






Vyloučení 

 

„Podívej, já tady mám ty holuby, oni se mnou bydlej. A když pustím támhlety malý nahoře na 

střeše, tak se rozlítnou po celý zahradě, a ten jeden, co se nebojí, přilítne až ke mně, už ho 

mám vycvičenýho.“ 

 

Je mu padesát osm a nic nemusí. Ani ráno vstávat, protože by šel do práce, ani uklízet, 

protože by to vadilo návštěvám, ani se zpovídat ze svého života někomu jinému. Má střechu 

nad hlavou, i když ta už v některých místech asi moc dlouho nevydrží. Spí, vaří a jí v jedné 

místnosti, protože roztápět kamna jinde by bylo moc náročné, a navíc, komu by  vadilo, že 

z rozlehlého statku obývá jen jeden pokoj, když dovnitř nikdo nechodí. Umývá se vodou, 

kterou si ohřeje na kamnech, a večer jde spát, když se setmí, protože k rozsvícení světla by 

musela být opravdu slavnostní příležitost.  Ale má svoje holuby, zvířata, která ho provází už 

od dětství, která ho nikdy nezradila a kterým nevadí, jak žije. Láska k nim je největší láskou 

jeho života. 

 

Lidé jako skupina si od jisté doby začali říkat „společnost“ a stanovili si svrchované právo 

považovat se za rozhodující faktor v rozhodování o osudech ostatních lidí. Když se někdo zdá 

intelektuálně na úrovni, pozvou ho do „vyšší společnosti“. Když je někdo průměrný, zůstává 

„střední třídou“. A pak jsou tu lidé, kteří z nějakého důvodu nežijí tak, jak je zvykem v této 

skupině. Nepracují, někteří proto, že nechtějí, jiní proto, že nemohou, uklízí, když se jim chce, 

protože tím přeci nemusí ztrácet čas. Když vstanou, zajdou si z důchodu nebo dávek dát do 

oblíbené putyky pivo a guláš a cestou potkávají unavené tváře ostatních, těch, kteří se někam 

ženou a myslí si, že když budou spěchat, tak se zapíší do historie. A tyhle lidi naše společnost 

považuje za vyloučené. 

 

„Občas sem za mnou na zahradu do přístěnku taky přijde králík,  asi někomu utekl, běhá si 

tady už pěknou dobu, nevím, že ho ještě nepřejeli. No a on vždycky vyhopsá  tady na lavičku a 

dáme si spolu kus chleba a pak si zase jde. Je to takovej můj kámoš. Já bych ti ho představil, 

ale on tady zrovna dneska není, no.“ 

 

 

 



 

 

Není pravda, že někdo, kdo žije odděleně nebo jinak než většina ostatních lidí, nemůže být 

šťastný. Každý svou životní spokojenost nachází v něčem jiném. Pro většinovou společnost ji 

ztělesňuje umyté nádobí, pěkné oblečení, každoroční dovolená a množství peněz na účtu. 

Bylo by ale krátkozraké si myslet, že někdo, kdo žije v domě bez elektřiny, plynu, nebo se mu 

střecha nad hlavou definitivně zhroutila, není spokojený. Třeba to tak vždycky chtěl, nechtěl 

totiž nic. 

 

„Počkej ještě chvíli, musím ti ukázat, jak za mnou teď o Velikonocích byly mladý od sousedů 

a dostal sem i výslužku. Takovýhle dvě vajíčka, dokonce mi je nazdobily. Já je mám moc rád, 

oni jsou to takový zlobidla, ale ani mouše by neublížily. Dám jim vždycky nějakej peníz 

z důchodu, když je potkám.“ 

 

Neznamená to ale, že všichni lidé, které považujeme za „vyloučené“, jsou vlastně hodní 

dědečkové, kteří si jen bezstarostně žijí. Jsou mezi nimi i tací, kteří všechny peníze utratí za 

cigarety, alkohol a chodí žebrat o něco k jídlu nebo aspoň trošku tabáku. Někteří jsou 

neurvalí, neslušní a zhrzení ze svého osudu tak, že svou zášť křičí do světa, a ti, protože jsou 

vidět, potom určují postoj veřejnosti vůči všem, kteří vypadají „tak nějak podobně“. S nikým 

takovým se osobně neznám, ale toho pána, který si se mnou povídal, ukazoval mi nejhezčí 

holuby a vykládal historky ze svého už poměrně dlouhého života, toho budu znát vždy ráda. 

 

 


