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VEZME MI DÄšTI?
PÃ¡tek, 26 Å™Ã-jen 2007

Milá Kudlanko, potÅ™ebovala bych poradit. S manÅ¾elem uÅ¾ více jak rok spolu nevycházíme; po v&scaron;ech tÄ›ch
hádanicích jsem mu Å™ekla, Å¾e se tedy rad&scaron;i dáme snad rozvést a on na to hned pÅ™ikývl. Máme spolu dvÄ› dcerky,
jedné je pÄ›t a druhé necelé dva roky. BohuÅ¾el mi zaÄ•al hned o&scaron;klivÄ› nadávat, vyhroÅ¾oval, Å¾e mi dÄ›ti nedá, a a
odejdu bez niÄ•eho a sama. Domluva s ním není vÅ¯bec Å¾ádná.
Tak se chci zeptat, co bych mÄ›la udÄ›lat, abych nepÅ™i&scaron;la o dcerky? ZaÄ•ínám z nÄ›j mít strach a bohuÅ¾el
kam jít. Bydlíme na vesnici v rodinném domku, který je jeho rodiÄ•Å¯, Ä•ili mÄ› tu nepatÅ™í nic a bydlení si musím prý hledat já.
Ptala jsem se tedy na zdej&scaron;ích na úÅ™adech, ale nemám &scaron;anci.
Bydlíme ve dvou malých místnostech. V
jedné je kuchyÅˆ s jídelnou a v druhé spíme a je to souÄ•asnÄ› jako obývák a dÄ›tský pokoj. Koupelnu máme jednu pro celý
barák dohromady. Vedle je je&scaron;tÄ› prababiÄ•ka, s kterou máme záchod a obÄ•as se o ní musím postarat. Je to ale
jen kdyÅ¾ jí je zle, takÅ¾e to není tak Ä•asto. Taky jsme se pohádali, protoÅ¾e chtÄ›l té pÄ›tileté dceÅ™i udÄ›lat pokojíÄ•ek aÅ
stranÄ› domu. PÅ™es chodbu a do patra, ale vÅ¾dyÅ¥ je to pÅ™eci je&scaron;tÄ› malá holÄ•iÄ•ka...
Mezi námi to zaÄ•alo
kdyÅ¾ jsem byla po druhé tÄ›hotná. Trochu si nÄ›co zaÄ•al se svojí nadÅ™ízenou, ale nevím, kam aÅ¾ to za&scaron;lo.To jsem
nÄ›jak pÅ™e&scaron;la, ale loni pÅ™ed vánoci zaÄ•al, Å¾e má málo volnosti. ZaÄ•al si dÄ›lat co chce on, nÄ›kdy mu vadily i dÄ
Také mi pÅ™estal úplnÄ› dávat peníze; nakonec jsem si alespoÅˆ mateÅ™skou a pÅ™ídavky nechala posílat na svÅ¯j úÄ•et a t
bylo zase &scaron;patnÄ›, podle nÄ›j. Nevím ani kolik vydÄ›lává, ale dává mi pÄ›t tisíc, s tím, Å¾e ho musím Å¾ivit a prát mu.
TeÄ• nám bude konÄ•it spoÅ™ení, ale asi mam smÅ¯lu, je napsaný na jeho jméno. Tak mi asi nedá nic, i u vrácených daní byl
povyk. Nakonec mi pÅ™eci jen nÄ›co dal, ale nebyla to ani tÅ™etina. VÅ¯bec nevím, jestli kdyÅ¾ pÅ¯jdu na odbor péÄ•e o dítÄ
dám Å¾ádost na svÄ›Å™ení dÄ›tí do vlastní péÄ•e, mám nÄ›jakou &scaron;anci? Stra&scaron;nÄ› se bojím, Å¾e je ztratím. Ne
jsem odjela s dÄ›tmi za sestrou a zÅ¯stala tam pÅ™es noc. Napsala jsem mu lístek na lednici, prý si ho ale nev&scaron;iml.
ZaÄ•al mi opÄ›t sprostÄ› nadávat a aÅ¥ si to víckrát nedovoluji.
NÄ›který dny jsem hodnÄ› na dnÄ›. Pro mÄ› by bylo východis
nÄ›kde pryÄ•, ale bohuÅ¾el není kam. DÄ›kuju moc za v&scaron;echny rady, Markéta
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