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VÅ ECHNO TU UÅ½ JEDNOU BYLO...
PondÄ›lÃ-, 04 srpen 2008

Známe je v&scaron;ichni (respektive my v&scaron;echny): Å¾eny, které se vetÅ™ou do spoleÄ•nosti s jasným cílem. Urvat
nÄ›jakého chlapa dÄ›j se co dÄ›j, rodina-nerodina. UÅ¾ ani nevím, kdo tenkrát pÅ™ivedl Eriku do na&scaron;í party, ale na prvn
pohled bylo jasné, o co jí jde... rozvedená s malým synem, vyzbrojená na lov. S kaÅ¾dým muÅ¾ským byla hned kamarádka a
více neÅ¾ druÅ¾ná.

VÄ›t&scaron;ina rozumných chlapÅ¯ ji velice rychle prokoukla, ale vÅ¾dycky se najde nÄ›jaká ta obÄ›Å¥. V na&scaron;em p
podlehl chytré Erice Radek. Je ov&scaron;em otázka, Ä•í to bylo vítÄ›zství&hellip; Radek za sebou v krátké dobÄ›
nemilosrdnÄ› spálil v&scaron;echny mosty. Opustil Å¾enu Ilonu i malého synka - se slovy, Å¾e Erika je pro nÄ›j
&ldquo;ekonomický rozvoj&rdquo;. Opu&scaron;tÄ›ná Ilona byla &ldquo;jen&rdquo; vyuÄ•ená prodavaÄ•ka, proti
stÅ™edo&scaron;kolaÄ•ce, hovoÅ™ící tÅ™emi jazyky a s patÅ™iÄ•ným postavením, nemÄ›la &scaron;anci. A tak byla svatba
dva v samých radovánkách a bez starostí. Láska je slepá a Erika si mÄ›la v&scaron;imnout, Å¾e Radek neprojevuje
sebemen&scaron;í zájem o svého prvorozeného synka. Pak se stalo, co se mÄ›lo stát (nebo snad nemÄ›lo?). O slovo se
pÅ™ihlásil nový Å¾ivot. AÄ• vÄ›t&scaron;inou bývá poÅ¾ehnáním, stal se v tomto pÅ™ípadÄ› zaÄ•átkem konce. Erika si pÅ™e
Å¾e stejnÄ› jako ona se nové situaci pÅ™izpÅ¯sobí i Radek. JenÅ¾e - ten nic takového nemÄ›l v úmyslu. Erika pÅ™estala vydÄ
a on se &ldquo;necítil být povolán&rdquo; Å¾ivit rodinu.
Párkrát byl i bez práce a Å¾ivotní úroveÅˆ nové rodinky &scaron;la
rychle dolÅ¯. Erika dlouho vÄ›Å™ila známému Å¾enskému bludu: KvÅ¯li mnÄ›&hellip; Radek ale dál dával pÅ™ednost
kamarádÅ¯m a to se milé lovkyni, která najednou nemohla chodit s ním, zaÄ•alo zajídat. Velká láska se pomalu
vytrácela a zÅ¯stala jen zloba, hádky a kÅ™ik. Dnes uÅ¾ jsou rozvedení. Radek má (jak se to v&scaron;echno opakuje!)
nový &ldquo;ekonomický rozvoj&rdquo; &ndash; prý lásku, nevím. MoÅ¾ná &ndash; teÄ• uÅ¾ snad Å¾ádné dal&scaron;í dítÄ›
nehrozí, takÅ¾e tÅ™eba na&scaron;el Å¾enu svého Å¾ivota.
Erika se pÅ™estÄ›hovala, Ä•ím dál víc utápí své zklamání ve skleniÄ•ce vína. Její malá dcerka poznává nové a nové strýÄ•ky.
A Ilona, ta první opu&scaron;tÄ›ná? Dnes dÄ›kuje Bohu, Å¾e Å¾ivot &scaron;el, tak jak &scaron;el. Sama vychovává syna,
po letech si na&scaron;la známost a je spokojená.
Ainny
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