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Bylo, nebylo, nedávno tomu. BÄ›Å¾né Ä•eské sídli&scaron;tÄ›, kde vyrÅ¯staly dvÄ› holÄ•iÄ•ky. Uplynulo pÄ›tadvacet let a jak se
v&scaron;echno zmÄ›nilo... MÄ›la jsem dobrou kamarádku Petru, se kterou jsme se znaly uÅ¾ od pískovi&scaron;tÄ›. Bydlely
jsme ve stejném paneláku, chodily do stejné &scaron;kolky, na základce i na gymplu sedÄ›ly v jedné lavici.

TeÄ• uÅ¾ se nestýkáme, dostaly jsme se kaÅ¾dá do jiných "kruhÅ¯". Ona do tÄ›ch o dost vy&scaron;&scaron;ích - patÅ™í
mezi Ä•eskou smetánku. &Scaron;lo to v&scaron;echno velice rychle: vdávala se ve dvaceti, zaÄ•ala se svým muÅ¾em
podnikat, úspÄ›ch jeden za druhým, postavili barák, v&scaron;echno jedinÄ› super, jedinÄ› znaÄ•kové, milióny v matraci. A aby
na to nebyli sami, udÄ›lali si dva synáÄ•ky. Její maminka, aby Petru&scaron;ka v&scaron;echno zvládala, se celá
natÄ›&scaron;ená obÄ›tovala. ZaÄ•ala jim dÄ›lat hospodyni a chÅ¯vu v jednom. Uklízela, prala, vaÅ™ila, Å¾ehlila, starala se o j
dva harantíky a samozÅ™ejmÄ› nedala na Petru dopustit. Oni jí za to dávali výplatu, vedli ji jako zamÄ›stnance firmy, takÅ¾e
maminka - s vidinou dlouhodobého starání se o dcerunÄ•inu famílii - ode&scaron;la ze svého docela pÄ›kného zamÄ›stnání.
PokaÅ¾dé, kdyÅ¾ jsme se potkaly (aÅ¥ s jednou nebo druhou), mohly se ze sebe navzájem poserinkat. Zásadní obrat
v&scaron;ak nade&scaron;el, kdyÅ¾ se po Ä•ase do rodného mÄ›sta vrátila PetÅ™ina ménÄ› vydaÅ™ená mlad&scaron;í sestra
PÅ™ivedla s sebou malé nemanÅ¾elské dÄ›cko, jehoÅ¾ otec tou dobou sedÄ›l za nÄ›jaký penÄ›Å¾ní delikt. JelikoÅ¾ nemÄ›la
kam s miminem jít, pÅ™istÄ›hovala se k mamince. NÄ›jakou - kratinkou - dobu to &scaron;lo. Ale velice brzo zaÄ•aly problémy
maminka uÅ¾ nebyla Petru&scaron;ce k dispozici Ä•tyÅ™iadvacet hodin v jednom kuse a obÄ•as se dokonce stalo, Å¾e k nim
vily vzala i tu malou vnuÄ•ku. To se ale vÅ¯bec nelíbilo pánovi domu, protoÅ¾e "co si o nich budou sousedi (ta jejich okolní
rychlokva&scaron;ná High Society) myslet, jaké Å¾e to má pÅ™íbuzné, kdyÅ¾ její sestra Å¾ila s chlapem, který je teÄ• v
kriminále!" Nakonec to skonÄ•ilo tak, Å¾e maminku témÄ›Å™ na hodinu propustili, Å¾e nemají peníze. Prý je potÅ™ebují, aby
klukÅ¯m postavit bazén (zní to dobÅ™e, co? vymÄ›nila matku za bazén) Ale spí&scaron; to bylo tak, Å¾e on si prostÄ› dupnul a
tak se stalo. V té dobÄ› bylo té mámÄ› uÅ¾ nÄ›co pÅ™es padesát, takÅ¾e do dÅ¯chodu daleko. Tu pÅ¯vodní práci nedostala tenkrát ode&scaron;la celkem nafofr, tak jí to dali znát - prostÄ› nic vhodného volného nebylo. ProtoÅ¾e si jinou práci si
najít nemohla, zaÄ•ala uklízet. To uÅ¾ se ale vÅ¯bec "nenosilo", aby do jejich vily chodila matka-uklizeÄ•ka, takÅ¾e s ní
pÅ™eru&scaron;ili ve&scaron;keré kontakty.
V&scaron;echno mÄ› to pÅ™ekvapilo, dÅ™ív bych to do Petry nikdy neÅ™ekla
taková rozumná, normální, spolehlivá kamarádka, mÄ›la jsem ji ráda. Ale za tím v&scaron;ím stojí její povedený manÅ¾el
podnikatel - Petra neudÄ›lá nic, co by jí nedovolil, pán a vládce pevnÄ› drÅ¾í otÄ›Å¾e rodiny v rukou, diktuje, co kdo mÅ¯Å¾e a
ne. PÅ™itom sám nenechá jednu Å¾enskou na pokoji, vÄ›rnost vyÅ¾aduje jen od ní.
Nedávno jsem mluvila s tou druhou
sestrou. Å˜íkala, Å¾e maminka svoje vnuky nevidÄ›la uÅ¾ léta. A u Petry je nyní její tchýnÄ›, které dÅ™ív nemohla pÅ™ijít na
Petru&scaron;ka jí Å™íká maminko a mluví o ní pÅ™esnÄ› stejnÄ›, jako o své vlastní matce pÅ™ed nÄ›kolika lety. Tahle mami
ov&scaron;em daleko lep&scaron;í pozici, synáÄ•kovi se jen tak nezo&scaron;kliví. Paula
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