
KAŽDÝ DEŇ 
ICH VIDÍME, 
OBČAS SA 

TVÁRIME, ŽE  
NEEXISTUJÚ

...
JE TO 

FENOMÉN 
MODERNEJ 

DOBY

My: Dobrý deň, my sme diev-
čatá zo SZŠ Poprad, robíme 
článok do školských novín, 
mohli by sme Vám položiť 
zopár otázok? 
Ujo Jožko: Áno, samozrejme, 
pýtajte sa.
My: Ako sa voláte?
Ujo J.: Volám sa Juzek. Som 
totiž poľskej národnosti, ale 
s manželkou som býval v 
Poprade.
My: Radi by sme vedeli, koľko 
máte rokov a ako dlho už na 
ulici ste?
Ujo J.: Mám 64 rokov a na 
ulici som 2 roky.
My: Ako ste sa na ulicu do-
stali?... Drogy, dlhy, alkoholiz-
mus?
Ujo J: Pred 2 rokmi som sa 
vrátil na Slovensko, pracoval 
som totiž 4 roky v Nemecku a 
2 roky v Holandsku ako mu-
rár. Domov som sa vracal raz 
za polrok. Keď som sa po tých 
dvoch rokoch vrátil do svojho 
bytu, zistil som, že ten byt mi 
už nepatrí...
My: Ako to, ak bol váš, tak 
vám ho nikto nemohol vziať.
Ujo J.: Moja dcéra vedela do-
konale sfalšovať môj podpis 

a takto to urobila. Darovacou 
zmluvou môj byt prepísala na 
seba a mňa vyhnala na ulicu... 
(Keď nám vravel o svojej 
dcére, videli sme mu slzy v 
očiach, veľmi ťažko sa mu o 
tom rozprávalo.)
My: Okrem dcéry, ktorá vám 
toto urobila, máte ešte nie-
koho, nejakú rodinu, kama-
rátov?
Ujo J.: Mal som predtým s 
mojou prvou ženou 2 synov, 
tí však teraz pracujú v Ho-
landsku a už som ich zopár 
rokov nevidel a moja  prvá 
žena sa opäť vydala. S dru-
hou ženou mám len tú jednu 
dcéru. A moji kamaráti... Áno, 
tých mám dosť, pravidelne 
za mnou chodia, nosia mi 
jedlo, periny, vodu, všetko, čo 
potrebujem.
My: Nikto z kamarátov vás 
nevezme k sebe?
Ujo J.: Nie, pretože oni majú 
vlastné rodiny a ja to chápem.
(Po 5  min. prišli dvaja Jožko-
vi kamaráti, ktorí mu doniesli 
čerstvo upečené zemiakové 
placky.)

Každý deň ich vidíme, prechádzame okolo nich 

a občas sa tvárime, že neexistujú... Kto oni sú? 

Sú to ľudia ako my, akurát nemajú kde bývať, 

nemajú rodinu, jedlo a iné veci, ktoré sú pre 

nás samozrejmé. Je to vari fenomém dnešnej 

„modernej“ doby? Preto sme sa dohodli a v 

jedno popoludnie po škole sme sa vybrali do  

parku, kde sme sa jednému z týchto ľudí, bez-

domovcovi, ako ich často nazývame, prihovo-

rili.
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ROZHOVOR S ...


