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Moje normalizovaná rodina 

 

Tak, jako každé ráno, jsem stála v dlouhé, téměř nekonečně se zdající frontě k obchodu. 

Sledovala jsem projíždějící vozy, sousedy zdobící své domy československými, sovětskými 

a rudými vlajkami, děti lepící na uzavřené okna plakátky s prvomájovými motivy, bílé 

holubice a papírové vlaječky, a říkala si jestli právě teď rodiče také zdobí náš dům právě 

takhle.  

Dnešek byl od ostatních dnů jiný. Byl barevnější, lidé zářili štěstím – nebo se tak alespoň 

tvářili – a hlavně bylo v obchodě konečně doplněno nedostatkové zboží, jako třeba mnou 

milované pomeranče. 

Několik dlouhých dní na tento den maminka tajně šetřila. Věděla, že se právě dnes – 

ostatně jako každý rok – uskuteční prvomájový průvod a s ním přicházející i vlna nového 

zboží v obchodech. Navíc jsem měla narozeniny, takže mi přispěla nemalý peníz na nákup 

další knížky do mé sbírky. 

Právě proto jsem nyní musela vystát řadu, abych mohla koupit nějaké ty oranžové koule 

plné nasládlým mokem a jednu knížku k narozeninám. Potřebovala bych taky i nějaké nové 

oblečení, protože mé modré šaty už byly obnošené a na některých místech natrhnuté nebo 

poseté drobnými dírkami. Ty by mi však mohly vydržet i dalších několik měsíců, ale 

pomeranče a veledílo s poutavým příběhem ne. Přece jenom jsou k dostání jen dnes. 

Když už na mne přišla řada, sebrala jsem tři pomeranče a onu knížku, zaplatila a 

pospíchala domů. 

Jak jsem očekávala, náš dům už stihla maminka pěkně vyzdobit a připravit vše potřebné na 

průvod, kterého jsme se museli všichni zúčastnit. Dědeček netrpělivě z okna vyhlížel první 

skupinky lidí v průvodu a babička doslova odpočítávala minuty do dalšího dne.  

Zítřek, tedy pátek, byl oblíbený naší rodinou už jen díky chatě, na kterou jsme každý 

víkend jezdívali. Měla jsem ráda vůni kůry stromů a jehličí. Milovala jsem procházky po 

přírodě. Jediné víkendy byly pro nás dočasnou svobodou. Nikdo nás nekontroloval na 

každém kroku, jako to bylo ve městě. Uvnitř chaty si mohl i dědeček s tatínkem postěžovat 

na politiku a řízení státu a já měla konečně pokoj od sezení v lavici a poslouchání výuky. 

Nejednou jsme viděli někoho ze sousedů, jak ho vede policie k výslechu, proto jsme si tyhle 

pomluvy politiky nechávali vždy na doma nebo právě na chatu, kde bylo v okolí velmi málo 

lidí. 

Jakmile jsem uslyšela radostnou budovatelskou hudbu – stejnou, jako každý rok – 

přestala jsem snít o chatě, převlékla jsem se do svátečních bílých šatů, do vlasů uvázala 

rudou mašli, vzala si střapaté mávátko a vyběhla na ulici. Připojila jsem se ke smějícím se 

dětem, které radostně mávaly a zdravily všechny kolem.  

V prvních řadách šli dospělí s vlajkami, poté následovaly děti a ostatní občané. Průvod 

ukončovaly vozy s různými socialistickými úspěchy. 

Po celém průvodu jsme se s rodinou šli projít a přečíst si tabuli s novinkami. Zakabonila 

jsem se, když jsem četla další a další udání na prosté občany. Krádež, vycházení v době, 

kdy to nebylo povolené, neúčast na průvodu. Novinky se roznesly městem hodně rychle a za 

to jsem tuhle společnost tajně nenáviděla. Všichni na sebe házeli špínu jen proto, aby měli 

výhody a dostali nějaké další nedostatkové zboží. 

Jako každý den jsme jej ukončili doma u večeře s pomeranči jako malým sladkým 

dezertem a loučili se s tátou, který opět mířil do práce. 

Bývaly to tehdy těžké časy, ale přesto mi v paměti zůstaly i krásné vzpomínky na dětství 



prožité v době normalizace, na svátky a oslavy, které jsem prožila spolu s rodinou, na 

víkendy strávené na chatě. I přes nelehkou dobu plnou donášení, práce a nedostatku zboží 

se totiž přeci jen dokázali lidé semknout a žít hrdě s myšlenkou na samostatnou a 

svobodnou vlast. A jednoho dne si tento hrdý národ opravdu našel cestu až ke svobodné 

republice. 

 


