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PUNTIÄŒKÃ•Å˜ A Å ETÅ˜Ã•LEK
ÄŒtvrtek, 05 leden 2012

Milá Kudlanko a v&scaron;ichni ostatní, poraÄ•te mi, co dÄ›lat s mým muÅ¾em. Já uÅ¾ si s ním nevím rady. Tedy, on je docela
fajn, v tom hlavním si na nÄ›j nemÅ¯Å¾u vlastnÄ› nijak stÄ›Å¾ovat, ale má dvÄ› pÅ™í&scaron;erné vlastnosti: je neuvÄ›Å™iteln
&scaron;etÅ™ílek a puntiÄ•káÅ™. Nejhor&scaron;í na vÄ›ci je, Å¾e nyní, kdyÅ¾ je ta krize, tak s ním není vÅ¯bec k vydrÅ¾ení

Stále chodí za mnou a zhasíná, vymÄ›nil Å¾árovky za slab&scaron;í, rozhodl, Å¾e drobné prádlo si máme prát v ruce a
praÄ•ce jen to velké. Topení v celém bytÄ› je vypnuté, máme se víc obléknout. No, v tomhle má tro&scaron;ku pravdu,
protoÅ¾e jak Å™íkal, pokoje docela slu&scaron;nÄ› vytopí i ty roury od topení, co vedou skrz byt nahoru. Ale stejnÄ›. Zlikvidova
mi vÄ›t&scaron;inu kytek, Å¾e jsou zbyteÄ•né.
Stále kontroluje lednici, je tam uÅ¾ plno mistiÄ•ek s nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ími
které se "dojí potom". Televize se pou&scaron;tí jen na vybrané poÅ™ady. Nakupování je pÅ™ímo obÅ™ad. Nejprve vybere co
koupit, pak se prolistuje letáky, které nasbíral v obchodech, a zji&scaron;Å¥uje, co kde mají levnÄ›j&scaron;ího. Taky
kupuje to levnÄ›j&scaron;í - tedy zlevnÄ›né. A nakonec to je&scaron;tÄ› v&scaron;echno pro&scaron;krtá, protoÅ¾e je toho
"polovina zbyteÄ•ná". Nikam nechodíme. V kinÄ› nebo v divadle jsem nebyla ani nepamatuju.
A takhle je to se
v&scaron;ím. Mohla bych to tu vypisovat na dlouhé odstavce... DrÅ¾í mi v jednom kuse pÅ™edná&scaron;ky o tom, jak je
potÅ™eba &scaron;etÅ™it. Má pravdu v tom, Å¾e ani jeden z nás si nemÅ¯Å¾e být stoprocentnÄ› jistý svým místem, hodnÄ› se
propou&scaron;tí a ani jeden z nás nemá povolání, které by bylo nÄ›jak extra nezbytné.
Nakonec je&scaron;tÄ› k tomu
jeho puntiÄ•káÅ™ství: velmi se mi líbilo, jak je Ä•istotný a úklidný, ale mám pocit, Å¾e to uÅ¾ pÅ™ehání. V&scaron;echno mus
srovnané, jak to dal, bÄ›da, kdyÅ¾ není veÄ•er umytý hrnek od kafe ve dÅ™ezu.
PoraÄ•te mi, nejsem Å¾ádná bordeláÅ™k
nÄ›kdy mám pocit, Å¾e exploduju. Nevím, jestli to vydrÅ¾ím. PÅ™itom si v&scaron;ak Å™íkám: je hodný, starostlivý, má mÄ› r
Tak co si naÅ™íkám? Nevyznám se sama v sobÄ›. Je to asi zmatené, ale zkusila jsem to sem napsat. TÅ™eba máte nÄ›kdo
podobnou zku&scaron;enost a poradíte mi - jde si na to zvyknout? ELI&Scaron;KA
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