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CO S TAKOVÃ•M TATÃ•NKEM?
ÄŒtvrtek, 28 srpen 2008

Dobrý den, zaÄ•nu rovnou k vÄ›ci. MÅ¯j bývalý manÅ¾el si kupodivu vzpomnÄ›l, Å¾e dÄ›ti mají prázdniny a tak si je na tento po
týden vzal k sobÄ›. Nic proti tomu nemám, nejsem z tÄ›ch matek, co urputnÄ› brání otcÅ¯m vidÄ›t svoje dÄ›ti. U nás je to
spí&scaron; naopak, i kdyÅ¾ "táta" je to spí&scaron; na baterky. Tak jsou u nÄ›j od pátku.

Volám jim zhruba ob dva dny, na chviliÄ•ku, jen chci sly&scaron;et, jak se mají a pod. StejnÄ› tak vÄ•era: volala jsem a zved
to star&scaron;í, &scaron;estiletý, Davídek. Ptám se jak se má a co dÄ›lá, on odpoví, Å¾e neví, jestli mi to mÅ¯Å¾e Å™íct a
odtáhne se od telefonu, kde sly&scaron;ím, jak se ptá otce a babiÄ•ky jestli mi to mÅ¯Å¾e Å™íct. Oba souhlasí.
TrpÄ›livÄ›
Ä•ekám, rozhodí mÄ› to, ale nesmím nic dát znát. Davídek mi vykládá, Å¾e je od úterý nemocnej, Å¾e má vysokou horeÄ•ku
a zvrací, není mu dobÅ™e. Je&scaron;tÄ› chvilku si povídáme, potom chci k telefonu mlad&scaron;ího, Ä•tyÅ™letého
&Scaron;imona. Sly&scaron;ím mluvit babiÄ•ku, jak Å™íká, aby se pochlubil, Å¾e má koupený nový auta. &Scaron;imon to
zopakuje a pak si normálnÄ› spolu vykládáme, co dÄ›lají. Nakonec chci k telefonu exmanÅ¾ela, doufám, Å¾e mi
popí&scaron;e, jak na tom David vlastnÄ› je. Odpoví, Å¾e se nemám starat, vyléÄ•í ho. Pak je&scaron;tÄ› dodává, Å¾e kluci za
mnou nechcou - to jako tÅ™e&scaron;niÄ•ku na dort.
PÅ™ipadá mi, Å¾e Ä•ím víc jsem v pohodÄ›, tak oni musí kopat. Tohle
nepochopím. AÅ¥ ubliÅ¾ujou mÄ›, ale ne dÄ›tem. Minulý mÄ›síc jsem Å™e&scaron;ila se &Scaron;imonem jednu vÄ›c. ZaÄ•al
najednou ani ve dne nechtÄ›l chodit sám na záchod, tvrdil, Å¾e se bojí duchÅ¯. To mÄ› zarazilo, &Scaron;imon totiÅ¾ není
Å¾ádný oÅ™ezávátko, niÄ•eho se nikdy nebál. Tak jsem se ptala, a &Scaron;imon se pak rozvykládal, Å¾e mu babiÄ•ka s
taÅ¥kem Å™íkají, Å¾e máme doma duchy a stra&scaron;idla... Co na to Å™íct? SnaÅ¾ím se z klukÅ¯ vychovat poctivý a slu&s
lidi. Nechci, aby se jednou chovali jako jejich táta. A Ä•ekám, Å¾e snad Ä•asem pochopí, Ä•eho se ten "táta" na nich vlastnÄ›
dopou&scaron;tí. Já sama bych je chtÄ›la pÅ™ed ním bránit, ale nevím jak a jestli vÅ¯bec mÅ¯Å¾u.

Simon
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