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Meditace o domové
< Navrat' se !>
Trhl jsem s sebou, protoie i jó jsem byl osloven.
<Navrat' se!>
Jó nevèda, kam se navrótitl, ani kudy z té mrókoty vyjíti, truchliti zaónu; a aj, hlas potÍetí voló:

oNavrat' se, odkuds vy5el, do domu srdce svého, a zavii po sobè dvéÍeu.
V tu chvíli jsem si piestal uvèdomovat, àe to je upouhéo divadlo a Ìe to iíkó herec. RozbuSilo se

mi srdce.

- Na druhf {en jsem si znovu a pozornè,pùeèe.tl pÍíbèh, kterf mne tak vzruSll. Komenskf o uLaby.
rin_tu svèta a róji srdceo sóm praví: nNení bóseù, ètenéÈi, coà èísti budeé, aèkoli bósnè pódobu mà:
neZ jsou véci pravé, jimà vyrozumèje sóm poznóé, zvl65tè kdo by mého iivota a pÍíbéhú nè-co povédom
bylu.

-Z té éetby se mi rozhostilo v mysli hojivé ticho, A v tom tichu jsem mohl pÍemj'5let o vècech
podstatnj'ch.

O domovè,

_ poma, napsala mi svou pÌedstavu jedna znómó, doma je mi dobÍe, doma, to je tam, kde se cítím
volnè, nic nepÈedstíróm a nebojím se.. .

VÈechno Spatné doma tak hned vSichni pocit'ují a doma je pÍirozenó snaha to zlé odstranit,..
V5ichni jsme sl vlastní, .,
V5ichni sdílíme toto místo.. .

_Zajjm4ty se o své blízké : zaéínà to tím, co dèló ten druh j celj' den a co dèló potom doma, konèí to
u jeho lósek, trópení i tajnfch pÈiní...

Doma se mi líbí a chci to mít hezké, . .

Véichni se podílejí na tom spoleèném...
Vèci majÍ svoje místo a jejich historie souvisí s historií mého Zivota. . .

poqt_ov l: tgdy místo bezpeèí, kde jsi mezi sv3Ími a kde jsi neodstrkovanjm podílníkem spoleèného
osudu. Clovék, kterf se v tèch vècech vyznó lépe neÌ jé, mne upozornll, lak-obsaÈnj je v tonito ohledu
pojem vlasti. Uà jsem se nejednou pÍesvèdèil, jak se vyplócí naslouchat jazyku, chée-ii se élovèk dopó-
trat skrytého.smyslg. Ani tentokrót jsem nebyl zklamón: vúdyl vlast, to je místo, kde je to pro mne
praué, vlastní, kde jó sÉm jsem vlasfnímezi vlastními a kde také rrl,àm ovlast,, to jest moc a 

-moinost

vlódnout nad svf mi vécmi, A je to místo, kam se mohu a chcÍ vràtit, tÍebas poilepu, jako poutník


