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Ondro, Ondrášku,

když píši tohle vzpomínání, jsou Velikonoce. Před šesti lety jsme je trávili spolu v nemocnici, 
přesně si pamatuji tolik detailů... Byli jsme na transplantační jednotce, malovali jsme vajíčka 
barvami na sklo. Byla tam s námi Betynka s Bibi, pamatuji si, jak mamince Evě přivezli příbuzní 
bramborový salát a syrová vajíčka...Vzpomínám na  takový zvláštní vzduch a také na to, že jsem 
večer usínala na motolské ubytovně přesvědčená, že všechno dobře dopadne a Ty půjdeš v září zase 
do školy.
Raději ale vzpomínám na dobu před nemocí. Na  Tvoje pohotové reakce a odzbrojující argumenty 
při všech  průšvizích. Paní učitelka  říkala, že jednou budeš prezidentem, na všechno jsi měl 
okamžitě deset odpovědí.
Pamatuji si na Tvoji třídní důtku za to, že jsi na školním cvičném poplachu na ředitelčino „POZOR“ 
zakřičel před celou školou „POHOV!“
Nebo na to, když Ti v nemocnici mladá sestřička Ilonka řekla, ať si dojdeš pro prášek na sesternu, 
že ona už necítí nohy, jak Tys jí okamžitě odpověděl, že je cítíš až k nočnímu stolku.../už zase 
nemocnice/.
Anebo  tenkrát, když si na novém koberci udělal mastnou skvrnu a řekl si: „Neboj mamčo, až 
přijdeš z práce, tak tam nic nebude.“ A nebylo, protože jsi to vyřízl svým kapesním nožíkem.
Nezapomenu na to, jak jsi mi v 10ti letech k Vánocům koupil hlavolam ježka v kleci a tátovi 
20 dkg špeku, protože ho má rád. 
Nebo jak ses nám ztratil na Pražském maratonu a my jsme tě s Míšou objevily v koutku pro 
ztracené děti. Svoje slzy a radost, že nás vidíš, jsi maskoval chlapským: „No kde stéééé, vy se pořád 
někde ztrácítééé...“



A jak jsi uměl s vážnou tváří parodovat scénky a televizní reklamy! My jsme Tě s Míšou natáčely 
a brečely jsme  při tom smíchy.
V 6ti letech  jsi na mě křičel, že jestli Tě nebudu poslouchat, tak se prostě lyžovat nikdy nenaučím.
Byl jsi nesmírně pracovitý a zručný. Nikdy jsi nelhal a ochotně jsi za všechny průšvihy nesl trestíky. 
Nikdy ses nesnažil z ničeho lacině vybruslit. 
A já jsem šťastně  přihlížela tomu, jak z neposedného rošťáka vyrůstá člověk, který si dokáže 
poradit v každé situaci.
Ondro, Ondrášku, byla s Tebou neskutečná legrace! 
O to větší pak bylo to ticho....  
Neboj, nebrečím.
Mám Tě moc ráda a tolik bych Tě chtěla pohladit,vidět a slyšet...živého.
Cítím Tě kolem sebe, myslím, vzpomínám.. nestačí mi to.
Promiň ty slzy...
Stýská se mi.

Tvoje mamča




