
A venku zase sněží… 

 
Milý náš Hyný, je tu zase ta lednová noc „ze středy na čtvrtek“, už čtvrtá… Je pro mě pořád stejně 

těžké ji přečkat. Čas si pomalu vykračuje, tíživé 
vzpomínky se mi honí hlavou, ale vím, že za pár 
hodin jistojistě přijde ráno a světlo. Asi bych si na ni 
měla přivyknout, přijde s každým dalším rokem a tak 
pořád dál, dokud tu budu. Ale věř, Hyný, že je to 
tuze těžké. Tuhle noc „ze středy na čtvrtek“ za svoji 
kamarádku prostě nemůžu přijmout. Ani s ní 
nemůžu bojovat, jen tu tak spolu musíme vydržet do 
rána. Tu noc, jak píšeme s tátou v láskyplné 
vzpomínce na tebe, nám s tebou odešla i naděje. Ta 
naděje, která umírá poslední, prostě odešla a ani se 
neohlédla, nechala nás tam zhroucené uprostřed 
noci. Myslím, že jsme ji to dlouho nemohli odpustit, 
a i teď po třech letech nevím, jestli se na ni můžeme 
spolehnout. A tolik bychom ji zase potřebovali!  

 
Při prvním výročí jsem ti do dopisu napsala: „Dnes v noci, když jsem ti tenhle dopis psala, tak začalo 
sněžit. Stejně jako před rokem, kdy jsme vyšli zhroucení z nemocnice. Stáli jsme tam zasaženi 
smutkem, prázdnotou, bolestí. A v tom začalo drobně a tak tiše sněžit. Bylo to znamení, že jsi 
neodešel úplně, že s námi budeš JINAK.“ Když jsem si dnes dopis četla, musela jsem se smát. Vloni 
totiž také drobounce sněžilo, až jsme se divili, kde se ten sníh zrovna o této noci vzal. Dneska, Hyný, 
sněží teda fakt „hustě“. Je to naprostá krása. Na noční košili jsem si vzala bundu a šla jsem odhrnovat 
sníh. Všechno bylo tak nádherně bílé, čisté. Klid, jiskřivý sníh a já. Teda nejenom já, i naši psi. Říká 
se, že opakovaný vtip není vtipem, ale já pochopila, že se zase dobře bavíš. Naše Růženka 1. 12. 
porodila opět 7 černých štěňátek, tentokrát se opravdu muselo jednat o neposkvrněné početí, jinak si 
to neumíme s tátou vysvětlit! V šoku jsme byli jenom chvilinku, už jsme otrlí, a všechno jsme zvládli. 

Štěňata byla doma přes celé adventní 
období, přečkala i Tři krále a teď už je 
pouštíme do světa. Eminka s Žofinkou 
každé rozloučení hodně obrečí a já jim tolik 
rozumím. Když bylo štěňátkům několik dní 
(jo narodil se 1 kluk „Hýňa“ – na obrázku - 
a 6 holek!), seděli jsme všichni v chodbě a 
chovali si ty krásné kuličky, co se vešly do 
ruky. Žofinka řekla, že tohle je štěstí. Ta 
chvíle, kdy spolu sedíme v chodbě a 
hladíme štěňata, to že je opravdové štěstí! 
A je to tak, i přesto, že tu s námi nejsi, i 
přes to, čím jsme prošli, i přes to a možná 
právě proto si umíme vychutnat chvíle 
štěstí. O to víc, když jsme všichni spolu a 

když se to ještě nahlas pojmenuje, tak to je opravdu síla. Důležitá vzpomínka pro celý život. Takové 
chvíle si zarývám pod kůži, a když je mi nejhůř, tak pomáhají.    
 
Pomáhá i to sněžení. Díky za něj. Jestli to takhle půjde dál, tak příští rok můžeme čekat sněhovou 
kalamitu. A štěňata k tomu, ale tentokrát už prosíme béžová po mámě!  
 
S láskou máma a táta 
 
Emča a Ofu vzkazují:  

 
Hynenku, moc nám chybíš, pořád na tebe myslíme, pořád ti zapalujeme svíčky, pořád si vzpomínáme, 
jak jsi pařil v pokojíčku na počítači, a my jsme dělaly, že tam nejsme ☺. Díky za štěňata, ještě máme 
doma 2 holky, ale mamka nechce, abychom si jednu nechaly. Dnes uděláme doma show na tvoji 
počest. Snad se ti náš vzkaz líbí. Všichni tě moc pozdravují. Stav se za námi, čekáme tě ve snu.  


