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Bydlím v celkem malém mÄ›steÄ•ku a skoro v&scaron;ichni se tu dobÅ™e známe. Taky tu bydlí moje kamarádka Kamila.
PÅ™ed více neÅ¾ 29 lety jsme se obÄ› narodily ve stejný den. Jsme tedy stejnÄ› staré, chodily jsme do stejné &scaron;koly,
máme stejný okruh známých, a pochopitelnÄ›, slavíme narozeniny ve stejný den. A v tom je ten problém.

ZpoÄ•átku, jako dÄ›ti, jsme nÄ›kdy slavily narozeniny dohromady, ale Kamila má velkou rodinu, má je&scaron;tÄ›
dal&scaron;í tÅ™i sourozence, spoustu dal&scaron;ích pÅ™íbuzných, a tak oslava byla vÅ¾dy více o ní, neÅ¾ o nás obou. Kdy
slavíme kaÅ¾dá zvlá&scaron;Å¥, tak zas vÄ›t&scaron;ina na&scaron;ich spoleÄ•ných pÅ™átel se musí rozhodovat kam má jít.
Tento rok nám tedy bude 30, coÅ¾ jsou velké narozeniny a já jsem &ndash; jak jinak - pozvána na oslavu ke Kamile.
Na na&scaron;e narozeniny. Ov&scaron;em uÅ¾ se taky mnohokrát stalo, Å¾e jsem tam sice byla, ale brzy ode&scaron;la,
neboÅ¥ se v&scaron;echno toÄ•ilo jen kolem ní, já byla tak nÄ›jak mimo; ale narozeniny mám pÅ™ece já taky&hellip; Ne,
neÅ¾árlím, jen je mi z toho smutno. Je to tak totiÅ¾ vÅ¾dy - napÅ™ed Kamilina oslava a pak jdu domÅ¯, a tam je ta moje malá
soukromá.
UÅ¾ od malinka to bylo pro mÄ› stresující &ndash; kdyÅ¾ mÄ›la Kamila narozeniny, tak její mamka pÅ™i&scaron
do &scaron;koly s velikým dortem a balónama a hurá, slavila se Kamila. Moje rodina ani já s ní nijak soupeÅ™it nechceme (a
taky na to nemáme), ale mÄ› to trápí a uÅ¾ jsem probreÄ•ela hodnÄ› narozenin. A slavit v jiný den nechci. ProÄ• bych
ustupovala.
JenÅ¾e i kdyÅ¾ udÄ›lám svou oslavu, tak hodnÄ› kamarádÅ¯ si bude muset vybrat, a to se mi zdá nefér i vÅ¯Ä•i
nim; nehledÄ› na to, Å¾e jak Å™íkám, její oslavÄ› se nevyrovnám. SouÄ•asná situace - jsem pozvána na její narozeniny a
nevím, co dÄ›lat. Kamila je hodná, kamarádíme se, a já bych ji ráda popÅ™ála, ale ne na moje narozeniny. A kulaté k
tomu!
Nevím si s tím v&scaron;ím rady.
PETRA
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