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PondÄ›lÃ-, 15 leden 2018

Bylo mi &scaron;estnáct pryÄ• a potkala jsem první lásku. Tehdy to byla opravdová láska.. JenÅ¾e - mÅ¯j kluk byl voják
a neÅ¾ jsem to staÄ•ila Å™íct aspoÅˆ mámÄ›, otec to uÅ¾ vÄ›dÄ›l. A Å™ádil... A vyhroÅ¾oval... A snaÅ¾il se mi to rozmluvit t
sná&scaron;el hloupé pomluvy. Ale já se nedala, lásku jsem si pÅ™ed rodiÄ•i uhájila.

Mamka byla trochu smíÅ™livÄ›j&scaron;í, ale i ona mÄ›la pÅ™ed mým otcem respekt. Nakonec byl i pozván na odpoledn
kávu a seznámil se nejprve s mámou, potom i s otcem, který ho znal z kasáren. ZaÄ•ali jsme spolu trávit víkendy,
jednou já k jeho rodiÄ•Å¯m, druhý víkend on k nám. SkonÄ•ila mu vojna a na&scaron;e láska rozkvetla. Já jsem tehdy
je&scaron;tÄ› studovala a on se taky rozhodl, Å¾e bude studovat pÅ™i zamÄ›stnání. Ale jeho matka naznala, Å¾e by mÄ›l být
na&scaron;im víkendÅ¯m a on by se mÄ›l spí&scaron; vÄ›novat studiu. Aby prý mÄ›l dost Ä•asu na odpoÄ•inek po práci a pÅ™i
studování... Od té doby to &scaron;lo z kopce, myslím ná&scaron; vztah. Jeho matka totiÅ¾ zasahovala do v&scaron;eho.
AÅ¥ to bylo kino, nebo divadlo, já jí ho prý kradla a to ona nemohla dopustit. No, a on se zas nedokázal mamince
postavit, vÅ¾dycky plnil v&scaron;echna její pÅ™ání. Nakonec jsme se roze&scaron;li, nemÄ›lo to Å¾ádnou cenu, já uÅ¾ nemÄ
sílu paní matce odporovat. Tak to pochopil i on. A po roce a pÅ¯l bylo po lásce.

Byla jsem nÄ›jakou dobu sama, dokonÄ•ila &scaron;kolu a nastoupila do zamÄ›stnání. V kanceláÅ™i jsme sedÄ›ly Ä•tyÅ™i Å¾
já byla nejmlad&scaron;í a snaÅ¾ila jsem se odvádÄ›t práci dobÅ™e. A jednou jsem potkala na chodbÄ› hezkého,
usmÄ›vavého muÅ¾e, podle vidÄ›ní byl star&scaron;í. Po nÄ›jaké dobÄ› mÄ› oslovil a pozval na kávu, pak na veÄ•eÅ™i a zaÄ•
spolu chodit. Po asi pÄ›ti mÄ›sících si mÄ› chtÄ›l vzít. Byl rozvedený a platil na dvÄ› dÄ›ti. A mÅ¯j otec opÄ›t Å™ádil, opÄ›t si o n
v&scaron;echno zji&scaron;Å¥oval a nahlas mÄ› varoval, prý od nÄ›ho jeho manÅ¾elka musela odejít, protoÅ¾e jí byl opakovan
nevÄ›rný a byl na ni dost hrubý. Já to ov&scaron;em nesly&scaron;ela, nevidÄ›la, zase jsem konala podle sebe.
Vzali jsme se, po pár týdnech jsem otÄ›hotnÄ›la a po dal&scaron;ích týdnech jsem uÅ¾ (tÄ›hotná a pÅ™ed porodem) dosta
facku za to, Å¾e jsem zapomnÄ›la koupit sirup do vody. Jeho výpady se zaÄ•aly opakovat, zaÄ•al rozbíjet i zaÅ™ízení, drahý fo
snubní prsteny ... Já v&scaron;ak nemohla nic dÄ›lat, rodiÄ•e mÄ› vykázali z bytu, prý jsem uÅ¾ jednou ode&scaron;la a tak si
to musím vyÅ¾ít... Po mateÅ™ské jsem nastoupila zpátky do práce, máma si synka vzala pÅ™es týden k sobÄ›, muÅ¾ovi toti
moc vadilo, Å¾e si doma uÅ¾ívám. Po pÅ¯l roce jsem byla zase tÄ›hotná.... po pÄ›ti letech zase a pak zase. To poslední
tÄ›hotenství jsem uÅ¾ pÅ™eru&scaron;ila. On si uÅ¾íval s Å¾enami, nijak se tím netajil a já lítala z práce do práce: po práci
nakoupit a rychle domÅ¯ vaÅ™it a uklízet, s dÄ›tmi udÄ›lat úkoly a je&scaron;tÄ› vyprat. Automatická praÄ•ka byla podle nÄ›j
zbyteÄ•ná. Tak utíkala léta, já byla utrápená poÅ™ád víc a víc. KdyÅ¾ ode&scaron;ly dÄ›ti z domu, na&scaron;la jsem si
práci; kamarádka potÅ™ebovala prodavaÄ•ku do svých potravin, já se tam pÅ™es týden nastÄ›hovala, domÅ¯ jsem si jezdila
jenom prát. Nikomu jsem vÅ¯bec nescházela, dÄ›ti mÄ›ly své Å¾ivoty, muÅ¾ byl rád, Å¾e má celý byt pro sebe.
A teprve tam, v té vesniÄ•ce, kde jsem u kamarádky prodávala, jsem potkala svého souÄ•asného muÅ¾e. Opravdového
parÅ¥áka do Å¾ivota. Je to uÅ¾ patnáct let a já si tu lásku opatruji jako oko v hlavÄ›. A je to vzájemné... TakÅ¾e jsem se
nakonec i já doÄ•kala opravdu krásné, romantické lásky. Je nám moc dobÅ™e, z Moravy jsme ode&scaron;li do Prahy a
ani na chviliÄ•ku nelitujeme.
HANKA TULIPÁN
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