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NÄ›kdy uhodnu, který dotaz bude mít velkou odezvu, nÄ›kdy ne. NapÅ™íklad dopis od Oty jsem pÅ¯vodnÄ› brala jako bÄ›Å¾né
trápení, které sice vÄ›t&scaron;inou postihuje Å¾eny, ale nevyhýbá se ani muÅ¾Å¯m. KdyÅ¾ se to pak v&scaron;echno rozjelo
do víc neÅ¾ ko&scaron;atých forem, dokonce to vypadalo (jako uÅ¾ párkrát), Å¾e tazatel radÄ›ji Kudlanku opustí, docela mi z
toho bylo smutno.
Ale pak jsem si uvÄ›domila, Å¾e je velká pravda v tom, Å¾e "kaÅ¾dý cikán soudí podle své planety". Tedy Å¾e kaÅ¾dý
v&scaron;echno posuzuje pÅ™edev&scaron;ím podle svých zku&scaron;eností, vÄ›domostí a záÅ¾itkÅ¯. A to je pÅ™eci
pochopitelné... Mám sice oproti vám výhodu, Å¾e obÄ•as "vím víc", protoÅ¾e dopisy mÄ› psané, jsou podstatnÄ›
konkrétnÄ›j&scaron;í. Ale tak uÅ¾ to je, detaily sem prostÄ› nedávám. SouÄ•asný vývoj situace, respektive i jeho samotné
zaÄ•átky mne pÅ™ekvapily také. ProtoÅ¾e nechci, abyste museli klikat nÄ›kam "aÅ¾ dolu", dávám poslední OtÅ¯v dopis jako
dal&scaron;í samostatný Ä•lánek. Ahoj Danielo,
kdyÅ¾ tak Ä•tu, co v&scaron;echno se &bdquo;moÅ¾ná" u nás doma dÄ›
Å¾asnu. Docela mi to pomáhá, protoÅ¾e vidím, jak rozdílný je pohled lidí na jeden manÅ¾elský debakl. UÅ¾ je mi trochu líp, ta
napí&scaron;u. AlenaT pí&scaron;e, Å¾e mÄ› Å¾ena &bdquo;urÄ•itÄ› nejmíÅˆ stokrát varovala....ale on asi nesly&scaron;el, ne
to nepovaÅ¾oval za dÅ¯leÅ¾ité. Å½enÄ› nejvíc chybí vzájemná komunikace - Ä•ímÅ¾ nemyslím vÄ›ty :"Co bude k veÄ•eÅ™i?"
mám ponoÅ¾ky." MuÅ¾i se domnívají, Å¾e kdyÅ¾ v&scaron;ecko funguje, není potÅ™eba mluvit. Ale ono je. ProtoÅ¾e - tako
doba - vÅ¾dycky "za bukem" Ä•eká nÄ›kdo, komu va&scaron;e Å¾ena za nÄ›jaké to slÅ¯vko stát bude. A Å¾árlivé scény jsou
poslední, co tu pomÅ¯Å¾e. Ona mu zcela urÄ•itÄ› Å™íkala a ne jednou, co jí vadí, ale zná&scaron; chlapy, najíst dostal, Ä•istý p
mÄ›l, tak co by se staral."
Ale ono je to úplnÄ› jinak. Na&scaron;e manÅ¾elství bylo úplnÄ› normální, komunikace rozhodnÄ›
nechybÄ›la, vaÅ™ili jsme oba, já vypral, ona uklidila. Ty dal&scaron;í vÄ›ci uÅ¾ jsou taky jen nesprávné dohady. NapÅ™íklad
tohle: &bdquo;akorát holt je tu je&scaron;tÄ› nÄ›kdo jinej.Kdo jí dává najevo, Å¾e o ni stojí, Å¾e ji má rád a Å¾e je pro nÄ›j
dÅ¯leÅ¾itá a s kým si mÅ¯Å¾e popovídat. Sex bývá v takovýchto pÅ™ípadech to poslední.Já do Oty nekopala, jen jsem mu
vysvÄ›tlila, co dÄ›lá blbÄ› a co by mÄ›l zmÄ›nit."
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e je tu nÄ›kdo jinej, jinak by pÅ™eci tahle ve&scaron;k
pÅ™eci nevznikla. Taky moje Å¾ena vÄ›dÄ›la vÅ¾dycky, Å¾e o ni stojím a mám ji rád, je pro mÄ› dÅ¯leÅ¾itá atd. Povídali jsme
moÅ¾ná i víc neÅ¾ jiní. Nena&scaron;el jsem tu v&scaron;ak ani jednu vÄ›c, kde by mi bylo opravdu vysvÄ›tleno, co jsem dÄ›la
blbÄ› - jak taky, kdyÅ¾ to v&scaron;echno jsou jen dohady a ne pravda. Taky tedy nechápu, co jsem dÄ›lal blbÄ› a mÄ›l zmÄ›nit
kdyÅ¾ to, co mi doporuÄ•ila, jsem dÄ›lal odedávna. Chápu, napsal jsem toho málo, ale jak vidÄ›t, i to málo staÄ•ilo na
vydedukování románu. Ale jak Å™íkám, zdej&scaron;í debaty mÄ› docela pobavily, aspoÅˆ vidím, jak vznikají fámy a jak je
pak Ä•lovÄ›k proti tomu bezmocný.
Ono to je totiÅ¾ v&scaron;echno úplnÄ› jinak. Mám velmi hezkou Å¾enu, líbí se nejen m
dÄ›lá dobÅ™e a ráda koketuje. Zatím to dÄ›lalo dobÅ™e i mÄ›, protoÅ¾e jsem vÄ›dÄ›l, Å¾e u toho to zÅ¯stane. NÄ›kdy trochu
jsme nÄ›kam &scaron;li, to jo, ale doposud to bylo je&scaron;tÄ› zkousnutelný. To je ta má Å¾árlivost. KaÅ¾dý asi máme jinak
nastavené hranice, ale tohle jsme si vÅ¾dy vypovÄ›dÄ›li a oba uznali navzájem to svoje, tedy toho druhého. Nevím, jestli
mám Å™íkat pÅ™íklady?
Dál: Máme hypotéku na byt, takÅ¾e to, Å¾e dÄ›lám je&scaron;tÄ› doma práci navíc, není pro moje
potÄ›&scaron;ení, to je nutnost a oba jsme se tak dohodli. PÅ™itom doma jsem, tedy jsem k dospozici jí i dÄ›tem, sedím
v obýváku u poÄ•ítaÄ•e, takÅ¾e jsem s nimi stále, bavíme se, ani kluky nezanedbávám, jak se tu snad psalo. Fakt, úplnÄ› to
bylo v&scaron;echno v poÅ™ádku.
UÅ¾ i vím, jak to v&scaron;echno bylo. Ona pÅ™ede mnou chodila s jedním, trochu mi
tenkrát o nÄ›m Å™íkala. A asi pÅ™ed tÅ™emi mÄ›síci se nÄ›jak potkali. Je to prý &bdquo;její osudový prÅ¯&scaron;vih", tenkrá
nechal on, ale teÄ• prý to zaÄ•alo jako úlet, náhodou a ona prý pak úplnÄ› ztratila hlavu. To o té Å¾árlivosti prý Å™ekla jako
zdÅ¯vodnÄ›ní, nechtÄ›la mi Å™íct to hor&scaron;í, Å¾e asi je v jiném stavu a myslí, Å¾e to je s ním. KdyÅ¾ mi tohle Å™ekla, d
odepsalo, to mi vÄ›Å™te. Ale uÅ¾ prý je zase &bdquo;v&scaron;echno pryÄ•". Nechci se ptát na podrobnosti, protoÅ¾e výslede
hlavní. Prý si teÄ• dali volno na rozmy&scaron;lenou.
Já si ho vzal taky. Docela se na v&scaron;echno teÄ• dívám jinak, asi
jsem tu byl a jsem, jak vidím, v&scaron;em za starého vola, mj. v 37 letech se zas tak starý necítím, ale já ani nenapsal,
kolik mi je, tak chápu. Jestli myslíte, Å¾e potÅ™ebuju nakopat, je to vá&scaron; problém, beru to s humorem. Spí&scaron; si
myslím, Å¾e nakopáno uÅ¾ jsem dostal dost. Jo, ale stejnÄ› jste docela dobrá parta, to se mi líbí. Ota
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