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Kudlanko, asi mi bude&scaron; Å™íkat, Å¾e si naÅ™íkám zbyteÄ•nÄ›, Å¾e hledám mouchy tam, kde bych nemÄ›la. Ale &ndas
to tak prostÄ› cítím&hellip; Vypí&scaron;u vám v&scaron;em kus ze svého Å¾ivota: víc neÅ¾ deset let jsem byla vdaná, dvÄ›
malé dÄ›ti, plno práce v domácnosti a je&scaron;tÄ› dal&scaron;í mezitím. ProtoÅ¾e jsem si na&scaron;la &bdquo;práci na
doma&ldquo;.
Zprvu jako pÅ™ilep&scaron;ení, pak se to stalo vlastnÄ› dal&scaron;ím zápÅ™ahem bez omezení hodinami. Co dÄ›lám? ÚÄ•et
tak kdyÅ¾ nevaÅ™ím, neuklízím, neperu, neÅ¾ehlím, nenakupuju &ndash; nestarám se o dÄ›ti (to tu vypisovat nebudu, co
v&scaron;echno to znamená, asi v&scaron;echny víte), nechodím s nimi po doktorech, krouÅ¾cích, výletech&hellip; tak sedím
u poÄ•ítaÄ•e a pracuju. UÅ¾ to takhle táhnu osm let.
S manÅ¾elem to bylo v&scaron;elijaké. On soukromý podnikatel, vÄ›Ä
nÄ›kde &bdquo;mimo&ldquo;, domÅ¯ pÅ™icházel vÄ›t&scaron;inou aÅ¾ veÄ•er. Abych Å™ekla pravdu, nepátrala jsem kdy, kde
jak dlouho je, protoÅ¾e co bych mohla dÄ›lat? Malé dÄ›ti, v&scaron;echno spoleÄ•né, kdybych se náhodou chtÄ›la rozvést,
kam bych s nimi &scaron;la? Jak bych je uÅ¾ivila?
A pak se to stalo. ManÅ¾el zahynul pÅ™i havárii. Nejen Å¾e se na mÄ›
sesypali v&scaron;ichni, co s ním mÄ›li pracovnÄ› co do Ä•inÄ›ní (Å¾ádné dluhy, to ne, ale rozdÄ›lané práce, vyÅ™izování atd.)
ale jak jsem dávala v&scaron;echno dohromady, pÅ™i&scaron;la jsem na to, Å¾e si vlastnÄ› Å¾il minimálnÄ› dvojí Å¾ivot&hell
NapÅ™ed papírovÄ› a pak i osobnÄ› jsem se setkala s jeho &bdquo;druhou Å¾enou&ldquo;, se kterou ve nedalekém mÄ›stÄ› Å
která ov&scaron;em o mÄ› vÄ›dÄ›la, na rozdíl ode mne), a se kterou mÄ›l také dvÄ› legitimní dÄ›ti&hellip;
TakÅ¾e pÅ™ípad
se teÄ• bude dÄ›lit na podstatnÄ› víc dílÅ¯. NapÅ™íklad jeho chalupa po rodiÄ•ích, kterou jsem za tÄ›ch osm let z chý&scaron;ky
spadnutí dala do poÅ™ádku &ndash; v&scaron;ak jsme tam s dÄ›tmi byli celé prázdniny&hellip; A plno dal&scaron;ích vÄ›cí,
na nichÅ¾ jsem se finanÄ•nÄ› podílela, ale které jsou &bdquo;pro výkon jeho povolání&ldquo;&hellip; taky auto... Neodkazujte
mÄ› na právníka, to uÅ¾ jsem udÄ›lala, ale - kdo si schovává ode v&scaron;eho úÄ•tenky....
Lidi, a já mu nemÅ¯Å¾u ani
vynadat&hellip; Víte, to je to nejhor&scaron;í, Å¾e mi tu nechal tu &bdquo;&scaron;pínu&ldquo;. Å½e jsem se to dozvÄ›dÄ›la
vlastnÄ› aÅ¾ teÄ•... Kristina
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