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HOLKY, KAM JSTE DALY ROZUM?
NedÄ›le, 22 Ãºnor 2009

KdyÅ¾ jsem Ä•etla dopis té dvacetileté dívÄ•iny, co se rozhodla chránit svého pÅ¯lroku abstinujícího pÅ™ítele, tak jsem si
vzpomnÄ›la na jinou pÅ™íhodu: moje bezva kamarádka taky chtÄ›la zachraÅˆovat jednoho blbce, co ho dokonce znala jen z
internetu... dala se s ním dohromady na dálku. Jednou jí dokonce zavolal mobilem v noci, Å¾e uÅ¾ je na dnÄ›, má u hlavy
nabitou devítku a chce se odprásknout, protoÅ¾e se rozvádí a jeho Å¾ena mu nechce nechat dÄ›ti v péÄ•i...

ÄŒtyÅ™i hodiny mu to rozmlouvala - posílala tam policii, jenÅ¾e nevÄ›dÄ›la ani, kde bydlí... pak volala mÄ› a protoÅ¾e jsem h
pokecu tak trochu víc neÅ¾ ona, tak jsem jí vytrhla telefon z ruky a zaÅ™vala na nÄ›ho, aÅ¥ neotravuje a odpráskne se, a jestli
neusly&scaron;ím tu ránu, tak tam dojedu osobnÄ› a zastÅ™elím ho sama, protoÅ¾e jsem kvÅ¯li nÄ›mu musela vstát z postele
ve Ä•tyÅ™i ráno...
No - tak Å™ekl, Å¾e ho to tedy moc mrzí a omlouvá se a zavÄ›sil... kámo&scaron;ka mÄ› pak málem seÅ
do rána nespala a on se jí ozval kolem poledne, Å¾e si to rozmyslel a Å¾e stojí za to Å¾ít... do týdne ho mÄ›la u sebe doma ...
kdyÅ¾ ho jeho Å¾ena vyhodila.
Jo a zbavila se ho aÅ¾ po nÄ›kolika letech, kdyÅ¾ ho zavÅ™eli za podvody. Ov&scaron;em
staÄ•il nadÄ›lat obrovské dluhy, vyÄ•erpat hypotéku na barák, na fale&scaron;né faktury spolu se svým bratrem, takÅ¾e jí
zbyly nakonec jen oÄ•i pro pláÄ•, rozestavÄ›nej barák, na kterém má exekuci, ale nemÅ¯Å¾e se s niÄ•ím ani hnout - nemÅ¯Å¾e
ho uÅ¾ dva roky prodat, protoÅ¾e ho nikdo nechce. A taková to byla chytrá a suprová baba... TeÄ• splácí 12 tisíc mÄ›síÄ•nÄ› z
hypo a pÅ¯jÄ•ky, dal&scaron;ích sedm za novej byt, protoÅ¾e z ubytovny ji po tÅ™ech letech vystÄ›hovali. TeÄ• ani neví, co je t
doma a nesedÄ›t v práci...
A to má dvÄ› holky, 13 a 14 let - nejhor&scaron;í byly ty poslední roky, kdy poÅ™ád Ä•ekala, aÅ¾
&bdquo;dostane peníze za prodanej hotel, prej asi 3 a pÅ¯l melounu, potom za prodaný pozemky dva melouny a nic..."
PoÅ™ád jen vykládala, jak mu musí pomoct dostat se zas do normálního Å¾ivota, a Å¾e je ráda, Å¾e je hodný na její dÄ›ti a ch
ji i s dÄ›tma a má je moc ráda a udÄ›lal by pro nÄ› v&scaron;echno, kdyby mohl... jen kdyby uÅ¾ mÄ›l ty peníze, co mu poÅ™ád
nechtÄ›li zaplatit.
V&scaron;echny kámo&scaron;ky uÅ¾ jí Å™íkaly, Å¾e on jen kecá, ale ona chtÄ›la vÄ›Å™it, Å¾e ty svoje
dostane.. KdyÅ¾ jsem jí Å™íkala, Å¾e je to magor a lháÅ™ a podvodník, tak prý ne, jen se mu to v Å¾ivotÄ› trochu nepovedlo
smÅ¯lu, Å¾ena ho o&scaron;kubala a on pÅ™itom miluje dÄ›ti a je zodpovÄ›dný... chachá - on byl tak zodpovÄ›dný, Å¾e mimo
neplatil bývalé ani alimenty, jenÅ¾e to komentovala tím, Å¾e chudák se stará o ni a její dÄ›ti a jeho bývalka má nového
manÅ¾ela a dal&scaron;í dítÄ›, tak aÅ¥ se stará on a nechce to po jejím miláÄ•kovi... jo, myslím, Å¾e kdyby jí Å™ekl, Å¾e za t
pÅ™iletí UFO a doveze mu diamanty za deset miliard dolarÅ¯, tak by mu to uvÄ›Å™ila... Gábina
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