Americký sen
Pomalu zavírá oči. Jemně mžourá, aby se ujistil, že se nad ním stále skláním. Lehce ho
držím v náručí a houpavým pohybem se ho snažím uspat. Svírá mi prst svou malou dlaní a já
vím, že jsem se tenkrát rozhodla dobře.

Stojím na letišti Ruzyně a se směsicí nadšení, strachu a očekávání vyhlížím svůj první
let v životě. Je pár let po sametové revoluci. Odmaturovala jsem na ekonomce a získala své
první zaměstnání v podniku v našem městě. Práce mě baví, jen má znalost angličtiny je trochu
kostrbatá. Chápu, že pokud s tím nic do pár let neudělám, že nikoho nebude zajímat, že píšu na
klávesnici sto padesát úhozů za minutu, zvládám další dva jazyky a základy podvojného
účetnictví. Angličtina je prostě nutná, a proto tu žmoulám svoji letenku a pozoruji
posmrkávající rodiče, kteří mají strach a zároveň mi to velmi přejí. Kam se oni v životě
podívali? Dvakrát k Balatonu a jednou jsme jako rodina byli v Chorvatsku. Odlétám z Prahy,
která svítí jako roj svatojánských mušek a o pár hodin později přistávám v New Yorku, který
svojí září připomíná obří lunapark.

První měsíce jsem úplně jak v Jiříkově vidění. Pobíhám po obchodech a prohlížím si
tuny zboží, je možné tu opravdu sehnat vše, od špendlíku po lokomotivu. Po rocích v našem
“Konzumu”, kde člověk sehnal jen základní zboží, případně po známostech mu bylo
vyčarováno něco lepšího z pod pultu, samozřejmě nakupuji oblečení, doplňky, knížky aj. Své
úlovky si odnáším domů, jak sysel zásoby na zimu. Jsem v hostitelské rodině, která má dvě
starší děti. Dopoledne mám volno a odpoledne je rozvážím po kroužcích, pomáhám s úkoly,
děláme si navzájem společnost až do večera, kdy přijedou rodiče z práce. Jednou týdně chodím
do školy na angličtinu. Sedíme v lavicích ve tvaru písmene U, takže jsme všichni v první řadě.
Učitelka je velmi kreativní, činnosti se neustále střídají a žáci jsou s ní v neustálém dialogu.
Pozorně to sleduji a dělám si poznámky. Po pár hodinách si mě učitelka vzala stranou a říká:
“Hanko, vy nám nerozumíte?”. “ Rozumím, já to všechno sleduji a moc mě to baví”. Učitelka
se pousměje:” To je prima, ale vystupte ze svého stínu, my vás chceme poznat, vědět, co si
myslíte, co vás zajímá, jaké máte názory”. “Příště to už zkuste, ano?”. Paní učitelka neví, že v
naší škole panovaly jiné podmínky. Na jednu stranu velmi dobré až encyklopedické znalosti,

na druhou stranu frontální výuka a můj názor? Tak na ten se mě nikdo nikdy nezeptal. Dobře
se učit a hlavně nevyčnívat, doma, v práci, v životě. Hlavně nenápadně. Je to vidět i v mé
hostitelské rodině. Je tu klid, pohoda, dětem je tu dáno stejně prostoru k vyjádření jako
dospělým, jsou brány vážně, ale zároveň rodiče udržují dostatek autority, aby předešli projevům
rozcapenosti. Každý večer se scházíme u večeře, kde se probírá všechno možné. Snažím se
zapojit. Jedna z mých “slovních perel” byla, co si myslím o připojení České republiky k
Evropské unii. Jelikož jsem snažila podat, co nejlepší, inteligentní, politologický projev, tak
jsem zazmatkovala a spustila: When we join european onion…(“když se připojíme k evropské
cibuli”…union-unie, onion -cibule)..a bylo po projevu, ale děti jsem výborně pobavila.

Po vypršení kontraktu s rodinou jsem se rozhodla ještě ve Státech chvíli zůstat.
Pracovala jsem v restauraci a ze své růžové bubliny, kde jsem žila s dobře finančně situovanou
rodinou ve skvělém městě, s dobrými školami jsem se dostala spíše na druhý okraj společnosti.
Většina pracovníků v restauraci byla z jižní Ameriky, škudlila na studium, nebo se naopak
plácala mezi špatně ohodnocenými pracovními místy, nedosáhla často ani na základní zdravotní
pojištění a rozhodně nežila životem z amerických seriálů. Pochopila jsem, že pokud bych v této
zemi zůstala, tak jsou jen dvě možnosti. Buď tu budu žít a pracovat v podřadných zaměstnáních,
nebo budu muset ušetřit na studium, zadlužit se a pak se možná nějak uplatním. Ale opravdu?
Jsem spíše introvert, o nějakém velkém prosazování se nemůže být vůbec řeč, má angličtina,
byť po pobytu zde není špatná, stále není ve stádiu, kdy bych dokázala vyjádřit ty nejniternější
pocity. A to mě hendikepuje pro práci, navázání vztahů a co když bych tu nakonec zůstala
sama? Co vlastně v životě chci, co mi tenhle rok dal, případně vzal? Co mě tady tak uchvátilo,
že přemýšlím, jestli bych tu neměla zůstat? VŠ titul, dobře ohodnocená práce, dům na předměstí
s velkou zahradou, manžel, dvě děti a labrador. Představa amerického snu. Co nejlepšího jsem
tu zažila? A nakonec na tu odpověď přijdu.

Byla to rodina. Ty čtyři lidi spojeni silnými provazy lidství, lásky a svobody. Protože i
dnes když na ně vzpomínám, už nevím, co měli za vůz, kolik místnosti měl jejich dům, ale
vybavím si tu atmosféru láskyplného domova.

Ještě měsíc jsem si dala na pocestování po Americe, viděla národní parky, Atlantik na
východě, Pacifik na západě, zažila spoustu zážitků. A co z toho mám dnes po těch mnoha
letech? Z dovezených věcí už téměř nic, oblečení z té doby už mi dávno není, různé drobnosti
a suvenýry se časem rozprášily, fotky lehce vybledly. Ale co přetrvalo jsem já jako jiná osoba,
sebevědomější, s jasnějším cílem a hodnotami a zážitky. A co dalšího mám? V šuplíku mám
můj vysokoškolský diplom z VŠE a když jsem se potkala na jedné přednášce s Petrem věděla
jsem, že on bude dalším dílkem do mé životní skládačky.

Pomalu vysunuji prst z Marečkovy ručičky a ukládám ho do postýlky. Už spí, mělce
oddechuje a občas se bezděčně usměje. Vše, co jsem si kdy vysnila se splnilo, a to nejhezčí
teprve začíná….

