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Ahoj Danielo, chodím na Kudlanku docela pravidelnÄ›. ObÄ•as se tu i docela pobavím, tak teÄ• nechám ty ostatní, aby se
pobavili zase mým pÅ™íbÄ›hem. Je mi tÄ›snÄ› po Ä•tyÅ™icítce, jsem rozvedená a mám dva uÅ¾ hodnÄ› veliké kluky. Jeden je
studiích v USA a ten druhý bude za rok maturovat. Bydlí se mnou, ale vlastnÄ› uÅ¾ mÄ› ani moc nepotÅ™ebuje. Máme moc fa
vztah, takový ten pohodový rodiÄ•ovsko-kamarádský.
Ale o tomhle jsem vlastnÄ› psát nechtÄ›la... RozvádÄ›la jsem se pÅ™ed osmi lety. Bývalý manÅ¾el zaÄ•al pít a dÄ›lat dluhy.
hodnÄ› star&scaron;í neÅ¾ já. Opustila jsem ho, protoÅ¾e uÅ¾ to bylo neúnosné. Dlouho jsem si myslela, Å¾e se dá
dohromady, ale ani rozvod mu nepomohl, aÅ¾ nedávno mÄ›l infarkt a to ho pÅ™inutilo pÅ™estat s alkoholem. Od té doby má
dobré vztahy s klukama i se mnou, ale to uÅ¾ je v&scaron;echno pryÄ•.
Zhruba pÅ™ed Ä•tyÅ™mi lety jsem se seznámila s
muÅ¾em, bohatým, o nÄ›co star&scaron;ím, pohledným a jak jinak, Å¾enatým. ProstÄ› nemoc dne&scaron;ní doby. Å½enatí m
jejich rozvedené milenky. Neodolala jsem jeho nájezdÅ¯m a upÅ™ímnÄ› pÅ™iznávám, ani jsem po tÄ›ch letech samoty moc
nechtÄ›la. NejdÅ™ív &scaron;lo o sex. Vá&scaron;nivý, úÅ¾asný sex. Na&scaron;tÄ›stí mÄ› nikdy nezatÄ›Å¾oval podobnými v
Å¾e manÅ¾elka mu nerozumí, nebo Å¾e uÅ¾ to v posteli nestojí za nic - myslím s manÅ¾elkou. Já jsem jeho závazky respekt
Bylo nám fajn. KdyÅ¾ jsme mÄ›li chuÅ¥, Ä•as a náladu, byli jsme spolu, kdyÅ¾ ne, vÅ¾dycky bylo co dÄ›lat. Nikdy jsem na
na&scaron;em vztahu nestavÄ›la a spoleÄ•nou budoucnost jsem neplánovala. Na rovinu - mÄ›la jsem se s ním opravdu
dobÅ™e a tím myslím i materiální stránku. Nevím sice, jak to Å™e&scaron;il doma a co a jak vysvÄ›tloval, nejspí&scaron; si Å¾
kaÅ¾dý svÅ¯j Å¾ivot, ale na dovolenou a hory se mnou si vÅ¾dycky na&scaron;el Ä•as. Brával mÄ› na výlety, do drahých resta
kupoval mi dárky.
Zhruba pÅ™ed dvÄ›ma lety pÅ™i&scaron;el s my&scaron;lenkou, Å¾e by si rád je&scaron;tÄ› poÅ™ídil d
pouze jako takového ilegálního levoboÄ•ka, na kterého by sice platil, obÄ•as ho vídal a staral se, ale nic jiného by se
nezmÄ›nilo. Mám na mysli jeho &bdquo;stav". Tento nápad jsem mu ráznÄ› vymluvila a víc jsme se k tomu nevraceli a on
uÅ¾ se nikdy slovem nezmínil. Myslela jsem proto, Å¾e pÅ™i&scaron;el k rozumu, ale ouha.
Nedávno jsem svého tajného
milého uvidÄ›la z auta s nÄ›jakou atraktivní blondýnou o takových minimálnÄ› dal&scaron;ích deset let mlad&scaron;í, neÅ¾ jse
já. Nedalo mi to a já jsem se zeptala, zcela obyÄ•ejnÄ›, spí&scaron; jen jako takové po&scaron;Å¥ouchnutí, coÅ¾e to bylo za
mladou koÄ•enku po jeho boku. Prý sekretáÅ™ka, coÅ¾ by mÄ› je&scaron;tÄ› tak nedostalo, jako jeho následné otevÅ™ené a
úplnÄ› bezosty&scaron;né povídání. Ona sleÄ•na s ním totiÅ¾ Ä•eká to jeho vytouÅ¾ené dítÄ›, protoÅ¾e já jsem nechtÄ›la. ÄŒ
vlastnÄ› moje vina... a teÄ•, babo raÄ•. Mám ledacos za sebou, takÅ¾e se opravdu nehroutím, ani nelkám v koutÄ›, ale jsem
nekoneÄ•nÄ› na&scaron;tvaná.
MÅ¯Å¾ete si Å™íct, co jsem Ä•ekala. No cokoliv, tÅ™eba i rozvod, ale tohle ne. ProstÄ› mÅ
si pomalu zaÅ™izuje takový malý harém a já jsem jeho souÄ•ástí; bohuÅ¾el, nÄ›jak zatím nemám na to, se z nÄ›ho vymanit. No
jo no - jsem prostÄ› jen taková kozoovce...
Víte, já vlastnÄ› ani radu neÄ•ekám, protoÅ¾e pro mne asi Å¾ádná není, jen jsem
si chtÄ›la ulevit, protoÅ¾e - komu jinému bych se mohla vypovídat, neÅ¾ tady, na Kudlance?
Maty
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