
Vitajte v Holandsku 
 
Ak by som mala opísať svoju cestu žiaľu (vo veku 26 rokov mi zomrela mama), začala 
by som asi takto: 
 
Keď skončíte vysokú školu a vaša mama plače na vašej promócii, objímate ju 
a predstavujete si, že takto to bude vždy. Predstavujete si, ako sa vydáte a vaša mama 
bude strážiť vaše deti. Šťastné to deti – takú babičku by ste dopriali všetkým.....vaše sny 
o tom, ako mama bude vždy tam, keď ju budete potrebovať by sa dali prirovnať snom 
o krásnom výlete do Talianska. Dovolenka v Talianku je niečo prirodzené a vidieť napr. 
koloseum, Michelangelovho Davida alebo gondoly v Benátkach je niečo nezabudnuteľné. 
Jedinečné.  
 
Na túto dovolenku sa v duši pripravujete, dokonca sa naučíte aj niekoľko fráz po 
taliansky. Tešíte sa na deň, kedy vystúpite z lietadla a zahreje vás teplé talianke slnko. 
Keď však lietadlo pristane, letuška vám povie nasledujúce slová: Vitajte v Holandsku! 
 
Prosím? Poviete. Holandsko? To musí byť omyl, ja predsa cestujem do Talianska! Celý 
život snívam o tom, že pôjdem do Talianska.  
 
Je nám to ľúto, ale plány sa zmenili a pristali sme v Holandsku. Musíte tu zostať. 
Dôležité je, že sme nepristali v nejakej džungli, ani neklesli na dno oceánu. Sme iba na 
inom mieste, o niečo vzdialenejšom od toho, na ktoré ste sa chceli dostať.  
 
A tak vystúpite z lietadla a kúpite si knihy o Holansku. Zapíšete sa na kurz a začnete sa 
učiť holandský jazyk. Nájdete si nových priateľov, ľudí, ktorých by ste pred tým 
pravdepodobne nestretli. 
 
Ste na inom mieste. Mieste, ktoré ste si nevysnívali. Život v Holandsku je pomalší ako 
život v Taliansku. Nie je taký atraktívny. Ale po niekoľkých mesiacoch života 
v Holandsku, po tom, ako sa odvážite zhlboka nadýchnuť a začnete sa rozhliadať, 
všimnete si, že Holansko má napr. veterné mlyny, tulipány a dokonca aj Rembrandta.  
 
Všetci ostatní chodia na dovolenku do Talianka a rozprávajú o tom, aké úžasné Taliansko 
je. A po zvyšok svojho života si budete hovoriť: Áno, tam som mala ísť aj ja. Tak som si 
to predstavovala. 
 
A bolesť z tejto straty možno nikdy úplne nezmizne, pretože strata snov je veľmi 
závažnou stratou. Ale ak strávite život žiaľom nad skutočnosťou, že nikdy nepôjdete do 
Talianska, tak nikdy nedokážete uvidieť možnosti, ktoré vám ponúka Holandsko. 


