PIKANTNÝ ROZHOVOR

najstaršie
remeslo
Často si ani neuvedomíme,
v akej uponáhľanej dobe
žijeme. Niektoré životné
udalosti nás však dotlačia k
takým rozhodnutiam, aké
by sme za normálnych okolností nespravili. Veľa ľudí si
nevie ani predstaviť, koľko
sebazaprenia a odvahy musí
v sebe človek mať, ak sa chce
napriek všetkým nástrahám v
živote uživiť, no nielen seba,
ale veľa krát aj svoje deti, či
celú rodinu. Reč je o ženách,
ktoré si musia na živobytie
zarábať vlastným telom. V
spoločnosti často odsudzovaná práca, no my sme
nabrali tú odvahu a pozreli
sme sa aj na druhú stranu
mince a dozvedeli sme sa, čo
to všetko obnáša a čo bolo
dôvodom rozhodnúť sa pre
prácu takejto spoločníčky.
Avšak pre dodržanie súkromia sme sa rozhodli
nezverejniť meno a ani podnik.
F: Dobrý deň .Prišli sme zo zdravotky
v Poprade a chceli by sme sa s Vami
porozprávať o dôvodoch a spôsobe
života, ktorý momentálne vediete.
Vyzeráte veľmi mladá, môžem sa
opýtať na váš vek a ako dlho už túto
prácu vykonávate?
Spoločníčka: Ahoj. Takže tento rok
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budem mať 35 rokov a v podstate
to trvá už asi 10 rokov.
F: To už naozaj nie je krátka doba.
Aké boli dôvody, alebo čo vás k
tomuto viedlo?
Spoločníčka: Vlastne hlavný dôvod
sú financie. Dedina, z ktorej pochádzam, je “hladová dolina” a
získať dobre ohodnotenú prácu je
veľmi ťažké.
F: Máte aj nejakého partnera alebo
niekoho, o koho sa musíte ešte
postarať?
Spoločníčka: Donedávna som bola
vydatá a mám aj dve úžasné deti.
No v manželstve to nevychádzalo
veľmi dobre. Manžel bol nezamestnaný, ale nechcela som, aby mojim
deťom niečo chýbalo.
F: Vedel o tom váš manžel ?
Spoločníčka: Áno, ale vôbec to
neriešil. Nemôžem povedať, že by
mu to nejako vadilo.
F: Ako ste sa k práci „spoločníčky“
dostali?
Spoločníčka: V podstate cez jednu
moju známu.
F: Ako vyzerá Váš pracovný deň?
Spoločníčka: Môj pracovný deň
je oddychový, keďže pracujem

prevažne v noci.
F: Stane sa niekedy, že máte úplne
pokojnú noc?
Spoločníčka: Záleží to od dátumu v
kalendári, či je víkend alebo pracovný týždeň.
F: Máte aj nejakú inú prácu alebo
nie ?
Spoločníčka: Momentálne nie, ale
uvažujem o tom.
F: Viete si predstaviť, že by ste s
týmto už navždy skončili ?
Spoločníčka: Záleží to od okolností,
ale myslím, že áno.
F: Ako je to zo zdravotného
hľadiska?
Spoločníčka: Samozrejme, že
chodíme na pravidelné prehliadky.
F:Ďakujem Vám veľmi pekne za
rozhovor a prajem veľa šťastia do
budúcnosti.
Myslím, že sme vám aj takto
priblížili situáciu ženy, s ktorou
život pekne vybabral. No treba si
uvedomiť, že toto nie je ojedinelý
prípad. Nemali by sme zatvárať oči
a odsudzovať, či ponižovať takéto
ženy. Veđ predsa len vykonávajú
najstaršie remeslo...

