Kudlanka

TEN SI TO DOBÅ˜E SPOÄŒÃ•TAL...
PondÄ›lÃ-, 28 Ä•ervenec 2008

Ahoj Danielo, nevím, jestli je to problém, nebo jestli je to normální v Å¾ivotÄ›. Tedy to, co popí&scaron;u... Mám skoro 8
letou dceru, o kterou se starám, protoÅ¾e je nemocná. Jsem tedy doma na "péÄ•i o dítÄ›". Mám i partnera - je jím mÅ¯j druh
a otec dítÄ›te, a jsme spolu jiÅ¾ dost dlouho - 11,5 roku. PochopitelnÄ›, Å¾e mám problém. Jen - nevím, jak to mám napsat a
jak zaÄ•ít.
Musím napsat, Å¾e mÅ¯j partner si mÄ› nechtÄ›l nikdy vzít a ani mi to také nikdy nenavrhl.
Asi pÅ™ed rokem se rozho
budeme stavÄ›t domeÄ•ek. On posledních 5 let podniká a daÅ™í se mu docela dobÅ™e. Tak se rozhodl financovat
v&scaron;echno sám a také rozhodovat v&scaron;echno sám; ode mÄ› chce, abych mu jenom pomáhala se
v&scaron;ím, v&scaron;echno, mimo to, abych se na té stavbÄ› nÄ›jak podílela, prostÄ› aby mi tedy vÅ¯bec nic nepatÅ™ilo. Já
za tÄ›ch spoleÄ•ných 11 let vlastnÄ› vÅ¯bec nic nemám, v&scaron;echno je na partnera. O na&scaron;i dcerku se moc
nezajímá, vychova je jenom na mÄ› a snad si umíte pÅ™edestavit, Å¾e není jednoduchá.
A ted s tím domeÄ•kem: uÅ¾ jsme
tom nÄ›kolikrát bavili, ale zbyteÄ•nÄ›, stojí si jen za svým. Já si taky nÄ›co spoÅ™ím i kdyÅ¾ jsem doma, a tak bych byla ráda,
kdyby to mohlo být na&scaron;e spoleÄ•né, nÄ›jak na pÅ¯l, abychom mÄ›ly taky svÅ¯j domov, nÄ›co jistého i pro dceru.
Ale o
mi oznámil, Å¾e mi nevÄ›Å™í, a tak bude v&scaron;e na nÄ›j. Ale chce, abych tam bydlela a starala se o domeÄ•ek, Ä•ekala vÄ
doma, aÅ¾ pÅ™ijde z práce, starala se 24 hodin dennÄ› o domácnost a o dceru. Myslím si, Å¾e to je od nÄ›ho pÄ›knÄ› sobeck
si myslím, Å¾e dÅ™íve moÅ¾ná taková doba byla, ale dnes to tak uÅ¾ nefunguje, A tak vás v&scaron;echny prosím o radu, jes
mám do toho jít (tedy do té stavby) nebo ne, pÅ™edem vám v&scaron;em za va&scaron;e názory dÄ›kuji. Alena
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