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Byla jsem celkem nad&scaron;ená, Å¾e bydlím s tak exotickou &bdquo;rodinou", ale ostatní vÄ›ci byly tragédie. Paní sice
byla taková pÅ™átelská aÅ¾ odevzdaná, ale doma nebyla skoro vÅ¯bec. Ráno odcházela je&scaron;tÄ› dÅ™ív, neÅ¾ se malá
Essi u mÄ› v pokoji probudila, a veÄ•er pÅ™icházela tak v devÄ›t, v deset. KromÄ› studia si tato single mother je&scaron;tÄ›
vydÄ›lávala, a kdesi jinde mÄ›la i pÅ™ítele.
VÅ¯bec jsem nevÄ›dÄ›la, kde si mám hledat &scaron;kolu a jak vyÅ™ídit doÄ•asné povolení na policii. To, Å¾e sdílím s d
pokoj, Å¾e se nemÅ¯Å¾u poÅ™ádnÄ› umýt, Å¾e dÄ›lám v&scaron;echno, protoÅ¾e prostÄ› v bytÄ› nikdo jiný není, bylo jen na
nemám slíbené peníze. Paní chodila domÅ¯ tak pozdÄ›, Å¾e jen stihla Å™íct, Å¾e agentuÅ™e zavolá zítra a &scaron;la spát. M
Essi stále breÄ•ela, Å¾e chce maminku, coÅ¾ není divu, kdyÅ¾ jí nevidÄ›la celé dny. S malými dÄ›tmi jsem zku&scaron;enosti
nemÄ›la, ale jsem zodpovÄ›dná a dÄ›lala jsem v&scaron;echno tak, jak mi paní v rychlosti ukázala, v&scaron;echno ohlednÄ›
krmení a pÅ™ípravy dÄ›tských jídel. OhlednÄ› ostatních dÄ›tských potÅ™eb jsem se Å™ídila tím, co bylo jednodu&scaron;e zap
maminku jsem nahradit nedokázala.
KdyÅ¾ mi do&scaron;lo, Å¾e koupelna se sama nespraví, Å¾e byt se nenafoukne
vznikl dal&scaron;í pokoj pro mÄ› a slíbené peníze se taky neukáÅ¾ou, Å¾e na &scaron;kolu Ä•as být ani nemÅ¯Å¾e, protoÅ¾
&bdquo;available", a zároveÅˆ jediný dospÄ›lý s malou, od tmy ráno do tmy veÄ•er, a to sedm dní v týdnu, tak jsem si zjistila
dal&scaron;í kontakty na jiné agentury. Ta moje originální mÄ›la v dodatku smlouvy napsáno, Å¾e v pÅ™ípadÄ› nespokojenosti
se bude zji&scaron;Å¥ovat, kdo je na vinÄ›, a jedna strana bude &bdquo;oznaÄ•ena za viníka" (pokud odsoudí mÄ›,
po&scaron;lou mÄ› domÅ¯), vylouÄ•ila jsem ji tudíÅ¾.
NÄ›co takového mi bylo nepÅ™íjemné; Å¾alovat, dokazovat, dovoláv
ne, to se mi nechtÄ›lo. NechtÄ›la jsem se v té cizí zemi nechat soudit a odsoudit, prostÄ› jsem zapátrala po jiných
agenturách a na&scaron;la si jinou rodinu, indickou, v LondýnÄ›. Paní prý má dÄ›ti dvÄ›, a uÅ¾ se na mÄ› moc tÄ›&scaron;í.
V&scaron;e po telefonu. Moje stávající lady, kdyÅ¾ jsem jí Å™ekla, Å¾e nejsem takhle spokojená a budu si muset hledat práci
jinde, tak to ukonÄ•ila velmi rychle a ráznÄ›. &bdquo;Ale musí&scaron; odjet zítra, pak nÄ›co mám a nehodí se mi to."
Na&scaron;tÄ›stí Indové mÄ› potÅ™ebovali co nejrychleji, tak jsem odjela. Na cestu mi dokonce moje AfriÄ•anka koupila
Ä•okoládu. Roze&scaron;ly jsme se pÅ™átelsky, bylo mi to líto, ale prostÄ› to za daných podmínek jinak ne&scaron;lo.
NechtÄ›la jsem zÅ¯stat bez svého pokoje, soukromí, bez &scaron;koly (paní ani netu&scaron;ila, Å¾e mám na nÄ›co
takového právo), a nelíbilo se mi poru&scaron;ení smlouvy v mnoha bodech. Nehledala jsem chybu nikde. Sama jsem
byla je&scaron;tÄ› pitomá, paní zase nemÅ¯Å¾e za svoje pomÄ›ry, a kde vázla komunikace smluvních podmínek mezi
agenturou a rodinou, to nevím. V&scaron;ak co by Ä•lovÄ›k chtÄ›l, kdyÅ¾ vlastnÄ› nikomu za zprostÅ™edkování peníze nedal,
to mám.
PÅ™ijela jsem do Londýna, uÅ¾ trochu otrkanÄ›j&scaron;í. Uvítala mÄ› opÄ›t lady, tentokrát jen snÄ›dá, a její dv
Odvezla mÄ› do docela hezkého domeÄ•ku, na první pohled opravdu moc hezký. Jen na ty Ä•eské pomÄ›ry uvnitÅ™ stísnÄ›ný.
vám mají i schody úzké a krátké, aby u&scaron;etÅ™ili místo. Vejde se tam tak polovina chodidla. Pokoje jsou tak
maximálnÄ› dva na tÅ™i metry, setkala jsem se pozdÄ›ji i s men&scaron;íma, nÄ›co jako kumbál na ko&scaron;Å¥ata.
První
probíhaly dobÅ™e, pomáhala jsem paní jak jsem mohla a dovedla, pÅ™ebalovala dítÄ›, pÅ™ipravovala dÄ›tská jídla, uklízela. P
mi dokonce Å™ekla, jak se dostanu do &scaron;koly a záleÅ¾elo jí na tom, abych se zapsala. NevaÅ™ila jsem, protoÅ¾e se va
indická kuchynÄ›, stra&scaron;nÄ› pálivá, vÅ¯bec jsem nevnímala rozdíly chutí, v&scaron;echno jednodu&scaron;e v puse
hoÅ™elo. Mezi sebou mluvili svým jazykem, takÅ¾e jsem toho moc neodposlechla. Se mnou mluvila anglicky, takÅ¾e jsem brzy
umÄ›la slovíÄ•ka jako zamést, vytÅ™ít, plínka, atd. ManÅ¾el úÄ•etní chodil domÅ¯ aÅ¾ veÄ•er, na první pohled seriózní a tichý
Ocenila jsem i to, Å¾e v okolí je trochu Å¾ivo, nÄ›jaký ten newsagent, nÄ›jaký shopík, Å¾e kdyÅ¾ jedu do &scaron;koly, projdu
shopping center a tak dále. Jen ty domluvené peníze byly problém. Prý mi zaplatí v&scaron;e, ale aÅ¾ budu odcházet.
Zatím mi budou dávat patnáct liber týdnÄ› a zbytek budu mít u nich jako v sejfu. KdyÅ¾ pÅ™i&scaron;el den volna, jela jsem do
centra na památky, a dal&scaron;í týden do galerií, muzeí, na leti&scaron;tÄ› a do botanické zahrady, tak jsem si to
vynahradila. Peníze staÄ•ily na víkendovou travel card i pár suvenýrÅ¯ a poÅ™ád jsem mÄ›la je&scaron;tÄ› zásobu z domova...
AndÄ›la(pokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ›)

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 6 December, 2022, 11:33

