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Jsou tomu právě tři roky, co se mé kolegyni narodila holčička. Krásná, trochu opožděný dáreček
pod stromeček. Učiněné Jezulátko Určitě přinesla spoustu radosti. Bohužel i drobný problém.
Babička postavila celou situaci buď anebo. Buď já nebo to dítě.
Nechápete? Ani já zpočátku nechápala. Do té doby byla babička takřka dokonalá. Vodila
Anetku do školky a Pavlíka do školy, rozvážela je do kroužků a nakupovala jim dárečky. No,
chápete dobře, Jezulátko přišlo na svět jako třetí dítě. A co čert nechtěl. Jako nemanželské.
Moje kamarádka se totiž rozvedla, když byly Anežce dva roky a Pavlíkovi čtyři.Už ji nebavilo
tolerovat neustále nevěry svého muže. Dva troky žila sama. Potom s seznámila s Radimem a
počala další dítě. A to byl právě kámen úrazu.
Babička byla nejprve spokojená. Radim byl inženýr, tudíž dobrá partie. Postará se o ta dvě
nebožátka, co je matka připravila o otce. Právě tak si totiž rozvod své dcery přeložila. Co koho
zajímá nějaká nevěra, jinak byl přece její exmanžel takřka dokonalý. Okouzlující společník,
úspěšný podnikatel, ji i děti zahrnoval dárky a péčí. Tedy, hlavně těmi dárky. Z takové
pohodičky se přece neutíká. No a ta husa utekla. A co víc, ještě otěhotněla s chlapem, který si
ji ani nevzal. Právě tím těhotenstvím se Radim potenciální tchýni velmi znelíbil.. Měl přece
pečovat o děti již narozené, ne plodit další! Babička se snažila narození Jezulátka zabránit, jak
to jen šlo. Prosila, plakala, vyhrožovala. Nakonec vyslovila ultimatum. Jestli se narodí, práh
jejího bytu nikdy nepřekročí. A ona skončí se svou dcerou jednou provždy. Nemá přece právo
přivádět na svět další děti, když ty dvě své ani nedokáže zabezpečit. Každé další bude přece
ujídat ze společného talíře. A co víc, udělá definitivní tečku za nadějí, že se pan úspěšný
podnikatel jednou přece jen vrátí.
Jsou to tři roky. Babička se svou dcerou už nepromluvila. Jezulátko, které se mimochodem
jmenuje Klárka ještě neviděla. I když, možná ano, ale tváří se, že neexistuje. Dárky dál kupuje
jen Anetce s Pavlíkem., kterým se snaží pořád dokola vysvětlovat, že Klára není žádná jejich
malá sestřička, ale nemanželský parchant. No, i takhle někdy dopadnou Jezulátka.
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