Môj šťastný domov
Domov. Čo to slovo vlastne znamená? Pre niekoho každodenný výraz zložený z
piatich písmen, pre iných vyvolávač spomienok, emócií, ale aj ľudí. Podľa mňa je slovo
domov slovom, ktorým môžeme ukázať na čokoľvek. Čokoľvek? Čokoľvek! Budovy,
mestá, krajiny, planéty, ba dokonca aj ľudí.
Pre mňa slovo domov predstavuje malý svet. Nevyspytateľný svet, o ktorom neviem
povedať viac, pretože každý jeden takýto svet je iný a výnimočný. Človek nazýva
domovom aj miesto, kde má viac problémov a prekážok ako nikde inde. V tom prípade
podľa mňa toto slovo nevyužíva v správnom kontexte.
Ktosi múdry raz povedal, že „knihy sú podobné domovu, do ktorého sa vraciame i za
najväčšej búrky.“ Neviem si ani predstaviť, ako týrané ženy či deti dokážu nazývať
miesto plné modrín, plaču a kriku domovom. Každý deň robia aj nemožné, aby sa tam
už nikdy nemuseli vrátiť.
A tu sa dostávam k bodu zamyslenia. Znamená slovo domov a šťastný domov to isté?
Moja odpoveď je, NIE. Ako som už spomínala, domovom môžeme nazvať čokoľvek, ale
šťastným domovom nie.
Vezmime si bezdomovcov. Ľudia ich tak nazvali, lebo nemajú žiadny veľký majetok,
žiadny dom. To ale neznamená, že nemajú domov. Bezdomovci sú ľudia skromní a
dokážu sa potešiť aj z maličkostí. Život im pod nohy hádzal príliš veľa veľkých polien,
kvôli ktorým prišli o dom či iné vlastníctvo. „Bezdomovec možno je bez domova, ale
neznamená to, že jeho duša je zlá, ona má domov v človeku, kde prebýva...“ Citát
neznámeho autora vysvetlil moju myšlienku v jednej jedinej vete.
Preto sa znova pýtam. Kde môže mať človek šťastný domov? Hocikde, v hocikom, s
hocičím...
A čo môj domov? Mojím domovom nazývam moju vlasť, moju rodinu, mojich
priateľov... Ja mám šťastný domov v nich. Sú mojou oporou aj v tých najťažších
chvíľach a moja radosť robí radosť im. To ale neznamená, že môj domov je vždy úplne
šťastný. Nezhody názorov alebo malé hádky ho robia takým obyčajným, pretože nič
nie je perfektné a všetko má svoje muchy. Napriek tomu sa domov vždy vraciam s
úsmevom na tvári a nebojím sa, čo ma tam čaká a som za to veľmi vďačná, pretože
niektorí také šťastie nemajú. Šťastie? Šťastím myslím svoju rodinu, priateľov, ale
šťastím je pre mňa aj dom či izba, domov... Jednoducho miesto, kde môžem odhodiť
starosti a byť stopercentne šťastná.

