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KAMARÃ•D - MÅ®J? DCERY?
StÅ™eda, 08 Å™Ã-jen 2008

UÅ¾ jsem tady zas, je mi tady s vámi bájeÄ•nÄ›, ráda Ä•tu, miluju pÅ™íbÄ›hy - i ty rady. A samozÅ™ejmÄ› mám plno problémÅ
které sama neumím Å™e&scaron;it. I kdyÅ¾ mi to nikdo nevÄ›Å™í, dokonce ani ta psycholoÅ¾ka kdysi. DoporuÄ•ila mi, Å¾e s
nemám zabývat tÅ™eba podomním prodejem, protoÅ¾e: "Evo, bála bych se, Å¾e kdyÅ¾ si od vás nic nekoupím, pÅ™iváÅ¾et
k Å¾idli a budete muÄ•it tak dlouho, dokud pÅ™ece jen ze mnÄ› nÄ›co nekápne."

VýbornÄ› by mi prý slu&scaron;ela policejní uniforma, mohla bych být uÄ•itelka, dozorkynÄ› ve vÄ›zení. To je zpÄ›tná vazba
jednoho vzdÄ›lávacího kurzu. UvnitÅ™ se ale klepu strachy, málem i kdyÅ¾ mám jít nakoupit. Ale teÄ• ten mÅ¯j dal&scaron;í
problém: Já mám kamaráda. Potkala jsem ho v práci, &scaron;éfoval na&scaron;emu týmu asi &scaron;esti nebo
osmi lidí. Byla to speciální práce pro maloobchody v rÅ¯zných mÄ›stech. PÅ™i&scaron;la jsem a &scaron;éf mi zaÄ•al
pomáhat, nakoupil tÅ™eba spoustu vÄ›cí ve slevÄ›, pak je rozdával, a nejvíc mnÄ›.

Poprvé jsem tenkrát poznala, jak se Ä•lovÄ›k cítí na pozici "první dámy", kdyÅ¾ se stane pÅ™ítelkyní &scaron;éfa a musí
závisti ostatních holek. ZávidÄ›ly jen trochu, dalo se to celkem pÅ™eÅ¾ít, já s ním tehdy navíc fyzicky nemÄ›la nic, jen se
nechala od nÄ›j rozmazlovat. JenÅ¾e já mám taky dceru. Poznal ji, kdyÅ¾ jí bylo asi deset. ZaÄ•ali jsme spolu chodit ven i
mimo práci, do cukrárny a podobnÄ› a brali ji s sebou. VÅ¾dycky jsme se bájeÄ•nÄ› bavili, jenÅ¾e pak zaÄ•al rozmazlovat ji,
a najednou moc. A jednou jsem od ní dostala dopis - stydÄ›la se mi to Å™íct, Å¾e prý se ji zkou&scaron;el líbat. UdÄ›lala jsem m
scénu a kontakt pÅ™eru&scaron;ila.

JenÅ¾e - pak na vánoce jsme mu s malou zase napsaly, jak se má. A rozhodnutí mu napsat a tenkrát s ním strávit
&Scaron;tÄ›drý den, bylo oboustranné. HodnÄ› pÄ›stuju dÅ¯vÄ›ru mezi mnou a mou dcerou. Mockrát jsem o nÄ›m s malou
mluvila dÅ™ív, neÅ¾ jsme mu napsaly. Výsledek je, Å¾e teÄ• spolu obÄ•as jdeme na nÄ›jakou akci. Mé kamarádky mi tohle ne
odpustit. On mÄ› prý jen vyuÅ¾ívá ke kontaktÅ¯m s ní. Ale on si k ní nic nedovolí a tÅ™eba takové odpoledne strávené na akci
pro rodiny s dÄ›tmi je zábava, myslím, pro v&scaron;echny. Nebo spoleÄ•né vaÅ™ení. Je to jednou za Ä•as, ale je to legrace,
váÅ¾nÄ›, pro v&scaron;echny tÅ™i.
Lidi si prý svÅ¯j osud utváÅ™ejí sami. Tak jsem pÅ™eÄ•etla tuny filozofických knih, na
zjistila, Å¾e existují vykládací karty... atd. MÅ¯j Å¾ivot zaÄ•al ovládat nÄ›kdo jiný - Osud. KdyÅ¾ Vá&scaron; osud ovládá nÄ›kd
jiný, není to zrovna procházka rajskou zahradou. Tak tÅ™eba jsem vyrÅ¯stala mezi psy a vÅ¾dycky chtÄ›la psa. Namísto toho
jsem posbírala nÄ›kolik koÅ¥at - bydlela jsem tehdy na vsi - a dala jim domov. KdyÅ¾ vyrostly, utekly a mnÄ› zbyla jedna
koÄ•iÄ•ka.
Evina
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