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Praca albo życie EKSTREMUM ‡

Crazy Carlos pierwszy raz zabił,

kiedy miał 15 lat. Zanim skończył

17, był już doświadczonym sicario 

(tak w lokalnym slangu mówi się na

płatnych morderców). – Nasz gang nazywa się

„Krwawi chłopcy”, bo jesteśmy prawdziwymi

zabójcami. Kochamy krew i zabijanie to dla nas

żaden problem – mówi Crazy Carlos, siedząc 

w kryjówce na wzgórzach El Consejo, małego

miasta nieopodal stolicy Wenezueli Caracas. 

– Idziemy tak w piętnastu, zamaskowani, 

Zabijał dla zabawy. Zabijał dla pieniędzy.
Ale gdy jego gang zaczął mordować 
policjantów, dni krwawych rządów Crazy
Carlosa były policzone. Jednak bez-
względni wenezuelscy gangsterzy 
dostali ostatnią szansę –  ekscentryczny
producent rumu wierzy, że może ich
przywrócić społeczeństwu. 

Ostatnia

Tekst: Jonathan Franklin  Zdjęcia: Morten Andersen (www.mortenphoto.com)

gangstera
szansa
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w wojskowych mundurach i kamizelkach kulo-

odpornych, obwieszeni amunicją, z karabinami

w rękach i strzelamy do każdego. Wchodzimy

do miasta, żeby zabijać – opowiadając, gestyku-

luje jak aktor. Lewą dłoń podnosi do góry, jakby

podtrzymywał ciężką strzelbę. Prawą wykonuje

ruchy do tyłu i do przodu – przeładowuje wy-

imaginowanego shotguna. To jego ulubiona

broń – wydaje przerażający huk i nie trzeba

celować z niej jak snajper. Carlos zwykle strzela

w kierunku grupy ludzi, wystarczy skierować

broń na przykład „na tych siedzących na murku

pod monopolowym” albo „na tego wielkiego

Cadillaca, który właśnie się zbliża”.

Crazy Carlos z dumą opowiada o swoich akcjach.

Tak, jakby wzięcie 350 euro za wykończenie czło-

wieka było szlachetnym czynem. Pierwszą ofiarą

był kumpel, z którym razem kradli. Ale Crazy Car-

los odkrył, że jego partner podbiera łupy. Brał swo-

je 50 proc. i jeszcze trochę ekstra. – Znienawidziłem

go – mówi Carlos. – Dalej chodziliśmy razem rabo-

wać, ale ciągle myślałem o tym, że to on okrada

mnie. Jeśli był do tego zdolny, to może mógłby też

mnie zabić. Musiałem go wyeliminować.

W 2001 r. na dom Carlosa napadł wrogi gang.

Jego życie gwałtownie się zmieniło. – Szukali

mojego kuzyna, ale ponieważ go nie znaleźli,

złapali jego małą siostrzyczkę i strzelili jej pro-

sto w głowę – Crazy Carlos wzrusza ramionami 

i spokojnie wyjaśnia, w jaki sposób został zawo-

dowym zabójcą. – Zacząłem pomału stawać się

naprawdę zły. Zabiłem jednego i spodobało mi

się to, więc zabiłem następnego i jeszcze następ-

nego. Teraz mam na swoim koncie dziewięciu.

– Już 11-latków uczy się jak zabijać. Dlatego

rośnie przestępczość – uważa Soft Shoe, młod-

szy wspólnik Crazy Carlosa, który zabił 5 osób. 

– Wykorzystują cię, aż skończysz 18 lat, a potem

zabiją, bo gdy masz 18 lat, jesteś już sprawnym

zabójcą i możesz wymknąć się spod kontroli. 

Crazy Carlos ma 22 lata. O cztery lata prze-

kroczył emerytalny wiek dla zabójcy. 

NIEBEZPIECZNA SŁAWA
Bycie gangsterem w Wenezueli dla Crazy Carlosa

oznacza dziewczyny, spluwy i chwałę. Ale przede

wszystkim dziewczyny. – Jestem kimś, słynnym

gościem i kobiety zwracają na mnie uwagę – mó-

wi. – Większość kochanek zawdzięczam swojej

sławie. Wcześniej byłem tylko zwykłym idiotą.

Miałem kobietę, ale to nie to co teraz. Teraz je-

stem znany z radia i telewizji jako zabójca. 

Odkąd stał się sławny, inne gangi chcą go wy-

eliminować. Nawet wolni strzelcy próbują go

dopaść, aby zyskać poważanie na ulicy. Zasadz-

ki są częste. W czerwcu ubiegłego roku Crazy

Carlos wracał do domu z dziewczyną i córecz-

ką, gdy usłyszeli huk. – Myślałem, że to petarda

– mówi. Drugi wystrzał nie pozostawiał wątpli-

wości. Crazy Carlos wyciągnął pistolet i wy-

strzelił 18 pocisków – cały magazynek. – Moja

córeczka, która miała roczek, była w samym

środku tej strzelaniny. Odbiegłem od dziewczy-

ny i dziecka, aby mogły schronić się w domu. 

Ja musiałem utorować sobie drogę kulami.

Po tej zasadzce życie Crazy Carlosa stawało się

coraz gorsze. Zamiast być macho-zabójcą, chciał

złożyć broń i zrezygnować z gangsterki. – Noszę

pistolet od 11 lat, choć przez pierwsze cztery nie za-

bijałem – wyjaśnia. – Mam dość takiego życia, nie

‡ EKSTREMUM Praca albo życie

O Crazy Carlosie (w środku) i jego ludziach 
mówiono kiedyś „Krwawi chłopcy”. Odkąd 
zadarli z policją, przylgnęła do nich nazwa 
„Matapolicias”, czyli zabójcy glin. 

Największe gangi 
Ameryki Południowej
El Primeiro Comando da Capital (PCC)
Tysiące brazylijskich więźniów jest
zorganizowanych w jeden gang, zarzą-
dzany z celi. PCC liczy około 20 tys.
członków – to sami więźniowie, którzy
co miesiąc muszą płacić składki człon-
kowskie. Pieniądze idą na opłacenie
prawników, organizowanie handlu nar-
kotykami i wynajmowanie płatnych
zabójców. Akcje PCC wielokrotnie para-
liżowały największe miasto Brazylii 
– São Paulo. Atakowali posterunki poli-
cji, więzienia i polityków. Tylko w jed-
nej zorganizowanej przez PCC akcji 
w maju 2006, podczas jednego weeken-
du zginęło 30 policjantów.

Mara Savatrucha
Ten dwunarodowy gang jest równie 
silny w swych środkowoamerykań-
skich twierdzach (w Gwatemali i na
Salwadorze), jak na nowym terytorium
– w USA, od Kalifornii po Maryland.
Znani z tatuowania swoich twarzy,
członkowie Mara najchętniej obcinają
swoim wrogom głowy. Ich ataki stały
się tak powszechne, że w stanie Mary-
land zakazano noszenia maczet od
zmierzchu do świtu. Czy to coś zmieni?
Niewiele. – Teraz będziemy musieli ich
dusić – mówi jeden z członków Mara.

Commando Vermelho
Działają na prawdopodobnie najgroź-
niejszym terenie na ziemi – w Rio de
Janeiro. Głównie zajmują się handlem
kokainą. Biorą towar od Kolumbijczy-
ków i szmuglują go do Europy i USA.
Ale ze względu na setki tysięcy lokali
i miliony turystów wciągających ko-
kainę w Brazylii, muszą też bronić
ogromnego lokalnego rynku. Ich
główną bazą są favele, jednoczy ich
walka z policją. Znani są z używania
bazook i granatów w czasie całodnio-
wych walk z lokalnymi siłami bezpie-
czeństwa. Nie mają żadnych skrupu-
łów – wykorzystują dzieci jako żołnie-
rzy, mordują dziennikarzy.
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został schwytany przez policję. Crazy Carlos nie

spodziewał się, że – paradoksalnie – to wydarze-

nie odmieni jego życie. Był przekonany, że Dirty

Boy zostanie zastrzelony jeszcze przed świtem.

– Jeśli policjanci ich łapią, to zabijają. Taki jest

rozkaz – mówi Jimin Perez, emerytowany stróż

prawa. – Ci, którzy aresztowali Dirty Boya, musie-

li być nowi. Inaczej by go zabili. 

Nowi policjanci nie wiedzieli, że mają do czynie-

nia z podejrzanym o zabicie funkcjonariusza. Stłu-

kli Dirty Boya kolbami pistoletów, poddusili, zakła-

dając na głowę plastykową torbę i wrzucili na noc

do celi. Rano, zamiast go zabić, policjanci urządzili

aukcję – sprzedawali prawo do wykonania na nim

egzekucji. Wrogowie Dirty Boya proponowali

4 miliony boliwarów (2500 euro), rodzina oferowa-

ła taką samą sumę za uwolnienie chłopaka. Crazy

Carlos gorączkowo negocjował przez dwa telefony

komórkowe, zbierając pieniądze na okup i wciąż

upewniając się, że jego zastępca jeszcze żyje.

UCIECZKA DO ALCATRAZ
Aukcję wygrał 39-letni Alberto C. Vollmer, członek

poważanej rodziny Vollmerów, wielkich właścicieli

ziemskich i zapalony gracz rugby. Do Vollmerów,

którzy są spadkobiercami założycieli Wenezueli,

należy Santa Teresa – fabryka rumu zajmująca 

połowę doliny, w której „Krwawi chłopcy” żyli 

i rabowali. Ekscentryczny arystokrata wykupił 

Dirty Boya za pudełko naboi. – Powiedziałem poli-

cjantom, że jeśli dadzą mi Dirty Boya, gwarantuję,

że szefowie „Krwawych chłopców” znikną z ulicy.

Dlaczego przedsiębiorca i milioner wynego-

cjował wolność dla gangu zabójców? I czemu

słynąca z korupcji wenezuelska policja zgodziła

się wziąć pudełko naboi zamiast stosu bankno-

tów? Odpowiedzią jest Projekt Alcatraz, dzięki

któremu kryminaliści dostają drugą szansę. 

– Ale tylko raz – zaznacza Vollmer. Projekt 

Alcatraz zrodził się z przestępstwa. W lutym

2003 r. trzej uzbrojeni bandyci zaatakowali 

posiadłość Santa Teresa, gdzie Vollmerowie 

od 1796 r. destylują rum. Policjanci rozpoczęli

obławę. Schwytali gangsterów i powiedli ich 

do dżungli, by tam przygotować egzekucję. Jej

świadkiem miał być szef ochrony Vollmera. 

– Powiedziałem mu, aby powstrzymał egzeku-

cję. Policjanci byli bardzo zdeterminowali, mu-

sieliśmy więc jakoś ich przekonać, żeby oddali

nam przestępców – wspomina Vollmer. 

Właściciel fabryki rumu dał bandytom alter-

natywę dla kary śmierci – drugą szansę w życiu.

– Powiedziałem, że przez weekend mogą prze-

myśleć moją propozycję. Mogli wrócić i zacząć

pracować dla mnie. Trzy miesiące za darmo. Je-

śli nie, oddałbym ich policji. Cała trójka stawiła

Właściciel fabryki rumu dał bandytom
alternatywę dla kary śmierci – drugą
szansę w życiu. Dziś na plantacjach
Santa Teresa pracuje 114 gangsterów.

Domowe sposoby na ranę
postrzałową
Jeśli zostałeś postrzelony, policjanci ob-
stawią wszystkie szpitale. Postępuj więc
według poniższych kroków albo patrz jak
twoja noga staje się zielona i obumiera 
– mówią gangsterzy z Wenezueli.
1. Obwiąż ranę szmatą, aby zmniejszyć
krwawienie;
2. Natnij ranę brzytwą;
3. Małymi kombinerkami wyciągnij kulę;
4. Polej ranę alkoholem;
5. Wyciśnij krew (powtarzaj to co dwa dni);
6. Znów polej alkoholem;
7. Jeśli wdało się zakażenie, włóż szmatę 
w usta;
8. Palnikiem wysterylizuj ranę;
9. Jeśli infekcja się rozwija – trzeba ampu-
tować kończynę (wskazany jest szpital).

karabiny i wystarczająco zimną krew, by zabić

strażnika, jeśli byłby na tyle głupi, żeby ich kontro-

lować. Szacuje się, że od 2000 r. zamordowano 70

tys. Wenezuelczyków. – W naszej kulturze prze-

stępczość zaczęła być gloryfikowana – wyjaśnia

komisarz Rojas. – Widziałem jak 6-letni malec po-

zuje do zdjęcia ze strzelbą i pistoletami. Rodzice

byli dumni z tych fotografii. Co z niego wyrośnie,

jak będzie miał 14 lat? Będzie rabował i zabijał. 

W zeszłym roku „Krwawi chłopcy” posunęli

się za daleko. Zaczęli zabijać policjantów. – Zro-

biliśmy napad – mówi Uciekinier, 19-letni ochro-

niarz Crazy Carlosa. – Policjanci zaczęli strze-

lać pierwsi, więc dzieciak zabił gliniarza. To ob-

ciąża nas wszystkich, ale nie chcieliśmy zabijać.

To była pomyłka. Nie wiedzieliśmy, że to glina.

Wojna między gangsterami a policjantami 

w Wenezueli jest szczególnie zaciekła. – Nie 

lubimy zabijać policjantów – zapewnia Ucieki-

nier. – Ale oni tak bardzo chcą nas dopaść, że

wchodzą do naszych domów, biją nasze siostry 

i policzkują matki, aby nas wydały. To nas na-

prawdę wkurza i nie możemy tego darować.

Więc jeśli widzisz gliniarza, strzelasz do niego.

– Musisz stawić czoła glinom – mówi Crazy

Carlos. Jego zdaniem, strzelaniny między policją

a jego 15-osobowym gangiem są nieuniknione. 

– Policjanci cię ścigają, żeby cię zabić – wyjaśnia.

– A ponieważ nie chcemy umierać, musimy za-

bijać gliniarzy. Jeśli policjant cię zabije, jest bez-

karny, jeśli ty go zabijesz, to morderstwo. 

Po zastrzeleniu dwóch policjantów gang Crazy

Carlosa zyskał nowe miano: Matapolicias (hiszp.

– zabójcy glin). Nie mogli już liczyć na pomoc

w swojej dzielnicy. Sąsiedzi wynajęli nawet sica-

rios, aby ich wykończyć. Gang uciekł na wzgórza.

Obozują w dżungli i boją się za dnia pokazywać

w mieście. W lipcu tego roku ogarnęła ich jeszcze

większa panika. Dirty Boy, zastępca Crazy Carlosa,

Zawarcie pokoju między szefami wrogich 
gangów to jeden z efektów resocjalizacji 
pod okiem Alberto C. Vollmera

‡ EKSTREMUM Praca albo życie
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się u Vollmera. Mieli ze sobą niespodziankę 

– 22 członków gangu, którzy też chcieli wyrwać

się z błędnego koła morderstw i przemocy. Dziś

na plantacjach Santa Teresa pracuje 114 gang-

sterów. Członkowie rywalizujących gangów

działają wspólnie, a liczba morderstw w tym 

rejonie spadła o 60 proc. – Zneutralizowaliśmy

cztery groźne gangi – chwali się Vollmer. – Ta-

kie, które strzelały z bazook do policji. 

Teraz Vollmer jest prezesem Santa Teresa

Rum oraz Projektu Alcatraz. – Wysyłamy te

dzieciaki na trzy miesiące na wzgórza. Odwie-

dza ich opiekun, ale zwykle są sami. Muszą zor-

ganizować sobie społeczność – tłumaczy.

Po upływie trzech miesięcy Vollmer przy po-

mocy psychologów, ale głównie wykorzystując

swą siłę perswazji i… boisko do rugby, wbija

podopiecznym do głowy swoje idee.

– Na początku myślałem, że to pułapka, aby

nas oddać władzom albo zabić... Mieliśmy peł-

no wątpliwości – mówi Crazy Carlos. – Gość 

z taką furą kasy chce nam pomóc? Potem prze-

konaliśmy się, że to prawda.

SZANSA NA PRZEŻYCIE
Gangsterzy rano pracują fizycznie – budują

ogrodzenia, kopią rowy, a wieczorem mają lek-

cje i spotkania z psychologiem. Dzięki rugby

nadmiar energii młodych chłopaków znajduje

ujście, a gangi mają pole do wyrównanej rywali-

zacji. – Gdyby grali w piłkę albo kosza, to są tu

faceci już w tym dobrzy. Ale rugby? Gdy zaczy-

nają, nawet nie znają zasad – tłumaczy Vollmer. 

Po 3-miesięcznym okresie próbnym milioner

zatrudnia młodych gangsterów w Santa Teresa

albo innych okolicznych fabrykach.

Ale Vollmer nie jest kochającym rum pacyfistą.

Uwielbia ostre starcia w rugby i nosi pistolet  do

obrony. Jednego z gangsterów wspomina jako

wyjątkowo zatwardziałego. – To był psychopata,

nigdy się nie uśmiechał, taki typ faceta, któremu

życzyłbyś, żeby policja go wykończyła. Przypa-

dek beznadziejny. Dziś jest absolwentem Pro-

jektu Alcatraz i wbija gwoździe, zamiast roztrza-

skiwać głowy – śmieje się Vollmer.   

Prowadzący Projekt Alcatraz nie mają złu-

dzeń. Nie wszyscy kryminaliści wrócą na dobrą

drogę. – Wielu z nich jest w stanie się zmienić 

– mówi psycholog Nohemi Tejada. – Mówimy

do nich prostym językiem, dzięki temu nas ro-

zumieją i zdobywamy ich szacunek. Jak jest 

szacunek, jest zmiana... Myślę, że z każdej dzie-

siątki trzech, może czterech uda się uratować.

A Crazy Carlos? Uda mu się? Szef gangu wie,

że jego szansa na przetrwanie poza programem

jest niewielka. 

– Zdrowy rozsądek podpowiada im, aby po-

zostać w programie – mówi Perez, administra-

tor Projektu Alcatraz i szef ochrony Santa Tere-

sa. – Opuścić Alcatraz jest łatwo, wystarczy

wyjść. Ale przeżyć na ulicy? Jako były członek

gangu? Jeden facet opuścił program i po trzech

dniach – bum-bum-bum. Był martwy. ‡

(Niektóre pseudonimy i daty w tekście 

zostały zmienione, aby dać szansę „Krwawym

chłopcom” na dokończenie resocjalizacji) 

Dlaczego wenezuelscy
gangsterzy kochają 
Cadillaki z lat 80.
»Cały gang mieści się w jednym aucie
»Seks można uprawiać zarówno na 
tylnym, jak i na przednim siedzeniu
»Duży bagażnik nadaje się do przewoże-
nia broni i zakładników
»Benzyna w Wenezueli kosztuje około 
10 groszy za litr
»Gruba stalowa rama powstrzymuje 
większość kul
»Na podłodze jest mnóstwo miejsca 
na piwo i jedzenie

Praca albo życie EKSTREMUM ‡
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