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Tohle je nÄ›co tak hnusnÃ©ho, co vÃ¡m budu psÃ¡t, Å¾e kdo mÃ¡te choulostivÄ›jÅ¡Ã- Å¾aludek, tak to radÄ›ji neÄ•tÄ›te. Jsem
necelÃ© dva roky, ale pÅ™edtÃ-m jsme spolu Å¾ili jako partneÅ™i. Po narozenÃ- dcery jsme se vzali a nastÄ›hovali se k
manÅ¾elovÃ½m rodiÄ•Å¯m. A tak teÄ• mÃ¡m tu odpornou moÅ¾nost, zblÃ-zka zaÅ¾Ã-t to, o Ä•em by se mi ani v nejhorÅ¡Ã-m
nezdÃ¡lo.

KdyÅ¾ jsme jeÅ¡tÄ›
nebydleli pohromadÄ›, tak jsme k nim jezdili na nÃ¡vÅ¡tÄ›vy a to bylo vÅ¡echno
fajn. ProtoÅ¾e to se tchÃ¡n tak nÄ›jak drÅ¾el. On je totiÅ¾ neuvÄ›Å™itelnÃ© prase.
VÅ¯bec nebere na nikoho ohled, jen tedy na cizÃ-, coÅ¾ jÃ¡ uÅ¾ nejsem. VÃ-te, on si
vÅ¯bec nebere Å¾Ã¡dnÃ© servÃ-tky â€“ prdÃ-, krkÃ¡, pÅ™iÅ¡ernÄ› chrchlÃ¡, plive a to vÅ¡echno i u
stolu, nebo pÅ™ed vÅ¡emi. MnÄ› je z toho stÃ¡le na zvracenÃ-. A kdyÅ¾ to Å™eknu manÅ¾elovi,
tak se jen napÅ™ed smÃ¡l, Å¾e jsem netykavka, a Å¾e si zvyknu, Å¾e jeho tÃ¡ta je uÅ¾
prostÄ› â€žtakovejâ€œ.

Ze zaÄ•Ã¡tku jsme
mÄ›li v sobotu a v nedÄ›li spoleÄ•nÃ© obÄ›dy, ale to jsem po pÃ¡rkrÃ¡t
vzdala, protoÅ¾e jsem tam prostÄ› sedÄ›t nemohla. KdyÅ¾ jsem to Å™Ã-kala tchÃ½ni, tak
to bylo to samÃ© â€“ jsem holt mÄ›stskÃ¡ fajnovka, tÃ¡ta je poÅ™Ã¡dnej chlap, a Å¾e tedy
jestli chci, tak mi bude dÃ¡vat jÃ-dlo extra a mÅ¯Å¾u si ho snÃ-st u nÃ¡s v pokoji. CoÅ¾ jsem pÃ¡rkrÃ¡t udÄ›lala, ale teÄ• jsem p
vÅ¡echny jÃ¡ ta Å¡patnÃ¡. ManÅ¾el je v tomhle pÅ™Ã-padÄ› zcela ve vleku rodiÄ•Å¯,
coÅ¾ nikdy pÅ™edtÃ-m nebylo.

HledÃ¡m podnÃ¡jem
a s manÅ¾elem se dost kvÅ¯li tomu hÃ¡dÃ¡me. On je doma spokojenÃ½, i kdyÅ¾ my si
tady Å¾ijeme v soukromÃ-, tak ale zase tak moc soukromÃ- nemÃ¡me. ProÄ• prÃ½
mÃ¡me platit nÄ›komu cizÃ-mu, kdyÅ¾ tady mÃ¡me vÅ¡echno zadarmo. A tak to tak nÄ›jak
pytlÃ-kujeme. ZatÃ-m Å¾Ã¡dnÃ© penÃ-ze navÃ-c nemÃ¡me, jÃ¡ jsem na mateÅ™skÃ©. A u naÅ¡ich bydlet to nehrozÃ-, majÃ- m
a to tam jeÅ¡tÄ› s nimi je mÃ¡ mladÅ¡Ã- sestra. TchÃ¡n je sice vÄ›tÅ¡inou pryÄ•, buÄ• je v prÃ¡ci, nebo nÄ›kde se svou
partou. Je to myslivec, chodÃ- do hospody, a to pak taky je dost slyÅ¡etâ€¦ Ale kdyÅ¾ je doma, tak chodÃ- klidnÄ› i k nÃ¡m, pÅ™
si sednout s kafem a povÃ-dÃ¡ si s manÅ¾elem. To by mi nevadilo, jenÅ¾e jÃ¡ pak abych vÄ›trala... Nebo jdu zas jÃ¡ za tchÃ½
Jinak by mi tohle bydlenÃ- vÅ¯bec nevadilo, jeho mÃ¡ma je hodnÃ¡, ale je prostÄ› na to zvyklÃ¡ a myslÃ- si, Å¾e jÃ¡ si zvyknu
taky. CoÅ¾ tedy nehrozÃ-.
VyÄ•Ã-tÃ¡m si uÅ¾,
Å¾e jsem tohle nemÄ›la dopustit, Å¾e kdybychom si rovnou nÄ›kde vzali podnÃ¡jem, tak
to bylo lepÅ¡Ã-. Takhle snad mi jednoho dne rupnou nervy a odstÄ›huju se alespoÅˆ
jÃ¡.
MyslÃ-te, Å¾e jsem
opravdu hysterka a netykavka? Å½e bych si mÄ›la zvyknout, protoÅ¾e â€žtakovÃ½ je
kaÅ¾dÃ½ poÅ™Ã¡dnÃ½ chlapâ€œ?
DORKA
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