
11. června 2021 

Má drahá, 

 

už jsou tomu téměř dva roky, co svět zachvátila pandemie, jejíž bytí ovlivnilo 

život každého. A nejspíš to bude mít značný dopad i na dobu ,,poté ". Já sama 

jsem tomu ze začátku nedávala žádnou váhu. Jen jsem jakoby plula na lodi a 

nechávala se unášet vlnou událostí, co šly se mnou. Při první Covid vlně jsem 

měla možnost pozorovat lidstvo okolo sebe a došla jsem k závěru, že jsou jen tři 

typy lidí. Za prvé ti, kteří to berou naprosto v pořádku, Však ono to nějak 

dopadne. Za druhé ti, kteří to hnali do extrému a nakupovali veškeré trvanlivé 

potraviny, jako by se snad na nás řítila zombie apokalypsa, či co. No a za třetí tu 

byli tací, co to brali jen jako nějakou komedii, Já prostě rouškou nosit nebudu! 

Ale jak šel čas, ty roušky se tak nějak staly naší součástí. Jednoduše, když už jsme 

se někam chystali, přiřadili jsme k mobilu, klíčím a peněžence roušku nebo 

respirátor.  

Když vláda nařídila celorepublikovou karanténu, žáci byli štěstím bez sebe z 

toho, že se ulijou na dva týdny (jak si tehdy všichni naivně mysleli) ze školy. 

Nebylo tomu tak. Náhle se ale dostavilo uvědomění nevýhod. I mně, jakožto 

introvertovi, začal chybět kontakt s mými přáteli. A co Ti budu povídat. Být 

zavřená 24/7 v jednom domě se svou rodinou není nic, co by zrovna přispívalo 

mému duševnímu zdraví. A byl tu další problém, který se týkal bez výjimky všech 

studentů - distanční výuka. A byl to vlastně problém? Na to by Ti asi každý 

odpověděl jinak. Já říkám: občasná ztráta pozornosti, bolesti zad či hlavy kvůli 

sezení u počítače, nežádoucí technické problémy nebo zbytečný stres. Ale 

všichni si byli vědomi toho, že jsme se v téhle situaci octli náhle a snažili se 

k sobě být vstřícní a tolerantní.  

Ale přece jen to mělo i nějaké klady. Lidi to přimělo zastavit se a vybočit ze svého 

zažitého stereotypu, který provozovali automaticky již po několik let . Začali si víc 

vážit přírody, když to bylo jediné místo, kam mohli jít na čerstvý vzduch bez 

roušky. Najednou bylo na všechno více času. Na rodinu, na věci, co nás baví,     

na sebe.. Tak či tak jsme nasbírali nové zkušenosti. Ty už máš ale další nové 

zkušenosti a určitě mi dáš za pravdu, že tahle doba byla vskutku neobyčejná. 

S láskou 

Tvé mladší já, 13 let 

Veronika Ondroušková 


