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Milá Kudlanko, tak jsem se dnes rozhodla ti napsat, snad je to tím, Å¾e mám pocit, Å¾e poslední dobou opravdu nevím, jak
dál. NedÄ›je se mi zas nic svÄ›toborného, nikdo není váÅ¾nÄ› nemocný, z práce nikoho nevyhazují, ale já mám uÅ¾
del&scaron;í dobu dojem, Å¾e jsem v nÄ›jakém vzduchoprázdnu. KaÅ¾dý den je v&scaron;echno stejné, nÄ›kdy hor&scaron;í,
nÄ›kdy lep&scaron;í. Funguju.

V práci je to takové, jako to zná asi vÄ›t&scaron;ina lidí. DÄ›lám si to své, snaÅ¾ím se nevyboÄ•ovat, pracuju co moÅ¾ná
nejlíp, abych si to splnila a výplatu dostala. PochopitelnÄ›, Å¾e mám na pracovi&scaron;ti i jednu slu&scaron;nou krysu,
takovou Å¾enskou, co v&scaron;echno ví líp, hlavnÄ› o mojí práci a nesmírnÄ› ráda mÄ› pouÄ•í. Ale i to zvládám. NÄ›kdy bych
sice nejradÄ›ji u&scaron;krtila, ale pak se podívám na hodinky a vím, Å¾e odsud zmiznu a do rána od ní bude pokoj.
Nakoupit, uvaÅ™it, uklidit, nÄ›co doma zaÅ™ídit... Máme dvÄ› dÄ›ti, takÅ¾e i takové ty bÄ›Å¾né starosti s nimi. ObÄ•as nÄ›jak
obÄ•as nÄ›jaký jejich prÅ¯&scaron;vih, ale na&scaron;tÄ›stí zatím v&scaron;e v normálu. ManÅ¾elství? Jsem vdaná 14 let,
vlastnÄ› bych mÄ›la být ráda, Å¾e uÅ¾ tak dlouho, protoÅ¾e kolem mne jsou vÄ›t&scaron;inou samé rozvedené, rozvádÄ›jící s
nebo dlouhodobÄ› svobodné. TÄ›ch pár, mezi které je&scaron;tÄ› patÅ™ím, to asi také nemá jednoduché. Na jednu svou
kamarádku bych sázela, jaké ona má, narozdíl od vÄ›t&scaron;iny, bájeÄ•né manÅ¾elství, závidÄ›níhodného manÅ¾ela a
najednou jsem ho pÅ™i jedné mé náv&scaron;tÄ›vÄ› rodiÄ•Å¯ potkala. NeuvÄ›Å™itelná náhoda: právÄ› vycházel tam z jednoho
bytu a louÄ•il se s Å¾enskou. JednoznaÄ•nÄ› milenci. Nebylo mu dobÅ™e, kdyÅ¾ vidÄ›l, Å¾e jsem to já, nemohl tu&scaron;it,
mám rodiÄ•e... Nakonec jsem zjistila, Å¾e uÅ¾ to je u nich dlouho na draka, kaÅ¾dý si jede po svém, vlastnÄ› spolu Å¾ijí hlavn
kvÅ¯li dÄ›tem a firmÄ›. Firma se dÄ›lit nedá, dÄ›ti nakonec by &scaron;ly...
A dostávám se k tomu, co jsem zjistila a proÅ¾ila
nedávno. Jak jsem stará, tak jsem hloupá a naivní. Nedávno jsem dávala manÅ¾elovi do prádelníku sloÅ¾ené prádlo
(jako vÅ¾dy, prosím, nikde jsem nijak nehrabala!) a vzadu byl schovaný balíÄ•ek. Nebyl nijak zalepený, tak jsem se podívala:
bylo tam takové to dovádivé Ä•ervené prádýlko, moje velikost. U toho taková kupovaná cedulka "Mojí milované" spolu
s jeho podpisem.. MÄ›la jsem mít právÄ› narozky, tak jsem se roznÄ›Å¾nila a protoÅ¾e nehrozilo, Å¾e nÄ›kdo pÅ™ijde, tak jse
vyzkou&scaron;ela. Nebudu vás napínat, stejnÄ› jste asi uÅ¾ vÄ›t&scaron;inou pointu uhodli/y. PÅ™i&scaron;ly narozky, já
pÅ™ipravila veÄ•eÅ™i, dokonce jsem se k tomu i vhodnÄ› oblíkla - zaÅ™ídila jsem, Å¾e dÄ›ti byly u babiÄ•ky (byl zrovna pátek
odjely uÅ¾ po o), a Ä•ekala na nÄ›jakou bouÅ™livou oslavu. Dostala jsem takový celkem zajímavý svetr, bude vhodný do práce
nÄ›jakou kolínskou, kokína... a konec. Nic, prádýlko se nekonalo... Je&scaron;tÄ› Å¾e jsem vydrÅ¾ela drÅ¾et pusu. Pak byl v
televizi nÄ›jaký film, tak jsme tam sedÄ›li... Ráno jsem to uÅ¾ nezvládla, zavolala jsem do práce, Å¾e pÅ™ijdu o nÄ›co pozdÄ›j
pak se vrátila domÅ¯ a do skÅ™ínÄ› - tam samozÅ™ejmÄ› nic nebylo... Kdyby tam alespoÅˆ nebyla ta vizitka, kdyby tam nebylo
jeho písmo... No, a jinak je doma v&scaron;e pÅ™i starém. Ráno do práce, pak nakoupit, uvaÅ™it, uklidit...
Mám pocit, Å¾e
vÅ¯bec nevím co dÄ›lat. JedinÄ›, Å¾e si Å™íkám, jakou jsem mÄ›la kliku, Å¾e jsem mu to nevyÅ™vala do obliÄ•eje. Ale zas to
Ä•ím bych se mohla vytahovat. Já jen totiÅ¾ vÅ¯bec nebyla toho schopná, nÄ›jak jsem celá jako z rampouchÅ¯... Nemám
ponÄ›tí, jak reagovat. TeÄ• si jen dávám dohromady dny a Ä•asy, a hodiny... najednou si uvÄ›domuju, Å¾e jsem byla
neskuteÄ•nÄ› dÅ¯Å¯Å¯Å¯Å¯vÄ›Å™ivá.... Dana
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