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Danes bomo govorili o 
brezdomcih, o njihovi poti 
navzdol in redkih srečnih 

koncih. O tem, kako je biti brez-
domec, kako hitra je pot navzdol 
in kakšno prekletstvo je alcohol, 
smo govorili z Bojanom Filipičem, 
brezdomcem, ki je svoj varni pri-
stan našel v mariborskem zaveti-
šču Karitas.

Zakaj? »Razšel sem se že drugič. 
Vrnil sem se v rodni kraj, k osta-
reli materi. Preprosto, vsega je bilo 
naenkrat preveč. Začel sem piti in 
alkohol mi je bil vse, veliko več od 
toplih materinih besed, naj osta-
nem pri njej in živim pod domačo 
streho. Zaradi pijače sem kmalu 
ostal brez službe. Lahko bi ostal 
doma, imel sem dom, kamor bi 
se lahko vrnil. Nisem se hotel tudi 
zato, ker sem si naredil preveliko 

sramoto v življenju. Odšel sem 
od doma in ostal brez strehe nad 
glavo. Kmalu sem pristal na klopi 
glavne avtobusne postaje v Mari-
boru. Tam je bila moja postelja. 
Zapil sem se in nato še zbolel.« Lju-
dje leta in leta garamo, da bi nekaj 
ustvarili in zanamcem omogoči-
li lažje življenje, kot smo ga imeli 
sami. Čeprav gospod Filipič nima 
svojih potomcev, je v obeh zako-
nih po lastnih besedah poskrbel 
za »priženjene« otroke: »Dvakrat 
sem zgradil hišo in otrokom, ki 
niso bili moji, pomagal do kruha.« 

Kako nizko lahko človek pade? 
Bojan Filipič: »Nekega dne so me 
bolnega in nepremičnega našli iz 
mobilne enote mariborske Kari-
tas. Naložili so me v kombi in pre-
peljali v zavetišče na Ljubljanski 
cesti. Tam so me nujno bolniško 
oskrbeli, umili in me kmalu nato 

odpeljali k zdravniku, ki je dia-
gnosticiral pljučnico, zato so me 
hospitalizirali na Pohorju. Tam 
sem ostal mesec dni.«

Prvič.

Začaran krog Morda ozdravljen, 
a ne zdrav, se je Bojan Filipič hitro 
vrnil na stara pota: »Po vrnitvi v 
Maribor sem se znova vdal alko-
holu in tako je bilo naslednji dve 
leti. Avtobusna postaja je postala 
moj dom.« V prejšnjem odstavku 
smo zapisali »prvič«, a zgodilo se 
je še drugič in nato še … : »V tem 
času sem bil še vsaj trikrat na zdra-
vljenju na Pohorju, a vedno sem se 
vrnil na klop in k alkoholni pija-
či, ki je bila zame kot kroničnega 
bolnika strogo prepovedana. A 
alkohol je bil zame vreden več kot 
lastno zdravje!«

Bojan Filipič se je kmalu zapletel 

v začarani krog: alkohol-avtobu-
sna postaja-kronična bolezen-iz-
boljšanje stanja-alkohol … 

Nekega dne je dovolj »Znova so 
me bolnega, že drugič, pripeljali 
v zavetišče za brezdomce. Šele ta-
krat sem spoznal, da je stvar resna, 
moral sem se odločiti, ali bom še 
pil in zato umrl ali bom takoj ne-
hal. Nehal sem čez noč! Če ne bi 
takrat res nehal piti, me danes ne 
bi bilo več.« Vendar človekovo telo 
ne odpušča napak, vsak prekršek 
se notranje beleži, in ko je teh pre-
več, verjetno sledi kazen. Bojan Fi-
lipič temu pritrdi skozi življenjsko 
izkušnjo: »Med bivanjen v zaveti-
šču, ko že dve leti nisem več pil, me 
je ponoči zadela rahla kap. Samo 
temu, da sem bil v tistem trenut-
ku tukaj, v zavetišču, se lahko za-
hvalim, da sem preživel. Dežurni v 
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Verjetno ste jih že opazili na ulici. Morda so vam ponudili svojo revijo, morda le kapo ali dlan, ko so prosili za drobiž. Da bo za 
kruh, radi rečejo, a vsi ob tem verjetno pomislimo, da bo le za najcenejše vino. In nismo se veliko zmotili. 


