
Aký bol náš rok 2003?

JANUÁR - Zvykáme si na sneh namiesto paliem a oceánu... Prehupli sme sa do druhej 
polovice tehotenstva, drobček kope ako futbalista, začínam chodiť na tehotenský 
telocvik a prednášky... Tomi pracuje od decembra vo firme LOGICA.
FEBRUÁR -  Suchá slnečná zima pokračuje, ešte stále sa po večeroch a víkendoch 
zvítavame so širokým okruhom známych, priateľov...
MAREC - Pred nastúpením do vláčika (či skôr rýchlika) "RODIČOVSTVO" sme si 
upevnili naše manželstvo absolvovaním výborneho kurzu RUTH v Nitre. Po dlhom 
váhaní sme kúpili dopravný prostriedok (auto :-). Potešili sme sa návšteve z Kalifornie a 
oslávili Babičkinu 80-ku v Chynoranoch.
APRÍL - Konečne sme sa po skoro 6 mesiacoch dočkali našich  200 kg batožiny z 
Kalifornie čo sme si poslali loďou (a mali doraziť ešte pred Vianocami 2002). Ledva sme 
to všetko stihli vybalit, oprať vecičky pre drobčeka (po tých mesiacoch v podpalubí tak 
"zaujímavo voňali") a už klopal na dvere tohto sveta. Paľko Gerard sa narodil 28. 4. a 
sestričky mu napísali do papierov 4070 gramov a 52 cm. Je zdravý a krásny. 
MÁJ -  Ako asi u každých rodičov pri prvom dieťatku, aj naše prvé dni a týždne su plné 
prekvapení, únavy, nestíhania, váhaní, bezmocnosti, ale najmä radosti, totálneho 
šťastia, nepoznaného naplnenia, údivu a vďaky Bohu za to krehké človiečatko, 
Palčiatko. Pozeráme sa naňho stále, ako papá, spinká, zíva, šermuje s ručičkami, robí 
grimasy a usmieva sa zo sna... a stále tomu nemôžeme uveriť, že ho máme. 
JÚN -  Presne na 6. výročie našej svadby 21.6. sa Palino v krste stal oficiálne Božím 
dieťaťom. Na druhý deň mala moja sestra Adka zásnuby, čiže radosť dvojaká! A v deň 
Palinovho 2. výmesačia a deň pred jeho prvými meninami sme sa s ním vybrali na prvý 
"veľký výlet" - do Veľkých Levárov na chalupu Tominových rodičov. Zvládol to na 
jednotku.
JÚL -  Počasie nám už dva mesiace aspoň slabo pripomína Kaliforniu, našťastie Palino 
tie horúčavy celkom dobre zvláda (darmo, Kalifornčan sa v ňom nezaprie :-). A aby 
nostalgia bola úplná,  opäť sme prijali našich milých priateľov z Kalifornie. Tominov Ocko 
mal 70 rokov. Obyčajné dni nám narušilo ešte 6 dní, ktoré som s Paľkom strávila v 
nemocnici. Ale je to bojovník.
AUGUST - Prvý raz sme si vyskúšali aké to je byť bez Tomina - bol totiž na 2 týždne na 
školení v Prahe. No, je to veru lepšie s ním...  Palino sa veľa smeje, bľaboce, rád sa 
kúpe (a málo spí :-)
SEPTEMBER -  Celý bol v znamení návštev - z Írska, Floridy i Kalifornie a krásnej 
svadby v rodine - vydávala sa moja sestra Adka (Miško, vitaj v rodine!). Samozrejme 
obrovským zážitkom bola aj návšteva Sv. Otca v Petržalke. Veľa našich známych čaká 
bábätko, okrem iného to práve zistili aj naši švagrovci (Tominov brat Andrej so žienkou 
čakajú na máj 2004). A Tominova Omama oslávila 90. narodeniny.
OKTÓBER - Dáko sa rozsvadobnieva - dve svadby v rodine (bratranec a sesternica) a 
Paľkova prvá veľká cesta na Liptov do Ludrovej. A zvládli sme aj prvé vysoké horúčky 
(dospíme to asi na dôchodku). Tomi nastúpil do novej roboty.
NOVEMBER - Daľšie dve svadby - pre zmenu v jeden deň v dvoch rôznych mestách. 
Paľko už bude vedieť manželský sľub naspamäť... Teraz má 7 mesiacov, 7 a pol kila, 73 
cm, 7-krát v noci sa budí (na rozdiel od 1. polroku kedy v noci spával  skoro ukážkovo). 
Kúpili sme  už vysokú stoličku kde sa dlávi jablčkom, banánom, hroznom...
DECEMBER - Prvý Advent a Vianoce v trojici... aké boli? To sa dozviete "někdy 
příště"....


