Kudlanka

NEZDÃ•RNÃ• JUNIOR
ÃšterÃ½, 16 prosinec 2008

Milé Kudlanky a Kudlánci, ráda si Ä•tu va&scaron;e pÅ™íspÄ›vky; obÄ•as i nÄ›co pÅ™ipí&scaron;u, Ale nemyslela jsem, Å¾e b
se mohla i já dostat do situace, kdy budu potÅ™ebovat nestrannou radu do Å¾ivota. KaÅ¾dopádnÄ› uÅ¾ pÅ™edem vám dÄ›k
kladné i záporné názory - Ä•lovÄ›k si z nich vÅ¾dycky nÄ›co vezme. A ted k mému problému - jsem podruhé a snad uÅ¾
opravdu &scaron;tastnÄ› vdaná (uÅ¾ nÄ›kolik let).
Mám dvÄ› dÄ›ti - holku starou 10 a kluka 13 let, kteÅ™í Å¾ijí s námi. MuÅ¾ má z prvního manÅ¾elství taky dvÄ› dÄ›ti - k
let. A tady, jak správnÄ› tu&scaron;íte. je kámen úrazu. Nemám pocity. jaké obÄ•as mají mladé druhé novomanÅ¾elky,
vím, do Ä•eho jsme &scaron;li (oba), to je v pohodÄ›. Ale: letos na jaÅ™e se onen jeho nejstar&scaron;í syn (18) po
&bdquo;dohodÄ›" pÅ™estÄ›hoval k nám - k tatínkovi. Matka ho totiÅ¾ uÅ¾ absolutnÄ› nezvádla, popravdÄ› se ani moc nesnaÅ
MÄ›l pÅ™es 80 neomluvených hodin, a kdyÅ¾ pÅ™i&scaron;el doporuÄ•ený dopis ze &scaron;koly o hrozbÄ› vylouÄ•ení, chlap
stÄ›hoval...
&Scaron;koda jen, Å¾e i kdyÅ¾ jeho máma vÄ›dÄ›la, Å¾e tam nechodí, ale nic neudÄ›lala, ani nám to neÅ™ek
hlavní je to, Å¾e jsme v&scaron;e se &scaron;kolou vyÅ™e&scaron;ili, je&scaron;tÄ› mu dali moÅ¾nost nápravy, od dubna do
Ä•ervna vytáhl Ä•tyÅ™i pÅ™edmÄ›ty, ze kterých propadal (ale nejspí&scaron; jenom proto, Å¾e jsem se s ním uÄ•ila a dÅ™ela
pÅ¯lnoci). No, roÄ•ník dodÄ›lal, nyní je ve tÅ™eÅ¥áku, zatím do &scaron;koly chodí, ALE... Kdykoli po nÄ›m chci, aby se napÅ™
nachystal si vÄ›ci do &scaron;koly nebo vÅ¯bec nÄ›co do &scaron;koly dÄ›lal - zaÄ•íná opÄ›t lhát a podvádÄ›t, chová se ke
mnÄ› opravdu dost o&scaron;klivÄ›. VÄ›t&scaron;inou pouze sedí u poÄ•ítaÄ•e na chatu nebo ICQ a nevnímá nic okolo. Nedej
boÅ¾e, Å¾e by ho nÄ›kdo vyru&scaron;il a nÄ›co po nÄ›m chtÄ›l... Je docela zlý a sprostý - na mne. Na otce si nedovolí. Uzná
manÅ¾el vÅ¾dy stojí pÅ™i mnÄ›, to je má opora. JenÅ¾e taky není poÅ™ád doma.
A ted mi prosím poraÄ•te - jak se mám
chovat? Mám stále jen dál dÄ›lat policajta, hlídat co kde vyvádí a nutit ho k uÄ•ení, psaní se&scaron;itÅ¯, uklízení svého
pokoje apod. a nechat si za to jen nadávat a hádat se s ním? Nebo to mám hodit za hlavu, &bdquo;v&scaron;ak to
není mÅ¯j syn" a nechat v&scaron;echno na otci? BohuÅ¾el, ten je ale dost nedÅ¯sledný, takÅ¾e se bojím, Å¾e kluk prostÄ›
&scaron;kolu nedodÄ›lá. A pÅ™itom dodÄ›lat ji musí, protoÅ¾e se rukama neuÅ¾iví - je totiÅ¾ i Ä•ásteÄ•nÄ› tÄ›lesnÄ› postiÅ¾
moje velké trápení znáte - poradíte mi? DÄ›kuju mnohokrát, Katka
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