
Mů j ž ivot v době  covidově  

 Někdo s opatřeními ministerstva zdravotnictví nesouhlasí. Myslí si, že lidí se musí promořit. 

Stále se najdou tací, kteří budou tvrdit, že tu nic není. 

 Někdo s opatřeními souhlasí. Ví, že se musíme chránit, aby neonemocněli ti méně zdraví 

lidé.  

 Někdo je už tak apatický, že to ani nevnímá – jako například já. Funguje tak, jak stát nařídí. 

Bez výhrad.  

 Ale všichni se shodneme, že musíme táhnout za jeden provaz, abychom tuto nemoc dokázali 

porazit.  

 

 Nejdřív jsem karanténu vnímala jako prázdniny. S kamarády jsme slavili, až nás museli 

učitelé napomínat. Mou ideu brzy narušil stoh úkolů, který se k mé nelibosti každým 

čtvrtkem násobil. Čas se přehoupl do poloviny dubna a já jsem se začala bát. Bála jsem se, co 

se děje, bylo to velké neznámé, což pro autistu, jako jsem já, bylo nesmírně těžké. Pamatuji 

si, jak jsem se tenkrát rozbrečela, toho prvního března ve čtyři hodiny. Dodneška jsem vám 

schopná říct, že jsem zrovna jedla vafle a pan moderátor měl modré sako. Úzkostlivě jsem 

vyhlížela lék, protože jsem věřila, že nás té hrůzy zbaví. Jak naivně jsem doufala, že v květnu 

bude konec. Veškerá komunikace se vsunula do malé krabičky známé jako mobilní telefon. 

Pomalu jsem se cítila sama. Dočista sama.  

Prázdniny se staly vysvobozením. Ach, jak jsem byla nadšená, že nemusím nosit ty roušky, 

které mě dávily, že jsem směla vidět kamarádku, která mi tak chyběla! Příchodem října se 

však vše vrátilo. Distančí výuka se zlepšila, zatímco moje psychika šla prudce dolů. Přestávala 

jsem vnímat okolí a stáhla se do svého nitra. Doteď mi dělá problém vzpomenout si, co jsem 

měla předchozí den k večeři. Nikdo mě moc nechápal, protože neumím mluvit o svých 

emocích. Umím to vyjádřit slovy na papír, ale nahlas to říct nedokážu. Při životě mě trošku 

drželo to, že jsem se přihlásila na sociální síť jménem Wattpad. Našla jsem tam spoustu lidí, 

kteří měli, jako já, zálibu v literatuře. Začala jsem se věnovat počítačové grafice, což mi také 

dělalo velkou radost.  

Největším světlem však byla má kamarádka. Poznala jsem ji nedávno, ale už nyní je jedním 

z nejdůležitějších lidí v mém srdci. Od začátku ví, že jsem jiná, ta divná holka s autismem, 

přesto je tu se mnou a kdykoliv mi napíše, srdce mi poskočí a na tváři mi vyvstane úsměv.  

 

Přese všechnu mou apatii zde však jsou lidé, kteří si plně uvědomují, co se děje. Například 

moje maminka. Úzkostlivě sleduje čísla nakažených a pevně dbá na všechna nařízení vlády. 

Doufá, že se co nejdříve vrátíme do školy. To, co jsem odsuzovala, teď vítám jako 

vysvobození. Vím, že nic mi nepomůže více, než školní lavice.  

Babička je zase schopná porovnat druhou světovou válku, obsazení Německem a okupací 

Sovětským svazem v roce 1968 s dnešní situací. Když se nad tím zamyslíte, čistě teoreticky 

můžeme říct, že válka a světová pandemie se hodně podobají. Můžeme říct, že jsou 



„vyrovnané“. Při válce se samozřejmě člověk více bál. Babička mi vyprávěla, že se vždycky při 

bombardování krčila pod stolem a klepala se strachy. Když jsem se jí na toto téma ptala, 

leskly se jí slzy v očích. Avšak věděli jste, proti komu bojujete. Proti nacistům. Němcům. Měli 

jste ke komu směřovat zlobu, a tím pádem se vzchopit a být silnější. Pokud teď nechodíte 

s mikroskopem zvětšeným o tisíc procent přilepeným k oku, svého nepřítele nenajdete. O to 

je váš strach silnější. A beznadějnější. Nevíte, netušíte, a nevědomost je něco, co vás bude 

ubíjet.  

 

I v karanténě však vykvetlo poupě naděje a nových, lepších věcí. Jak jsem již zmiňovala, 

naučila jsem se počítačovou grafiku, za což jsem moc vděčná. Největší úspěch však 

zaznamenala moje maminka. Byla dlouholetý kuřák, a to dost silný. Vyprávěla mi, že když 

viděla přeplněné nemocnice, řekla: „Já si tady tak hyzdím zdraví, zatímco v nemocnicích 

nestíhají! Musím s tím něco udělat.“ Mamince se to povedlo. Třetí měsíc nekouří a já jsem na 

ni nesmírně pyšná.  

 

Kdybych měla něco vzkázat, bylo by to asi tohle: 

Nevzdávejte se. Bojujte. Buďte jako naši předkové – stateční, houževnatí a vytrvalí. Když oni 

ve středověku zvládli mor, proč my nezvládneme koronavirus v novověku?  

Velké díky také patří všem v přední linii – tímto bych chtěla poděkovat všem sestřičkám, 

doktorům a záchranářům, kteří za nás nasazují životy. To jsou praví hrdinové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


