo klausimu. Duotu „Paguodos“ telefono numeriu
atsiliepusi moteris ißsigando ißgirdusi, kad noriu nusiΩudyti,
nes jauçiuosi beviltißka alkoholik∂. Ji primygtinai man´s pra-
ß∂ skambinti psichologui, psichiatrui ar narkologui. Nesitik∂-
jau, kad jie gali mane suprasti, tod∂l dar kartå surinkau 09.
Í^syk juo atsiliepusi moteris pasak∂ Lietuvos anonimini¨ al-
koholik¨ pradininko nam¨ telefono numer^. Su jo Ωmonos
pagalba radau ß^ Ωmog¨ darbe. Prisistat´s esantis alkoholikas,
jis pakviet∂ mane ̂  tå pat^ vakarå vyksiant^ uΩdarå AA susirin-
kimå. Pamaniau, nusiΩudyti sp∂siu ir v∂liau, tad, dråsiai ißg∂-
rusi valerijono tinkt∆ros buteliukå, surizikavau – nu∂jau nu-
rodytu adresu. Pirmasis susitikimas su AA nariais apstulbino
ir sukr∂t∂: mane, vis¨ atstumtå, dvokiançiå alkoholiu, jie
glaud∂ prie sav´s. Vietoje pamokslavimo naujieji draugai man
sak∂: tu mums reikalinga.

Tuomet dar nesugeb∂jau ^vertinti didΩiulio Dievo stebuklo
man – iß kur toji moteris gal∂jo Ωinoti iki tol niekur neskelbtå
ßio AA nario nam¨ telefono numer^? 1991 met¨ rugs∂jo m∂-
nes^ susirinkimai vyko vienintel∂j AA grup∂j „Außra“, du kar-
tus per savait´.

Aß tebegyvenau su geriançiu alkoholiku, tad g∂riau ir aß.
Negal∂dama liautis gerti, po kokio m∂nesio atsiguliau ^ nar-
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kologijos centrå. Nebetur∂dama kur eiti, keletå m∂nesi¨ jame
gyvenau. Dar po poros m∂nesi¨ uΩg∂riau v∂l, ß^syk dvideßim-
çiai dien¨, bet nuo 1992-¨j¨ sausio 20 iki ßiol esu blaivi.

 Nustojusi gerti, neilgai buvau laiminga. Su mama lyg ir
susitaikiau, taçiau ji dar keletå met¨ nuo man´s rakino kam-
bar^, kuriame buvo suneßti vertingiausi daiktai ir alkoholis.
Gerus metus dukra man´s ßalinosi. Kalt∂s jausmas trukd∂ reikß-
ti savo nuomon´ apie vaik¨ aukl∂jimå.

D∂l savo g∂dingos praeities AA grup∂je jauçiausi kitokia.
Jutau pagieΩå Dievui – atsiunt´s tokiå g∂dingå ligå, Jis mane
nepelnytai nuskriaud∂. Buvau priklausoma nuo kit¨ nuomo-
n∂s apie mane, ir neigiama visuomen∂s nuomon∂ apie mote-
ris alkoholikes kliud∂ dΩiaugtis nauju gyvenimu.

Tur∂dama darbo knygel´ su ^raßu apie atleidimå uΩ pra-
vaikßtas, nedr^sau ießkoti darbo. Mintys, jog jau niekada nega-
l∂siu dirbti gydytoja, stiprino nevisavertißkumo jausmå. San-
taup¨ netur∂jau, su mama gyventi nenor∂jau (juolab tame
mieste tuo metu nebuvo AA grup∂s), o ̂ sigyti savo b∆stå atrod∂
ne^manoma. Sugadinti santykiai su savimi, Dievu, Ωmon∂mis...

AA draugai savo pasakojimais teik∂ vilt^, kad ir aß galiu tapti
laiminga motina, dukra, Ωmona – laiminga moterim. Vienin-
tel∂ tam b∆tina sålyga – mano blaivyb∂. Lankydama AA susi-
rinkimus, stengiausi juose dalyvauti klausydama, ißgirsdama,
kalb∂dama apie save nuoßirdΩiai ir atvirai. Atsigr´Ωusi atgal,
matau daugyb´ situacij¨, kai mano mylinçio Dievo buvau sau-
gojama ir globojama. Tiek baisi¨ ^vyki¨ reik∂jo, kad pagaliau
pripaΩinçiau savo bej∂gißkumå prieß alkohol^. Stengiuosi pra-
d∂ti ir baigti dienå su Dievu, praßau blaivyb∂s ir d∂koju uΩ jå.

Gal penkerius mano neg∂rimo metus d∂l vis¨ gyvenimo
nes∂kmi¨ buvo patogiau kaltinti alkohol^. Deja, kai kurie
klaidingi poelgiai kartojasi ir esant blaiviai. Vadinasi, j¨ prie-
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Ωastys – mano b∆do tr∆kumai. Dirbdama pagal 12 Ωingsni¨
ir 12 tradicij¨ programå supratau, jog ne aß buvau bloga, o
blogi buvo mano poelgiai, uΩ kuriuos privalau prisiimti atsa-
komyb´. Palengv∂jo, kai atlyginau skriaudas sau ir kitiems.
B∆dama laiminga blaivi alkoholik∂, turiu galimyb´ gråΩinti
skolå uΩ dovanotus gyvenimo metus – pad∂ti dar kençian-
çiam alkoholikui.
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P AG I R I N G I  K LY S T K E L I A I

GIMIAU IR AUGAU Kaune, Íançiuose. Mama buvo buhal-
ter∂, t∂vas – paprastas darbininkas, tur∂jau dar penkeriais me-
tais vyresn´ seser^. Butas vieno kambario, be patogum¨, t∂vas
daΩnai ißg∂rin∂jo, tad ßilti, geri santykiai ßeimoje buvo reteny-
b∂. Buvau silpnos sveikatos, jautrus, taigi greitai ir nepastebi-
mai pasidaviau gatv∂s draug¨ ^takai. Pradin∂se klas∂se, o gal
ir dar anksçiau, prad∂jau r∆kyti, mokslas sek∂si nekaip, ka-
dangi daugel^ pamok¨ praleisdavau su draugais. Tai ir l∂m∂,
kad labai anksti patekau sunkiai aukl∂jam¨ vaik¨ ^skaiton.

Namuose nei drausm∂s, nei prieΩi∆ros nebuvo, tad nenuos-
tabu, kad atsirado ir ißgeriançi¨ draug¨. PradΩia – nekaltas
alkoholio ragavimas, ruoßdavom „sud∂tinius“ pas draugus. Pa-
tiko, dariausi dråsesnis. Îm∂m vaikßçioti ̂  ßokius ir d∂l dråsos
visada ißgerdavome. Per spalio, geguΩ∂s ßventes, bulviakasius
dalyvaudavome visuose „renginiuose“, kur tik b∆davo galima
ißgerti. Prasid∂jo grupinis girtavimas, vagiliavimai, neblaivus
daΩnai pakli∆davau ^ milicijå. Susid∂j´s su kitais, panaßiais ^
save, ∂miau b∂gti iß nam¨, buvau svarstomas nepilnameçi¨
komisijoje ir gåsdinamas kolonija. Teko pabuvoti Vilniaus,
Kauno, Daugpilio, Maskvos, Maikopo, Krasnodaro, Talino
nepilnameçi¨ pri∂mimo ir paskirstymo punktuose. Tiesiai iß
septintos klas∂s suolo buvau ißveΩtas ^ Veliuçioni¨ specialiåjå
mokyklå (buvusi sunkiai aukl∂jam¨ vaik¨ kolonija). Çia su-
sidraugavau su ^vairius nusikaltimus padariusiais paaugliais.
UΩ nepaklusnumå ^mesdavo ^ bausm∂s izoliatori¨ ir Ωad∂jo,
kai tik sueis aßtuoniolika, ißsi¨sti mane tiesiai ^ kariuomen´.
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B∆damas ten „ißsiugdΩiau“ potrauk^ uostyti acetonå ar daΩus,
bet kaunieçi¨ „autoritet¨“ persp∂tas meçiau, – kad ißsaugo-
çiau tarp sav¨ gerå vardå.

Dar nesulauk´s aßtuoniolikos, su keliais draugais pab∂gau.
Pakeliui vagiliavome, ̂ l^sdavom ̂  namus ßalia geleΩinkelio, pa-
siimdavome maisto, r∆b¨. Vienuose radome pinig¨, uΩ ku-
riuos nusipirkom padoresnius drabuΩius ir bilietus iki Lening-
rado. Iß ten traukiniu nuvaΩiavome ^ Talinå. Pinigai baig∂si,
bet dar nusipirkom bilietus ̂  kater^, kuris nuplukd∂ mus ̂  kaΩ-
kokiå salå. NuΩi∆r∂jome vienå namå ir, visiems iß∂jus, ^lindo-
me per langå, prisikrov∂me maisto, ^vairi¨ daikt¨. Tada pat-
rauk∂me ^ uostel^ prie katerio. Çia mus sulaik∂, parplukd∂ ^
Talinå, bet iß nepilnameçi¨ paskirstymo punkto ißlauΩ´ duris
v∂l pab∂gome. Pasivog´ dviraçius band∂m pasiekti Lietuvå,
bet jau buvo paskelbta paießka ir netrukus, dar Estijoje buvo-
me sulaikyti. Í^ kartå atsid∆r∂me Talino tardymo izoliatoriu-
je, bet uΩ Lietuvoje padarytus nusikaltimus perk∂l∂ ̂  Lukißki¨
kal∂jimå. UΩ vagystes mane nuteis∂ trejiems metams laisv∂s
at∂mimo bendro reΩimo kolonijoje ir ißveΩ∂ ^ Pravienißkes.

Visa tai patyriau dar nenugal∂tas alkoholio, bet jau b∆da-
mas „pakilime“. Po trij¨ m∂nesi¨ kolonijos reΩimas man buvo
pakeistas laisvosiomis statybomis, tad atsid∆riau MaΩeikiuo-
se. Pirmå kartå dirbau valdißkå darbå ir gavau valdißkå atlygi-
nimå. Dabar potraukis alkoholiui pasireißk∂ visa j∂ga. Pirmå
atlyginimå aplaist∂me restorane, rytå darbe – Ωemaitißku alu-
mi, o vakare v∂l trauk∂m ^ „kold∆nin´“ alaus. Ir taip kasdien.
Ißg∂r´s uΩ triukßmavimå ir vagiliavimå v∂l pakli∆davau ^ mili-
cijå, ne kartå – ^ blaivyklå. Man buvo tik devyniolika, o ran-
kos jau dreb∂jo, naktimis negal∂davau uΩmigti. Îmiau bijoti
bet koki¨ gars¨, nebesupratau, kas man darosi, ap∂m∂ nevil-
tis. Mintys viså laikå sukosi apie tå pat^: kaip „susireguliuoti“
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ißgerti. Nuolat ^siveldavau ^ mußtynes. Kartå po ßoki¨ kaΩkas
trinktel∂jo kuolu per galvå. Be såmon∂s ißgul∂jau iki ryto. Ry-
te nu∂jau ^ poliklinikå, paguld∂ ^ ligonin´. Çia prad∂jau „tau-
pyti“ raminamuosius vaistus, rydavau juos didel∂mis doz∂mis
ir „kaifuodavau“ – to jau buvau pramok´s „zonoje“.

Èvyko tai, kas ir tur∂jo ̂ vykti. Po vienuolikos m∂nesi¨ ̂  dar-
bå atvaΩiavo policininkai ir gråΩino mane atgal ̂  „lager^“. Lai-
ko, kur^ praleidau statybose, ne^skaiçiavo ^ bausm∂s atlikimo
terminå, tad vietoje trej¨ met¨ ats∂d∂jau ketverius. „Lagery-
je“ geru elgesiu nepasiΩym∂jau, daΩnai uΩ alkoholio ir narko-
tik¨ – ^vairi¨ vaist¨, aguon¨, r∆komosios Ωol∂s ir kitko, kas
sukelia bet kok^ kvaitul^, – vartojimå buvau laikomas baudos
izoliatoriuje. Bet tada nemaniau, kad turiu problem¨ d∂l alko-
holio ar narkotik¨: atrod∂, gyvenu kaip ir daugelis kit¨. Tie,
kurie viso ßito nevartojo, man atrod∂ bailiai ir nesuprantami.

1974 metais iß∂jau ^ laisv´. Gr^Ωtant ^ Kaunå traukiniu –
pasitikti atvaΩiavo mama – tankiai plak∂ ßirdis, jauçiau, kaip
esu pasiilg´s ir myliu savo miestå. Taçiau Ωmon∂s çia gyveno
ramiai ir visai nekreip∂ d∂mesio ^ mane, nors mano jausmai
buvo euforißki. Sesuo jau buvo ißtek∂jusi, vietos namie dau-
giau. Susitvarkiau dokumentus, po keli¨ m∂nesi¨ ^sidarbi-
nau bald¨ kombinate. Laisvalaik^ praleisdavau pas seser^, jos
ßeßuro sode prie Kauno mari¨. Viskas buvo gerai, nor∂jau
gyventi tvarkingai, vengiau sen¨j¨ draug¨. Bet po algos su
bendradarbiais nu∂jau ̂  alud´, kur sutikau senus paΩ^stamus –
vieni nuo mokyklos laik¨, su kitais kartu buvome „lageryje“,
Veliuçionyse. Pajutau man rodomå pagarbå uΩ nelaisv∂j pra-
leistus metus.

Ißg∂rin∂ti stengiausi labai atsargiai, bet po truput^ v∂l ^jun-
kau. Darbe greitai susipaΩinau su m∂gstançiais ißgerti ir po
darbo vis daΩniau atsidurdavau alud∂je, o v∂liau – prie par-
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duotuv∂s, kur rinkosi visi mano paΩ^stami. Nors ir dirbau,
prasid∂jo kasdienis g∂rimas. Po vienuolikos m∂nesi¨ uΩ jaun¨
mokini¨ praktikant¨ nugirdymå pasi∆l∂ ißeiti iß darbo „paçiam
praßant“. Èsidarbinau „Audimo“ fabrike, bet po trij¨ m∂nesi¨
uΩ girtavimå ir pravaikßtas tur∂jau atsisveikinti ir su ßiuo darbu.
Prasid∂jo ißtisinis g∂rimas – darbo netur∂jau, slankiojau nuo
vienos parduotuv∂s prie kitos. Kartå vakare pagiringi stov∂jom
„ant kampo“, tr∆ko kapeik¨ buteliui. Papraß∂me pro ßal^ ∂jusio
Ωmogaus. Tas nedav∂, tad sumuß∂m, ißkraust∂me kißenes ir
nu∂jome gerti toliau. Ûmogus atsipeik∂jo, praneß∂ policijai,
ßi atvaΩiavo ir surinko mus visus. V∂l byla, v∂l teismas. Ga-
vau septynerius metus nelaisv∂s grieΩto reΩimo kolonijoje.
Teko ats∂d∂ti viså terminå. Per tå laikå neblaivus patyriau trau-
må darbe, netekau dviej¨ kair∂s rankos pirßt¨, gavau treçios
grup∂s invalidumå.

Kai gr^Ωau namo, t∂vukas jau buvo mir´s. Iß senojo namo
mus ißkeldino, mama gavo kambariukå Chemijos prospekte –
name, pagars∂jusiame geriançi¨ ßeim¨ skaiçiumi. Çia gal∂jai
gauti ißgerti vos iß∂j´s ^ koridori¨. Man buvo paskirtas nam¨
areßto reΩimas – po 22 valandos prival∂jau b∆ti namuose. Jei
patikrin´ nerast¨, lauk∂ baudos, o treçiå kartå – laisv∂s at∂mi-
mas iki dvej¨ met¨. Tai truput^ ir prilaik∂. Netrukus ^sidarbi-
nau ketaus liejykloje, bet po m∂nesio uΩ pravaikßtas atleido.
Èsidarbinau „Litekse“, çia irgi ißtempiau tik m∂nes^. G∂riau
vis daugiau.

Èsidarbinau spaustuv∂je, „pratraukiau“ gal porå m∂nesi¨.
Lik´s be darbo v∂l ißtisai g∂riau. S∂d∂jau motinos ißlaikomas,
g∂riau kasdien, viskå, kas dega (odekolonas buvo prabanga).
Prasid∂jo haliucinacijos, nemiga, labai sunkiai atsigaudavau.
BandΩiau negerti, nes jau pavargau, bet kå daryti – neΩinojau.
Kartå begeriant buvau sunkiai suΩeistas. Vos sp∂jo ißoperuoti
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ir susi∆ti, kai ir v∂l puoliau gerti. Ûaizda p∆liavo, bet ir tai
man´s nesustabd∂. DaΩnai atsiguldavau ^ narkologijos skyri¨.
Sesers paΩ^stamo d∂ka antrå kartå ̂ sidarbinau ketaus liejyklo-
je. UΩg∂rim¨ periodais, kad neprarasçiau darbo, gelb∂davo
nedarbingumo lapeliai, pats guldavausi ^ psichiatrijos skyri¨
„nuraminti nerv¨“. Vaist¨ veikiamas atsigaudavau. Ètariau, jog
su smegenimis kaΩkas negerai, tiesiog jauçiau, kad esu kitoks
nei kiti, ir nemaçiau ißeities. Tris kartus gul∂jau neurologijos
skyriuose. Ûmona nesiskund∂, k´sdama paΩeminimus, mußi-
må, pinig¨ prag∂rimus. Padid∂jo jos jautrumas, ir septynis kar-
tus teko pagul∂ti kitoje psichiatrijos ligonin∂je. Jai dar ten b∆-
nant, gydytojai privert∂ paduoti pareißkimå skyryboms.

Sesuo nuved∂ mane ^ anonimini¨ alkoholik¨ susirinkimå.
Mieste grup∂ veik∂ jau treji metai, bet aß to neΩinojau. Manau,
jog at∂jau tuo laiku, kai jau nebuvo kur trauktis. Mane pasitiko
Ωmogus su ßypsena ir ßiltu Ωvilgsniu. Prasid∂jo susirinkimas.
Buvo daug Ωmoni¨, visi s∂d∂jo ratu, o uΩ stalo tas pats Ωmo-
gus, kuris mane ^leido; jis prisistat∂: „Aß esu alkoholikas...“
Buvau nusteb´s, nes iß jo drabuΩi¨ ir veido taip neatrod∂.
Perskait∂ ^Ωangå, kaip tada supratau. Èd∂miai klausiausi, ^stri-
go keli ΩodΩiai: „Lengvo kelio mums nepavyko rasti... mes
stov∂jome kryΩkel∂je...“ Pagalvojau: aß jokio kelio neΩinau, o
jie Ωino. Klausiausi, kå jie kalb∂jo apie g∂rimå, kançias ir ne-
vilt^, viskå supratau ir steb∂jausi: iß kur jie tai Ωino? Jauçiau
nepaaißkinamå ßilumå ir suvokiau, kad visi ßie Ωmon∂s ißgyve-
no tai, kas kelia skausmå mano ßirdyje. Bet jie apie tai ßneka
su ßypsena, nesmerkdami. Pajutau maΩyt´ vilt^, jog dar ne vis-
kas prarasta: jei aß çia ateisiu daΩniau, suΩinosiu, kaip atrasti
keliå ir kaip juo eiti, kå daryti, kad nepaklysçiau. Tai atrod∂
sud∂tinga, buvo neramu, ar man pavyks.

Per pertraukå, ißklaus´s mano nerimå keliançi¨ abejoni¨,
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ir susi∆ti, kai ir v∂l puoliau gerti. Ûaizda p∆liavo, bet ir tai
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vienas grup∂s narys pasak∂: „Tau reikia tik nepakelti pirmos
taurel∂s ir ißb∆ti blaiviam vienå dienå, pasisaugoti geriançio
kolektyvo ir ateiti ̂  kitå susirinkimå. Pabandyk, gal ißeis. Man
pad∂jo“. Man atsl∆go: juk vienå dienå aß galiu ißkent∂ti!

Kas pasikeit∂? Lankydamas susirinkimus ^sitikinau, jog esu iß
t¨ Ωmoni¨, kurie negali kontroliuoti savo g∂rimo. Jau nebeno-
riu sau meluoti ir bandyti to, kas ißbandyta t∆kstançius kart¨.

Skyryb¨ taip pat nebuvo: su Ωmona susitaik∂m ir tebegyve-
nam kartu. Darbe manimi pasitiki. Prad∂jau mokytis gyventi
ir t´siu ß^ mokslå. Prabudo jausmai sau, Ωmon∂ms, gamtai.
D∂kingumo, kur^ jauçiu, ΩodΩiais nenusakysi. Aß turiu teis´
pasirinkti, kaip gyventi, ir gyvenimas ^gavo prasm´. Jis n∂ra
lengvas, bet gyventi ^domu. Aß esu alkoholikas ir turiu savo
gimtåjå grup´. Turiu t∆kstançius nauj¨ draug¨, kurie padeda
man gyventi blaiv¨, ram¨ ir tvarkingå gyvenimå. Nuo ano
pirmo susitikimo man n∂ karto nebuvo kil´s noras ißgerti. Ir
taip – po vienå dienå – t´siasi jau vienuolikti metai. Tai bran-
ginu ir priimu kaip Dievo dovanå, kuriå galiu ißsaugoti tik
dalydamasis savo mintimis su kitais alkoholikais.
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„T O K S  P O L I C I N I N KO  DA R B A S “

LIETUVOJE IR BUVUSIOJE Soviet¨ Såjungoje (Rygoje, Le-
ningrade) jau buvau ißband´s visus gydymo metodus, visus
naujausius importinius vaistus, taçiau nuo g∂rimo niekas ma-
n´s nesulaik∂. Ir tikri gydytojai, ir visokie hipnotizuotojai, psi-
chologai, ekstrasensai bei „ßamanai“, pas kuriuos bent kartå
jau buvau gyd´sis, atsisak∂ toliau terliotis su manimi. Vis¨
diagnoz∂ buvo panaßi: ßitas „egzempliorius“ – nepagydomas,
ir tokia „ßlov∂“, matyt, veikiai pasklido tarp j¨. Tieså pasa-
kius, tokia diagnoz∂ bei ißvados man´s labai neli∆dino: dabar
visi pamat∂ ir ^sitikino, jog aß ne ßiaip sau pasileid∂lis ar silp-
navalis (tuo ypaç tvirtai buvo ^sitikin´s mano virßininkas) –
vadinasi, tokia jau mano dalia, ir su tuo visi privalo susitaikyti.
Tad praßau, kaip sakoma, „myl∂ti ir gerbti“.

Taçiau Ωmona, daug prisikentusi nuo ne tik ßeimai mano
elgesiu uΩtrauktos g∂dos, vis dar neprarado vilties ißgelb∂ti
mane. „Ne d∂l sav´s ir juo labiau ne d∂l tav´s tai darau“, –
sakydavo b∆dama jau visai ißsekusi. – „È vaikus pasiΩi∆r∂k –
negi nematai, nesupranti, kaip jiems reikia t∂vo, kaip jie kabi-
nasi ^ tave, net tok^ prasmirdus^...“ Ir suorganizavo ißvykå ^
Feodosijå, pas to meto stebukladar^ – DovΩenkå, Aleksandrå
Romanoviçi¨.

Turiu prisipaΩinti, jog garsenyb∂ ^sp∆dΩio man nepadar∂, –
o j^ tur∂jo sukelti vien tik sudievintos asmenyb∂s pasirodymas
sal∂je, kur stebuklo lauk∂ daugiau kaip penki ßimtai alkoholi-
k¨, suvaΩiavusi¨ çia iß visos „plaçiosios t∂vyn∂s“. Tod∂l, kai
at∂jo laikas „gauti“ blaivyb´ uΩ taip toli nuveΩtus pinigus, ir
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sesel∂ paklaus∂, kuriam laikui nor∂çiau uΩsikoduoti, atsakiau:
„Visam likusiam gyvenimui!“ Taçiau jau Donecko stotyje, per-
s∂d´s ^ traukin^ Lietuvos kryptimi, supratau, kad gr^Ω´s namo
v∂l gersiu, – tik, Ωinoma, dabar jau „protingai“. Nes prisimi-
niau kitå sesel∂s (ar gydytojos?) klausimå prieß „uΩkodavimå“:

– Kuo dirbate ar dirbote iki ßiol? Ûinoma, jeigu ißvis dirbate...
– Kriminalin∂s paießkos operatyviniu ̂ galiotiniu, – atsakiau

vos ne ißdidΩiai.
– Na, tada viskas aißku! – ißtar∂ ji taip, lyg pats Dievas b∆t¨

liep´s man nusigerti. – J∆s dar palyginti gerai ißsilaik∂te per
ßitiek tarnybos met¨...

Vadinasi, aß ne pirmas „mentas“, atsid∆r´s çia, kur ießkoti
ißsigelb∂jimo nevilties apimti Ωmon∂s suplaukia nuo Baltijos
ir Juodosios j∆r¨, iß Krymo ir Kamçiatkos pusiasali¨. Çia dir-
bantys specialistai, per savait´ „uΩkoduojantys“ po pus´ t∆ks-
tançio alkoholik¨, tikrai Ωino, kaip Ωmon∂s nusirita iki tokios
stadijos. Ir tos sesel∂s (ar gydytojos?) posakis, jog dirbdamas
kriminalistu aß „palyginti gerai ißsilaikiau“, dar labiau sutvirti-
no mano paguodå: aß joks ligonis, joks alkoholikas! Aß tik
dirbu tok^ darbå, kuriame be degtin∂s niekaip ne^manoma
ißsiversti...

Beje, tai buvau gird∂j´s ne kartå. Vos prad∂j´s dirbti tuo-
metin∂s milicijos vieno rajono kriminalin∂s paießkos skyriuje,
kur tada dar buvo uΩsilikusi¨ „frontinink¨“, gavau pirmåjå
uΩduot^: surinkti iß po sofos tarå ir jå pardav´s parneßti pirmå
butel^. Kol neuΩsuko kaΩkoks „tarybinis Ωmogus“ – taip va-
dinome tuos, kurie m∂gdavo ißgerti su pareig∆nais ir juos
vaißindavo. Ne iß karto atkreipiau d∂mes^, kad po trumpos
„penkiaminut∂s“ pas virßininkå vis¨ padalini¨ vadai rytais su-
sib∂gdavo ^ m∆s¨ skyri¨ ir, prieß imdamiesi darbo, „perlauΩ-
davo“ kelis butelius. „Toks m∆s¨ darbas“, – sakydavo. Ir iß
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ties¨, prießgaisrin∂s inspekcijos virßininkas, neißg∂r´s pirmos
stiklin∂s, nesugeb∂davo motociklu net iß kiemo ißvaΩiuoti. Kai
pirmå kartå dalyvavau nuΩudyto Ωmogaus lavono skrodime,
prieß prad∂damas pjaustymo proced∆ras patoanatomas liep∂
sanitarui ßalia instrumentais apkrauto stalo padengti kitå, ma-
Ωesn^ – vaiß∂ms. SusidauΩ∂me iki pus∂s spirito pripildytomis
stiklin∂mis, ir patoanatomas, pasteb∂j´s mano sutrikus^ Ωvilgs-
n^, lyg padråsindamas ißtar∂: „Nebijok, lenk! Toks jau m∆s¨
darbas – pats matai“. Susiuv´s pirmå skystå bylel´, jaudinda-
masis uΩ∂jau pas prokurorå. O jis kaΩkaip atsainiai pasklaid∂
jå ir prieß pasiraßydamas ißtrauk∂ iß stalçiaus pus´ stiklin∂s
„deficitin∂s“ degtin∂s...

Taçiau neturiu teis∂s kaltinti, kad tai jie, vyresnieji kolegos,
ißmok∂ mane gerti ir ^trauk∂ ^ ß^ li∆nå: kriminalisto karjerå
prad∂jau jau tur∂damas nemaΩå girtuoklio patirt^. Kas buvo
vaikyst∂je ir paauglyst∂je, nebesuskaiçiuosi, tik atsimenu, kad
^ kariuomen´ mane ißveΩ∂ visai „bej∂g^“, ^met´ ^ sunkveΩimio
k∂bulå. Po kariuomen∂s „pagal komjaunimo kelialap^“ pate-
kau ^ vidaus reikal¨ organus ir, porå savaiçi¨ „pasistaΩav´s“
pas patyrusius darbuotojus, ißkart buvau paskirtas ̂  vienå baΩ-
nytkaim^ apylink∂s inspektoriumi. Visi vadino virßininku, ro-
d∂ pagarbå, myl∂jo ir... vaißino. Atsisakyti nemok∂jau, neno-
r∂jau „atitr∆kti nuo liaudies“, pasirodyti esås biurokratas. Ir
prasid∂jo ne tik svaiginantis, bet jau ißtisai apsvaig´s jaunas
gyvenimas! Teritorija buvo didel∂ (dvi sustambintos apylin-
k∂s), bravor¨ daug, surasti juos sek∂si – pad∂davo „ßnipßtu-
kai“, su kuriais paskui „naikindavom“ konfiskuotå degtin´.

Man atrod∂, esu vis¨ mylimas ir gerbiamas. Taçiau iß tokio
„virßininko“ ßaip∂si net tie, kurie vienais ar kitais sumetimais
stengdavosi ^siteikti, – bet tai supratau tik daug v∂liau. Kartå
s∂dint „draugov∂s ßtabe“ vienas „aktyvistas“ parod∂ gatve
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l∂tai judant^ veΩimå: „Patikrink j^, tai jis Rapolui namin´ prista-
to“. Nors buvau jau „apßil´s“, taçiau darbingas ir energingas,
bemat atsid∆riau gatv∂je. Ißvyd´s uniformuotå pareig∆nå vaΩ-
nyçiotojas klusniai sustabd∂ arkl^, taçiau man uΩ∂jo noras
pajuokauti. „Ar tik neb∆si pa∂m´s? – klausiu pagyvenusio
vyro. – Ítai papraßysiu pap∆sti ir atimsiu teises“. – „Kå j∆s,
virßininke! N∂ minties tokios netur∂jau“, – teisinosi Ωmogelis.
„Tada tamstos arklys „prilup´s“, antraip iß kur tokia smarv∂?
Va, patikrinsiu ir vis vien nubausiu!“ – „aißkinau ^statymus“
atlaidΩiai besißypsançiam Ωmogui, bandydamas ^sprausti ark-
liui tarp l∆p¨ nuo alkoholio paΩaliuojançiå ampul´.

Matydami tok^ vaizdel^ juokais leipo ne tik draugovinin-
kai, bet ir visa kol∆kio kontora, visa gatv∂. È dantis nuo to
Ωmogaus negavau turb∆t tik tod∂l, kad jo veΩ∂çiose po dobi-
lais iß ties¨ buvo pasl∂pti bakeliai su namine. Kai ißkrov∂me
juos kontoros kieme, paaißk∂jo, jog neturiu pasi∂m´s proto-
kol¨, ir teko gr^Ωti namo. Girdint paçiam kol∆kio pirmininkui,
grieΩtai prisakiau draugov∂s vadui saugoti krovin^ ir priΩi∆r∂-
ti, kad niekur nedingt¨ vaΩnyçiotojas, bet gr^Ω´s po pusvalan-
dΩio nieko neberadau, ir niekas nieko neΩinojo, kaip ir kas çia
buvo atsitik´... Be abejo, informacija apie ß^ ir kitus panaßius
nuotykius Ωaibißkai pasiekdavo rajono vadovyb´, bet tik kartå
buvau ßvelniai pabartas. O ruden^ mane ißsiunt∂ ^ karinink¨
mokyklå. Maniau, kad to nusipelniau savo darbu, taçiau v∂-
liau suΩinojau, jog virßininkas tik dΩiaug∂si tokiu b∆du atsik-
rat´s nepageidautinu tapusio „kadro“.

Ir operatyvinis darbas sek∂si man neprastai, nors iß prigim-
ties negal∂jau pak´sti smurto, melo ir visokio kitokio Ωmogiß-
kojo m∂ßlo, kuriame dabar tekdavo maudytis nuo ryto iki...
kartais ir iki kito ryto. Po penkeri¨ met¨ buvau paskirtas vir-
ßininko pavaduotoju operatyviniam darbui – tai antrasis pa-
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gal svarbå pareig∆nas rajone. Nors mokiausi dar tik treçiame
aukßtosios mokyklos kurse, ir antpeçius puoß∂ tik trys maΩos
ΩvaigΩdut∂s, tuo metu ßi¨ pareig¨ jau seniai lauk∂ du majorai
su aukßtosios mokyklos baigimo „rombais“ ant kr∆tin∂s. Bu-
vau ^sitikin´s, jog mano s∂km∂s laidas – degtin∂. Jei neb∆çiau
g∂r´s su visais, visur ir visada, neb∆çiau gal∂j´s „susemti“
nusikalt∂li¨ ir ißaißkinti nusikaltim¨, neb∆çiau ^gij´s ryßi¨ ir
paΩinçi¨, kolektyvo palaikymo, b∆çiau lik´s tik sausa, pilka
kanceliarijos Ωiurk∂. Èsikaliau ^ galvå, jog tik tokiam darbui
esu sutvertas ir jokio kito niekada negal∂çiau dirbti.

Beje, toks darbas leisdavo pateisinti g∂rimå. DaΩnai mane
prikeldavo iß lovos vidurnakt^, daΩnai gr^Ωdavau paryçiais, kar-
tais ir visai namie nepasirodydavau. Ûmona prival∂jo tik∂ti,
jog viså tå laikå suryja darbas. Nors virßininkas ne kartå sak∂:
„Ir kaip tu nebijai kelias naktis prasivalkioj´s gr^Ωti namo? Aß
retkarçiais po dvyliktos parsirandu, ir tai miegu vienå ak^ pra-
merk´s, kad koç∂lu per galvå negauçiau“. – „Bepigu tau, –
sakydavau, – tu virßininkas. O man juodå darbå tenka atlikti,
rezultatus ministerijai duoti“. – „Kå, tavo pareigos blogos,
gerti verçia? – klausdavo. – PasiΩi∆r∂k, tavo operatyvininkai
daug maΩiau geria“...

Vadovo pareigos iß ties¨ reikalavo korektyv¨: tekdavo
daΩniau b∆ti vießumoje, susitikti su atsakingais asmenimis,
o ^protis gerti liko toks pats. Ypaç nemalonu b∆davo rytais,
kai tekdavo bausti girtuoklius ir chuliganus, o ißleisdamas
juos iß skyriaus prival∂davau dar ir perskaityti paskaitå apie
alkoholio Ωalå bei moral´ – juk kartais policijoje pernakvo-
jusi¨ asmen¨ b∆ryje ßm∂kßteldavo veidas, vakar matytas ko-
kioje nors lindyn∂je...

NeΩinia, kada ir kuo viskas b∆t¨ pasibaig´: karjera tikrai
jau greitai b∆t¨ nutr∆kusi, o gal ir gyvenimas nul∆Ω´s. J∂gos
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paskutiniaisiais metais seko jau ne dienom, o valandom, dar-
bai ilgam strigdavo, bendradarbi¨ Ωvilgsniuose vis daΩniau pa-
steb∂davau uΩuojautå. Çia dar laikai pasikeit∂: ne tik unifor-
ma, bet ir darbo specifika, kadrai, nebeliko sen¨ „tradicij¨“.
Liko tik nenugalimas potraukis gerti.

Íiandien net ir tie darbuotojai, kurie n∂ra man tiesiogiai
pavald∆s, ißkilus sud∂tingesnei situacijai stengiasi susirasti ma-
ne, o ne tiesiogin^ virßininkå. Jie Ωino, kad bet kuriuo paros
metu ras mane blaiv¨, logißkai måstant^, pasirengus^ patarti,
pad∂ti rasti sprendimå. Jaunesni darbuotojai net neΩino ir ne-
^sivaizduoja, kad aß kaΩkada g∂riau. Nors ir ßiais laikais visai
negeriantis „mentas“ – balta varna, taçiau kai gyveni be komp-
leks¨, su niekuo nekonfliktuoji, tai niekam ir nekli∆ni, niekas
nesistengia „prisikasti iki teisyb∂s“, kod∂l negeriu. Kaip ir AA
grup∂je, kuriå lankau jau ne pirmus ir ne treçius metus ir kur
radau ißsigelb∂jimå, niekas neΩino, kad aß – „mentas“. Niekas
çia to neklaus∂, nereikalavo anketini¨ duomen¨, kaip ir aß
niekada neklausin∂ju, kå dirba ßalia man´s s∂dintis negeriantis
alkoholikas. Tiesa, sutikau çia vienå senå paΩ^stamå. Tik mudu
du Ωinome, kad jis kaΩkada „s∂do“ uΩ sunk¨, bet beprasm^
nusikaltimå, ir kad tai atsitiko „su mano pagalba“. Pasikal-
bam kartais vieni du ir prisimenam: ko Ωmogus nepridarai
per tå degtin´!

Tada, kai vaΩiavau ießkoti pagalbos ̂  Feodosijå, buvau ̂ sitiki-
n´s, jog d∂l visko kaltas „toks darbas“. Nes n∂ gird∂t nebuvau
gird∂j´s, kad yra Lietuvoje AA draugija ir viskå paaißkinanti
12 Ωingsni¨ ir 12 tradicij¨ programa.
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A P S N I GT O S  LY S V Î S

VIS BANDÛIAU SUSKAIÇIUOTI savo g∂rimo „staΩå“. Gal
manyje tai jau buvo uΩprogramuota iß prigimties? Juk augau
alkoholik¨ ßeimoje. Motina su t∂vu ißsiskyr∂, kai buvau visai
maΩa. V∂liau ir ji prad∂jo vis daΩniau ißg∂rin∂ti. Kai gim∂ se-
suo, namuose tapau visai nereikalingu sutv∂rimu. Brol^ mama
myl∂jo – jis buvo pirmagimis, seser^ dievino pat∂vis. Tapau
labai uΩdara, jautriai reaguodavau ^ barnius ir mußtynes. Glo-
bojau seser^ – gal, tiksliau pasakius, auginau – motinißkai, juk
pati nejutau ßilumos ir meil∂s iß motinos. Jauçiausi vienißa.
Draug¨ ^ namus nesikviesdavau, nes niekad neΩinojau, kå
ten rasiu... Be to, gyvenome nedideliame mieste, kur visi vienas
kitå paΩinojo. Vienintelis Ωmogus, kuris mane labai myl∂jo,
guod∂ ir uΩ mane meld∂si, buvo mano bobut∂. Ji Ωinojo, kad
jos dukra geria. Saugi, mylima ir reikalinga jauçiausi tik su
bobute.

Pirmå kartå apsvaigau b∆dama gal koki¨ 15 met¨. Radau
namuose po ißgertuvi¨ pusbutel^ vyno ir su drauge j^ ißraga-
vom. Pasijutau linksma, ißkalbinga, atsipalaidavusi.

Vidurin´ baigiau gana prastai – nebuvo nei noro, nei sålyg¨
gerai mokytis. Niekam ner∆p∂jo mano paΩymiai, svarbiausia,
kad d∂l mano blogo elgesio mama neb∆t¨ kvieçiama ^ mo-
kyklå. Girta motina ne kartå buvo ißvijusi iß nam¨, – niekam
apie tai neprasitariau.

Baigusi prekybos mokyklå, gavau bendrabut^ ir darbå ki-
tame mieste. Pasijutau Ωmogus, gal∂jau nemaΩai sau leisti.
Apie mane prisimin∂ motina – juk uΩdirbdavau pakankamai.
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Dirbau dideliame kolektyve, daΩnai b∆davo ßvençiami gimta-
dieniai, vardadieniai ir pan. Pasitaikydavo ir „prat´sim¨“ po
„tarnybinio“ baliaus. Rytais, dar neprad∂j´ dirbti, atsidaryda-
vome ßampano ar stipresnio g∂rimo. Gal ßitaip ir ^sivaΩiavau.
Buvau be galo maloni pardav∂ja, visada besißypsanti, manda-
gi, bet nuolat bijojau „valdΩios“. Reik∂jo kaΩkå keisti. Ir aß
pakeiçiau pavard´. Nemyl∂jau savo vyro, mano vedybos gal
buvo kerßtas mylimam Ωmogui uΩ ißdavyst´. Gimus dukrai,
ißvaΩiavome gyventi ̂  kaimå. Nusipirkome sodybå ramioje vie-
toje ir man∂m – dabar tai jau gyvensim! Tik neilgai taip atro-
d∂. Dirbau daug ir sunkiai, o vyras nelabai steng∂si. DaΩnai
gird∂davau priekaißtus, kad mano artimieji geria, o aß sten-
giuosi jiems pad∂ti. Vis daΩniau ießkojau prog¨ ißgerti. Mama
atsikraust∂ pas mus, pad∂jo man ∆kyje. Mudvi paslapçiom
ißgerdavom kok^ buteliukå, eidavom ^ talkas pas kaimynus.
Po talk¨ pasivaißindavom vis daugiau. Ißsiskyriau su vyru. Bu-
vau gan patraukli, ir mano gyvenime atsirado kitas vyras. Su
juo pradΩioje sutar∂m visai gerai. Motina prad∂jo kißtis ^ m∆-
s¨ gyvenimå. Vyras vis daΩniau uΩgerdavo, nepareidavo na-
mo. Man jau tapo tikrai sunku su trim vaikais ir uΩ sienos
„oßiançiais“ giminaiçiais. Prad∂jau ißg∂rin∂ti ir viena – taip
palengv∂davo. Eidama rav∂ti ar prie ßieno pasiimdavau atsi-
gerti ne vien alaus, o kartais sunkiai ir pareidavau. Vyras buvo
nesveikai pavydus, vis daΩniau mane sumußdavo, vaikßçiojau
su m∂lyn∂mis. Mama perg∂rusi vis grasindavo jam mirtimi.
Visi aplinkiniai ^Ωvelg∂ tragedijå, tik mes nenor∂jom to pri-
paΩinti. Gerdavau daug ir ilgai, bar∂m∂s, muß∂m∂s. Vaikai,
kaip tada maniau, buvo priΩi∆r∂ti, apskalbti ir pamaitinti.
Taçiau taip nebuvo. Tekdavo b∂gti su jais ir iß nam¨, sl∂ptis
nuo ^sisiaut∂jusio vyro pas kaimynus ant ßieno.

Daugiadien∂s vis daΩn∂jo ir ilg∂jo. Ne visuomet gal∂davau
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atsisakyti ißgerti. O nenor∂dama pasirodyti, paslapçia nusi-
pildavau sau arba ißgerdavau keletå gurkßni¨ tiesiai iß butelio.

Motinai padar∂ gerkl∂s operacijå – jai buvo v∂Ωys. Ji dar
labiau ∂m∂ gerti, matyt, iß nevilties ir beprasmyb∂s. Vien¨ iß-
gertuvi¨ metu ji ^gyvendino savo ketinimus – mano ir brolio
akivaizdoje nud∆r∂ mano vyrå. Tai buvo koßmaras, iß kurio
niekaip negal∂jau pabusti. Buvo be galo sunku – praradau du
brangius Ωmones. Policijos pareig∆nai nenor∂jo tik∂ti, kad ne-
diduk∂ pensinink∂ gal∂jo nuΩudyti petingå, beveik dviej¨ met-
r¨ ∆gio vyrå. Tod∂l ^tarin∂jo brol^, o labiausiai – mane. Aß ne-
gal∂jau pakelti aki¨ – iß g∂dos, skausmo, d∂l apkalb¨. Dabar
nebegal∂jau pasirodyti ißg∂rusi, nes vyro gimin∂s dair∂si ^ jo
vaikus ir lauk∂ tinkamos progos. Beveik visada tur∂davau na-
muose alkoholio. Ißgerdavau v∂lai vakare, kai vaikai miegoda-
vo, tada verkdavau ir gail∂davau sav´s. Gailu buvo Ωi∆r∂ti ir ^
motinå, jos kançiå, kai mano vaikai prieidavo jå apkabinti. Ne-
Ωinau, kas mane buvo labiau uΩvald´s – neapykanta ar gailestis.
Vos po keli¨ m∂nesi¨ ji mir∂. Po laidotuvi¨ pasijutau vienißa.
Brolis labai skausmingai ißgyveno. Nusiraminimå rasdavau tik
stiklelyje, gal tiksliau – butelio dugne. Visi mane guod∂ ir gail∂-
josi, o man tai buvo labai patogu. G∂riau baisiai. Lindau ^ sko-
las. Jau nelabai kas nor∂jo skolinti, pilstukå ∂miau skolon, o
gavusi paßalpas atiduodavau. Apie tris keturis m∂nesius gyve-
nimas buvo baisus jovalas. Nesp∂davo keistis kompanijos, nie-
kas neber∆p∂jo. Vaikams ne visuomet b∆davo paruoßta valgyti.
È mokyklå vyriausiåjå mergait´ ßiaip taip ißleisdavau. Ir niekad
nepamirßiu jos maldaujançi¨ aki¨ ir ΩodΩi¨: „Mamyte, ßian-
dien jau negerk“. Taçiau pati netik∂jau savo atsakymu...

Vienå rytå ∂miau klykti iß siaubo. Lauke sniegas – o mano
darΩai nenuimti. Bet baisiausia – galvijai ganykloj! Sniegas grei-
tai nutirpo, bet apylink∂je kalbos ilgai netilo.
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Eilinio g∂rimo metu susipaΩinau su vyru ir su juo „sume-
t∂m sportbaçius“. PradΩioje lyg susi∂miau, atsirado truputis
vilties. Bet neilgam. Jam su manim buvo gan neblogai – pa-
valg´s, apskalbtas, ißg∂r´s, ir moterißk∂ prie ßono. Greitai
baisiausiai prasig∂r∂m. Pardaviau karv´, atidaviau skolas uΩ
g∂rimå ir v∂l ̂ lindau ̂  skolas. Nelabai buvo kå valgyti, vaikai
apleisti, namuose netvarka, smarv∂. Tapau labai agresyvi, pul-
davau mußtis ir su broliu, ir su draugu. Langai nuolat ißdauΩy-
ti – mano darbas. Tapau kaΩkokiu monstru, bejausme b∆tybe.
Negyvenau, tik egzistavau.

È mamos mirties metines n∂jau – buvau gerokai pag∂rusi.
Tå dienå sesuo ißkviet∂ socialin´ tarnybå. Po j¨ vizito Ωinojau,
kad turiu susiimti, bet jau negal∂jau, netur∂jau j∂g¨. Man atro-
d∂, prieß mane nusiteik´s visas pasaulis. Tik buvo prießingai –
aß visus ignoravau. Mane uΩvald∂ pyktis, baim∂, pavydas. Rytå,
jei nuo vakar neb∆davo lik´ ßimtgramio, vos sugeb∂davau susi-
ßukuoti – dreb∂jo rankos, pykino, svaigo galva. Tai buvo baisus
koßmaras, iß kurio negal∂jau, o gal ir nenor∂jau pabusti.

NeΩinau, kiek dar b∆t¨ truk´s ßis siaubas, jei vienå dienå
dukters neb∆t¨ parveΩusi mokytoja. Aß pramiegojau po dr∆to
„pachmielo“ ir pav∂lavau paimti jaun∂l´ iß mokyklos. Tuoj po
mokytojos apsilankymo atvaΩiavo vaiko teisi¨ tarnybos dar-
buotojai ir vaikus ißsiveΩ∂... Tada jau negeb∂jau blaiviai mås-
tyti. Toliau g∂riau, alkoholis jau man´s neveik∂. Labai rimtai
galvojau apie saviΩudyb´.

Po dvylikos par¨ g∂rimo – g∂riau jau ne dienom, o nuolat –
pagaliau ̂ vyko stebuklas: aß, draug∂s d∂ka, ißsiblaiviau, po ke-
turi¨ par¨ atgavau vaikus ir sutikau Ωmog¨, kuriam – ir pati
sau – pirmå kartå pasakiau, kad esu alkoholik∂. Nuo tos die-
nos ir prad∂jau gyventi.

Labai bijojau, jaudinausi, eidama ^ pirmåj^ AA susirinkimå.
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Bet jau po pirmosios jo dalies Ωinojau – v∂l çia ateisiu. Ten
buvo visai nematyti, nepaΩ^stami Ωmon∂s, bet kaΩkod∂l labai
artimi, paprasti ir nuoßird∆s. Dabar be ßi¨ Ωmoni¨ ne^sivaiz-
duoju savo gyvenimo, be pokalbi¨ su jais ar bent minçi¨ apie
juos. È viskå ∂miau Ωi∆r∂ti kitomis akimis, gyvenimas tiesiog
apsivert∂. Aß suΩinojau, kaip gyventi su ßia baisia, nepagy-
doma liga – alkoholizmu. Kad liga neprogresuot¨, aß priva-
lau tarsi gauti injekcijas – man tai anonimini¨ alkoholik¨
susirinkimai.

Dabar su vaikais sutariam puikiai, susigalvojam ^vairiausi¨
pramog¨. Juk viskas kainuoja maΩiau, nei pragerdavau. Da-
bar aß neΩinau, kas yra baim∂, neapykanta. Ir nejauçiu pa-
sibjaur∂jimo girtu Ωmogumi, man jo gaila – aß Ωinau, kaip jis
jausis iß ryto. Esu gird∂jusi posak^, kad tol nenor∂si gerti,
kol prisiminsi savo paskutines pagirias. O aß jas prisimenu
labai gerai!

Dabar aß blaivi, laiminga trij¨ vaik¨ mama. Aß gyvenu.
Normal¨, visavert^ gyvenimå.
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R U G I N U K Î  PA M I Í K Î S  KA I M E

IÍ PIRMO ÛVILGSNIO mano gyvenimas niekuo nesiskiria
nuo vis¨ kit¨ m∆s¨ kategorijos Ωmoni¨, bet, gerai ^siΩi∆r∂jus,
kaip ir kiekvieno Ωmogaus, jis ßiek tiek kitoks.

Gimiau aß maΩame Ûemaitijos miestelyje Kretingoje. Gimiau,
atrodo, niekam nereikalingas, nelaukiamas ir ne laiku, gim´s
sv∂riau tik 1,1 kilogramo. Kadangi buvau nelaukiamas ir nerei-
kalingas, b∆damas vos penki¨ dien¨ amΩiaus patekau pas visai
svetimus Ωmones. Nuo tada nutr∆ko mano giminyst∂s ryßiai, ir,
matyt, galutinai. Gimdytoja su savo draugu perleido mane sve-
timiems Ωmon∂ms, spiriami turb∆t sav¨ problem¨ ir dar tik∂-
damiesi, kad aß vis tiek neißgyvensiu. Sako, kad vyko kaΩko-
kios derybos, kad mano biologinis t∂vas kaΩkiek pamok∂jo
naujiesiems mano t∂vams, – tai ne taip svarbu. Atsikrat´ ma-
n´s, gimdytojai iß Lietuvos dingo. B∂go, atrodo, ne tiek nuo
man´s, kiek nuo rus¨ okupacijos: t∂vas su savo ßeima lyg ir ^
Australijå, motina su savo t∂vais – ^ Amerikå. Aß likau augti
kaime, svetimoje vargingoje ßeimoje, kur, be man´s, buvo dar
septyni j¨ paçi¨ vaikai.

Guostis, kad buvo blogai, b∆t¨ nuod∂m∂, nes vis d∂lto jie
mane, palieg∂l^, uΩaugino. Jeigu ir kent∂davome nuo labai
nervingo ir ißgeriançio t∂vo, tai kent∂davome visi, net ir
suaugusieji. Gyvenome vargingai. Íeima buvo tikinti, reli-
ginga, tai ^skiepijo ir man. Kol brendau, iki pat ißeidamas ^
soviet¨ kariuomen´ lankydavausi baΩnyçioje. Jauçiau Ωmo-
gißkå atsakomyb´ prieß Dievå ir kitaip net nepagalvodavau.

Nuo pat maΩens iß kit¨ ßeimos vaik¨ ißsiskyriau gabumais
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mokslui. Penkeri¨ met¨ laisvai skaiçiau ir raßiau lietuvißkai ir
net rusißkai – tuo metu kaime tai buvo beveik ne^tik∂tina. Juk
buvo pokario metas, ir dar kaimas. Net iß aplinkini¨ kaim¨
ateidavo pasiklausyti, kaip aß skaitau laikraßçius ar parneßtas
iß mokyklos bibliotekos knygas. Visi man pranaßavo puikiå
ateit^. Mokykloje irgi sek∂si ißskirtinai. Pirmoje klas∂je pabu-
vau tik vienå dienå.

Dievas apdovanojo gabumais, taçiau aß pats paskub∂jau ̂ gyti
neigiam¨ savybi¨. Vis¨ rodomas d∂mesys nuo pat maΩens ug-
d∂ mano puikyb´, savanaudißkumå, gobßumå, pavydå. Gal kai
kurias iß t¨ yd¨ atsineßiau gimdamas, bet daugiausia j¨ atsira-
do, kai tik prad∂jau suvokti, kok^ d∂mes^ man skiria kiti Ωmo-
n∂s. Mokytojai girdavo. Namuose, vos kas ateidavo, tuoj b∆-
davo si∆loma paklausyti, kaip aß skaitau. Tapau maΩa bjauria
ir egoistißka asmenybe. Ir ta bjaurastis sekiojo ir tebesivaiko
mane iki ßiol. Jokia pranaßyst∂ nepasitvirtino, jokia ateitis ßvie-
sioji neat∂jo. Savaime ji neateina. Mokykloje tapau tinginys,
pasip∆t∂lis ir ißdyk∂lis. Baigiau viso labo 7 klases – daugiau
ten ir nebuvo galimyb∂s baigti. Kaip min∂jau, ßeima gyveno
vargingai. Niekas iß sav¨j¨ nebuvo leidΩiamas ^ jokius moks-
lus, o kå jau kalb∂ti apie mane. Kai sukako keturiolika, mano
mama (taip dabar ir vadinsiu tå, kuri uΩaugino), aß ir dar du
jos vaikai persik∂l∂me ̂  kitå kaimå, ̂  pamißk´. GrieΩtasis t∂vas
jau buvo mir´s, mama ißtek∂jo uΩ kito naßlio. Ten pirmå kartå
pamaçiau, kaip smarkiai geriama rugin∂ – ne tik suaugusi¨j¨,
bet ir mano bendraamΩi¨.

Tå dienå naujojoje vietoje kaip tik ir buvo ißgertuv∂s. Viskas
vyko gamtoje, sode. Ûmoni¨ prisirinko ir kviest¨, ir nekviest¨.
Pirma, kas krito ^ akis, buvo dviej¨ mano amΩiaus paaugli¨
elgesys. At∂jo jie nekviesti, s∂do ant Ωol∂s ir kartu su visais
suaugusiaisiais g∂r∂. Maçiau, kokie jie buvo girti, kaip r∆k∂.
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Man buvo ßlykßtu ^ juos Ωi∆r∂ti. Kad ir kaip keista, aß irgi pri-
sig∂riau. Smarkiai, vienas pats. Kod∂l? NeΩinau. Iß gimdytoj¨
atsineßtas potraukis alkoholiui ar puikyb∂s manija – neißsiskirti
iß kit¨, tiksliau, neatsilikti nuo t¨ nepaΩ^stam¨j¨? Tai man ir
dabar m^sl∂. Juk nuo maΩens man buvo skiepijamas padoru-
mas. Ner∆kançius ir negeriançius aß gerbiau ir net laikiau pro-
tingais, ißmintingais. Na, kitokiais nei kiti.

Taçiau nuo to laiko, kai atsid∆riau ßiame pamißk∂s uΩkam-
pyje, prasid∂jo mano bendravimas su alkoholiu. O juk man
buvo tik keturiolika! Ruginuk∂s çia buvo pilna, kiekviename
name. Ji buvo ir verslas, ir pragyvenimo ßaltinis. Gamindavo
ir veΩdavo ^ Klaip∂då, ^ „taßkus“. Netrukau susipaΩinti su tais
dviem bendraamΩiais. Troßkimas dominuoti vert∂ mane kuo
greiçiau „ißmokti“ gerti ir r∆kyti. G∂da buvo prisipaΩinti, kad
atgulus ißg∂rusiam viskas skrieja aplink ir svaigsta galva. Sten-
giausi iß paskutini¨j¨ ̂ veikti tå „negaliå“, nes mano draugams
to jau nebeb∆davo. Nuo ßeßiolikos prad∂jau dirbti ^vairiose
kontorose. Tais laikais specialist¨ nelabai buvo, tai teko pa-
dirb∂ti ir kol∆kio raßtin∂je, ir pieno pri∂mimo punkte, ir lauko
bei fermos brigadininku. Mat vietini¨ Ωmoni¨ akyse atrodΩiau
labai jau „gramatnas“. ÛodΩiu, ^ kariuomen´ iß∂jau ißmok´s
„viså programå“: bendrauti su Ωmon∂mis, su alkoholiu ir su
nikotinu. Neretai ißgirstu, kad kaΩkam reik∂davo ißgerti d∂l
dråsos, – man reik∂davo, nes tiesiog reik∂davo. G∂riau su bet
kuo ir bet kaip. Su vyrais – tai su vyrais. Po stiklin´ – tai po
stiklin´. UΩsir∆kyti – tai uΩsir∆kyti. Joki¨ problem¨. Tok^ ^si-
vaizdavau ir likus^ savo gyvenimå – brand¨, savarankißkå, b∆-
tinå. Kitokio supratimo ir netur∂jau. Niekas man´s nekontro-
liavo, niekas nemokino.

Kariuomen∂je sek∂si neblogai. Geb∂jimas prisitaikyti neli-
ko nepasteb∂tas. Toks kaip tik tikau visokiems politrukams.
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Po tarnybos parvaΩiavau tiesiai ̂  Klaip∂då. Îmiau dirbti staty-
bose. Dirbti ir gerti. G∂riau su progom ir be prog¨, nes patiko
ir labai nor∂josi. Pirmaisiais metais priglaud∂ „sesuo“, su ku-
ria kartu augau, tad ten per daug gerti privengiau. Kadangi ji
ne∂m∂ pinig¨ nei uΩ butå, nei uΩ maistå – apsirengiau, pasi-
puoßiau. Bet baigiantis metams buvau ißvarytas – girtas sumu-
ßiau jos vyrå. Atsid∂kojau uΩ gerumå.

Iß∂jau ^ bendrabut^, kur per metus ^stengiau nusipirkti tik
vasarinius marßkinius uΩ 8 rublius! Ir tuos ^sigyti privert∂ b∆-
simoji Ωmona. Dvideßimt penkeri¨ vedΩiau. B∆simåjå Ωmonå
daug kas atkalbin∂jo. Ji suprato, kad ne pyragai bus su ma-
nim, bet manim tik∂jo, na, ir „reikalas“ spyr∂. Kur^ laikå man
sek∂si pateisinti jos pasitik∂jimå. Daug dirbau, susitaup∂m pi-
nig¨. Gavom trij¨ kambari¨ butå. Bet... Aß ir mano organiz-
mas vis labiau ir labiau reikalavo alkoholio. At∂jo metas, kai
darbe gerdavau kasdien. Namie ne visada ißeidavo. Kol dar ^
namus normaliai parneßdavau pinigus, mano g∂rimas buvo
toleruojamas. Joki¨ nusiskundim¨ kitiems, joki¨ priekaißt¨
man. Bet ilgai taip negal∂jo t´stis. Ûmona, pratusi gyventi
be ypating¨ nepritekli¨, palengva ∂m∂ tai justi. Vaikai – j¨
buvo du – auga. Ißlaidos didyn, o pajamos... pajamos maΩ∂-
ja. Atsirado b∆tinyb∂ ne tik nebeneßti vis¨ pinig¨ ^ namus –
∂miau maΩiau ir uΩdirbti. Prasid∂jo nesutarimai, skambinimas
visais varpais visiems – gimin∂ms, kaimynams, darbovietei.
Pateisinamas nepasitenkinimas. Ir jokios ißeities. Prasid∂jo
pravaikßtos, svarstymai darbuose ir daug daug visoki¨ ne-
numatyt¨ nemalonum¨. O kaip aß gal∂jau numatyti, jeigu
nebesugeb∂jau nei måstyti, nei teisingai vertinti savo pad∂ties –
ir ßeimoje, ir darbe.

Ûmona ^kalb∂jo atsigulti ^ narkologin^ gydytis. Po ilg¨ dve-
joni¨ sutikau. Mintyse svajojau: gal pagydys, ir v∂l g∂rimas
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bus linksmas ir be joki¨ pasekmi¨. Dabar daΩnai pagalvoju:
kod∂l aß, tur∂damas tiek pijok¨ „draug¨“, n∂ sykio nebuvau
gird∂j´s nei apie alkoholizmå, nei apie gydymå. Absoliuçiai
jokios informacijos ta tema. Visißkas naivumas. Nieko konk-
retaus apie tai, atrodo, neΩinojo ir mano Ωmona, nes kai gr^-
Ωau iß gydymo ^staigos ir m∂ginau kur^ laikå negerti, ji ∂m∂
priekaißtauti: koks çia gyvenimas, jei Ωmonißkai negalime n∂
sveçiuose pab∆ti?

Taigi pirmå kartå gr^Ω´s iß narkologinio neg∂riau beveik me-
tus. Neg∂riau ne tod∂l, kad teisingai supratau savo pad∂t^.
Ne. Labai mane Ωemino tas buvimas ligonin∂je, paΩymos ne-
ßimas ^ darboviet´. Tai buvo baisu. PaΩyma: l∂tinis alkoholiz-
mas, II stadija. UΩg∂r´s v∂l tuojau pat buvau nusi¨stas ^ nar-
kologin^. Ir tuoj pat, po keli¨ savaiçi¨, gavau kvietimå ^ teis-
må d∂l skyryb¨. Ißskyr∂ greit: joki¨ pateisinam¨ prieΩasçi¨.
Kur esi, ir ne pirmå kartå? Teis∂ja, prisimenu, pasak∂: Ωi∆r∂k,
kur nusirisi. Pagalvojau labai ißmintingai: nebegersiu. Aß jums
visiems ^rodysiu, kaip galima gyventi be tos raganos.

Deja. Tai buvo tik rausvos iliuzijos.
Ißtisus keturiolika met¨ – nuo 1980 iki 1994 – truko pats

tragißkiausias mano gyvenimo laikotarpis. Per tå laikå pabu-
vau ir Vilniaus priverstinio gydymo ̂ staigos gyventoju, ir apie
deßimt^ kart¨ vietin∂s Klaip∂dos gydymo ^staigos pacientu, ir
gatv∂s vyruku, kaip m∂gau save vadinti. Taip, per tuos ketu-
riolika met¨ patyriau, kas yra pragaras. Nebesugeb∂jau orien-
tuotis gyvenime, negal∂jau måstyti. Iß pradΩi¨ su narkologi-
nio pagalba dar sugeb∂davau (tais laikais, jeigu atsiguldavai
„gydytis“, neatleisdavo iß darbo) kur^ laikå ißsilaikyti darbe,
taçiau paskutinius keletå met¨ ir tai nebepavyko. Porå kart¨
m∂ginau ißeiti iß gyvenimo – ir to ne^stengiau tinkamai pada-
ryti, gal nelemta buvo. Pamenu, po reanimacijos ligonin∂je
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perk∂l∂ ^ bendråj^ skyri¨, ir gydytoja man´s paklaus∂: „Negi
tu neturi nei gimini¨, nei artim¨j¨? Tau reikalingas stipresnis
maistas“. Ir dar prid∆r∂: „O juk tave sesut∂s atpaΩino. Sako,
kaΩkada esi gul∂j´s, bet buvai visai kitoks“. Kå gal∂jau pasa-
kyti? Tyl∂jau. Ißgyd∂. Iß∂j´s iß ligonin∂s tå paçiå dienå prisig∂-
riau – sutikau buvus^ bendradarb^, kuris vos mane atpaΩino, –
iß gailesçio prigird∂. Ir v∂l beprasm∂s dienos, bemieg∂s nak-
tys... S∂dΩiu, b∆davo, anksti rytå ant suoliuko prie parduotu-
v∂s, kaΩko laukdamas, o aßaros byra Ωi∆rint kaip Ωmon∂s sku-
ba ^ darbå, ßnekasi, juokauja. Arba eina su ßeimom. O aß?!
Nereikia.

Apie 1992 metus narkologiniame mus aplank∂ Ωmon∂s iß
AA. Tai buvo grup∂ vilnieçi¨ ir Ωmon∂s iß Amerikos. Nieko
nesupratau, bet pavyd∂jau jiems. Drås∆s, laimingi, savimi pa-
sitikintys. Su gydytojais dråsiai ßnekasi, o aß? Aß ir sanitar∂s
bijodavau. Dar keletå syki¨ lank∂si Ωmon∂s iß AA draugijos, ir
kiekvienå kartå, nors nelabai kå suprasdavau, jie ^Ωiebdavo
vilties kibirkßt∂l´, kad gal ir aß galiu dar gyventi.

Ir ßtai 1993 met¨ kovas. Eilin^ kartå man gulint „gydyklo-
je“, viena amerikiet∂ ir vilnieçi¨, gal ir kaunieçi¨, grup∂ pa-
kviet∂ mus, norinçius steigti Klaip∂doje anonimini¨ alkoholi-
k¨ grup´. Nu∂jau nedvejodamas, nes kaΩko tik∂jausi. Bet ko,
tik ne to, kå tur∂jau. Pasisek∂. Esu labai d∂kingas amerikietei
anoniminei alkoholikei uΩ nuoßirdΩiå pagalbå, uΩ patarimus.
Pirmå kartå gyvenime ∂miau suvokti, kad esama Ωmoni¨, kurie
negeria. Kad galima ir negerti! O svarbiausia – suΩinojau, kas
tai yra alkoholizmas, kad tai liga. Iß karto viskå „supratau“.
Triumfavau. Ap∂m∂ euforija. Negersiu ir viskas. Deja, po
septyni¨ blaivi¨ m∂nesi¨ v∂l uΩg∂riau, prieß tai labai siut´s
ant vieno uΩg∂rusio. Kaip ßitaip galima? Jeigu jau esi grup∂je,
tai uΩgerti nebe^manoma. Koks buvo mano naivumas! To-
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liau buvo ißblaiv∂jimas ir po septyni¨ m∂nesi¨ – v∂l uΩg∂ri-
mas. Èsimin∂ tada m∆s¨ grup∂s pradinink∂s ΩodΩiai, pasakyti
narkologiniame: „Ar tau taip labai patinka çia b∆ti?“ Deßimt
met¨ pra∂jo, o tuos jos ΩodΩius prisimenu. Bandau analizuoti
anuos savo uΩg∂rimus. Kur prieΩastis? Atrodo, taip nor∂jau
b∆ti blaivus. Taip, blaivus b∆ti nor∂jau, bet troßkau ir m∂gau-
tis visais gyvenimo malonumais. Niekaip nesisek∂ suprasti,
kad ne visiems vienodas skirtas gyventi gyvenimas, kad man
reikia rinktis: arba gyventi teisingai, arba leisti sau nukrypti
nuo man skirt¨ norm¨. O toki¨ nukrypim¨ pasekm∂s alko-
holikui Ωinomos.

Po paskutinio uΩg∂rimo, o jis buvo jau treçias ir at∂jo po
dvej¨ met¨ blaivyb∂s, manyje lyg kas pasikeit∂. Tai buvo Dievo
dovana. Aß ∂miau dom∂tis programa, Ûingsniais. Prad∂jau gal-
voti. Manyje prabudo supratimas apie såΩin´. Gal ^vyko tai,
kas tur∂jo ^vykti. Aukßtesnioji J∂ga pagail∂jo man´s. Pagail∂jo
mano absurdißko, kankinançio, beprasmißko ir saviΩudißko gy-
venimo ir prav∂r∂ akis ir ausis, kad pamatyçiau, kas yra tikras
gyvenimas, kas yra Ωmogus ir kas esu aß. Pagaliau prad∂jau
suvokti, koks svarbus man yra Pirmasis Ωingsnis. Man pavy-
ko. Supratau, kad Pirmåj^ Ωingsn^ reikia ne tik Ωinoti kaip tekstå,
bet ir pajusti protu ir såΩine, kå jis sako. O kå jis man sako?
Kå reißkia bej∂gißkumas prieß alkohol^? Prisiminiau savo uΩ-
g∂rimus. Pirmasis. UΩ∂jau su moterim ^ barå. Nor∂jau ^tikti
jai. Nor∂jau pavaißinti. Nupirkau jai kokteil^, o sau kavos. Kai
ißg∂r∂me, uΩsakiau dar kokteil^ jai. Ir pasijutau toks silpnas,
toks sutrik´s, apgail∂tinas, bej∂gis. Ir uΩsisakiau 100 gram¨.
Pasekm∂s – nei blaivyb∂s, nei tos moters! Antras uΩg∂rimas.
VaΩiavau ̂  susitikimå su nepaΩ^stama moterim. Autobuse mel-
dΩiau, kad jos namuose neb∆t¨ alkoholio ir niekas nepasi∆ly-
t¨. O buvo. Ir ji buvo ne viena, o su drauge. Man uΩteko j∂g¨
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tik pralementi: ar çia alkoholis? O kai jos sukikeno: o kå,
gal tu alkoholikas? – aß stv∂riau taur´. Pasekm∂s tos paçios.
Nei blaivyb∂s, nei moters. O juk Pirmåj^ Ωingsn^ Ωinojau at-
mintinai, ir kitiems cituodavau. Prad∂jau ießkoti t¨ moment¨,
kada pasireikßdavo bej∂gißkumas prieß alkohol^. Ir j¨ suradau
labai daug.

Prisimenu ^vyk^ Vokietijoje. Kieme g∂r∂me kavå. Iß namo
iß∂jo mano draug∂ ir nor∂jo nufotografuoti. Ûaibißkai atsisto-
jau, pad∂jau kavos puodel^ ir, pagrieb´s nuo kito stalo tußçiå
alaus butel^, ißk∂liau j^ ^ virß¨ ir pasiruoßiau fotografuotis!
Kod∂l? Tod∂l, kad griebiau, kas man brangiausia. Ten s∂d∂jo
vietinis anoniminis alkoholikas, buv´s blaivus jau 15 met¨.
Aß – 8 m∂nesius. Jis mane pus´ dienos kamantin∂jo: kod∂l,
Ωmogau, atsiΩad∂jai kavos puodelio, o griebei alaus butel^?
Nes tai buvo svarbiausia, brangiausia. Tada pykau ant jo. Kokia
nesåmon∂. Aß tik pajuokavau. Tik dabar man tapo aißku.

Kitas atvejis. Îjau ^ s∆naus vestuves. Vienas ∂jau ir nervi-
nausi. O kaip ten bus? Ar si∆lys kas ißgerti? Kod∂l man tai
buvo taip svarbu? Tai silpnumas prieß alkohol^. Juk mano s∆-
nus yra beveik abstinentas, jis n∂maΩ nesuko galvos, kaip jam
reik∂s negerti per savo vestuves. Pamenu, kaip jis visiems
nusißypsojo ir pasak∂: „Man negalima gerti“.

Kå blaivyb∂ man dav∂? Vis¨ pirma gyvenimå. Sveikatå, Ωmo-
nißkumå, prareg∂jimå – aß prad∂jau matyti, kas dedasi aplin-
kui, matyti, kiek yra nuostabi¨ Ωmoni¨. Kiek groΩio! Dav∂
meil∂s pajautimå, såΩiningumå, ramyb´, galimyb´ atsikratyti
daugelio yd¨, geb∂jimå kontroliuoti savo mintis. O kå reißkia
nebepatirti bemiegi¨ nakt¨, paΩeminim¨, sav´s praradimo po-
j∆çio, fizini¨ ir dvasini¨ kançi¨! Juk visa tai buvo, ir to neb∂-
ra. O vaik¨ susigråΩinimas? Jie prad∂jo tik∂ti manim ir net po
truput^ didΩiuojasi. Tiki, bendrauja ir nesig∂dija turintys t∂vå,
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kur^ kitados vengdavo ir gatv∂je susitikti. Taip buvo tik tod∂l,
kad aß, alkoholikas, nebesugeb∂jau gyventi padoriai. Tod∂l,
kad alkoholis buvo mano palydovas, ir buvo ißnyk´ viskas,
kas padoru. Ir ßtai dabar esu visißkai kitoks. Kitoks net nei
tada, kai dar nebuvau alkoholikas.

Labai nor∂çiau ißlikti toks, koks esu dabar, nor∂çiau, kad
nebegr^Ωt¨ praeitis, – juk tada nebelikt¨ laiko nors iß dalies
atsid∂koti, atsilyginti uΩ tai, kå man dovanojo Aukßtesnioji
J∂ga ir AA programa.

Íiandien trylikti metai, kai esu AA, ir devinti nuo paskutin∂s
nelaim∂s, ar klaidos. Ir uΩ tai d∂koju Dievui.
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N EPL ANAVAU TAPTI  ALKOHOLIKE

KARTAIS GIRDŽIU SAKANT, kad mes niekada neplanavome 
tapti alkoholikais. Galvojau, kad galiu tapti priklausoma nuo 
rūkymo, bijojau tapti priklausoma nuo narkotinių medžiagų. 
Vienu buvau šventai įsitikinusi – kad niekada netapsiu alkoho-
like. Maniau, kad aš neturiu to mistinio geno. Stebėjau savo gi-
minę – jie visi švęsdavo, pakeldavo stikliuką, bet nemačiau tarp 
jų nė vieno alkoholiko.

Mano tėvai išsilavinę, turiu seserį. Tėtis buvo griežtas, truputį 
autoritariškas. Namuose dažnai būdavo nekalbadieniai, tai kel-
davo įtampą. Bet augau gana linksma, draugiška ir be ypatingų 
kompleksų. Ir mokykloje, ir giminėje savo sesei buvau rodoma 
pavyzdžiu, įsivaizdavau, kad turėčiau tapti žvaigžde. Mokykloje 
buvau aktyvi, nors nepersistengdavau. Dalyvavau įvairiose veik-
lose, skaičiau poezijas, vedžiau renginius. Paauglystėje svajojau, 
kad sulaukusi trisdešimties būsiu ištekėjusi, turėsiu du vaikus, 
nuosavą būstą, būsiu pabaigus psichologijos studijas, dirbsiu 
pagal specialybę. Net būsimą vyrą aprašiau dienoraštyje. Turiu 
pasakyti, kad iki atsiradimo Anoniminiuose alkoholikuose nė 
viena iš tų svajonių nebuvo išsipildžiusi. 

Baigusi mokyklą ir pradėjusi studijuoti (tiesa – ne tai, ką no-
rėjau), labai aktyviai įsitraukiau į visuomeninę veiklą. Didžiuo-
davausi, kad renginyje galiu vaikščioti su brendžio taure, man tai 
atrodė labai elegantiška ir patrauklu. Žinojau, kad žmonės mane 
vertina už tai, kad esu nuolat linksma. Ir aš stengiausi tokia būti, 
nesvarbu – esu tokia ar nesu. Maniau, kad tai yra esminis mano 
pliusas. Aktyviau vartoti alkoholį pradėjau ankstyvoj jaunystėj, 
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patyrusi nesėkmingų draugysčių. Būdavo daug įsimylėjimų ir 
daug išgyvenimų. Dienoraštyje tuo metu rašiau, kokias emo-
cijas išgyvenu, kad man nepadeda nei brendis, nei valerijonas.

Kolektyvas pirmajame mano darbe mėgdavo paminėti įvai-
rias progas. Prirašymai, nurašymai, gimtadieniai, Kalėdos, šiaip 
pietūs, kas nors iš kaimo lašinių atsiveža – visada būdavo progų. 
Greitai pajutau, kad išgėrus linksmiau dirbasi. Kai kolegos ne-
pakviesdavo – pasiprašydavau pati. Paskui pasidarė truputį ne-
patogu. Juk moteriai ne taip įprasta prašytis stikliuko kaip vy-
rui... Nueidavau į darbovietės kavinę ir viena išgerdavau taurę 
brendžio. Pirmieji užmegzti rimti santykiai taip pat prasidėjo 
nuo alkoholio. Kasdien simboliškai išgerdavau darbe ir ėmiau 
dideliais kiekiais gerti kiekvieną vakarą. Su naujuoju draugu va-
kare užėjus į parduotuvę kildavo daug klausimų, ką valgysim, 
ką gaminsim, bet nė karto nekilo klausimų dėl alkoholio. Visa-
da būdavo aišku, kad reikia. Gal daugiau, gal mažiau, bet kiek-
vieną vakarą vartodavau alkoholį.

Žinoma, tai turėjo pasekmių. Darbe pradėjau jaustis neįver-
tinta, viskas ėmė siutinti, pykau ant kolegų, klientų. Galvojau, 
kad esu ne savo vietoje. Įnikau nugėrinėti iš butelių. Taip buvo 
paprasčiau, negu eiti į kavinę nusipirkti taurės. Buteliai tuštė-
davo, kolegos stebėdavosi, bet įtarinėjo kitus, ne mane. Kadan-
gi visa ko „priežastis“ buvo darbas, pasitaikius progai, tą darbą 
pakeičiau. Naujajame – dar didesnis stresas, neribotos darbo 
valandos ir stiprėjantis pojūtis, kad esu neįvertinta, išnaudoja-
ma, galvojau, kad tai prieš mane toks sąmokslas. O iš tikrųjų 
dariau beprotiškai daug klaidų, vėluodavau, buvau tikrai prasta 
darbuotoja. Alkoholio kiekiai, žinoma, augo. Namuose – konf-
liktai, kiemai aidėdavo. Jau tada pirmą kartą draugas paragino 
nustoti vartoti, kad mes abudu gal nustotume. Bet man atro-
dė, kad alkoholis tik jam kelia problemų, jisai nesitvardo, todėl 
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pasakiau: „Jeigu tu turi problemų – tai ir nevartok, o aš netu-
riu problemų, aš galiu.“ Man net nekilo mintis sustoti, įsigu-
drinau gerti pasislėpusi. Tie santykiai, aišku, nesusiklostė. Jie ir 
negalėjo susiklostyti su tokiais kiekiais alkoholio. Vėliau buvo 
kitas draugas, bet ir vėl alkoholis...

Labai patikdavo, kai šiek tiek gėrimo likdavo ant dugno. Ryte 
toks geras jausmas apimdavo išgėrus. Praeidavo visi blogumai. 
Darbe vartodavau jau ne gurkšneliais. Pasidėdavau vyno į savo 
spintelę, įsipildavau jo į arbatos puodelį, išgerdavau. Artimieji 
vis dažniau paklausdavo: „Kam tu geri?“ Bet aš nemačiau prob-
lemos, juk geriu tik šiek tiek, kartais. Man buvo vos dvidešimt 
aštuoneri, o jau užklupdavo drebulys. Virpėdavo ne tik rankos, 
bet ir visas kūnas, apimdavo labai stiprus nerimas. Kreipiausi 
į psichologus, padarė tyrimus. Paaiškėjo, kad alkoholis yra ap-
nuodijęs organizmą. Man pasakė, kad turiu problemų su kasa, 
paskui – ir su kepenimis. Manęs tai nestabdė. Kai pykdavau, 
jausdavau, tarsi visa tinstu iš vidaus, gniauždavo gerklę, stipriai 
rausdavau. Gyvenimas ėmė atrodyti labai niūrus ir neteisingas, 
nepakenčiamas. Nors kartais jau pagalvodavau, kad alkoholis 
irgi, matyt, prisideda prie viso to, nesugebėdavau padaryti nė 
vienos dienos pertraukos. Nuėjau pas psichologą, papasakojau 
apie savo bėdas, apie nerimus, prasitariau, kad gal čia alkoholis 
turi šiek tiek įtakos. Jis man atsakė: „Nevartok dvi savaites ir at-
eik, pasišnekėsim.“ Nelabai supratau – aš nesugebu vieną dieną 
nevartoti, o kaip nevartoti dvi savaites? Daugiau pas jį nenuėjau. 

Kadangi atrodė, kad problemų priežastis yra darbas, artimas 
žmogus suteikė galimybes jį mesti. Prasidėjo važiavimas į dug-
ną. Įnikau gerti kasdien vienodomis dozėmis. Iš ryto, per pie-
tus ir vakare. Pirkdavau tik po du šimtus mililitrų ir tik stiprius 
gėrimus. Galvodavau, kad kito nebeprireiks. Slėpdavau gėri-
mus, visur buvo prikaišiota buteliukų. Neturėdavau atsargų, 
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todėl ryte reikėdavo keltis ir eiti į parduotuvę. Paryčiais pabus-
davau anksčiau, negu reikėdavo. Esu miegalė, bet pabusdavau 
penktą, šeštą, kartais ketvirtą ryto. Melsdavausi. Niekad nebu-
vau tikinti, bet melsdavausi. Netgi miegodavau apsivyniojusi 
ranką rožiniu. Apimdavo labai stipri baimė, galvoje uraganas. 
Visa drebėdavau, galvodavau, kaip prastumti tą laiką – nieko 
neturiu, man reikia sulaukti aštuntos ryto...

Savivertė buvo žemiau kritinės ribos. Jaučiausi visiškai nyks-
tanti. Iš namų galiausiai niekur nebeišeidavau, tik į parduotu-
vę. Pardavėjos pažindavo iš tolo, pastatydavo ant prekystalio, 
ko man reikia, atsiskaitydavau, net jeigu būdavo eilė. Ryte ger-
davau net nepriėjusi iki namų. Tie pirmieji gurkšniai, jie kyla 
į viršų, o aš tik kartoju sau: „Tu turi, prisiversk, bus geriau.“ Ir 
tada iš tiesų pagerėja. Nežymus pagerėjimas penkiolikai minu-
čių, pusvalandžiui... Toliau nieko gero – kiekis didėja, geriau 
nesidaro – visiška nykuma. Gerdavau, kol atsijungdavau. Ryte 
geriu – atsijungiu, per pietus geriu – atsijungiu ir vakare geriu – 
atsijungiu. Namuose atsirado alkotesteris, atsisakydavau juo ti-
krintis. Sutikau porą kartų, kai jaučiausi esanti blaiva. Parodė 
dvi promiles. Prasidėjo pirmosios lašelinės, ligoninės. Per me-
tus keturis kartus gulėjau psichiatrinėse ligoninėse ir du kartus 
detoksikacijos skyriuje. Pasiekdavau stadiją, kai negali nei ger-
ti, nei negerti. Ne kartą bandžiau pati sustoti, bet tai buvo vi-
siškai be šansų.

Labai laukiau trisdešimtmečio jubiliejaus. Išvakarėse eilinį 
kartą tik paragavau, na, šiek tiek. Atrodo, ligoninėse jau turė-
jo išaiškinti, kad aš nebegaliu „tik paragauti“. Teprisimenu patį 
rytą. Iki vienuoliktos valandos sulaukiau kelių sveikinimų, o 
paskui viskas, tik gėriau ir miegojau. Durų nebeatidarinėjau. 

Apie Anoniminius alkoholikus tuo metu jau žinojau ir netgi 
buvau buvusi keliuose susirinkimuose, kurie man labai patiko. 
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Atsitiktinai bažnyčioje radau skelbimą, nuėjau. Buvau nustebu-
si, kad, nors atėjau tokia susivėlusi, kalbėdama verkiau, buvau 
išgėrusi (kitokia neišeidavau niekur), mane priėmė, man šyp-
sojosi, per petį patapšnojo, pasiūlė ateiti dar kartą. Atrodė kaž-
kas neįtikėtino. Žinojau, kad yra vieta, į kurią galiu grįžti. Bet, 
matyt, man dar nebuvo laikas. Man labai patiko žmonės, pati-
ko bendrauti. Susirinkimai irgi patiko, bet aš nelabai girdėjau, 
kas juose šnekama. Porą kartų atkritau. Laikinai grįžau į darbą, 
bet ir darbe nesugebėjau negerti, todėl greitai buvau atleista.

Visiškoj nevilty atsiguliau į ligoninę. Psichoterapeutui pri-
sipažinau: „Man taip gėda, aš tokia kalta prieš visus jaučiuo-
si.“ Jis manęs nepaguodė, sako: „Gal tu nustok jaustis kalta ir 
pradėk jaustis atsakinga.“ Supratau, kad man patikdavo, kai už 
mane atsakomybę prisiimdavo kiti. Mama, gyvenimo draugas 
išsprendžia visas problemas, o aš gyvenu taip, kaip man patin-
ka. Gydžiausi priklausomybės ligų centre, „Minesotos“ progra-
moje. Tai yra dvidešimt aštuonių dienų programa, kurioje dirba 
psichologai, socialiniai darbuotojai. Vienas iš jų, paprašęs pa-
pasakoti, kas man yra gyvenimas, ir paprašęs jį nupiešti, pasa-
kė: „Taigi tavo gyvenime nėra kitų žmonių, nieko nėra, esi tik 
tu ir tavo norai, viskas aplink tave sukasi.“

Galiausiai nustojau priešintis ir ėmiau daryti tuos paprastus 
dalykus, kuriuos siūlo Anoniminiai alkoholikai. Pradėjau regu-
liariai kiekvieną dieną lankyti susirinkimus, skaityti AA literatū-
rą, po truputėlį įsitraukiau į draugijos gyvenimą. Susirinkimuo-
se pradėjau girdėti, kas šnekama. Jeigu man nesiseka, manau, 
kad tai yra mano, o ne Dvylikos žingsnių programos problema. 
Pripažįstu bejėgiškumą prieš alkoholį ir suvokiu, kad ne aš esu 
ta galingiausia jėga, kuri gali sutvarkyti gyvenimą. Man svar-
biausia yra blaivybė ir aš tą sau kartojau diena iš dienos. Ar tai 
būtų darbas, ar kiti žmonės – blaivybė pirmoje vietoje. 
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Prasidėjo pokyčiai. Įvykdžiau savo „dešimtmečio planą“. Ap-
sigyniau baigiamąjį studijų darbą, tiesa, kitos specialybės, ne psi-
chologijos. Darbe manimi vėl pasitiki. Sulaukiu komplimen-
tų, kokių negirdėdavau net iki to juodojo gėrimo. Geriau save 
pažįstu. Nors būna, kad ir pykstu, ir liūdžiu, ant šluotos skrai-
dau. Bet jau suprantu, kad esu atsakinga už savo emocijų raišką. 
Nebesistengiu atrodyti visur ir visada nenormaliai geros nuo-
taikos. Gal mažiau šypsausi, bet esu natūralesnė. Gyvenu la-
bai normalų normalaus žmogaus gyvenimą. Esu laiminga. Ne-
įsivaizdavau, kad gali būti taip gera gyventi. Tikrai žinau, kad 
tai nėra mano vienos nuopelnas. Pirmiausia už tai esu dėkinga 
Anoniminiams alkoholikams. 

Rašydama šį tekstą esu blaiva vienus metus, tris mėnesius 
ir kelias savaites. Man tai atrodė visiškai neįmanoma. Paskuti-
niuosius penkerius ar aštuonerius metus apskritai neįsivaizda-
vau, kad galima gyventi be alkoholio.
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GALBŪT TAI  PASKUTINIS  Š IAUDELIS . . .

ATMINTYJE IŠ VAIKYSTĖS įsirėžė momentai, kaip stoviu ko-
ridoriuje, motina užsidariusi vonioje, o tėvas girtas laužia duris, 
daužo stiklus. Man mažam tai kėlė baimę, netgi šoką. Kitą kar-
tą tėvas važiavo dviračiu, krito. Buvo visiškai girtas. Jis guli, vi-
sas veidas kraujuose, aš mažas stoviu, verkiu... Tėvas buvo labai 
griežtas. Turbūt alkoholio vartojimas jam buvo gerokai pagadi-
nęs nervų sistemą. Dažnai gaudavau diržo. Bijodavau girto tėvo, 
bijodavau ką nors ne taip padaryti. Prisimenu, įsikniaubdavau į 
pagalvę ir tiesiog rėkdavau, žviegdavau. Patikdavo būti pas tetą. 
Jos šeima negėrė, ten būdavo ramu. Ieškodavau vietų, kur ga-
lėčiau pasislėpti. Gyvenau nuolat jausdamas įtampą, namuo-
se būdavau retai. Pradėjau meluoti. Atrodytų, kol buvau ma-
žas vaikas, tas melas buvo nekaltas, bet su laiku jis augo ir augo. 

Labai patikdavo baliai namuose. Kai suaugusieji išeidavo į 
virtuvę ar parūkyti, man rūpėdavo patikrinti, ką jie ten vartoja. 
Iš visų stikliukų susipildavau į vieną ir paragaudavau. Tas sko-
nis, aišku, buvo bjaurus, bet patiko efektas. Vienuolikos metų 
būdamas, iš senelio jubiliejaus pavogiau butelį „Pšenyčnoje“ ir 
su draugu jį išgėrėm. Atradau eliksyrą, kuris man leisdavo atsi-
palaiduoti, išvaduodavo iš baimių.

 Septintoje–aštuntoje klasėje prasidėjo šokiai. Viskas atrodė 
nekaltai – mes tik alų geriam, kaip ir visas jaunimas. Dabar, at-
sigręžęs į tą laikotarpį, matau, kad aš jau tada turėjau problemą, 
gerdavau iki lūžimo, kiekvieną savaitgalį. Mano bičiulių rate 
buvo taip priimta: jeigu nieko neatsimenam – vadinasi, gerai at-
šventėm. Iki aštuoniolikos metų, iki kariuomenės dar gerdavau 
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tik vieną dieną, o kitą net pažiūrėti bijodavau. Grįžęs iš kariuo-
menės gėriau jau rimčiau – su „chebra“ laistėm ir laistėm. Per 
penkis mėnesius šešis kartus pakliuvau į blaivyklą. Atrodė juo-
kinga, įdomu. Įsivaizduojat: išeinu į restoraną, smingu, kitą die-
ną pabundu blaivykloj, su draugeliais, jokių problemų.

Kokių dvidešimt penkerių užgerdavau jau savaitei. Visiškai 
nerūpėjo nei darbas, nei šeimos kūrimas. Su mergina pragyve-
nau dvejus su puse metų, bet ji neištvėrė, išsiskyrėm. Niekada 
neužduodavau klausimo „kodėl“. Man buvo aišku: kalta ji, kalti 
tėvai. Tai jie kartina man gyvenimą. Atrodė, visas pasaulis ma-
nęs nesupranta, aš vienas vargšas.

Nuo jaunystės praradau daug draugų. Vienas vos aštuonio-
likos paskendo. Kitas sirgo cukriniu diabetu ir būdamas dvide-
šimt vienų metų negavo insulino, kol miegojo girtas, o ryte jau 
rado atšalusį. Trečiam širdis sustojo, jam buvo dvidešimt septy-
neri. Dar vienas, dvidešimt trejų metų, susiginčijo su mergina, 
išgėrė, išėjo į laiptinę ir pasikorė. Visa tai mes matėm, bet ne-
siejom su alkoholiu. Nes vienas paskendo, kitas pasikorė, tre-
čiam širdis sustojo – tai pasekmė, nesigilinom į pačias šaknis. 
Buvau girdėjęs žodį „alkoholizmas“. Bet visuomenėje buvo pri-
imta, kad alkoholikas – tai tas, kuris stovi prie kioskelio ir ka-
peikų prašo. Aš taigi ne alkoholikas, pinigais švaistausi.

Mano tėvas užgerdavo savaitę, dvi. Kartą grįžau iš restorano 
su mergina namo, paryčiais pabudau nuo triukšmo koridoriuj. 
O ten tėvukas – dvi savaites gėręs, nevalgęs, nusilpęs. Buvo įsi-
pylęs šimtą penkiasdešimt gramų degtinės. Tuos šimtą penkias-
dešimt gramų aš nešiojausi širdy gana ilgai – nuo 1998-ųjų iki 
atėjimo pas Anoniminius alkoholikus. Paėmiau ir išpyliau tą 
degtinę į kriauklę. „Viskas, gana, tau į darbą reikia“, – sudrau-
džiau. Jis į mane pažiūrėjo ir sako: „Sūnau, suprask – aš nega-
liu su tuo susidoroti. Išeisiu, jums truputį paskaudės, bet to-
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liau jums viskas bus gerai.“ Aš tėvą nuraminau, bet jo paskutinis 
žvilgsnis buvo tarsi šypsenėlė su nuoskauda. Tarsi būtų sakęs – 
„tu taip manęs ir nesupratai“. Būdamas alkoholikas, tada dar 
nesuvokiau, kad tai yra mano paties problema. Grįžau, atsigu-
liau ir po kelių minučių vėl išgirdau triukšmą. Išlėkiau į korido-
rių, o tėvukas jau buvo pasikabinęs. Nebegalėjome jo atgaivinti, 
slankstelis išėjo iš vietos. Palaidojęs tėvą vis tiek radau priežas-
tį pratęsti gėrimą. Motina išvažiavo į ligoninę, o pas mane ba-
lius, kompanija, visą savaitę lūžtam. 

Susipažinau su savo būsima (dabar jau buvusia) žmona, ji tu-
rėjo penkerių metų dukrą. Prasidėjo šeimyninis gyvenimas, bet 
niekas nesikeitė. Visąlaik rasdavau priežasčių išgerti, pabėgti, 
nusimuilinti. Vieną dieną prabudęs matau, kad žmonos nėra. 
Apsidžiaugiau, bet jaučiausi nekaip, reikėjo „pachmieliuko“. Pa-
aiškėjo, kad durys užrakintos, rakto nėra. Apėmė panika – man 
reikia išeit, man reikalingas „pachmielas“! Kaimynas girdėjo, 
kaip aš ten lakstau. Paklausė, kas darosi, ir aš greit sugalvojau 
istoriją, kad man iš darbo paskambino, iškvietė, o žmona išbė-
go, rakto nepaliko, jeigu į darbą nenueisiu, mane atleis, o mo-
kėt nėra už ką... Kaimynas pagailėjęs diskiniu pjūklu nupjovė 
spynos liežuvėlį. Kai tik durys atsidarė, aš, laisvę pajutęs, – tie-
siai į barą. Vėl butelis, vėl girtas žmoną ryte sutinku. Ji išvargus 
sako: „Nesuprantu aš tavęs, galvojau, prakentėsi.“

Įsivėliau į kriminalinę veiklą. Ne kartą į ligoninę patekdavau 
sudaužytas. Sykį po eilinio stambaus užgėrimo skambinu mo-
tinai, o ji sako: „Ačiū Dievui! Žinai, kad tu respublikinėj paieš-
koj?“ O aš nieko apie pastarąsias dvi savaites neatsimenu. Pirmas 
klausimas – už ką? Mama aiškina: „Supranti, aš tave jau palaido-
jau. Tik į policiją daviau paiešką, kad bent jau surastų tavo kūną, 
kad galėčiau palaidoti. Per tas dvi savaites jau ir susitaikiau.“ Aš 
jai: „Išprotėjai! Viskas normaliai! Aš gyvas, veiksmas vyksta!“ 
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Nusprendžiau išvažiuoti iš Lietuvos į Angliją. Galvojau, kad 
palikęs Lietuvą, palikęs draugus išspręsiu problemą. Bet proble-
ma gi buvo manyje. Mano nuopuolis tęsėsi dar vienuolika mė-
nesių, papildžiau benamių gretas. Baisu prisiminti paskutinįjį 
užgėrimą, ką aš tą savaitę veikiau, ką gėriau, ką valgiau. Vieną 
rytą prabudau šlapimo baloj. Gulėjome ten keturiese ar penkie-
se. Buvau visas sudaužytas, prasmirdęs. Prieš akis prabėgo pa-
skutiniai vienuolika mėnesių, kaip anksčiau Lietuvoje taškiausi 
pinigais – limuzinai, prostitutės, kazino, restoranai. O dabar – 
va, basta. Supratau, kas yra mano gyvenimo šeimininkas.

Iš vieno bičiulio Londone buvau girdėjęs apie Anoniminius 
alkoholikus. Parodė Dvylika žingsnių: „Nusprendėme patikė-
ti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, glo-
bai.“ Tuo metu man tai pasirodė nepriimtina ir pamiršau apie 
tai vienuolikai mėnesių. Tačiau kai atsibudau tarp tų benamių, 
pradėjo aiškėti, kas valdo mano gyvenimą. Ne aš valdau – al-
koholis. Vienuolika mėnesių aš visiškai negalvojau apie tai, ką 
man buvo papasakoję apie Anoniminių alkoholikų grupę Lon-
done. Buvau pamiršęs, išbraukęs. Ir staiga iš atminties išplau-
kė viskas: adresas, vieta, laikas. Tai nutiko būtent sekmadienį, 
tą dieną, kada vyko AA susirinkimai.

Prarasti nebebuvo ką, viskas buvo prarasta. Galvojau: „Gal-
būt tai paskutinis šiaudelis...“ Tą savaitę, kol slankiojau gatvė-
mis, jaučiausi visiškai palūžęs. Po pirmojo AA susirinkimo išėjau 
su šypsena. Sutikau visai kitus žmones, prasidėjo mano kilimas. 
Ėjau į susirinkimus, man patiko. Neanalizavau, kas ten vyks-
ta, tiesiog supratau, kad man tai tinka. Netrukus nuvažiavom į 
AA stovyklą – ten išvis man antras gyvenimas atsivėrė. Norėjo-
si išlįsti iš gatvės, norėjosi gyventi!

Susiradau darbą. Viršininkas, lietuvis, man sako: „Tu pasi-
žiūrėk, kaip atrodai, kaip tu vaikštai, žmogau, – eik pas gydy-
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toją.“ Matyt, buvau nušalęs kojas, negalėjau atsistoti ant padų, 
atrodė, kad visi kauliukai sulaužyti. Atsistojęs stengdavausi iš-
laikyti pusiausvyrą, palaukdavau, kol skausmas atbuks ir galė-
siu eiti, jeigu tai galima pavadinti ėjimu. Aš tam žmogui visą 
tiesą pasakiau, kas įvyko, kur esu. Sakiau, kad tiesiog negaliu 
be darbo. Ir jis mane pasiliko. Dvi savaites pragyvenau išlauž-
tuose socialiniuose būstuose pas narkomanus iš Visagino, pas-
kui dar metus pas čigonus praleidau. Nuostabi šeima... Toks 
buvo mano pakilimas.

Nuo pat pradžių kaip moksliukas puoliau skaityti Anonimi-
nių alkoholikų programą, nelabai ką ir suprasdamas, nors nie-
ko sudėtingo AA programoje nėra. Viso labo toks gyvenimo 
būdas. Svarbiausia – susirinkimų lankymas ir bendravimas su 
bendraminčiais. O Žingsniai ateina su laiku.

Jau būdamas pas Anoniminius alkoholikus atvažiavau į Vil-
nių, susitikom su bičiuliu, jis mane vežiojo po miestą. Vilniaus 
nebuvau matęs blaivas. Čia gėrėm, ten buvo „drakė“, ten kaž-
kas šaudė – viskas susieta su alkoholiu. Nuvažiavome prie krio-
klių, gamtą parodė. Kitą dieną pabudęs supratau, kaip visa tai 
skaudu. Su žmona buvom jau išsiskyrę, dukra su manimi ne-
bendravo. Pamačiau, ką aš galėjau tam vaikui duoti, ko neda-
viau. Mane matydavo tik girtą ir smigusį.

Dabar, ačiū Dievui, esu jau keletą metų blaivas ir gyvenu vi-
siškai kitaip. Ir asmenybė visiškai kita, kitas žmogus, su kuriuo 
ir bendraut malonu, ir gyvent malonu. Nebesu tas, nuo kurio 
kenčia visi aplinkiniai, kuris visus terorizuoja ir vaidina auką.



228

DVYLIKA ŽINGSNIŲ 
MAN SUTEIKĖ L AISVĘ

DIRBTI MAN NEREIKĖJO. Degtinės turėjau kiek noriu, var-
go dėl to nebuvo. Lupti nuo vyro negaudavau; gėrėme kartu ir 
atskirai. Turėjau visas sąlygas. Niekada negalvojau, kad dabar 
negersiu savaitę, o dabar vėl gersiu. Ne, buvo proga – gėriau. 
Būdavo, per savaitę išgerdavau kartą ar du, būdavo, negerdavau 
tam tikrą laiką. Pasiūlė – išgeri, nėra – negeri. 

Mano didieji gėrimai prasidėjo dėl nesutarimų su vyru. Jis po 
darbo kartais parnešdavo išgerti, ir aš išgerdavau. Tačiau man 
reikėjo ir pasikalbėti. Norėjosi švelnumo, pasidalinimo išgy-
venimais, o su juo to nebuvo, jis mane visą laiką atstumdavo. 
Kadangi namuose degtinės nestigo, aš atsikeldavau naktį ir iš-
gerdavau šimtą gramų. Trūkdavo – dar išgerdavau. Jis net ne-
pastebėdavo. Negaliu pasakyti, kada pradėjau gerti, bet pasigė-
riau pirmą kartą būdama trisdešimties. O pirmą „pachmielą“ 
padariau būdama bene trisdešimt penkerių, gal net keturiasde-
šimties metų. Man tereikėjo penkerių metų nusiristi iki to, kad 
atsidūriau psichikos sveikatos centre.

Turėjau draugių, kurios lankė AA grupes. Jos sakydavo, kad 
esu priklausoma, stipriai gerianti, o aš atkirsdavau, jog geriu 
kada noriu, kada nenoriu – negeriu. Džiaugdavausi, kad „ne-
užsikabliuoju“. Niekada negerdavau baruose, landynėse. Turė-
jau namuose alkoholio, ten ir gerdavau. Kur nueidavau, nepasi-
gerdavau, tačiau grįžusi namo gerdavau ir vieną dieną, ir antrą. 
Gal būčiau gėrusi ir dar daugiau, bet organizmas nebeleisda-
vo – vemdavau. Vemdavau ir melsdavausi – Dieve brangus, pa-
dėk, kad nustočiau vemti. O paskui ir vėl tas pats. 
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Labai gerai prisimenu savo paskutinį užgėrimą. Vyras eili-
nį kartą atstūmė. Atsikėliau, įsipyliau degtinės, išgėriau vieną 
stikliuką, antrą, penktą... Verkiau atsisėdusi ant laiptų ir toliau 
gėriau. Nežinau, kiek išgėriau, bet nuėjau gulti dar sąmonin-
ga. Antrą dieną vėl „baliavojau“ ir trečią dar dariau „pachmie-
lą“. Tą trečią naktį labai vėmiau. Atsigulu ant nugaros, užmig-
ti negaliu. Atrodo, praėjo valanda, žiūriu į laikrodį – ne, praėjo 
tik kelios minutės. Geriu vandenį, kad nebūtų bloga, ir vėl ve-
miu. Alkoholis jau smirdėjo, negalėjau net užuosti, iš karto su-
pykindavo. Ir taip ligi pat ryto. Ryte paprašiau brolio, kad par-
neštų ko nors atsigauti. Kai jis išėjo, atsiklaupiau prieš šventųjų 
paveikslus ir prašiau – Dieve, nežinau, kas su manimi vyksta, 
daryk ką nors, nes išprotėsiu. Nebesulaukdama brolio išgėriau 
leksotanilio tabletę. Pasirodė, kad širdis plaka, tai dar išgėriau 
gudobelių lašų. Tų gudobelių nebepataikiau įsipilti, iš buteliu-
ko atsigėriau, kiek sugebėjau. Eidama į vonią pajutau, kad ne-
betenku jėgų, ir susmukau. Toliau atsimenu psichikos sveikatos 
centrą. Atsimenu gydytoją, atsimenu klausimą – kiek gėrei? Ir 
vėl migla. Atsimenu lašelines ir kad dar tris dienas vėmiau, net 
gydytojas gailėjosi. Mane išbėrė tokiais dideliais guzais. Gydy-
tojas sakė – džiaukis, kad išvirto į paviršių tie guzai, o ne sėdo 
ant vidaus organų, kitaip būtum mirusi.

Baisiausia prisiminti, kaip guliu psichikos sveikatos centre, 
užsnūstu ir prabudusi nesusigaudau, kur esu. Pirma mintis ne 
apie tai, kad aš priklausoma, kad guliu psichikos sveikatos cent-
re, kad man blogai. Pirma mintis – ką pasakys pažįstami, gi-
minės. Juk aš niekur nepasigerdavau. Stengdavausi „neužsika-
bliuoti“, kad galėčiau pasigerti namie. Negalėjau pripažinti, kad 
esu alkoholikė. Bet pasiprašiau dalyvauti „Minesotos“ progra-
moje priklausomybės ligų centre. Ten psichologas man pasakė, 
kad neišbūsiu blaiva daugiau nei tris mėnesius. Aš nepatikėjau 
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ir pagalvojau, kad laisviausiai išbūsiu metus.
Grįžusi namo radau vyrą girtą. Jis dar pasityčiojo ir gėrė to-

liau. Taip pat mama, brolis. Visiems buvo tas pats. Jaučiausi 
labai blogai, nebuvo su kuo pasikalbėti. Tik patyčios ir nepa-
laikymas. Tik vienas tėtė, amžiną jam atilsį, mane suprato ir pa-
laikė. Taip visai nusivylusi, apleista nuėjau į AA grupę, kur jau 
lankėsi mano draugė. Man ten patiko ir pralankiau visus me-
tus diena iš dienos. Buvau nusprendusi negerti tik metus ir po 
metų nebežinojau, ką daryti, neturėjau jokio pagrindo po ko-
jom, ėmė čiuožti stogas. Ateinu į grupę – lyg ir ramu dvi valan-
das, o paskui ir vėl tas pats. Namuose jokio palaikymo, o dar 
ir alaus pasiūlo. Nuėjau pas psichiatrą, ir man išrašė antidepre-
santų. Buvau kenčianti alkoholikė. Mano nuomone, kenčian-
tis alkoholikas yra ne tas, kuris stovi prie konteinerio ir prašo 
„įkalti“. Jis išgeria ir jam vėl gerai. Kenčiantis yra tas, kuris iš-
sipagirioja ir nemoka gyventi. Aš kentėjau septynerius metus.

Po aštuonerių metų pasiprašiau globos. Su globėja tyrinėjau 
kiekvieną Žingsnį ir kiekvieną taikiau sau. Buvo be galo sun-
ku „įeiti“ į save. Buvau pilna puikybės, pagiežos, pykčio. Bu-
vau susireikšminusi, nevaldanti savo kalbos, emocijų, jausmų. 
Norėjau, kad vyras negertų, nes aš negeriu. Norėjau, kad visi 
man pritartų, kad mane liaupsintų, o kadangi to nesulaukda-
vau, jausdavausi nelaiminga. Pradėjusi dirbti su globėja ir ana-
lizuoti Žingsnius, pasijutau truputį geriau. Labai palengvėjo po 
Penktojo žingsnio, kai išsipasakojau Dievui, sau ir kitam žmo-
gui apie savo paklydimus. Po Septintojo, Aštuntojo, Devintojo 
žingsnių jaučiausi daug geriau, nes galėjau atleisti mamai ir ki-
tiems, kurie mane skaudino. Dešimtasis žingsnis buvo pats bai-
siausias, nes reikėjo analizuoti, rašyti. Buvau pareiškusi grupėje, 
kad to nedarysiu. Bet šiandien suprantu, kad kuo daugiau da-
riau Dešimtąjį žingsnį, tuo geriau jaučiausi, tuo labiau stengiau-
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si nebekartoti klaidų. Ir šiandien tebedarau Dešimtąjį žingsnį.
Nepagerėjo iš karto, reikėjo dar maždaug trejų metų, kad im-

čiau jaustis gerai. Jaučiuosi laimingesnė, jaučiuosi laisva. Su-
prantu, ką reiškia laisvė. Jaučiuosi laisva nuo kišimosi į kitų 
gyvenimą, nuo pavydo, nuo apkalbų. Kai išsivaduoji nuo viso 
purvo, kuris tavyje yra, tai ir jautiesi laisvesnė. Šiandien esu lai-
minga. Turiu Dievą, turiu AA, turiu Dvylikos žingsnių progra-
mą ir ja gyvenu. Tai yra mano gyvenimo pagrindas ir už tai esu 
dėkinga.
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IŠ  KONTEINERIO –  Į  ATL ANTĄ

ALKOHOLIS PASIGLEMŽĖ VISKĄ: nebaigtas studijas kon-
servatorijoje, mylimą draugą, padavėjo darbą, draugus, arti-
muosiu, netgi dokumentus. Ir dar baisiau – kūną ir sielą. Tapau 
niekuo – sąvartyno ir konteinerių pabaisa. Bet koks radinys, iš-
kapstytas iš šiukšlių krūvos, tapdavo lobiu; viskas: maistas, bu-
teliai, metalas, pinigai, netgi aukso dirbiniai, būdavo iškeičiama 
į patį brangiausią turtą – alkoholį. Ir nesvarbu, kokios rūšies ar 
paskirties – žolelių užpiltinė ar trauktinė, naminė ar kalvado-
sas, klijai ar langų ploviklis, furanolis ar odekolonas, skruzdžių 
spiritas ar salicilo tirpalas. Tiko viskas.

Prasidėjus brendimo laikotarpiui pasijutau kažkoks kitoks 
nei mano bendraamžiai. Tapau uždaras, prislėgtas, negalėjau 
suprasti, kas aš esu, kodėl aš kitoks. Gyvenau ir stengiausi būti 
nematomas, bet mane vis tiek pastebėdavo tie, kuriems reikė-
jo mano piniginės, asmeninių daiktų ar net kūno. Dėl to, kad 
prasigėriau, nekaltinau alkoholio, visą kaltę prisiimdavau sau, 
lytinei pakraipai, taigi ir mano motina buvo pagrindinė kalti-
ninkė. Tik išsiblaivęs pajėgiau suvokti, kiek skausmo ji turėdavo 
iškęsti, kai užsipuldavau ją su žiauriais priekaištais. Palaidojusi 
tris mažamečius vaikus, augino kitus tris, kol juos iš jos atėmė, – 
ar begali būti kas nors skaudžiau, kai nuodinga strėlė įsirėžia 
į geliančią žaizdą? Ačiū Dievui, šiandien ji jau ilsisi ramybėje.

Gėriau tam, kad būtų lengviau susirasti partnerį. Tarybiniais 
laikais tai buvo sudėtinga. Tuomet nebuvo nei klubų, nei ka-
vinių, tekdavo trainiotis po parkus, skverus ar viešuosius tua-
letus. Pirma taurelė – ir aš jau sostinėje, dar taurelė – jau sto-
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ties bare, dar gurkšnis – aš jau tualete, dar – aš jau laiptinėje ar 
miesto užkampyje. Būdavo, prabundi ir nesuvoki, kur atsidū-
rei. Bet tai dar ne blogiausia; pabudęs kartais nerasdavau nie-
ko – nei žmogaus, nei daiktų, nei drabužių. Ir tai ne baisiausia. 
Nutikdavo, kai pabudęs jausdavau, kaip visas kūnas nuo gal-
vos iki kojų degte dega. Ir vėl sumušė, pagalvodavau. Niekis, 
svarbu, kad gyvas. Nežinau, kas mane išgelbėjo, kai ilgai kan-
kintas ir kelių vyrukų prievartautas atsidūriau traukinių stoty-
je. Ir tai dar ne pabaiga. 

Pabaiga reikėtų laikyti vakarą, kai prieš šešerius metus peržen-
giau AA grupės slenkstį. Čia man iškart viskas tiko. Patiko de-
ganti žvakė, šventos knygos (taip man tada atrodė), ramūs žmo-
nių veidai. Išėjęs iš susirinkimo pagalvojau, kaip norėčiau dar 
ne kartą šalia jų pabūti. Sutikau su viskuo, kas man buvo siū-
loma, bet niekaip negalėjau išsinerti iš savęs. Baugino tai, kad, 
nuolat būnant arti jų, ilgainiui jie viską sužinos apie mane ir... 
kas tada? Atsiverti nedrįsau gana ilgai.

Pirmas ir lemtingas žingsnis įvyko būnant „Minesotos“ pro-
gramoje, per patį pirmąjį psichokorekcijos užsiėmimą. Sėdė-
damas ant karštos kėdės pirmą kartą gyvenime išdrįsau viešai 
atskleisti savo paslaptį – aš esu gėjus. Išlikti blaiviam ir toliau 
gyventi blaiviai man buvo svarbiau nei atstūmimas. Šiandien 
jau žinau, ką reiškia Trečioji tradicija, bet ką daryti tiems, ku-
rie dar kenčia nuo alkoholio ir vien tik dėl savo lytinės orienta-
cijos nedrįsta ar tiesiog bijo peržengti AA slenkstį. Ačiū Dievui 
už šią Tradiciją. Šiandien esu jos dalimi ir naudodamasis suteik-
ta galimybe galiu atverti širdį kitiems. 

Meluočiau sakydamas, jog šiandien man tas pats, ką apie 
mane galvoja vieni ar kiti, todėl dar ir dabar esu priverstas iš-
likti nematomas. Rašau tam, kad padrąsinčiau tuos, kurie ne-
randa išeities ir nuolat tvirtina sau, jog tai jau pasaulio pabaiga. 
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Šalia manęs yra daugybė nuostabių žmonių, kurie tai toleruoja. 
Belieka melsti drąsos keisti tai, ką gali pakeisti, ir apsiprausti iš 
to tekančia išminties srove. Patikėkite, tam pasiruošę visi geros 
valios žmonės, nesvarbu, ar jie AA nariai, ar ne. Vienaip ar ki-
taip po Dievo pastoge vietos visiems užteks. Laukiu, kad drau-
gija padidėtų, tikiu tuo.

Nuo tos dienos, kai atėjau į AA grupę ir išblaivėjau per vieną 
naktį, neturėjau kur padėti savo džiaugsmo. Nežinojau, kam dė-
koti, išskyrus savo šeimos gydytoją. Ir tik tada, kai perskaičiau 
man įduotą AA literatūrą, stabtelėjau prie užrašo ant AA kny-
gos viršelio: „Pasakojimas, kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pa-
sveiko nuo alkoholizmo“. Šis sakinys man padarė didelį įspūdį, 
bet pamaniau, kad tai ne apie mane, tai apie tuos, kurie Ame-
rikoje gyvena. Grupėje manęs paklausė, ar nenorėčiau sužinoti 
ko nors daugiau? „Daugiau nieko, tik norėčiau visa tai pakar-
toti Amerikoje“, – atsakiau.

Dar ir dabar, po kelionės prabėgus keliems mėnesiams, 
man nesitiki, kad aš, rodos, visai dar neseniai peržengęs gru-
pės slenkstį, per tą patį slenkstį išskridau į Atlantą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Viskas įvyko labai netikėtai, per kelias die-
nas. Grupės susirinkime išgirdau apie jubiliejinį renginį Atlan-
toje – AA sukanka aštuoniasdešimt metų. Ir manęs neišgąsdi-
no jokie sunkumai, nes noras padėkoti Dievui Amerikoje buvo 
stipresnis už bet ką. Ir daryti man beveik nieko nereikėjo, už 
mane darė kažkas kitas, ir daugiau, nei aš tikėjausi. Man terei-
kėjo priimti, melstis ir dėkoti.

Mano viešnagė tęsėsi šešias dienas, ir tai buvo nuostabu. Re-
gis, visai neseniai stovėjau ant šiukšlių krūvos sąvartyne, o štai 
dabar aplink mane linksmi žmonės ir galingi daugiaaukščiai pa-
statai. Atvirai sakau – to tikrai nesitikėjau. Nulindęs į kamputį 
susimąsčiau – kiek daug gerumo, meilės, šilumos. Dalyvauda-
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mas lietuvių, rusų ir bendruose susirinkimuose jaučiausi tarsi 
pirmą kartą atėjęs į draugiją, kaip koks įsiveržėlis. Kongresų rū-
mai buvo užpildyti laimingų, džiaugsmingų ir išlaisvėjusių al-
koholikų iš viso pasaulio (iš daugiau nei šimto dvidešimties ša-
lių, daugiau kaip šešiasdešimt devyni tūkstančiai). Pirmas mane 
sužavėjęs įspūdis – tai tarnavimas. AA savanoriai dirbo išsibarstę 
po visą miestą, ir aiškiai buvo matyti, kad jie tarnauja su Meile.

Susirinkimo vakarą sėdėdamas tarp tų tūkstančių vis dar ne-
tikėjau tuo, kas vyksta. Vadinasi, kad atsidurčiau tarp jų, man 
reikėjo svaigintis alkoholiu dvidešimt septynerius metus? Priė-
miau tai kaip praėjusio gyvenimo grąžą, kurią įteikė pats Die-
vas. Ir nesvarbu, kad praeityje nespėjau sudainuoti padėkos dai-
nos ar sušokti paskutinio tango. Šiandien aš esu dėkingas už tai, 
kas buvo, kas įvyko ir kas vyksta dabartyje. 

Stebuklas, kurio aš laukiau draugijoje daugiau kaip šešerius 
metus, įvyko čia, Atlantoje, vieno susirinkimo metu. Padėkos 
kalbą pasakė amerikietis alkoholikas gėjus. Nors ir ne viską su-
pratau, bet man atrodė, kad jis kalba apie mano gyvenimą ir 
mano lūpomis.

Ar galėjau kada pagalvoti, kad po skaudžių dvidešimt sep-
tynerių gėrimo metų šiandien išgyvensiu tai, apie ką tik pasva-
jodavau blaivybės pradžioje! Tai ne pabaiga, tai – tik pradžia. 
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IŠ  MANĘS REIKIA TIK TIEK, 
KIEK AŠ  GALIU

SĄŽININGAI PASAKIUS, man AA reikėjo atsidurti labai seniai, 
maždaug 1974-aisiais, – aš jau tada buvau alkoholikas, nors te-
turėjau šešiolika metų. Ir mano mąstymas buvo alkoholinis, ir 
visa kita, apie ką rašoma mūsų knygoje. Bet, deja... Aš į visus ši-
tuos dalykus žiūrėjau visai kitaip. Visi gi geria, ir aš geriu. Mano 
senelis mirė nuo degtinės, namuose visi geria, maniau, esu tiek 
užgrūdintas, kad man negresia tapti alkoholiku. Maždaug taip 
ramindavausi laiką leisdamas tarp savųjų draugelių, jaunų „sa-
butylnikų“, visi juokdavomės, vienu žodžiu, linksma buvo. Bet 
aš nė karto neatkreipiau dėmesio, kad kiekvieną sykį pasigeriu. 
Man niekada nekilo mintis, kad tai nenormalu, – jei yra gerti, 
aš ir geriu, velniop viskas... Nebuvo tokių, kurie būtų perspėję: 
„Tu gal pristabdyk, su tavim jau neįdomu.“ 

Pirmąsyk pasigėriau dešimties metų amžiaus. Gyvenome Vil-
niuje, Subačiaus gatvėje, jei kas nors iš senesnių vilniečių skaito 
mano istoriją, tai maždaug įsivaizduoja, kas tai buvo per gatvė. 
Mes, vaikigaliai, lakstėm visur, tai prie parduotuvės trinamės, 
tai butelius surenkam, tai „kancarų“ parūkyt... Ir tie vyresni 
„pacanai“, šešiolikmečiai, pakišo man šio to stipresnio – „Bu-
deš?“ Kaip aš atsisakysiu, tokia rimta „chebra“ siūlo. Pusę stik-
linės įkaliau, dar pusę ir, vienu žodžiu, smigau. 

Taip ir prasidėjo tas „pacano“ gyvenimas. Jau buvau gal dvy-
likos, namai pavirtę tikra landyne. Bet man ten nebuvo įdomu, 
jie gerdavo tokią šlykštynę kaip politūra, denatūratas. Iki šiol 
negaliu suprasti, matyt, Dievas apsaugojo, kaip aš sugebėjau 
neparagauti tos politūros. Valkatavau. Už tokį gyvenimo būdą, 
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visokias vagystes atsidūriau Juodšilių specialiojoje mokykloje 
sunkiai auklėjamiems paaugliams. Ten nebuvo lengva susirast 
išgerti, bet pavykdavo. Paskui išsiuntė mokytis šaltkalviu re-
montininku į proftechninę mokyklą Kaune. Ten, žinoma, vis-
kas įsibėgėjo. Šešiolikos jau buvau visiškas „alchašas“. Po pirmo 
kurso grįžau į Vilnių, pas močiutę. Susiradau draugelių. Vėl gė-
rimai. Net odekolonas tiko. Pradėjau vogt. Suėmė. Gavau dve-
jus metus. Gėriau ir toj bendroj zonoj visą tą laiką – septynias-
dešimties laipsnių marmalą užmaišydavom. Kai atbuvau skirtą 
laiką, iškart prisigėriau, į blaivyklą patekau. Iš ten – į miliciją. 
Išsisukau. Bet vėl prasidėjo apiplėšimai, papuolėm. Davė sep-
tynerius metus, po šito vėl už vagystę dar puspenktų metų ga-
vau. Laisvės atėmimo bausmę atlikau Rusijoje, ten gėrėm „po 
čiornomu“, niekas nekreipė dėmesio, svarbu, kad mišką pjo-
vėm ir tuos medienos kubus davėm. 1991-aisiais grįžau į Lie-
tuvą, be trijų savaičių ketverius metus išbuvau laisvėje. Ko tik 
ten nebuvo, ir gėrimų, ir narkotikų, „biešenni“ pinigai sukosi, 
ir viskas pasibaigė dar viena devynerių metų bausme. Kai anks-
čiau laiko paleido, iki 2016-ųjų gėriau taip, kad „mama radna-
ja...“ Negerdavau tik kai chaltūros turėdavau, ofi cialiai beveik 
niekur nedirbau visą tą laiką. Prasidėjo visokios traumos per tas 
girtuoklystes. Nuveža į ligoninę, susiūna. Paskui į „Caritą“ krei-
piausi, į „Betaniją“. Ėmė suktis kelias vis arčiau Anonimų. Jau 
klausdavo: „Gal tu nueitum į AA?..“ – „Ne, ne, aš viską pats.“ 
2008 metais prasidėjo ekonominė krizė. Nebeturėjau kur dėtis. 
Nakvynės namų patalpose pradėjo rinktis Anoniminiai alkoho-
likai. O aš čia gyvenau. Alkoholikai ir dar anoniminiai. Keistas 
man tas žodžių derinys atrodė. Pasidarė įdomu, kuo jie ten už-
siima. Bet tik tiek... Per gėrimus papuoliau į „durnyną“. Tokia 
turbūt Dievo valia – gydytojai tada papasakojau, kiek geriu, ką 
geriu. Pirmą kartą gyvenime sąžiningai papasakojau. Ji pasakė: 
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„Keista, bet tavo viduriai išliko sveiki, tik neliko kalcio kauluo-
se.“ Iš tos baimės, kad kalcis kažkur prapuolė, aš devynis mė-
nesius negėriau dantis sukandęs. Bet apsitvarkiau truputį tuos 
dalykus, tikėjausi: „Va, prasidės mano blaivus gyvenimas.“ Aha. 
Nauji metai, stoviu parduotuvėj kažko nupirkt, bet kažkodėl 
alkoholio skyriuje ir žiūriu ne į apatinę lentyną, kaip pripratęs, 
o į viršutinę. Prikūriau sau, nebūčiau „alchašas“, kad gyvenime 
nesu gėręs degtinės „Finlandia“, o juk „Finlandia“ – tai kažkas 
kitaip. Paėmiau tos degtinės, nuėjau į „nakvynę“, pusę stiklinės 
išgėriau, tada ir prasidėjo... Pasibaigė tuo, kad praradau vietą. 
Taip dar porą metų kankinausi tai šen, tai ten. 

Vieną dieną prabundu – skausmas. Susilaužiau šonkaulius, 
perplėšiau plaučius, visą parą pragulėjau toks nei gyvas, nei mi-
ręs. Mane surado, nuvežė į ligoninę, gydė, išbuvau ten mėnesį. 
Sugrįžau į nakvynės namus, po savaitės vėl prisigėriau. Ir tada 
projekto vadovė man rėžė tiesiai šviesiai: „Tu jau pats nieko ne-
kontroliuoji, nieko pats nesusitvarkysi. Pažadėk, kad kurią nors 
dieną ateisi blaivas.“ Aš pažadėjau – pažadą ištesėjau. Tada sako: 
„Nueik pas Anonimus.“ Pasispyriojau šiek tiek, bet sutikau. Ir 
mane iš nakvynės namų vienas anonimas palydėjo į AA grupės 
susirinkimą. Taip susipažinau su AA. 

Pirmas įspūdis – visi kažkokie persirengę kunigai, gydytojai, 
mokytojai. Aš taip į juos žiūrėjau. Kai pradėjo dalintis patirti-
mi, aišku, išsyk suabejojau: „Gerai, alkoholikai... Ką jūs ten gė-
rėt?“ Vienas užsimena, kitas ne, galvoju, jei aš papasakosiu, ką 
gėriau, jūs nepatikėsit, geriau patylėsiu. Pasibaigė susirinkimas. 
Visiems ačiū. Vėliau vis dėlto nuėjau dar. Po savaitės kreipiausi į 
gailestingąsias seseris, kad priimtų mane į globos projektą. Jame 
dalyvavo žmogus iš AA, blaivas jau pusantrų metų. Jis padrąsi-
no: „AA programa nesunki, ir režimo nepalyginsi su lageriu.“

Ir prasidėjo naujas gyvenimas. Gavau pirmus dvasinius pa-
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matus. Skaičiau AA literatūrą, bendravau su globėju. Ir po tri-
jų mėnesių pats nustebau: „Kas yra, išgert nenoriu...“ Nenoriu 
išgerti! Šakės! Ir supratau tą priežodį – „Kam gerti, jei gali ne-
gerti?“. Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, ką reiškia gyventi po 
Dievo malone. Iš ryto atsikėlęs prašau, kad duotų dar vieną die-
ną gyvent, pasimeldžiu, ir diena būna blaivi. Ir nežinau, bet nė 
karto per tą laiką, kol esu blaivas, neiššoko tas noras paįvairin-
ti gyvenimą alkoholiu. Man ir taip linksma. Ir nė karto nebuvo 
netgi tokios situacijos, kad baisiai supykčiau, kad reiktų eiti at-
siprašyti ko nors, atsirado ramybė. Niekada jos nebuvo, o da-
bar atsirado. Ir kiekvieną dieną taip. Juk niekas manęs nestebi, 
niekas manęs neverčia, iš manęs reikia tik tiek, kiek aš galiu. Jei 
aš negaliu, tai ir negaliu duoti, o jei galiu, tai ir darau, – labai 
paprasta. Taip ir yra, kol einu su šia programa. 
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SVAJONĖS STOJO 
Į  R INGĄ SU ALKOHOLIU

AA  DRAUGIJOJE ESU jau daugiau metų, negu gėriau. Į 
alkoholį murktelėjau staiga, greitai ir labai giliai. Mano šeimoje 
alkoholis buvo vartojamas slapta. Tėtis gėrė, bet šeima nebuvo 
asociali, greičiau inteligentiška. Tačiau tomis savaitėmis, kada 
tėčio nebūdavo, žinodavom, kad kažkas negerai. Mano pačios 
alkoholizmo pradžia mane labai nustebino. Man suėjo aštuo-
niolika metų ir aš tiesiog pradėjau gerti. Stipriai, daug. Kaip sa-
koma – nutrūkau nuo grandinės.

Gerai atsimenu savo pirmą prisigėrimą. Žinojau, kad pa-
ragavusi alkoholio grįšiu namo su kvapu, o mano šeimoje tai 
buvo visiškai nepriimtina. Bet labai norėjau paragauti ir paty-
riau tą alkoholio „stebuklą“. Supratau, kad galiu gerti kiek no-
riu – dieną, dvi, tris. Visiškai nebebijojau savo šeimos, artimų-
jų. Apgaulinga alkoholio teikiama laisvė panardino mane giliai 
ir labai greitai. Svarbiausia, kad alkoholis panaikindavo mano 
baimes. Visada bijojau, kad ką nors padarysiu negerai. Mane au-
klėjo gana griežtai, nuolat girdėdavau: „Gerai, bet...“ Tas „bet“ 
sukurdavo puikią terpę visokioms baimėms.

Nesileidžiant į smulkmenas, nuo aštuoniolikos iki dvidešimt 
aštuonerių aš gėriau stipriais užgėrimais su dideliais tarpais. Nuo 
aštuoniolikos iki dvidešimties gyvenau studentiškai su visomis 
studentavimo pasekmėmis. Sugebėjau greitai ištekėti, pagim-
dyti dukrą, kurią praktiškai iki septynerių metų užaugino mano 
mama ir sesuo. Būdavo stiprūs niurktelėjimai ir išsikapanojimai. 
Turėjau didelių svajonių, bet sulaukusi dvidešimt trejų ar dvi-
dešimt ketverių metų suvokiau, kad mano svajonės ir alkoho-



P A S A K O J I M A I 241

lis stojo į bokso ringą. Tiesiog ateidavo laikas, aš paragaudavau 
ir nebegalėdavau valdytis. Gerdavau dieną, tris, keturias, pen-
kias, iki mėnesio. Gėriau visiškai taip pat, kaip gėrė mano tėtis, 
dingdavau iš namų. Paskui sustodavau, atsigriebdavau studijo-
se, darbus susitvarkydavau. Po maždaug penkerių metų tokio 
stiproko išgėrinėjimo aiškiai suvokiau, kad man negalima ger-
ti, negalima net pradėti gerti. Šiandien manau, kad tai Dievo 
dovana, nes nereikėjo ilgai savęs apgaudinėti. Tiesiog alkoholis 
nustojo gydyti mano baimes. O dar ir šeima iširo. Mano gyve-
nimas, svajonės, tikslai atsistojo į ringą su svaigalais, ir aš labai 
aiškiai supratau, kad nieko čia gero.

Esu dėkinga savo mamai, sesei, kad jos kovojo su mano gėri-
mu tais būdais, kurie joms atrodė tinkamiausi. Vienas iš baisiau-
sių – tyla. Jos man nepriekaištavo, paliko mane su mano liga. 
Mano mama medikė. Dvi jos pasakytos ir man atmintin įsirė-
žusios frazės ir paskatino eiti gydytis. Pirmą kartą supratusi, kad 
negaliu sustoti gerti, kad tai nenormalu, nemoteriška, nesveika, 
tariausi su mama, ką daryti. Mama patarė: „Tu pirmiausia pa-
bandyk sąmoningai negerti.“ Tai buvo pirmasis bandymas, ir 
man visai neblogai pavyko – negėriau keturis ar penkis mėne-
sius. Bet atėjo diena, kai važiuodama iš darbo supratau – dabar 
išlipsiu ir eisiu gerti. Tas bejėgiškumas man buvo pats baisiau-
sias. Kai vėl po užgėrimo kalbėjausi su mama, ji pasakė antrąją 
frazę: „Greičiausiai tu būsi alkoholikė, kaip tėtis.“

Jau dvidešimt penkerių–dvidešimt šešerių metų pradėjau 
galvoti apie pagalbą. Suvokiau, kad noriu negerti, bet nežinau 
kaip. Taigi kaltės vedama nukeliavau į narkologinį dispanserį. 
Ant durų pamačiau lentelę „Kauno narkologinis dispanseris 
prie Žiegždrių psichiatrinės ligoninės“. Ta antroji užrašo dalis 
privertė mane apsisukti ir grįžti atgal. Man buvo aišku, kad rei-
kia gulti į narkologinį dispanserį, bet Žiegždriai čia ne prie ko. 
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Pabandžiau nueiti pas psichologę. Papasakojau jai apie savo vai-
kystę ir skaudulius. Pabaigoje ji man uždavė klausimą: „Kiek iš 
to, ką čia papasakojai, pamelavai?“ Išėjusi supratau, kad sutirš-
tinau spalvas kokia aštuoniasdešimčia procentų.

Su Anoniminių alkoholikų draugija ir Dvylikos žingsnių prog-
rama susidūriau Vilniuje, Priklausomybės ligų centre veikiančioje 
„Minesotos“ programoje. Žinojau, kad Amerikoje yra kažkokie 
Anoniminiai alkoholikai, jie man atrodė patrauklūs. Bet net ne-
šovė į galvą pasidomėti, ar ką nors turime ir Lietuvoje. Patekus į 
Priklausomybės ligų centrą, iš ten mane nukreipė į AA susirinki-
mus. Ir jau po pirmojo susirinkimo įvyko stebuklas – dingo no-
ras gerti. Matyt, mano bejėgystė prieš alkoholį jau buvo išlauk-
ta, išbūta, jos pamatas buvo baimė, kančia, kaltė, gėda. Draugija 
mane užbūrė, man patiko, kad ta programa turi dvasinį pagrindą. 
Skaitydama Dvylika žingsnių žinojau, kad reikės dirbti su savimi.

Namo į Kauną grįžau jau prisipažinusi, kad esu ligonis, kad 
esu alkoholikė. Buvo neramu, kaip negerti ilgą laiko tarpą? Juk 
jau buvau bandžiusi pati negerti keturis, penkis mėnesius. AA 
grupė mane labai motyvavo. Nuo pat pradžių susirinkimuo-
se kalbėjau, skaičiau AA literatūrą. Knygos numalšino nerimą, 
baimę užgerti. Taip pat žinojau, kad kai pajusiu, jog man bai-
su ir galiu prisigerti, – galiu ateiti ir pasikalbėti su kitais AA na-
riais. Pirmaisiais blaivybės metais atėjo prašviesėjimas, nejučio-
mis ėmiau melstis, dėkoti. Buvau pragėrusi visas drauges, bet 
draugijoje radau bendraminčių. 

Per porą metų sukaupiau žinių, kaip neužgerti, kaip savo gy-
venimą pasigerinti ir „pasišiltinti“. Tačiau dėl šeimyninių, fi nan-
sinių aplinkybių teko išvažiuoti į kitą šalį ir dar kartą pasitikrin-
ti, kaip veikia alkoholizmas, kaip jis progresuoja. Išvažiavusi į 
kitą šalį ir susidūrusi su pirmaisiais sunkumais, negebėdama 
paprašyti žmonių pagalbos, aš vėl atsigręžiau į alkoholį. Buvau 
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blaiva penkerius metus ir penkias dienas. Patys pirmieji paban-
dymai išgerti tik patvirtino tai, kas rašoma mūsų programoje. 
Išsigandau. Paragavusi alkoholio pamačiau, kad viskas yra taip 
pat ir dar blogiau, alkoholis nebepadeda. Supratau, kad man 
reikia maut atgal namo. Grįžusi nuėjau pas vieną AA narę pa-
sitarti: „Na, kas čia yra...“ O ji man: „Nesijaudink, svarbiausia, 
kad tu vėl čia, imkis programos...“

Grįžusi į AA stengiausi geriau susipažinti su Dvylikos žings-
nių programa ir supratau jos esmę. Alkoholizmas – mirtina, ne-
pagydoma, lėtinė, progresuojanti liga. Patyriau, kad po penke-
rių metų galiu drąsiai nueiti ir užgerti. Patyriau, kad esu bejėgė 
pradėjusi gerti ir nesugebu pati sustoti. Knygoje „Anoniminiai 
alkoholikai“ alkoholikas yra apibūdinamas kaip pagrindinis as-
muo teatre – ir režisierius, ir aktorius, ir t. t. Programa sako: 
jeigu prisipažinai, kad esi bejėgė, jeigu įsitikinai, kad draugija 
tau tinka ir ten lankantis tau stebuklingu būdu dingsta noras 
gerti, – pabandyk ir savo gyvenimą pavesti Aukštesniajai Jėgai.

Supratau, kad AA mane ištraukė iš degančio namo, perkel-
tine prasme. Galvodavau, kad esu labai baisi moteris. Bloga 
mama, nes dukrą buvau numetusi savo mamai ir seseriai. Blo-
ga žmona savo vyrui, bloga dukra savo mamai. Buvo akimirkų, 
kai klausiau: „O jei tuo metu būtum buvusi ne girta – ar būtum 
pasielgusi taip pat?“ Tai aišku, kad ne, jokiu būdu ne! Pasiryžau 
stengtis, kad dukra užaugtų nebijodama manęs, kaip aš bijojau 
savo tėvų. Noriu, kad ji galėtų man bet kada paskambinti – ir 
kai gerai elgiasi, ir kai nelabai. Mama taip pat jau pasitiki ma-
nimi, davė savo buto raktus, kad palaistyčiau gėles.

Kartais pagalvoju, ar galėčiau be Anoniminių alkoholikų. Yra 
įvairios praktikos, jau daug ką moku... Kai savęs to paklausiu – 
atsakymas būna „taip, galėčiau“. Bet būtų labai nuobodu, ne-
įdomu ir liūdna.
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MANO DVASIOS NEGALIA

VISĄ GYVENIMĄ GIRDĖJAU iš aplinkinių ir pats taip gal-
vojau, kad tiesiog neturiu valios. Žiūrėdamas į savo gyvenimą 
mačiau, kad užtenka valios atlikti labai didelius darbus ir iškęs-
ti sunkius išbandymus, tačiau niekaip negalėjau susitvarkyti su 
alkoholiu. Kartais pavykdavo sustoti gerti pačiam ar su medi-
kų pagalba, bet ir vėl prisigerdavau. Išsilaikydavau negėręs mė-
nesį ar ilgiau, deja, vos tik paragavęs alkoholio vėl įklimpdavau.

Vaikystėje matydavau, kad pas tėvus atėjus svečiams ant sta-
lo atsirasdavo svaigiųjų gėrimų. Gerai prisimenu šampaną auk-
sine etikete, didelį įspūdį palikdavo tarsi fejerverkas iššaunantis 
kamštis. Pastebėdavau, kad suaugusieji išgėrę pasikeičia, tam-
pa linksmesni, švelnesni, ima dainuoti, paglosto galvelę. La-
bai norėdavosi paragauti ir man, tačiau netekdavo, išgirsda-
vau, kad galėsiu išgerti užaugęs. Šalia noro tapti kosmonautu 
ir kitų vaikiškų svajonių atsirado noras paragauti to uždrausto 
vaisiaus – alkoholio.

Pirmą kartą paragavęs alkoholio pajutau pakylėjimą, išsilais-
vinimą, apėmė euforija. Buvau konfl iktiškas paauglys, dažnai 
nesijausdavau laimingas ten, kur būdavau. Norėjau būti kny-
gų herojumi, o ne kasdien vilktis į mokyklą. Susižavėjęs vie-
na mergaite, nedrįsau prie jos, pirmosios mokyklinės meilės, 
prieiti. Norėjau būti stiprus ir galingas, nugalėtojas, bet realy-
bė buvo kitokia. Pradėjau ieškoti lengvo pabėgimo nuo sunkių 
būsenų, norėjau, kad euforija tęstųsi kuo ilgiau. Gyvenau fan-
tazijose ir dažnai konfl iktuodavau su gyvenimu – taip pasireiš-
kė mano dvasios negalia. 
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Visą gyvenimą stengiausi būti laimingas, tačiau atsidurdavau 
apverktinoje būsenoje. Taip nutikdavo, nes remdavausi savo no-
rais, įgeidžiais, atmesdamas bet kokias dvasines idėjas. Veda-
mas tokio mąstymo atsidūriau ne ten, kur norėjau. Alkoholis 
tapo įprastiniu vaistu net ir nuo fi zinių negalavimų. Išgerdavau 
ir skaudant dantį, ir susukus pilvą. Įtikėjau alkoholiu, jis tapo 
mano „Aukštesniąja Jėga“. Žinojau, kad, kilus problemų šeimo-
je ar darbe, galiu išgerti ir tai praeis. Išgėrus alkoholio apimda-
vo ramybė, bet su laiku toks pabėgimas tapo problema. Viena 
vertus, ėmiau vartoti didesnius alkoholio kiekius, kita vertus, 
nebemokėjau pakelti jokios, net ir menkiausios kančios. Vien 
nuo minties, kad užantyje turiu butelį alkoholio ir netrukus ga-
lėsiu išgerti, tapdavo lengviau. Tačiau realybė buvo kitokia, ir 
alkoholis nebegelbėjo. Ilgainiui pasidarė taip, kad be alkoholio 
niekada nebesijausdavau gerai. 

Gerdamas daug praradau. Subyrėjo šeima, prastėjo sveika-
ta, nuo manęs nusisuko žmonės. Išsipagiriojus darydavosi bai-
su, šiaušdavosi plaukai ant kupros. Todėl tik prasimerkęs vėl 
griebdavausi gėrimo. Norėjau sumažinti kančias, bet manęs al-
koholis nebegydė. 

Į Anoniminių alkoholikų draugiją mane atvarė kančia ir be-
protybė, ta baisi situacija, kai gerti nebenori, o negerti negali. 
Buvau benamis, prašinėdavau pinigų, ieškodavau nusiramini-
mo bet kokiu alkoholiu. Jaučiausi lyg gyvenantis pragare, iš ku-
rio nerandu išėjimo. Kaltinau aplinkinius ir save, kankino kal-
tė, vienišumas ir savigrauža. Supratau, kad nenoriu toks būti, 
bet nežinojau, ką man daryti. 

Atėjęs į AA draugiją išgirdau, kad alkoholizmas yra liga, ir 
man labai palengvėjo. Nesupratau, kaip liga veikia. Atrodė, ne-
gerdamas aš lyg ir nesergu. Tik palankius porą metų AA susi-
rinkimus teko pripažinti, kad vis dėlto kažkas su manimi yra 
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ne taip. Sukūriau šeimą, gimė vaikelis, turėjau darbą, bet vis 
tiek nesijaučiau laimingas. Iš kitų draugijos narių išgirdau, kad 
negerti nepakanka, reikia ir sveikti nuo alkoholizmo. Grupėje 
prieš nosį visą laiką kabėjo Dvylikos žingsnių sveikimo progra-
ma – teko jos imtis. Padedamas kito patyrusio AA nario pradė-
jau ieškoti atsakymo, kas gi vyksta su mano gyvenimu.

Anoniminiai alkoholikai sako, kad svarbiausia – kasdien iš-
laikyti tinkamą dvasinę būseną. Tada man nereikės nei gerti, 
nei kitaip svaigintis, nei bėgti nuo savo gyvenimo. Išmokęs su 
džiaugsmu priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, būsiu laimingas.
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NEUŽGY VENAU TURTŲ, 
BET ESU BL AIVI  IR  L AIMINGA

GIMIAU NORMALIOJE ŠEIMOJE ir augau viskuo aprūpin-
ta, mano vaikystėje nieko netrūko. Buvau tyli, užsidariusi, gera 
mergaitė. Kai man sukako dvylika, žuvo mama. Nesvarbu, kas 
buvo įrašyta mirties liudijime, bet aš žinau, kad mirties prie-
žastis buvo alkoholis.

Turbūt nuo to viskas ir prasidėjo. Gera, paklusni mergaitė 
virto žvėrimi – nevaldomu, su niekuo nesiskaitančiu. Trylikos 
metų jau rūkiau, paragavau vyno. Keturiolikos buvau žiauriai 
sumušta ir išprievartauta. Kaip dabar prisimenu ir suprantu, tai 
irgi atsitiko dėl alkoholio. Iki penkiolikos gyvenau gilioje de-
presijoje. Norėjosi pačiai nutraukti gyvybę, bet buvau per di-
delė bailė.

Gerti stipriau pradėjau nuo šešiolikos, nes bijojau gyventi, 
buvau pilna baimės dėl ateities. Tada atsipalaiduoti padėdavo 
prieš šokius su draugėmis išgertas butelis vyno. Draugų kom-
panijoje visus mano kompleksus, visas baimes nušluodavo ir 
keli buteliai alaus.

Slėpdavausi po kaukėmis – žiaurumo, vulgarumo. Kad nie-
kas nematytų mano baimės, neįžvelgtų, kokia esu pažeidžiama. 
Juokas tapo nenatūralus, pašaipus. Atrodė, sugėriau į save visą 
pasaulio pyktį, skausmą, žiaurumą. Ir pati tapau valdoma viso 
to chaoso. Nebuvau savimi. Tai mane taip gąsdino, kad išgerti 
reikėdavo vis dažniau ir daugiau.

Iki aštuoniolikos taip ir gyvenau, kol sutikau vaikiną, su ku-
riuo susituokėme. Gimė sūnus. Vyras irgi nevengė stiklelio. Kol 
gyvenome pas jo mamą, viskas klojosi normaliai. Kai išsikėlėme 
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gyventi atskirai, prasidėjo košmaras, nes ir vyras ėmė dažniau 
gerti. Ant mano pečių užgriuvo visi namų rūpesčiai. Sunku. Ir 
kuo toliau, tuo sparčiau seko jėgos betraukiant tą vežimą. Dir-
bau restorane. Išėjau, nes jau buvau įnikusi stiklelį kilnoti kar-
tu su vyru. Darbas trukdė mano „saikingam“ gėrimui.

Prasidėjo barniai, muštynės, smurtas. Išsiskyrėme. Gražiai, 
nesipykdami. Na, galvojau, dabar tai gyvensiu kitaip: normaliai, 
gražiai. Nemaniau, o ir nežinojau, kad esu jau per giliai įklim-
pusi į alkoholio liūną. Pragėriau butą, bet dar užteko pinigų nu-
sipirkti kitam, mažam, skurdžiam, be patogumų. 

Tada ir prasidėjo pats juodžiausias mano gėrimo etapas. Jis 
truko trejus su puse metų. Beveik kiekvieną dieną gėriau. Sū-
nus – tai pas mano tėtį, tai pas buvusį vyrą, kuris buvo sukūręs 
jau kitą šeimą. Negana girtuoklystės, pripratau vartoti narkoti-
kus, kad „atsigaučiau“ po daugiadienių.

Išjungė elektrą – gyvenome prie žvakės šviesos. Neturėjau 
kaip virti maisto, nebuvo pinigų dujų balionui užpildyti. Ne-
buvo kuro šildyti kambarėliui. Buvo šalta, tamsu, kaip ir mano 
širdyje. Dar ir dabar iš atminties neišdyla prisiminimas, kaip su 
sūnum eidavome prie Neries rinkti malkų. Užsimetu ant peties 
kokius penkis didelius pagalius ir nešu. Rankos šąla, ašaros ri-
tasi skruostais, pavirsdamos į ledo rutuliukus, o širdis plyšta iš 
skausmo žiūrint į sūnų, kaip jis maišelyje neša smulkesnes mal-
kutes. Žiūrėjau į sūnų, o gailėjau savęs.

Viskas atrodė beviltiška: nėra į ką atsiremti, įsikabinti ir pra-
dėti naują gyvenimą. Sūnus ėmė bėgti iš namų. Bet jis juk bėgo 
iš pragaro. Atsidūrė vaikų gerovės centre „Pastogė“. Jam pasky-
rė globėją, o su manimi dirbo socialiniai darbuotojai. Jiems esu 
labai dėkinga: įkalbėjo nueiti į Anoniminių alkoholikų drau-
giją. Mėnesį laiko įkalbinėjo. Sutikau nueiti, nes labai norėjau 
susigrąžinti sūnų. Draskė prieštaringi jausmai: juk aš tik „mė-
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gėja“, ne alkoholikė. Labai gąsdino vien tas žodis – alkoholi-
kas. Dabar aš jau jį tariu drąsiai. Taip švelniai įkalbėta pravėriau 
AA grupės duris. Pasitiko geros žmonių akys, ramybė ir supra-
timas. Tai mane be galo paveikė – patikėjau jais, tais gerais, pa-
prastais žmonėmis. Man su jais buvo gera ir saugu. Norėjau su 
jais pasilikti visiems laikams. Ir pasilikau.

Nebevartoju nei alkoholio, nei narkotikų. Esu laiminga, kad 
supratau, jog esu alkoholikė! Tikrai nemainyčiau blaivybės į 
„saikingą gėrimą“. Į nieką nekeisčiau savo tikrosios ramybės, 
džiaugsmo ir liūdesio. To neįmanoma įsigyti už jokius turtus, 
tą galima tik iškentėti, išgyventi. Pirmaisiais blaivybės metais 
negavau gerai apmokamo darbo, bet tapau ramesnė. Nepageri-
nau buities, bet išmokau džiaugtis tuo, ką turiu. Sūnus netapo 
labai geru vaiku, bet susitaikiau su tuo, kad jis turi savo kelią. 
Neužgyvenau turtų, bet esu blaivi ir laiminga. Visada skubėjau 
gyventi, lėkiau pašėlusiu greičiu per gyvenimą. Finišas – šaltis, 
skurdas, badas, beprasmybė.

Prisikėliau naujam, tikram gyvenimui. Sutikau nuostabų gy-
venimo draugą. Mes jau septyniolika metų kartu. Sūnus užau-
go ir kuria savo gyvenimą. Tebelankau Anoniminių alkoholikų 
susirinkimus ir padedu dar kenčiantiems. Nesvarbu, kad daug 
metų prabėgo nuo pirmojo AA susirinkimo, visada, kai tik at-
eina naujas žmogus – prisimenu, iš kur aš atėjau. Vertinu kiek-
vieną dieną. Būna visokių dienų, visokių nuotaikų, bet viską 
išgyvenu nekeldama pirmos taurelės. Esu be galo dėkinga už 
gyvenimą! Išeitis yra!
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NAMIE BUVAU NEBEPAGEIDAUJAMAS

GIMIAU KAUNE tvarkingoje šeimoje. Tėvas buvo statybos 
darbų vykdytojas, mama – medicinos sesuo. Brolis buvo už 
mane dvylika metų vyresnis. Vaikystėje man nieko netrūko. Tik 
pamenu, kad daug sirgau. Dėl šitos priežasties negalėjau eiti į 
darželį. Namuose visas dėmesys buvo tik man. Neturėjau jokių 
pareigų. Kadangi nėjau į darželį, neišmokau bendrauti su kitais 
vaikais. Taip formavausi kaip uždara egocentriška asmenybė.

Pamenu, kaip pirmą kartą išėjau į kiemą, kur buvo daug kitų 
vaikų. Visi ten kažką veikė ir niekas nė nepažiūrėjo į mano pusę. 
Kadangi buvau įpratęs, jog visas dėmesys skiriamas man, jau-
čiausi labai blogai. Niekas į mane nekreipia jokio dėmesio! Pa-
menu, kažkuris vaikas atsinešė nuotraukų albumą. Aš suplėšiau 
visas nuotraukas. Taip bandžiau į save atkreipti dėmesį. Gavau 
priešingą rezultatą – su manimi nebendravo nė vienas vaikas. 
Taigi vėl likau vienas ir toliau grimzdau į uždarumą.

Visa tai tęsėsi, kol pabaigiau pradines klases. Tėvai daug dir-
bo. Nemažai laiko praleisdavau pas močiutę. Ten dažnai būda-
vo mano dėdė, beveik visada labai linksmas. Supratau, kad jis 
pralinksmėja, kai išgeria alkoholio. Kai man buvo dvylika metų, 
pavogiau iš mamos litrą medicininio spirito, nežinia kokiems 
tikslams. Tėvai buvo kažkur išvykę. Pas mane atėjo klasiokas. 
Įpyliau pusę stiklinės spirito ir atskiedžiau mineraliniu vande-
niu. Klasiokas paragavęs pasakė, kad jam neskanu, jis negers. 
Aš išgėriau visą stiklinę, paskui antrą. Vėliau mažai ką prisime-
nu. Tik žinau, kad daug kas iš mokyklos matė, kaip klasiokai 
mane, kone netekusį sąmonės, vedė namo. Kitą dieną visi mo-
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kykloje manęs klausinėjo, kaip man ten vakar buvo? Pasijutau 
esąs tikra žvaigždė. Pagaliau atkreipiau į save dėmesį. Taip įsi-
gijau daug draugų ir pažįstamų. Susiformavo iškreiptas supra-
timas – „Turi gerti, kad turėtum draugų.“ 

Prasidėjo mano kaip girtuoklio „karjera“. Na, dauguma pa-
auglių svajoja tapti kosmonautu, tapti prezidentu... Mano svajo-
nė buvo – kai išsikraustysiu gyventi atskirai nuo tėvų, pas mane 
šaldytuve visada bus pririkiuota alaus. Keista paauglio svajonė, 
tiesa? Taigi sulaukęs aštuoniolikos išsikrausčiau gyventi atskirai 
nuo tėvų. Laikiau save suaugusiu, viską išmanančiu vyru. Bet te-
žinojau, už katro kampo alaus pigiau išgerti. Devyniolikos metų 
pirmą kartą važiavau koduotis. Padėjo gal kokiems trims mė-
nesiams. Bet tuo metu pradėjau vartoti narkotikus. Vieną pri-
klausomybę pakeičiau kita. Dvidešimt trejų metų pirmą kartą 
atėjau į priklausomybės ligų centrą. Būtent iš ten pirmą kartą 
buvau nukreiptas į AA grupę. Vis sakau „pirmą kartą“, nes pas-
kui buvo dar labai daug kartų.

Dvidešimt septynerių metų pirmą kartą, po dviejų mėnesių 
gėrimo, papuoliau į psichiatrijos ligoninę. Iki trisdešimt pen-
kerių pabuvojau visose Kauno, Vilniaus ir vienoje Anglijos psi-
chiatrinėje ligoninėje. Paskutiniais gėrimo metais pasidariau 
toks nuolatinis „durnynų gyventojas“. Išėjęs iš „durnyno“ vėl 
gerdavau, ir maždaug po poros savaičių mane kas nors rasdavo 
be sąmonės, iškviesdavo greitąją pagalbą, ir mane vėl nuvežda-
vo atgal į „durnyną“. Ten mane priimdavo gana noriai, kadan-
gi turėjau invalidumo grupę. Matyt, jie už tokius žmones gau-
na papildomų išmokų. Taigi po eilinio gulėjimo psichiatrijos 
ligoninėje grįžau pas tėvą į namus. Buvo žiema, didžiosios šven-
tės. Nutariau, kad nieko tokio neatsitiks, jeigu ir aš „pašvęsiu“. 
Galutinis variantas buvo toks – žiema, lauke lyja, tėvas atida-
ro duris ir pasako, kad aš čia daugiau nepageidaujamas. Juk net 



252 A N O N I M I N I A I  A L K O H O L I K A I

šunio per lietų į lauką neišveja, pamaniau tada. 
Visa laimė, kad buvau neblogai susipažinęs su AA Dvylikos 

žingsnių programa. Būtent susipažinęs, bet niekada nebandęs 
pagal ją gyventi. Taigi AA grupėje susiradau globėją ir smulkme-
niškai vykdžiau viską, ką sako AA Dvylikos žingsnių programa.

Šią savo istoriją rašau jums, broliai ir sesės. Sėdėdamas ant jū-
ros kranto ir būdamas dvejus metus blaivas. Šiuo metu man – 
trisdešimt septyneri. Turiu mėgstamą užsiėmimą. Mokausi tre-
čiame bakalauro kurse. Tai jau antros mano studijos. Pirmąsias 
savo studijas pabaigiau aktyviai vartodamas. Šiuo metu jau ga-
liu duoti darbo kitiems žmonėms. Turiu nuosavą namą pačia-
me Kauno centre. Ir visa tai tik per dvejus blaivybės metus. Na, 
kol kas esu viengungis. Per daug dėl to nesijaudinu. Dabar gy-
venu po vieną dieną, turiu ateities gaires, ką norėčiau padaryti. 
Visiškai nesuku galvos dėl to, kad gali ir neišeiti padaryti visko, 
ką noriu. Žinau, kad padarysiu tiek, kiek man bus skirta mano 
Aukštesniosios Jėgos. Kuria aš vadovaujuosi kiekvieną dieną ir 
po vieną dieną...



253

SANTARVĖJE SU DIEVU, 
SAVIMI  IR  APLINKINIAIS

BLAIVYBĖS MALONĘ GAVAU mažoje AA grupėje provincijos 
miestelyje. Džiaugiuosi, kad tada negalėjau rinktis grupės, nes 
ten ir gavau pirmąsias nuolankumo, tolerancijos, susitaikymo 
pamokas. Manau, kad svarbiausia gyvenime – santykiai. Gyve-
nimo kokybė priklauso nuo trijų dalykų: santarvės su Dievu, 
santarvės su pačiu savimi ir santarvės su aplinkiniais. Pasisteng-
siu papasakoti, kokie tie santykiai buvo iki atėjimo į grupę, kaip 
jie keitėsi ir kokie yra dabar.

Gyvenau „brandaus socializmo“ laikais, horizonte jau „švie-
tė“ komunizmas ir Dievo sąvoka mūsų šeimoje nebuvo vartoja-
ma. Tačiau prisimenu, kaip paauglys gulėdavau ant žolės naktį, 
žiūrėdavau į dangų ir, matant tą begalybę, žvaigždžių gausybę, 
aplankydavo suvokimas, kad kažkas visa tai tvarko. Negali gi 
būti šiaip sau chaose tokia tvarka!

Dievas buvo sau, aš sau. Maištavau, vienintelis klasėje nebuvau 
komjaunuolis. Ne dėl to, kad tikėčiau Dievą, nieko panašaus. Į 
bažnyčią nevaikščiojau. Nebent per kokias šventes, nes mokyto-
jai gaudydavo, o mums reikėjo nuotykių, adrenalino. Baigiant 
vienuoliktą klasę, liepė pildyti anketas. Parašiau, kad stosiu į ku-
nigų seminariją, ir sulaukiau tokios charakteristikos, kad vienin-
telis iš klasės išėjau į kariuomenę. Ten gavau tvirtus ne „tėvynės 
gynybos“, o gėrimo pagrindus. Geriant santykis su Dievu ir buvo 
toks neapibrėžtas. Galvodavau – jei Dievas yra, tai kaip Jis gali 
pakęsti tokią neteisybę pasaulyje? Blogiems žmonėms sekasi, o 
geriems ištisos nelaimės. Kiek skurstančių, kaip kenčia net nau-
jagimiai, kūdikiai. Jeigu Dievas būtų, Jis to neleistų.
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Kai mano gėrimas pasiekė apogėjų, jau maldavau Dievo, kad 
leistų išeiti. Lyg ir netikėjau Dievą, tačiau meldžiausi, kad leis-
tų palikti šį pasaulį. Triskart bandžiau žudytis ir vis nepavykda-
vo. Keikdavau Dievą, kad net to man neleidžia. Tai virvė trūko, 
kelis kartus išbandyta, kad atlaikytų svorį. Tai kaimynai duris 
išlaužė, neleido smalkėm apsinuodyti. Tai vėl kažkas įsikišo... 
Ėmė pyktis. Pyktis ant to Dievo.

Kai paskutinį kartą bandžiau nusižudyti gerdamas alkoho-
lį, pagrindinė mano malda ir buvo – Viešpatie, leisk man nu-
dvėst. Nesakydavau – leisk numirt. Numirti – tai žmonėms, o 
aš jau nelaikiau savęs žmogumi. Toks buvo mano santykis su pa-
čiu savimi. Žmonės rūpinosi manimi, gerbė, mylėjo, o aš savęs 
nekenčiau. Didžiausias išbandymas būdavo rytais skustis barz-
dą. Žiūrėdavau į veidrodį ir keikdavausi tokiais žodžiais, kokių 
niekam kitam gyvenime nesu pasakęs. Apspjaudydavau veidro-
dį, bjauriausiai save iškoneveikdavau, įsitikinęs, kad pasauliui 
būtų daug geriau, jeigu manęs nebūtų. Mačiau, kokį skausmą 
suteikiu artimiesiems, bet ir toliau elgiausi netinkamai.

Dukra sakydavo – tėti, jeigu tu mane mylėtum, tikrai neger-
tum. Ką aš galėjau atsakyti? Myliu tave beprotiškai, bet vis tiek 
geriu? Tai toks tas santykis su artimaisiais? Iškreiptas, nenor-
malus. Nesuvokiau savo vyriškų, tėviškų, sūnaus, brolio parei-
gų. Nejaučiau jokios savo atsakomybės. Toks meilės suvokimas 
buvo – myli žmogų už tai, kad jisai geras, su tavimi tinkamai el-
giasi, tavimi rūpinasi. Bet jeigu žmogus tave supykdo – viskas, 
jo nekenti. Vaikus myli tada, kai gerai elgiasi, gauna gerus pa-
žymius, kada nekviečia į mokyklą. Kai grįžta namo su prasto-
mis žiniomis – viskas, tas vaikas nebemielas. Baudi, muši... Kai 
mane vaikystėje mušdavo, galvodavau, kad aš tai būsiu draugas 
savo vaikams, stengsiuosi, kad jie nesijaustų taip, kaip aš jau-
čiuosi. Neturėjau tam vidinių resursų, neturėjau aplinkos, iš ku-
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rios būčiau galėjęs mokytis. Kai atėjau į Anoniminių alkoholikų 
grupę, pamačiau kitokius santykius, elgesį. Nuvažiavęs į pirmą 
AA stovyklą, išvydau ten daugiau nei šimtą vaikų. Didžiausią 
įspūdį paliko, kad nemačiau verkiančių vaikų. Nemačiau be-
siriejančių, „besikoliojančių“ tėvų. Pradėjau domėtis Dvylikos 
žingsnių programa ir klausytis žmonių grupėje. Ne tik klausy-
tis kalbų, bet ir stebėti, kaip jie gyvena. Pamačiau, kad galima 
vaikų net atsiprašyti. Žmogų gali mylėt vien už tai, kad jis yra, 
kad jis šalia. Mylėti žmogų visokį – piktą, besibarantį, sergan-
tį. Meilė nuo to neturi keistis. 

Grupė išmokė tolerancijos. Kiekvienas žmogus turi teisę būti 
toks, koks jis yra. Dukrai esu pasakęs – nesvarbu, kas tu būsi – 
ar prostitutė, ar mokslų daktarė, mano meilės laipsnis tau ne-
gali keistis. Jeigu pasikeičia, tai ne meilė, o sandoris, ar dar kaž-
kas. Visos šios tiesos išdėstytos knygose. Šimtus jų perskaičiau, 
bet mano smegenys be grupės pagalbos nieko nepriėmė, fi ltra-
vo. Mačiau tik negatyvą, stereotipus. 

Išmokau elgtis pagal AA sveikimo programą, Tradicijas. As-
meninei gerovei svarbiausia ne turtai, o aplinkinių gerovė. Gru-
pės, visos draugijos gerovė yra svarbiau negu asmeninė. Nesu 
pasaulio centras, mano sveikimas priklauso nuo bendros gero-
vės. Išmokau prisiimti atsakomybę už tai, kas buvo, kas yra da-
bar ir kas bus ateity. Pasirodo, galima praeitį susitvarkyti taip, 
kad neliktų kaltės jausmo. Mane kaltė slėgė siaubingai. Gru-
pė ir programa išmokė kaltę pakeisti atsakomybe. Atrodo, pa-
našūs jausmai, tačiau koks didžiulis skirtumas! Kaltė gniuždo, 
o atsakomybė skatina keisti, taisyti tai, ką įmanoma pataisyti. 
Galų gale nebesielgti taip, kaip elgeisi.

Lengva bendrauti grupėje, kur būni dvi valandas, bet daug 
sunkiau šeimoje. Čia taip pat tenka prisiimti atsakomybę. Tre-
jus metus gyvenau su moterimi nesusituokęs ir galvojau, kad 
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tai normalu. Galiausiai aiškiai suvokiau – arba prisiimu atsako-
mybę, arba toliau veidmainiauju – po bet kurio konfl ikto su-
sirenku daiktus, ir „laisvas“. Būdamas penkiasdešimties metų 
vedžiau mylimą moterį prie altoriaus ir įsisąmoninau žodžius 
„kol mirtis mus išskirs“. Prisiėmiau atsakomybę.

Dažnai sau kartoju, kad niekada nesijaučiau toks jaunas ir 
sveikas, kaip dabar. Gal kai kam atrodys, kad tai jau senatvės 
požymis, suvaikėjimas. Šiais metais man sukaks šešiasdešimt. 
Rugsėjį su žmona įstojom mokytis dar vienos specialybės. Mano 
vaikai, anūkai šią žinią sutiko ovacijomis. Niekur nedingo no-
ras tobulėti, daugiau sužinoti... Ar tam išblaivėjau, kad būčiau 
nelaimingas, susiraukęs, aiškinčiau visiems, kaip nesveika gert? 
Ar tam, kad gyvenčiau džiaugsmingą gyvenimą, kurčiau gra-
žius santykius?

 Gyvenimas nuostabus. Niekad, jokiose svajonėse neįsivaizda-
vau, kad galima taip gyventi. Mano svajonės buvo milžiniškos, 
tačiau jose nebuvo pasitikėjimo Dievu. Iš pradžių išmokau pa-
sitikėti grupe, grupės nariais, pasitikėti Dvylikos žingsnių prog-
rama. Galų gale išmokau pasitikėti Dievu. Ne tik tikėti, bet ir 
pasitikėti. Pasitikėjimas žmonėmis ir pasitikėjimas Dievu susi-
ję. Jeigu nepasitiki žmonėmis, kažin ar pasitiki Dievu.

Esu dėkingas Anoniminiams alkoholikams, savo pirmajai 
grupei, į kurią patekau prieš daugiau nei dvidešimt metų, ir 
savo dabartinei namų grupei, kurioje esu jau virš dešimt metų. 
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MANĘS KL AUSĖ – 
KĄ TU ČIA TOKIA JAUNA VEIKI ?

BŪDAMA VAIKAS matydavau, kaip vakarais mama pasislėpu-
si verkia dėl girto tėvo. Tada sau daviau žodį, kad niekada ne-
gersiu. Man tuo metu buvo gal tik aštuoneri ar devyneri metai, 
bet prisimenu, kaip nešdavau tėčiui dubenį, į kurį jis galėtų iš-
sivemti. Kaip „lydėdavo“ mane į mokyklą iki pirmo baro. Tė-
vams išsiskyrus, man dar ilgai be galo nepatikdavo išgėrę vy-
rai. Aš jų bijojau.

Pirmą kartą sąmoningai prisigėriau būdama šešiolikos metų 
per pusseserės gimtadienį. Apsvaigimo jausmas man visai pati-
ko, tik iš tos šventės nelabai ką ir atsimenu, nes greitai smigau. 
Paskui prasidėjo lengvi išgėrinėjimai mokykloje tarp pamokų. 
Neatsisakydavau jokio gėrimo, turinčio laipsnių. Pastebėjau, 
kad apsvaigus lengviau bendrauti su žmonėmis.

Taip po truputį į mano gyvenimą atėjo alkoholis. Nemaniau, 
kad man jis trukdo. Baigusi vidurinę iš karto įsidarbinau par-
duotuvėje. Tada atsirado „draugų“, kurie, atrodė, mane supran-
ta. Bet jiems manęs reikėjo tik todėl, kad turėjau darbą ir susi-
siekimo priemonę. Vieną vakarą, švenčiant su „draugais“, teko 
voliotis ant šaltos žemės, girtai vairuoti automobilį, nors ir tik 
kelis kilometrus. Tuo metu maniau, kad moku kontroliuoti savo 
gyvenimą ir man puikiai sekasi tai daryti. Kai būdavo giminės 
šventės, stengdavausi atsisėsti taip, kad manęs nepamatytų tėtis 
ir nepradėtų skaityti moralo. Žiūrėdavau, ar jis manęs nestebi.

Kartą nutiko taip, kad namuose likau viena su mamos vyru. 
Jis mėgo išgerti, kaip ir aš. Žinodamas, kad neatsisakysiu, pasiū-
lė ir man. Taip aš prisigėriau. Sugebėjau nueiti į savo kambarį 
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pamiegoti. Atsigulusi išgirdau, kaip atsidarė kambario durys ir 
įėjo patėvis. Bandė su manimi šnekėti, bet aš norėjau tik miego. 
Paskui jam kažkas susišvietė ir jis ėmė mane grabalioti, liesti, aš, 
žinoma, stengiausi išsisukti nuo jo prisilietimų. Tačiau vyriškos 
rankos buvo stipresnės. Jis mane pradėjo nurenginėti. Aš visaip 
kaip bandžiau jį atstumti. Ar atsitiktinumas, ar Dievas padėjo, 
bet jam kažkas paskambino ir jis išėjo iš mano kambario. Nepa-
vyko padaryti tai, ką ketino. 

Po to karto pradėjau po truputuką kiekvieną dieną išgėrinė-
ti. Būtinai reikėdavo bent vienos skardinės. Maniau, kad tokiu 
būdu pasimirš tas baisus įvykis. Tačiau viskas darėsi vis sudėtin-
giau. Prisiėmiau greitųjų paskolų, kad galėčiau svaigintis ir pa-
rodyčiau „draugams“, kokia aš esu dosni ir gera. Man reikėda-
vo kompanijos išgėrimams, nes buvau įsitikinusi – alkoholikas 
tas, kuris visada geria vienas. O aš tik retkarčiais. Kol geriu su 
kompanija, aš dar ne tokia. Vieną dieną nenuėjau į darbą, nes 
man buvo svarbiau išgerti brendžio butelį. Tą dieną manęs visi 
ieškojo. Ir iš darbo buvo atvykę į namus. Mamai primelavusi 
buvau, kad išėjau į darbą, o iš tikrųjų nuvažiavau visai kitur. Kai 
sužinojo tėtis, iškart atvažiavo manęs pasiimti visiškai girtos. Tą 
kartą gavau pirmą antausį, nuo kurio skaudėjo labiau ne fi ziškai, 
o dvasiškai. Bijojau pakelti akis į tėtį, buvo taip gėda. Galvojau, 
kad iš gėdos galėčiau į žemę sulįsti. Beveik nieko neatsimenu, 
ką man sakė, buvau per daug išgėrusi ir nieko nenorėjau girdė-
ti. Kitą dieną tėvai sužinojo, ką man ketino padaryti patėvis. 
Tik skaudžiausia buvo tai, kad mama manim nenorėjo patikėti.

Netrukus po to aš, apimta begalinės gėdos jausmo, kartu su 
tėčiu nuvažiavau į Vilniaus priklausomybės ligų centrą. Nuo 
tos dienos iki dabar aš esu blaiva. Važiavau su baime, nes neži-
nojau, kur ir pas ką mane veža. Tik žinojau, kad ten galiu gauti 
pagalbos. „Minesotos“ programoje buvau dvidešimt aštuonias 
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dienas. Nebuvo lengva, pirmąją savaitę norėjau pabėgti. Man 
pasidarė per sunku. Užsiėmimų metu žmonės apie mane no-
rėjo sužinoti kuo daugiau, be to, turėjau klausytis, ką jie apie 
mane galvoja. Man net sakė – ką tu čia tokia jauna veiki, eik 
ir gerk dar kokius dešimt metelių. Man tuo metu buvo dvide-
šimt vieni. Atėjusiai į AA jaunai buvo nelengva pasakyti, kad 
aš esu alkoholikė.

Dvylikos žingsnių ir Dvylikos tradicijų programa leido man 
pradėti pažinti save. Atpažinti savo jausmus, būdo trūkumus ir 
juos stengtis pakeisti, atsiprašyti. Kiekvieną dieną mokausi gy-
venti blaiviai.
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TAU NEREIKĖS DAUGIAU GERTI

AA  GRUPĖS GRETOSE esu nuo 1993-iųjų gegužės 12 die-
nos, negeriu nuo gegužės 4-os. Buvau praradęs bet kokią viltį, 
kad man dar pavyks gyventi taip, kad man gyvenimas patiktų 
ir kad aš patikčiau sau, ir kad visas pasaulis man patiktų. Viskas 
ėjo šuniui ant uodegos. Bet nuo tos dienos, kai mane atvedė į 
AA, viskas pasikeitė. Ateik, pakvietė, ir mes padėsim tau neger-
ti. Man davė viltį, kaip aš maniau, – paskutinę.

Gyvenimas iki tol, kol pradėjau gerti, buvo visiškai geras, ne-
suteptas, tvarkingas. Maždaug iki devyniolikos metų mane kon-
troliavo. Ir ta kontrolė man patiko. Mokiausi internatinėje mo-
kykloje Švenčionėliuose. Mokykla buvo gera, nesugadinta jokių 
gėrimų, jokių rūkymų. Gerai mokiausi, medaliu baigiau mo-
kyklą. Be problemų įstojau į Fizikos fakultetą. Tuo metu aš vi-
sai negėriau. Vaikystėje pabandžiau, nepatiko. Kartais šeimyni-
niam baliuke kokio vynelio paragaudavau, bet tai nieko bendro 
neturėjo su tuo, ką mes vadiname alkoholizmu.

Tačiau kai pradėjau gyventi savo galva, kai man nebediriga-
vo nei mokytojai, nei auklėtojai, kai iš principo tapau laisvas... 
Dauguma normalių žmonių ima gyvenimą į savo rankas ir tvar-
kosi – mokosi, ko nors siekia. Aš labai greitai pritapau prie tų, 
kurie nieko nesiekė, kurie numodavo ranka: „Ai, tie tai kny-
gų graužikai, o dėstytojai – kvailiai.“ Na ir prasidėjo... Su drau-
gu nuo spalio mėnesio vietoj paskaitų antradieniais eidavom į 
kiną, paskui – į kavinę, po jos – į naktinius šokius. Man tas la-
bai patiko. Tiesa, dar sportavau, dziudo užsiiminėjau, mokiau-
si be problemų. Bet pavasarį jau rūkiau ir tvirtinau: „Mesiu, kai 
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užsinorėsiu.“ Mečiau po keturiasdešimt penkerių metų. 
Buvau geros sveikatos, fi ziškai stiprus. Išplaukėm į jūrą. Po 

Baltiją plaukiojam, laivas „užšturmuoja“ – mes pykšt į Klaipė-
dą. Kur eina jūreiviai? (Nors man devyniolika metų – koks ten 
jūreivis!) Į alaus barą, į restoraną, į kavinę. Ir aš einu. Ir man pa-
tinka. Aš sveikatos turiu, nenusigeriu, viskas OK!

Pakviečia mus vienas studentas į gimtadienį. Sėdim „Balti-
jos“ restorane, tik jis staiga atsistoja: „Vyrai, aš turiu merginą, ji 
dabar Palangoj, aš važiuoju pas ją, o jūs čia sau švęskit.“ Aš gal-
voju: „Kokia dar mergina? Pilnas stalas visko, degtinės, šampa-
no, vyno...“ Jau tada supratau, kad esu šiek tiek kitoks negu visi 
žmonės. Man pasaulis pasitraukdavo į šalį, kol po nosim būda-
vo ko nors, kas turi bent porą laipsnių alkoholio.

Taip po trupučiuką girsnodamas pradėjau degraduoti, bet 
vis tiek rasdavau pateisinimų savo gėrimui. Į mokslą žiūrėjau 
pro pirštus, iki ryto lošdavau kortom. Iš labai teigiamo, giria-
mo, rodomo pavyzdžiu pasukau eiti visai į kitą pusę. Visur vos 
vos ištempdavau. Bet ar aš tapau niekšu? Taip, pameluodavau, 
taip, teisindavausi, kodėl man reikia gerti. Tiek vedęs, tiek jau 
turėdamas vaikų, tiek bendradarbiams, tiek darbdaviams. Iki 
tam tikros ribos tą mano gėrimą ir slydimą žemyn visi toleravo, 
mėgo mane, gynė, užtardavo. Bet išaušo tokia diena, kai trys gė-
rikai, su kuriais kartu „nusiimdavau“ nuo darbo ir eidavau pa-
gerti nuo dvyliktos valandos, susišnabždėdavo kampelyje ir jau 
dingdavo pagerti be manęs. Supratau – manęs jiems neberei-
kia. Daug metų reikėjo, o dabar kažkodėl nebereikia. Pavirtau 
tokiu, kad sugėrovai nenori su manim turėti reikalų.

Jaučiau gi, žinojau, kodėl per vakarėlius pakylu nuo stalo pa-
skutinis. Žinojau, kad esu kiaulė, kad vėl nepadariau, ką buvau 
prisižadėjęs. Nenoriu išgirsti, kad esu kiaulė, ir namo vėluoju 
dėl to, kad ten pasakys, jog esu kiaulė. Ir tada jau būsiu ofi cia-
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lus kiaulė. O iki tol lyg ir gali save apgaudinėti, kad nesi kiau-
lė. Nors ir nepaėmei dukros iš darželio, kai turėjai. Paskui at-
sipeikėji, persvarstai savo gyvenimą ir pamatai, kad labai ilgai 
leidai sau žlugti, kad reikėtų ką nors keisti. Pirmiausia – atsisa-
kyti gėrimo. Ir pajunti, kad negali. Ir toks širdies skausmas su-
spaudžia. Pagalvoji: kokia kvailystė! Tokio š..., atsiprašant, ne-
gali sutvarkyti.

Jau darbe žiūri kreivai, jau šeima byra, jau ir pirmas užgėrimas 
ateina. Iki tol aš gerdavau tiek, kiek tęsdavosi balius, o po kiek 
laiko žiūriu, kad reikia pratęsti ir pratęsti. Vienąkart kai pratę-
siau, tai žmona pareiškė: „Skiriamės.“ Nuėjau koduotis. Skridau 
kaip ant sparnų: man nereiks gerti! Tai nereikėjo tris mėnesius. 

Mirė tėvas. Kuo alkoholikas nuo menamo ar tikro skausmo 
vaduojasi? Gėrimu. Užkoduotas negerti penkeriems metams, o 
imi ir geri. Reikia išgerti. Nors ir žinai, kas tau bus. Nuo liepos 
gėriau iki rugsėjo 30-os. Paskui bandžiau sustoti. Užgrojo mu-
zikėlė trečią parą, arkliukai baltieji pasirodė. Ir poezija, ir mu-
zika, ir kas tik nori. Ir noras šokti pro langą. O gyveni devinta-
me aukšte. Staiga balsas: „Kam tu toks reikalingas? Nei žmonai, 
nei dukrai – niekam nereikalingas. Šok pro langą!“ Ir toks bai-
sus noras šokti. Tik susiriečiau į kampą. 

Buvo žmonių, kurie matė, kas su manim darosi, ir aš atsidū-
riau psichiatrinėje ligoninėje, alkoholinių psichozių skyriuje. Po 
trijų dienų atsigavau. Ir ką – visi ten buvo alkoholikai, o mes 
su vienu kolega – ne! Mes skaitom knygas, daug kuo domimės, 
mes norim dirbti, o tiems visiems kitiems rūpi tik išgerti. Išė-
ję iš ten, mes – ne alkoholikai. Suleido vaistų, nuo kurių, jeigu 
pradėsi gert, tau bus žiauriai bloga. Ir gražiausiai negeriu tuos 
metus! Paliktas žmonos išmokau gyventi vienas, gyvenimas lyg 
ir puikus, dukra lanko. Nieko nemaustau, nieko neapgaudinė-
ju. Kokios problemos?
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Susitinku aną kolegą iš psichiatrinės, jis sako: „Buvau pradė-
jęs vėl gert, bet dabar vaikštau pas Anoniminius alkoholikus.“ 
Aš tai, aiškinu, vienas be jokių AA negeriu, ir viskas OK. Ir taip 
metus, paskui dar pusantrų. Po dvejų su puse metų – sūnėno 
vestuvės. Pasiimu vairuotojo pažymėjimą, dokumentus, nuva-
žiuoju į Jonavą, kur vyks vestuvės. Aš gi negeriu, jeigu reiks – 
ką nors pavežiosiu, sutvarkysiu reikalus. Pirmasis šampanas – 
aš negeriu. Paskui konjaką sėda gerti žmonės – ir aš jau geriu. 
Nežinia kodėl – pykšt ir geriu konjaką. Ir sakau sau: „Žmogau, 
tu gersi iki ligoninės, geruoju nesibaigs.“ Taip ir buvo po kokių 
devynių dienų ir naktų, ko gero, sunkiausių mano gyvenime. 
Pirmos dvi trys dar nieko, bet paskui jau nustojau miegoti, nu-
stojau valgyti. Graužiau save, kodėl taip padariau. Kankinuosi, 
jaučiu, kad nieko iš manęs nebebus. Po tos ligoninės dar galvo-
jau, kad gyvenimas lyg ir susitvarkė. Na, žmona pametė. O ko 
nepameta? Ir ne alkoholikus juk žmonos palieka. Bet dabar iš-
sigandau: išmes iš darbo, dukra nebeateis, pamačiusi, kas esu. 
Vienintelis mylimas žmogus į mane žiūrės kaip į mėšlo krūvą. 
Ir pats jau pradėjau žiūrėti į save kaip į mėšlo krūvą, jokių pers-
pektyvų. Ateina bendradarbiai – aš užsirakinęs, neįsileidžiu. 
Nors pagalbos reikia verkiant. Antrąkart ateina – įsileidžiu. Ir 
ašaroju – „vežkit mane į ligoninę, koks aš vargšas“. Nuveža su 
šliurėm, pusiau apsirengusį. Klausiu: mane per kelias dienas at-
statysit? Pažada. Lieku. Atpumpuoja. Vėl klausiu: kas dabar bus 
su manim? „O kas bus? Gersi“, – atšauna. 

Po kelių dienų ligoninės rūkykloj išsišneku su vienu vyruku, 
papasakoju jam, kad sustoti pats jau tikrai negaliu, liga užspau-
dė, nežinau, ką daryti... Jis siūlo: einam pas Anoniminius alko-
holikus, nuvesiu tave. Sakau, kad pažįstu vieną žmogų, kuris lan-
kosi. Bet aš dar nenoriu, dar ieškau savyje antžmogiškų jėgų pats 
susitvarkyti. Vyrukas, matydamas, kad aš su juo neisiu, atvedė 
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man tą buvusį kolegą iš psichiatrinės. Jį pamačius, gimė viltis, 
kad gal su manim viskas bus gerai. Kur jis mane ves – man buvo 
absoliučiai nusispjaut. Kad tik nustočiau gerti! Nebijojau nieko. 
Mano motyvacija negerti buvo geležinė.

Na ir ką – ateinu, pabūnu AA susirinkime, kažką pašneku. 
Vienas AA narys prieina ir sako: „Tai tu kaip reikiant mūsiškis!“ 
O ką tai reiškia „mūsiškis“? Reiškia, kad esu ligonis ir jie gali 
man padėti. Grįžtu po susirinkimo, nedegu šviesos, einu prie 
lango, žiūriu ir sakau: „Tau nereikės daugiau gerti.“ Ir nuo to 
laiko aš negeriu. Nors vien negerti tai aš ir taip sugebėjau dve-
jus su puse metų. Bet kaip turėti vidinės jėgos ar dvasinių su-
gebėjimų nebepradėti gerti? Jeigu būčiau jų turėjęs – būčiau 
anksčiau susitvarkęs.

Tuo metu, 1993-iaisiais, AA draugija Lietuvoje dar buvo jau-
na, bet visi norėjo padėti, žinoti, imtis programos, studijuoti ją. 
Man neišėjo tik plaukti pasroviui, tik eiti į susirinkimus ir nie-
ko nedaryti. Pradėjau skaityti AA literatūrą. Pamačiau, kad AA 
programa yra ne tik apie tai, kaip negerti, bet ir apie tai, kaip 
gražiai gyventi, kaip turėti pažiūras, nuostatas, kuo remtis, kaip 
elgtis gyvenime, kad viskas būtų „čiki čiki“. Ir griebiau tą pro-
gramą. Tam, kad įvyktų pokyčiai, reikia įdėti šiek tiek pastangų 
ir paprašyti šiek tiek pagalbos iš šalies. Nors atėjau lyg ir atviras, 
„darykit su manim ką norit“, bet visgi buvau užsispyręs. Atėjau 
tylus, bet po penkių dienų atsigavau, pražydau. Aš viską žinau, 
gyvenime daug patyręs. Negalėjau aš toks būti be pasikeitimų.

Tais laikais, kai atėjau, vykdavo du susirinkimai per savai-
tę, ir aš juos lankiau. Eidavau į susirinkimą pasiruošęs. Ar tai 
Žingsnių susirinkimas, ar Tradicijų – perskaitydavau tą Žingsnį 
ir Tradiciją. Niekada nenutolau nuo AA programos. Galiu drą-
siai pasakyti, kad esu drausmingas, sąžiningas, pareigingas, at-
sakingas. AA padėjo man tokiam tapti. Antroji žmona su ma-
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nim nesiskiria, dukra – geriausia mano draugė, grupėj į mane 
kreivai nežiūri (gal tik vienas kitas), darbe – gerbiamas, myli-
mas, mašinų važiuodamas nedaužau ir nesispjaudau, kitų vai-
ruotojų nekeikiu. Koks nesu? Nesu paslaugus, nesu dėmesin-
gas. Noriu toks būti, bet nesu. Labai nesigraužiu, kad dar nesu 
pasiekęs tobulybės. Ji ateis, bet jeigu dar neatėjo, tai blaivybėje 
neverta graužtis dėl to, kad nesi tobulas.

Dabar kai pamatau jaunus žmones, ateinančius į grupę, gal-
voju – kaip jums pasisekė! Nebereikės gerti daugybę metų, ne-
bereikės daugybę metų kankintis. Laukia daug daug metų gra-
žaus gyvenimo.
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I .  A A  T RA D I C I J O S

Anonimini¨ alkoholik¨ draugijoje susib∆r´ Ωmon∂s patyr∂
blaivyb´ vietoj nesibaigiançi¨ kançi¨, o daΩnu atveju – ir gy-
venimå vietoj mirties. Taip pat AA draugija gali pad∂ti ne-
suskaiçiuojamai daugybei apie jå dar neΩinançi¨ alkoholik¨.

Tod∂l kaip n∂ vienai kitai vyr¨ ir moter¨ bendrijai mums
b∆tina visada ißsaugoti vienyb´ ir nepaliaujamai veikti. Mes,
alkoholikai, Ωinome, kad privalome dirbti ir laikytis drauge,
antraip dauguma m∆s¨ gal¨ gale mirs vienatv∂je.

Mes, AA nariai, tikime, kad „12 tradicij¨“ yra geriausi, pa-
tirtimi patikrinti atsakymai ̂  visada svarbius klausimus: „Kaip
AA gali geriausiai funkcionuoti?“, „Koks geriausias b∆das iß-
saugoti AA draugijå ir taip ißgyventi?“

Toliau pateikiama AA „12 tradicij¨“ – j¨ vadinamasis trum-
pasis variantas, visuotinai naudojamas ßiandien. Tai glausta
versija pirmini¨ ißpl∂stini¨ AA tradicij¨, pirmå kartå ißspaus-
dint¨ 1946 m. Ißpl∂stinis variantas yra detalesnis ir galb∆t tu-
ri istorin´ vert´, tod∂l jis taip pat pateikiamas.
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 Dvylika tradicij¨

Pirmoji – Svarbiausia tur∂t¨ b∆ti m∆s¨ bendra gerov∂; kiek-
vieno gijimas priklauso nuo AA vienyb∂s.

Antroji – M∆s¨ grup∂s veikloje yra tik vienas aukßçiausias
autoritetas – mylintis Dievas, koks jis pasireißkia m∆-
s¨ grup∂s såmon∂je. M∆s¨ patik∂tiniai mums tar-
nauja, bet m∆s¨ nevaldo.

Treçioji – Vienintel∂ sålyga tapti AA draugijos nariu – noras
mesti gerti.

Ketvirtoji – Kiekviena grup∂ tur∂t¨ veikti savarankißkai, ißskyrus
tuos atvejus, kai sprendΩiami reikalai, susij´ su kit¨
grupi¨ ar visos AA draugijos veikla.

Penktoji – Kiekvienos grup∂s pagrindinis tikslas – perduoti
savo patirt^ dar kençiançiam alkoholikui.

Íeßtoji – N∂ viena AA grup∂ netur∂t¨ remti, finansuoti jokios
jai artimos ^staigos ar paßalin∂s organizacijos nei
leisti naudotis AA vardu, kad pinigai, nuosavyb∂s
ar garb∂s reikalai nenukreipt¨ m∆s¨ nuo pagrindi-
nio tikslo.

Septintoji – Kiekviena AA grup∂ tur∂t¨ ißsilaikyti pati, atsisa-
kydama paßalini¨ ^naß¨.

Aßtuntoji – Anonimini¨ alkoholik¨ draugija visada tur∂t¨ likti
neprofesionali, taçiau m∆s¨ tarnybos gali samdyti
reikiamus darbuotojus.

Devintoji – AA draugija niekada netur∂t¨ b∆ti grieΩtai organi-
zuota, taçiau mes galime steigti tarnybas ar komite-
tus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.
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 Dvylika tradicij¨
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Deßimtoji – Anoniminiai alkoholikai nereißkia savo nuomon∂s
paßaliniais klausimais, tod∂l AA vardo neder∂t¨
traukti ^ vießus ginçus.

Vienuoliktoji – M∆s¨ bendravimas su visuomene grindΩia-
mas labiau id∂j¨ patrauklumu negu ̂ tikin∂jimu. Ûi-
niasklaidoje visada privalome ißsaugoti asmens
anonimißkumå.

Dvyliktoji – Anonimißkumas yra vis¨ m∆s¨ tradicij¨ dvasinis
pamatas, nuolat primenantis, kad ßios nuostatos
svarbiau uΩ asmenybes.

Dvylika tradicij¨

(Ißpl∂stin∂s)

AA patirtis mus ißmok∂:

1. Kiekvienas Anonimini¨ alkoholik¨ draugijos narys yra
maΩyt∂ didel∂s visumos dalis. AA turi gyvuoti, kitaip daugelis
m∆s¨ Ωus. Tod∂l svarbiausia yra m∆s¨ bendra gerov∂. Bet iß
karto po to – kiekvieno nario gerov∂.

2. M∆s¨ grup∂s veikloje yra tik vienas aukßçiausias autori-
tetas – mylintis Dievas, koks jis pasireißkia grup∂s såmon∂je.

3. M∆s¨ draugija tur∂t¨ priimti visus, kurie kençia nuo
alkoholizmo, negalime atstumti n∂ vieno, kuris nori sveikti.
Naryst∂ AA niekada netur∂t¨ priklausyti nuo turto ar paΩi∆-
r¨. Bet kurie du ar trys alkoholikai, susirink´ draug∂n siekti
blaivumo, gali vadintis AA grupe, su sålyga, kad kaip grup∂
neturi kit¨ tiksl¨.
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4. Tvarkydama savo reikalus, kiekviena AA grup∂ tur∂t¨
b∆ti atsakinga tik savo såΩinei, ir jokiems kitiems autorite-
tams. Kai jos reikalai susij´ su kit¨ grupi¨ gerove, grup∂s tu-
r∂t¨ drauge konsultuotis. N∂ viena grup∂, vietinis komitetas
ar individas netur∂t¨ imtis jokios veiklos, kuri daryt¨ ^takå
visai AA draugijai, nepasitar´s su Generalin∂s tarnybos pati-
k∂tiniais. Tvarkant tokius reikalus m∆s¨ bendra gerov∂ yra
pirmoje vietoje.

5. Kiekviena Anonimini¨ alkoholik¨ draugijos grup∂ tur∂t¨
b∆ti dvasin∂ bendrija, turinti vienå pagrindin^ tikslå – perduoti
Ωiniå dar kençiançiam alkoholikui.

6. Pinig¨, nuosavyb∂s ar garb∂s reikalai gali nesunkiai nu-
kreipti mus nuo pagrindinio dvasinio tikslo. Tod∂l manome,
kad bet kokia didel∂ nuosavyb∂, kad ir skirta grynai AA reik-
m∂ms, tur∂t¨ b∆ti atskirai ^registruota ir valdoma, – taip atski-
riama kas materialu ir kas dvasißka. AA grup∂ niekada netur∂t¨
uΩsiimti verslu. Antraeil∂s priemon∂s, sakykim, klubai ar ligo-
nin∂s, kuriems reikia daug nuosavyb∂s ar administracijos, ne-
tur∂t¨ b∆ti siejamos su AA ir tur∂t¨ veikti atskirai. Kai b∆tina,
grup∂s tur∂t¨ pareikßti esançios nuo j¨ atsiribojusios. Tokie
dariniai netur∂t¨ naudoti AA vardo. J¨ valdymas tur∂t¨ b∆ti
ißimtin∂ atsakomyb∂ Ωmoni¨, kurie jas finansuoja. AA daΩ-
niausiai pageidauja, kad klubo tvarkytojas b∆t¨ AA narys.
Taçiau ligonin∂s, kaip ir kitos sveikatos prieΩi∆ros ^staigos,
tur∂t¨ b∆ti atskirai nuo AA ir priΩi∆rimos medik¨. Jeigu AA
grup∂ su kuo nors susisieja, toks bendradarbiavimas netur∂t¨
tapti priklausomumu, nesiremti jokia, net ir numanoma agi-
tacija. AA grup∂ negali prie nieko prisijungti.

7. AA grup∂s tur∂t¨ visißkai ißsilaikyti paçios – iß savo nari¨
savanorißk¨ ^naß¨. Manome, visos grup∂s tur∂t¨ greitai su-
siprasti, kad bet koks vießas auk¨ praßin∂jimas klubams,
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ligonin∂ms ar kitoms paßalin∂ms ^staigoms naudojantis Ano-
nimini¨ alkoholik¨ vardu yra labai pavojinga; n∂ra ißmintin-
ga priimti dideli¨ dovan¨ iß bet koki¨ ßaltini¨, ar uΩ kokius
nors ^sipareigojimus gauti auk¨. Paskui su dideliu nerimu
matome, kaip AA turtas auga sparçiau nei poreikiai, kaupiasi
l∂ßos neΩinia kokiam tikslui. Patirtis mus ne kartå ^sp∂jo, kad
niekas taip uΩtikrintai neardo m∆s¨ dvasinio paveldo, kaip
beprasmiai ginçai d∂l nuosavyb∂s, pinig¨ ar valdΩios.

8. Anonimini¨ alkoholik¨ draugija visada tur∂t¨ likti ne-
profesionali. Mes suprantame profesionalumå kaip alkoholi-
k¨ konsultavimå uΩ mokest^ arba kaip samdomå darbå. Bet
mes galime pavesti alkoholikams darbus, kuriuos atlikti kitu
atveju samdytume ne alkoholikus. UΩ ßias specialias paslaugas
gali b∆ti deramai atlyginama. Bet niekada negali b∆ti moka-
ma uΩ Dvyliktojo Ωingsnio darbå.

9. Kiekvienai AA grupei reikia kaip galima maΩesn∂s orga-
nizacijos. Geriausia, kai lyderiai keiçiasi. MaΩa grup∂ gali ißsi-
rinkti sekretori¨, didel∂ – kintançios sud∂ties komitetå, o di-
deli¨ region¨ grup∂s – vietin^ ar tarpgrupin^ komitetå, kuris
daΩniausiai samdo nuolat dirbant^ sekretori¨. Generalin∂s tar-
nybos tarybos patik∂tiniai ir yra, tieså sakant, AA Generalin∂s
tarnybos komitetas. Jie stebi, kaip laikomasi AA Tradicij¨,
priima savanorißkas aukas, kuriomis remiame AA Generalin∂s
tarnybos biurå Niujorke. Jie yra grupi¨ ^galioti tvarkyti visus
m∆s¨ vießuosius ryßius ir uΩtikrina pagrindinio laikraßçio –
AA Grapevine – nuolatin^ leidimå. Visi ßie ^galioti asmenys
turi dirbti prisilaikydami tarnavimo dvasios, kaip ir kiti tik-
rieji AA lyderiai – patikimi ir patyr´ visos AA draugijos tarnai.
Jie ne^gyja jokios virßenyb∂s d∂l to, kad taip vadinami; jie
nevadovauja. J¨ s∂kmingos veiklos pagrindas yra visuotin∂
pagarba.
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10. N∂ viena AA grup∂ ar narys niekada netur∂t¨ – kad
ne^painiot¨ AA – reikßti jokios nuomon∂s paßaliniais diskusi-
niais klausimais, tokiais kaip politikos, alkoholio kontrol∂s ar
religini¨ sekt¨. Anonimini¨ alkoholik¨ grup∂s niekam n∂ra prie-
ßißkos. Jos tiesiog nereißkia savo nuomon∂s apie tuos dalykus.

11. M∆s¨ ryßys su plaçiåja visuomene tur∂t¨ b∆ti asmenißkai
anoniminis. Manome, kad AA tur∂t¨ vengti triukßmingo garsi-
nimosi. M∆s¨, kaip AA nari¨, pavardΩi¨ ar nuotrauk¨ netur∂t¨
b∆ti radijo ir televizijos laidose, jos negali b∆ti vießai ißspaus-
dintos, netur∂tume b∆ti filmuojami. M∆s¨ bendravimas su vi-
suomene tur∂t¨ b∆ti grindΩiamas labiau id∂j¨ patrauklumu
negu ^tikin∂jimu. Niekada n∂ra reikalo save liaupsinti. M∆s¨
nuomone, geriau, kai mus rekomenduoja m∆s¨ biçiuliai.

12. Ir gal¨ gale mes, anoniminiai alkoholikai, tikime, kad
anonimißkumo nuostata turi didΩiul´ dvasin´ prasm´. Ji pri-
mena mums, kad nuostatos svarbiau uΩ asmenybes ir kad mums
iß ties¨ svarbu b∆ti giliai nuolankiems. Tai galop reißkia, kad
suteiktos dovanos niekada m∆s¨ neißpaikins ir visada gyven-
sime d∂kingai måstydami apie Tå, kuris mus visus valdo.
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I I .  D VA S I N I S  PAT Y R I M A S

Såvokos „dvasin∂ patirtis“ ir „dvasinis pabudimas“ ßioje kny-
goje pavartotos daug kart¨. Èd∂miai skaitant knygå matyti,
kad asmenyb∂s pokyçiai, b∆tini norint sveikti nuo alkoholiz-
mo, mums pasireißkia ^vairiais b∆dais.

Pirmasis ßios knygos leidimas daugeliui skaitytoj¨ sudar∂
^sp∆d^, jog asmenyb∂s pokyçiai ar religiniai potyriai turi ^vykti
staiga ir ryßkiai perkeisti Ωmog¨. Vis¨ laimei, ßi ißvada klaidinga.

Pirmuosiuose skyriuose apraßyta daug staigi¨, revoliucing¨
pokyçi¨. Mes nesisteng∂me kurti tokio ^sp∆dΩio, taçiau dau-
gelis alkoholik¨ vis tiek padar∂ ißvadå, kad norint sveikti rei-
kalingas staigus ir visa apimantis Dievo pajutimas. Tuomet iß
karto visißkai pasikeis jausmai ir pasaul∂Ωi∆ra.

Tokius virsmus alkoholikai daΩnai patiria sparçiai augan-
çioje t∆kstantin∂je m∆s¨ draugijoje, bet tai jokiu b∆du n∂ra
taisykl∂. Daugelio m∆s¨ pabudimui nusakyti tikt¨ psichologo
Viljamo DΩeimso ΩodΩiai – „lav∂jimo b∆das“, jis vyksta pama-
Ωu, einant laikui. Gana daΩnai naujoko draugai pastebi keiti-
måsi greiçiau nei pats naujokas. Galiausiai ir jis suvokia, kad
jo poΩi∆ris ^ gyvenimå iß esm∂s pasikeit∂. Vargu ar b∆damas
vienas patirt¨ ßiå permainå. Tai, kas ̂ vyksta per kelis m∂nesius,
vienam retai kada pasiseka ^gyvendinti per daugel^ savidraus-
m∂s met¨. Beveik visi m∆s¨ nariai suvokia atrad´ netik∂t¨
vidini¨ ißgali¨, kurias dabar sieja su aukßtesn∂s uΩ juos paçius
J∂gos samprata.

Daugelis m∆s¨ mano, kad aukßtesn∂s uΩ mus J∂gos ^siså-
moninimas yra dvasin∂s patirties esm∂. Religingi nariai tai
vadina Dievo suvokimu.
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Ypaç norime pabr∂Ωti, kad bet kuris alkoholikas, paj∂gian-
tis såΩiningai paΩvelgti ^ savo problemas, remdamasis m∆s¨
patirtimi, gali pasveikti, jei tik neuΩveria savo såmon∂s dvasi-
n∂ms koncepcijoms. J^ gali suΩlugdyti tik jo nepakantumas ir
atkaklus neigimas.

Esame ^sitikin´ – dvasinis programos aspektas n∂ vienam
netur∂t¨ kelti sunkum¨. Sveikimo esm∂ yra pasiryΩimas, såΩi-
ningumas ir ißankstini¨ nuostat¨ nebuvimas. Be to neapsieisi.

„Ißankstinis negatyvus poΩi∆ris neißsiaißkinus esm∂s – tai nuostata,

kuri uΩkerta keliå bet kokiai informacijai, atmeta visus argumentus,

o Ωmog¨ pasmerkia amΩinam neΩinojimui.“

H E R B E RTA S  S P E N C E R I S
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H E R B E RTA S  S P E N C E R I S
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I I I .  M E D I K Ë  P O Û I Ô R I S  È  A A

Nuo tada, kai dr. Silkvortas pirmasis palankiai atsiliep∂ apie
Anoniminius alkoholikus, medikai iß viso pasaulio yra iß-
reißk´ savo pritarimå AA. Ûemiau pateikiamos gydytoj¨,
dalyvavusi¨ metiniame* Niujorko valstijos medik¨ draugi-
jos susirinkime, kur buvo skaitomas praneßimas apie AA,
pasisakym¨ ißtraukos:

Dr. Fosteris Kenedis, neurologas: „Anonimini¨ alkoholik¨
organizacija naudojasi dviem didΩiausiais Ωinomais stipryb∂s
ßaltiniais – religija ir bendrumo su tokiais pat kaip tu jausmu...
„minios instinktu“. Mano nuomone, mes, medikai, tur∂tume
susipaΩinti su ßiuo puikiu gydomuoju ginklu ir panaudoti j^.
Jei nedarysime to, nusikalsime emociniu bergΩdumu ir tuo,
kad praradome tik∂jimå, galint^ kalnus nuversti, – be jo medi-
cina nekå tegali nuveikti“.

Dr. G. Kirbis Kolj∂, psichiatras: „Manau, kad AA yra grup∂,
skirta sau patiems, joje geriausi¨ rezultat¨ pasiekiama, kai
vadovaujama sau patiems, laikomasi savos filosofijos. Bet kuri
gydomoji ar filosofin∂ metodika, kuriå taikant pasveiksta 50–
60% pacient¨, nusipelno m∆s¨ d∂mesio“.

Dr. Haris M. Tyboutas, psichiatras: „Kaip psichiatras daug
galvojau apie savo profesijos panaßumå su AA veikla ir pri∂jau
ißvadå, kad daΩnai m∆s¨ funkcija t∂ra paruoßti pacientå, kad
jis gal∂t¨ priimti gydymå ir kit¨ pagalbå. Dabar suprantu –
psichiatro uΩduotis yra nugal∂ti paciento vidin^ prießinimåsi,
kad jo vidus gal∂t¨ atsiskleisti, kaip t¨, kurie laikosi AA pro-
gramos“.

* 1944 m.
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Dr. V. V. Baueris, 1946 m. NBC laidoje kalb∂damas Ame-
rikos medik¨ asociacijos vardu, pasak∂: „Anoniminiai alko-
holikai n∂ra kovotojai uΩ blaivyb´ ir ne abstinent¨ draugija.
Jie Ωino, kad netur∂t¨ gerti. Jie padeda kitiems, turintiems
panaßi¨ problem¨. Tokioje atmosferoje alkoholikas daΩnai ̂ vei-
kia savo perd∂tå susitelkimå ^ save. Mokydamasis pasikliauti
aukßtesne j∂ga ir ^sitraukti ^ veiklå su kitais alkoholikais, dienå
po dienos jis lieka blaivus. Dienos virsta savait∂mis, savait∂s –
m∂nesiais ir metais“.

Dr. DΩonas F. Stouferis, Filadelfijos bendrosios ligonin∂s
vyriausiasis psichiatras, kalb∂damas apie AA, pasak∂: „Alko-
holikai, patenkantys ^ m∆s¨ ligonin´, daΩniausiai negali sau
leisti gydytis privaçiai, ir AA yra nuostabiausia, kå galime jiems
pasi∆lyti. Netgi tie, kurie retkarçiais v∂l atsiduria ligonin∂je,
b∆na smarkiai pasikeit´, vos galima juos atpaΩinti“.

1949 m. Amerikos psichiatr¨ asociacija papraß∂ vienå ilga-
meçi¨ Anonimini¨ alkoholik¨ nari¨ perskaityti j¨ metiniame
susirinkime praneßimå; 1949 m. lapkrit^ j^ ißspausdino Ame-
rican Journal of Psychiatry.

(Íis praneßimas, anksçiau vadin´sis „Alkoholizmas – liga“,
v∂liau – „Bilas apie alkoholizmå“, dabar vadinasi „Trys Bilo V.
praneßimai medik¨ draugijoms“, yra ißleistas kaip broßi∆ra.
Jå galima ^sigyti uΩ nedidel´ kainå daugumoje AA grupi¨ arba
paraßius ßiuo adresu: Box 459, Grand Central Station, New
York, NY 10163.)
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I V.  L A S K E R I O  P R E M I JA

1951 m. Anoniminiai alkoholikai gavo Laskerio premijå:
„Amerikos visuomen∂s sveikatos asociacija 1951 m. Laskerio
grup∂s apdovanojimå skiria Anoniminiams alkoholikams, pri-
paΩindama j¨ unikal¨ ir itin s∂kmingå metodå spr´sti alkoho-
lizmo problemai – senai kaip pasaulis sveikatos apsaugos ir
socialinei b∂dai. Traktuojant alkoholizmå kaip ligå, nebelieka
su alkoholizmu siejamos socialin∂s g∂dos. Galb∆t vienå dienå
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V.  DVA S I N I N K Ë  P O Û I Ô R I S  È  A A

Beveik vis¨ religij¨ dvasininkai yra dav´ savo palaiminimå
Anoniminiams alkoholikams.

Edvardas Dovlingas, SJ*, Queen’s Work tarnautojas:
„Anoniminiai alkoholikai – nat∆ralus reißkinys, çia Ωemißki
dalykai labai arti dvasini¨ – iß patirt¨ paΩeminim¨ gim∂ j¨
nuolankumas. Juk dvasini¨ dalyk¨ yra ir meno muziejuose, ir
simfonijose, ir Katalik¨ BaΩnyçia tam pritaria. Ir anoniminiai
alkoholikai remiasi dvasiniais dalykais. AA priklausantys prasti
katalikai tampa geresniais katalikais“.

Episkopalinio Ωurnalo The Living Church vedamajame ra-
ßoma: „Anonimini¨ alkoholik¨ metodo pagrindas – tikrai
krikßçionißkas principas, kuris sako, kad tik pad∂damas ki-
tiems Ωmogus gali pad∂ti sau. Patys AA nariai savo metodå
vadina „apsidraudimu“. „Apsidraudimas“ pad∂jo atsigauti fi-
zißkai, psichißkai ir dvasißkai bei atgauti savigarbå ßimtams vyr¨
ir moter¨, kurie be ßio nepaprasto, paveikaus gydymo b∆t¨
beviltißkai Ωlug´“.

Kalb∂damas per DΩono D. Rokfelerio jaunesniojo pietus,
surengtus, kad anoniminiai alkoholikai b∆t¨ pristatyti kai
kuriems jo draugams, dr. Haris Emersonas Fosdikas kalb∂jo:
„Psichologiniu poΩi∆riu, ßis jud∂jimas turi privalum¨, kuri¨
ne^manoma nukopijuoti. Manau, jei ßis metodas bus ißmin-
tingai taikomas, – o tikrai atrodo, kad jis yra ißmintingose ir
apdairiose rankose, – tai ateityje gali atsirasti puiki¨ prog¨ j^
panaudoti, – dabar j¨ negalime net ^sivaizduoti.

* T∂vas Edas, vienas pirm¨j¨ nuostabi¨ AA draug¨, mir´s 1960 m. pavasar^.
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Anonimini¨ alkoholik¨ grup∂s veikia visame pasaulyje.
JAV, Niujorke, dirba Anonimini¨ alkoholik¨ Generalin∂s

tarnybos biuras. Jo adresas:

BOX 459,

GRAND CENTRAL STATION,

NEW YORK, NY 10163

Pasaulinis AA interneto tinklapis:
www.aa.org

Lietuvoje ßiuo metu yra apie 130 AA grupi¨.
Jas galima rasti paskambinus ^ telefono informacijå, pasi-

teiravus specializuot¨ ligonini¨ gydytoj¨, socialini¨ darbuo-
toj¨, dvasinink¨. D∂l informacijos taip pat galima kreiptis ^

Informacija internete:
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www.aalietuvoje.org

Birßtone esant^ Lietuvos AA tarnybos biurå:

tel. (319) 45 141
J.Basanaviçiaus a. 16, Birßtonas

V I I .  D V Y L I KA  KO N C E P C I J Ë

(santrauka)

AA Dvylika Ωingsni¨ yra principai, skirti asmeniniam sveikimui.
Dvylika tradicij¨ laiduoja Draugijos vienyb´. Dvylika Pasaulin∂s
tarnybos koncepcij¨, paraßytos vieno ^k∆r∂j¨ Bilo V. 1962 me-
tais, yra tarpusavyje susijusios nuostatos, padedançios uΩtikrinti,
kad ^vairiausios AA tarnybos strukt∆ros dalys b∆t¨ atsakingos
ir atsiliept¨ ^ reikmes t¨, kuriems tarnauja.

Koncepcij¨ santraukå 1974 m. pareng∂ Generalin∂s tarny-
bos konferencija.

1.  AA Pasaulin∂s tarnybos visißka atsakomyb∂ ir aukßçiau-
sias autoritetas visada tur∂t¨ b∆ti patik∂ti visos Draugijos ko-
lektyvinei såmonei.

2.  Kai 1955 m. AA grup∂s patvirtino Generalin∂s tarnybos
konferencijai nuolatines teises, kartu jos delegavo jai ^galioji-
mus aktyviai remti Pasaulin´ tarnybå bei tapti visos organiza-
cijos tikruoju balsu ir veiksminga såmone, – ißskyrus teis´ keisti
Dvylika tradicij¨ ar Konferencijos Chartijos 12 punktå.

3.  Kaip kuriam¨ ir palaikom¨, aißkiai apibr∂Ωt¨, veikiançi¨
grupi¨ ryßi¨ ißraißka, Konferencija, AA generalin∂s tarnybos
taryba ir keletas tarnybos padalini¨, darbuotojai, komitetai,
j¨ tarnautojai uΩtikrina veikl¨ vadovavimå, tod∂l si∆loma
suteikti ßiems Pasaulin∂s tarnybos dariniams tradicin´ „spren-
dimo teis´“.

4.  Per Konferencijos strukt∆rå tur∂tume visais atsakin-
gais b∆dais ißlaikyti tradicin´ „dalyvavimo teis´“, r∆pinda-
miesi, kad viso pasaulio tarnautoj¨ kiekvieno padalinio ar
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grup∂s atstovai gal∂t¨ balsuoti pagal protingå proporcijå –
pagal atsakomyb´, kuriå gali prisiimti.

5.  Visoje Pasaulin∂s tarnybos strukt∆roje tur∂t¨ galioti tra-
dicin∂ „apeliacijos teis∂“, uΩtikrinanti, kad bus ißgirsta maΩu-
mos nuomon∂ ir ^ kreipimåsi su asmeniniais nusiskundimais
bus ißsamiai atsakyta.

6.  AA kaip visumos vardu m∆s¨ Generalin∂s tarnybos kon-
ferencija yra pirmiausia atsakinga uΩ Pasaulin∂s tarnybos ißlai-
kymå; tradicißkai jai suteikta teis∂ galutinai spr´sti svarbiausius
m∆s¨ veiklos ir piniginius reikalus. Bet Konferencija taip pat
pripaΩ^sta, kad pagrindin∂ iniciatyva ir aktyvi atsakomyb∂ d∂l
daugumos ßi¨ dalyk¨ tur∂t¨ b∆ti pirmiausia Konferencijos
nari¨ patik∂tini¨ r∆pestis, kai jie bendradarbiauja kaip Ano-
nimini¨ alkoholik¨ Generalin∂s tarnybos tarybos nariai.

7.  Konferencija pripaΩ^sta, kad Chartija ir Generalin∂s tar-
nybos tarybos Èstatai yra teisiniai dokumentai: taigi patik∂ti-
niai yra visißkai ^galioti tvarkyti ir vadovauti visiems Anoni-
mini¨ alkoholik¨ Pasaulin∂s tarnybos reikalams. Prat´siant:
Konferencijos Chartija savaime n∂ra teisinis dokumentas: jis
yra tikrai veiksmingas tik maitinamas Tradicij¨ energija ir AA
iΩdo paj∂gumu.

8.  Generalin∂s tarnybos tarybos patik∂tiniai dirba dviejose
pagrindin∂se sferose: a) daΩniausiai jie planuoja bendrosios veik-
los kryptis ir piniginius reikalus. Jie ir kiti gretutiniai komitetai
ßioms sferoms ir vadovauja; b) atskir¨, savarankißk¨ ̂ einançi¨ ̂
draugijå nuolatini¨ tarnyb¨ atΩvilgiu patik∂tiniai veikia kaip
vieninteliai akcininkai, saugotojai ir r∆pestingi skirstytojai; jie
vadovauja tur∂dami ^galiojimus skirti t¨ ^staig¨ vadovus.

9.  S∂kmingam ir saugiam m∆s¨ gyvavimui visais lygiais
b∆tini patikimi tarnyb¨ lyderiai ir protingi, derami j¨ ißrin-
kimo metodai. Generalin∂s AA tarnybos tarybos patik∂tiniai
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neißvengiamai turi perimti AA ^k∆r∂j¨ ißlaikytå Pasaulin∂s
tarnybos globå.

10.  Kiekviena tarnybos atsakomyb∂ tur∂t¨ b∆ti suderinta
su lygiais tarnyst∂s ̂ galiojimais, j¨ ribos visada tur∂t¨ b∆ti apib-
r∂Ωtos tradicijos arba nutarimo, konkreçios veiklos apraßymo
arba tam tikr¨ ^stat¨ ar nuostat¨.

11.  Kadangi patik∂tiniai yra labiausiai atsakingi uΩ AA
Pasaulin∂s tarnybos administracijå, jiems visada tur∂t¨ pad∂ti
stipriausi nuolatiniai komitetai, jungtini¨ tarnyb¨ nariai, at-
sakingieji ir patar∂jai. Tod∂l t¨ pagrindini¨ komitet¨ ir tarny-
bos taryb¨ sud∂tis, j¨ nari¨ asmeninis pasirengimas, poΩi∆ris ̂
tarnyst´, rotacijos sistema, j¨ bendravimo b∆dai, ypatingos
m∆s¨ atsaking¨j¨, darbuotoj¨ ir patar∂j¨ teis∂s ir pareigos su
tvirtu pagrindu uΩmokesçiui ßiems specialiems darbininkams
visada bus m∆s¨ r∆pesçio ir d∂mesio centre.

12.  Pagrindiniai Konferencijos uΩtikrinimai: visuose savo
veiksmuose Generalin∂s tarnybos konferencija laikysis AA Tra-
dicij¨ dvasios, uoliai r∆pindamasi, kad Konferencija niekad
netapt¨ pavojinga valdΩios ar turt¨ kaupimo vieta; apdairiai,
protingai laikysis finansini¨ princip¨ – atidΩiai tvarkyti l∂ßas
ir tur∂ti pakankamå rezervå; n∂ vienas Konferencijos narys
niekada nekels sav´s aukßçiau kit¨; visi svarb∆s sprendimai
bus priimami diskutuojant, balsavimo b∆du ir, jei ^manoma,
laikantis vieningai; jokia Konferencijos rengiama akcija ne-
skatins vieß¨ ginç¨, nebus nukreipta prieß kå nors asmenißkai;
nors Konferencija dirba, kad tarnaut¨ anoniminiams alkoho-
likams, ji niekada nesiims jiems vadovauti, ir, kaip ir Anoni-
mini¨ alkoholik¨ draugija, kuriai ji tarnauja, Konferencija savo
måstymu ir elgesiu ißliks demokratißka.
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VI I I .  AA  LEIDINIAI  L IETUVIŲ KALBA

K N Y G O S :

1. ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI
2. ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI (CD)
3. DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ
4. KAIP TAI MATO BILAS
5. GYVENTI BLAIVIAI
6. ĮSITIKINOME
7. KASDIENINIAI APMĄSTYMAI
8. ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI SUBRĘSTA
9. AA LIETUVOJE 1988–2018

B R O Š I Ū R O S :

1. AA: 44 KLAUSIMAI
2. AR JUMS REIKIA AA
3. SUSIPAŽINKITE: AA
4. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE GLOBĄ
5. LAIŠKAS MOTERIAI ALKOHOLIKEI
6. ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI DRAUGIJOS NARIO AKIMIS
7. AA GRUPĖ
8. AA GRUPĖS ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE
9. JEIGU JŪS SPECIALISTAS
10. NAUJŲ NARIŲ KLAUSIMAI
11. IŠSILAIKOME IŠ SAVO PAČIŲ ĮNAŠŲ
12. DVASININKŲ KLAUSIMAI APIE AA
13. AA GRUPĖS IŽDININKAS
14. TRADICIJŲ PASITIKRINIMO KLAUSIMAI
15. KAIP SUPRASTI ANONIMIŠKUMĄ
16. JAUNIMAS IR AA
17. KITOS NEI ALKOHOLIS PROBLEMOS
18. AA NARYS: VAISTAI IR KITI NARKOTIKAI
19. ILIUSTRUOTI 12 ŽINGSNIŲ
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