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KDYÅ½ MAMINKOU JE SPÃ•Å TA DRUHÃ• - II.
PondÄ›lÃ-, 20 duben 2009

DÄ›kuji v&scaron;em za rady, postÅ™ehy a návody. ChtÄ›la jsem poradit, zda opravovat Ä•i neopravovat oslovování malé, ale
koukám, Å¾e se tu pÅ™eváÅ¾nÄ› Å™e&scaron;í úplnÄ› nÄ›co jiného. RozhodnÄ› nechci odstÅ™ihávat dÄ›ti od jejich biologick
a sourozencÅ¯. Jen mi nejpÅ™ijde vhodné, aby se o takto malé dÄ›ti starali jejich star&scaron;í sourozenci. Ne proto, Å¾e by to
nezvládli, ale proto, Å¾e mají chodit do &scaron;koly a ne se místo uÄ•ení starat o dÄ›ti.
Nejstar&scaron;í syn s nimi ani nebydlí, neboÅ¥ v pubertÄ› utekl bydlet ke svému otci a svoji matku a sourozence
nav&scaron;tÄ›vuje tak jednou dvakrát do roka. Malé dÄ›ti ho ani poÅ™ádnÄ› neznají a vÅ¯bec o nÄ›m nemluví. O tom,
kolikátého pÅ™ítele má jejich matka, víme od malého, který nás pravidelnÄ› informuje, co se u nich dÄ›je a jednatktaké
proto, Å¾e Karlova bývalá ho pravidelnÄ› informuje, jak je na tom stra&scaron;nÄ› &scaron;patnÄ›, Å¾e ji dal&scaron;í pÅ™ítel
(mimochodem má jiÅ¾ dal&scaron;ího) a jak nemá dost penÄ›z. Jako bychom snad my sedÄ›li na zlatých vejcích.
Nejdel&scaron;í období, kdy u nich nebydlel Å¾ádný strejda, byly 3 týdny. MÅ¯Å¾e vÅ¯bec Å¾ena stÅ™ídat takto partnery a mi
? Nebo je má jen proto, aby ji dotovali a kvÅ¯li sexu? ProÄ•, kdyÅ¾ nemá peníze, nenakupuje obleÄ•ení v levných obchodech,
ale musí mít v&scaron;e znaÄ•kové? Mobilní telefon pod 4.000 je pod jejich úroveÅˆ.
Její nejstar&scaron;í dcera dÄ›lala u ná
v práci brigádnici je&scaron;tÄ› v dobÄ›, kdy jsme s Karlem neÅ¾ili spoleÄ•nÄ›. Bavili jsme se normálnÄ›, tudíÅ¾ o jejich rodinÄ
nÄ›co vím a nic si nevymý&scaron;lím. Ale od stolu se soudí dobÅ™e.... Dále v jednom komentáÅ™i zaznÄ›lo, zda nebudu dÄ›la
rozdíly mezi vlastními a Karlovými dÄ›tmi. OsobnÄ› doufám, Å¾e k tomu nedojde. Zatím to nezjistím, neboÅ¥ jsem loni potratila
nové tÄ›hotenství se nám nÄ›jak vyhýbá. Uvidíme.
Také netu&scaron;ím co máte namysli tím "alenahelga". ZÅ™ejmÄ› tu by
nÄ›kdo, kdo si z vás vystÅ™elil, ale mÄ› &scaron;lo o to, abych tu na&scaron;la radu. Pokud se týká toho opravování malé,
tak skvÄ›le nás zastupuje Táda, protoÅ¾e pÅ™ijel s tím, Å¾e má nakázáno od mamky EviÄ•ku opravovat, kdykoliv mi Å™ekne
mami. TakÅ¾e malej opravuje a opravuje (malá mi totiÅ¾ jinak neÅ™íká) a vede to akorát k tom, Å¾e se ti dva kvÅ¯li tomu
stra&scaron;nÄ› hádají. Pokou&scaron;eli jsme se proto EviÄ•ce vysvÄ›tlit, Å¾e Táda má pravdu, Å¾e mámu má doma a já
jsem teta, ale ona o tom nechce ani sly&scaron;et. Vzteká se a rozÄ•iluje, Å¾e já jsem taky máma. Má mámy prostÄ›
dvÄ›. Vedlo to jen k tomu, Å¾e malej je tak "zblblej", Å¾e dÅ™ív mi mami Å™ekl tak jednou dvakrát za celou dobu co byl u nás,
teÄ• mi mami Å™íká kaÅ¾dý den tak 3x.
PÅ™ed chvílí mi Å™ekl, Å¾e jsem jejich "brnová mamka". TakÅ¾e opravovaní as
na&scaron;em pÅ™ípadÄ› to ideální. :-))) ProstÄ› - aÅ¾ EviÄ•ka povyroste natolik, aby pochopila, jakou "roli kdo v tomto pÅ™í
hraje", vybere si sama. Ivana
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