Mariňák v klobouku
Minule jsme vám představili člověka bez domova,
kterého byste nerozeznali od lidí, jež mají to štěstí
, že se nemusí starat, kde v noci přespat. Tentokrát
jsme si povídali s pánem, jehož jste ve městě už
potkali a nemuseli jste si jej všimnout. Říká si
Krtek, je mu sedmasedmdesát let a na
kolemjdoucí se usmívá. Po dobu rozhovoru kolem
nás prošlo spoustu lidí a bylo znát, že je Krtek
oblíbený, většina z Olomoučanů jej dokonce i
zdvořile pozdravila.
Jak se k Vám Olomoučané chovají?
Nemám s nimi problém, jsou na mě hodní.
Snažím se nikoho neotravovat, když jsem k lidem
slušnej, vrací mi to pak i okolí. Sem tam na ně
něco ze srandy pokřiknu a vidím, jak je to
rozesměje. Naštěstí se ke mně hezky chovají i
policajti, nechali mě třeba spát kousek od jejich
stanice. Na druhou stranu chápu, že to není
dovolený a tak nás lidi bez domova musí
z takových míst vyhánět. Snažím se po sobě
uklízet bordel.
Co jste v životě dělal?
Pracoval jsem jako námořník, voják z povolání v zahraničí, dodnes na to rád vzpomínám. Byla to dřina, musel
jsem se naučit hodně věcí, abych přežil. Námořníkem jsi pořád, buď tě pohltí voda, nebo stáří. Hned bych se tam
vrátil. Taky jsem pracoval v rodinné firmě, hloubili jsme studny, proto ta přezdívka Krtek. Navíc to má k vodě
blízko. Nějakou dobu jsem prožil v holickém cukrovaru.
Jak jste se dostal na ulici?
Hned jak jsem se vrátil z lodi, to bylo ještě před převratem. Důvodem byly neshody s rodinou a zdravotní
problémy. Spával všude možně, i pod mostem. Pil jsem, zato teď sekám dobrotu a přespávám na Charitě. Jsem tam
spokojený, jsou to dobří lidi.
Jak jste se díval na lidi bez domova, když jste ještě měl práci a kde bydlet?
Nijak jsem jimi nepohrdal, vždyť to jsou taky lidi. Jak se chovám k lidem, oni mi to stejným způsobem vracejí.
Tím se řídím dodnes. Je však pravda, že se na nás někteří lidi dívají jako na dobytek.
Co byste si přál?
Snad jen větší důchod, nemám na něj nárok, protože jsem tu neodpracoval dostatečný počet let. To je nevýhoda
služby v zahraničí.
S Krtkem se loučíme a jsme rádi, že jsme jej vyzpovídali. Během rozhovoru se několikrát rozpovídal o své službě
na moři, kde lovil miny. Své vyprávění doprovázel upřímným smíchem. Při vzpomínkách na rodinu měl slzy v
očích. Pokud půjdete kolem tohoto milého pána, usmějte se na něj, budete mít hned hezčí den. A ten jistě
zpříjemníte i jemu. Někdy je upřímný úsměv více než pár drobných.

