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TAM, KDE JE TO DOMA ...
NedÄ›le, 12 Ä•ervenec 2020

ZnÃ¡te ten pocit, kdy nÄ›kam odjedete na pÃ¡r dnÅ¯ a kdyÅ¾ se vracÃ-te zpÄ›t domÅ¯, koukÃ¡te na povÄ›domÃ© cesty, znaÄ•k
silnice, domy. TÃ¡mhle dali do okna novÃ½ kvÄ›tinÃ¡Ä•, tuhle zasadili novÃ½ strom, naproti starÃ½ pokÃ¡celi. BliÅ¾Ã-te se k
mÃ-stu, kterÃ©mu Å™Ã-kÃ¡te domovâ€¦ ÄŒÃ-m blÃ-Å¾ pÅ™ijÃ-Å¾dÃ-te, tÃ-m mÃ¡te silnÄ›jÅ¡Ã- lechtÃ¡nÃ- v Å¾aludku a vyh
detaily. TÅ™eba panÃ- NovÃ¡kovou v oknÄ›, aby jÃ- Ä•lovÄ›k mohl mÃ¡vnout, aÅ¥ vidÃ-, Å¾e jste to vy a jste zase doma.

OdeÅ¡la jsem z ÄŒeskoslovenska natrvalo
a hroznÄ› se mi stÃ½skalo. VzpomÃ-nala jsem, jak vypadÃ¡ naÅ¡e ulice, jestli sousedi
slunÃ- jejich Ä•ervenobÃ-lÃ© peÅ™iny v oknÄ›, jestli tÅ™eÅ¡e mÄ›la hodnÄ› tÅ™eÅ¡nÃ- a hruÅ¡ka
hodnÄ› hruÅ¡ek. ObÄ•as jsem vytÃ¡hla fotku a snaÅ¾ila se na nÃ- vidÄ›t vÃ-c, neÅ¾
fotoaparÃ¡t zachytil.
ÄŒasem se stesk prohluboval a chuÅ¥
vidÄ›t naÅ¡i ulici se zvÄ›tÅ¡ovala. ChtÄ›la jsem vidÄ›t celou Prahu, jÃ-t po KarlovÄ›
mostÄ›, cÃ-tit a slyÅ¡et Vltavu, jet do mÄ›sta SuÅ¡ice a poslouchat jak Å¡umÃ- Otava.

ZpÃ¡tky jsem vÅ¡ak nemohla a musela
jsem jen doufat, zda mne zemÄ›, kterou jsem si vybrala, pÅ™ijme. ÄŒekala jsem
dlouho, Ä•ekala jsem na pÅ™Ã-leÅ¾itost vybudovat si novÃ½ domov, kde se budu cÃ-tit
dobÅ™e. Pak pÅ™iÅ¡el ten oÄ•ekÃ¡vanÃ½ moment, kdy mne posadili na letadlo a za pÃ¡r
hodin jsem byla v zemi, kterÃ¡ mi byla cizÃ-, ale slibovala svobodnÃ½ Å¾ivot pro
mne a hlavnÄ› pro mÃ© dÄ›ti.
Bydlela jsem v bytech, kterÃ© mi
nic neÅ™Ã-kaly. NecÃ-tila jsem k nim a okolÃ- kolem Å¾Ã¡dnÃ½ vztah. A pak jednoho dne zaÄ•ala
televize vysilat zprÃ¡vy o mÃ©m dalekÃ©m domovÄ›, na kterÃ½ jsem tak Ä•asto
vzpomÃ-nala a po kterÃ©m se mi stÃ½skalo.
SedÄ›la jsem napjatÄ› u televize a
natÃ¡Ä•ela kaÅ¾diÄ•kÃ½ zÃ¡bÄ›r pochÃ¡zejÃ-cÃ- z ÄŒeskoslovenska. Tady to znÃ¡m, tady
taky.....!!!!!
KoneÄ•nÄ› zas mÅ¯Å¾u jet domÅ¯... OpÄ›t
ten stejnÃ½ pocit, tanÄ•Ã-cÃ- motÃ½lci lechtajÃ-cÃ- mne v Å¾aludeÄ•nÃ- krajinÄ› a napjatÃ©
sledovÃ¡nÃ- cesty. VÅ¡echno jsem to vychutnÃ¡vala a mÄ›la pocit, Å¾e se vracÃ-m z
prÃ¡zdnin u babiÄ•ky. DovolenÃ¡ v mÃ-stÄ›, kde jsem se cÃ-tila doma, utekla jak voda a nadeÅ¡el Ä•as odletu.
NadeÅ¡el
Ä•as se vrÃ¡tit do naÅ¡eho barÃ¡Ä•ku, kterÃ½ leÅ¾Ã- na druhÃ© pÅ¯lce zemÄ›koule. Cestou z
letiÅ¡tÄ› jsem zaÄ•ala poznÃ¡vat domy u dÃ¡lnice, firmy, podjezdy, nadjezdy - a
dostavil se ten neomylnÃ½ pocit....
Spadnul mi kÃ¡men ze srdce, je to
dobrÃ½, jsem doma i tady za velkou louÅ¾Ã-.
Imatu
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