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 Na mého syna Martina vzpomínám každý den.           
Znovu a znovu si vybavuji naše společné 
zážitky. Nikdy nezapomenu na jeho galantnost, byl to 
pravý gentleman a to už od malička. Vždycky mi nosil 
kytičky a různé dárečky. Dnes mi to moc chybí.

Matýsek (tak jsme mu odmalička říkali), mi moc 
obohatil život tady na zemi a jsem nesmírně ráda, že 
tu se mnou mohl být, alespoň ten vyměřený čas, do 
jeho 14ti let.

Některé vzpomínky mě dovedou rozesmát 
dodnes.  Jednou jsme se procházeli po louce, v době 
kdy mohlo být Martínkovi asi tak 2 roky. Viděli jsme 
čápy a malý Matýsek prohlásil: „Mami támhle jsou 
čápi, pojď pryč, aby nám náhodou nepřinesli nějaké 
cizí dítě.“

Jak rostl, snažil se mi pomáhat v domácnosti. Okolo jeho 5ti let vyčistil na chalupě kamna tak, že 
vybíral popel a házel ho za sebe. Celá kuchyně byla od sazí. 

Když mu bylo asi 7 let utekl z domova a to ze solidarity s nejlepším kamarádem. Odpoledne mi volá 
do práce a říká: „Mami, my jsme utekli, ale teď jsme se ztratili. Poraď nám, jak se dostaneme domů.“

Také jsme hodně cestovali po světě a dodnes si prohlížím ty krásné fotky a myslím na ty chvíle, kdy 
nám v jednom čínském fast foodu objednal menu číslo dvě čtyřikrát. Samozřejmě to mělo být naopak, 
takže jsme čínské polévky s jednou nudlí měli až nad hlavu.

Moje japonská přítelkyně dodnes vzpomíná na vzájemnou konverzaci v angličtině s Martinem, během 
její návštěvy v Praze. Celou dobu probírali názvy zvířat a nemocí, což byly témata, která zrovna 
Martin probíral ve škole.

Na naší poslední dovolené v Bulharsku jsme byli v kavárně a Martin si odskočil na pány. Najednou 
vyběhl a křičel: „Mami někdo ukradl záchod!“ Tak to bylo jeho první setkání s tureckým záchodem.

Den před nehodou byl pro mě ten nejkrásnější. Martin se mi svěřil, jaké děvče se mu líbí a probírali 
jsme spolu taktiku, jak na holky. 

Mnoho zážitků a vzpomínek je nesdělitelných. Letos by Martinovi bylo 17 let. Teď je tu strašně 
prázdno. 

Matýsku, jsi moje láska a tak to navždy zůstane.
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