Alkohol w walce
z alkoholizmem
M6j ojciec pit wiele lat. Zdarzalo
si~ r6wniez tak, ze bywaly tygodnie, kiedy on W og61e nie trzezwial. W takich okresach cierpiala
cala nasza rodzina. Ojca nigdy
nie bylo w domu, a jesli zjawial
si~ z calCl kompaniCl i w6dkCl, to
juz lepiej, zeby wcale nie przychodzil.

T ienawidzitam

go za to, ze wszyscy sqsiedzi widzieli, w jakim
stanie ojciec wraca do domu, za
. ze wszyscy moi przyjaciele i znajo.., wiedzieli, ze mam ojca pijaka. Mamie
jeszcze trudniej. Ojciec nie pomagat
domu, przepijat wszystkie pieniqdze,
a a dodatek bezustannie dzwoniono z
::>racyojca, przeklinajqc, ze znowu go nie
a, grozili, ze go wyrzuCq. Bardzo cz~o radzono mamie, aby zostawita m~za
o olika, ale ona nie mogta. M6wKa,
i:e nadal go kocha, ze na trzeZwo jest
cztowiekiem. Prawda jest, ze
e
y byt pijany, nigdy nie trqcit napalcem ani mamy, ani mnie i mojego
rata. Byt staby, nie potrafit si~ postawic,
dlatego jego koledzy od butelki cz~sto
go wykorzystywali. W kor'tcu cierpienie
mamy zostato przerwane. Stato si~ to,
kiedy ojciec po raz pierwszy w zyciu miat
problemy z sercem. Lekarz powiedziat,
ze nie moze on brac alkoholu nawet do
ust, poniewaz w przeciwnym wypadku
umrze. Jednak ojca to wcale nie obeszto. Wstat na nogi i zaczqt od nowa pic.
Wtedy wtasnie mama postanowita spr6bowac wybawic ojca od szkodliwego
natogu. A jesli jej miatoby si~ nie udac,
wtedy wystqpi 0 rozw6d. .
J

Recept~ mama dostata od jakiejs znajomej, kt6ra tq wiedze odziedziczyt po
swojej babci. Bardzo dobrze pami~tam
jak przygotowywalismy to lekarstwo.
Trzeba wziqc kilka ziaren czerwonego
pieprzu i rozetrzec je w proszek. 3 tyzki
tego proszku nalezy zalac %1 spirytusu
60% i odstawic na 2 tygodnie. Nalewki
nie nalezy przecedzac, trzeba zostawic
tak jak jest.
Kiedy nalewka byta gotowa mama
sama zacz~ta proponowac ojcu picie. Kupowata wino i do kazdego litra
dodawat 3 krople nalewki. Ojciec nie
m6gt zrozumiec swojego szcz~scia.
Pijqc razem z kolegq wychwalat pod
niebiosa swojq zon~. Po jakims czasie zauwazylismy, ze picie nie daje juz
ojcu takiej radosci. Po wypiciu robito .
mu si~ stabo i niedobrze, nie chciat juz
ani pic, ani jesc, ani tazic z kumplami.
Kiedy po raz pierwszy odm6wit wypicia
zaproponowanego przez mam~ wina,
o mato nie zwariowalismy z radosci!
Potem przestat pic nawet w swi~ta.
Stat si~ prawdziwym abstynentem.
Najsmieszniejsze byto to, ze kolega
ojca, kt6ry wczesniej przychodzit do
nas w gosci i pit mamine wino r6wniez
przestat pic.
Ten sekret chronimy z mamq do tej
pory. Min~o juz prawie 15 lat odkqd
m6j ojciec nie pije. Znalazt sobie nowe
zainteresowania: zajmuje si~ dziatka,
kupit sobie stary samoch6d, kt6ry nieustannie naprawia. W ten sam spos6b
z alkoholizmu wyleczyta swojego m~za
moja dawna kolezanka. Recepta pomaga!

