Kudlanka

HODNEJ, PODLE VZORU BLBEJ?
StÅ™eda, 29 listopad 2017

Kudlanko, a kamarádi, mám k vám prosbu o radu&hellip;. víc neÅ¾ osm let jsem byl Å¾enatý, tÅ™i malé dÄ›ti, plno práce své
a je&scaron;tÄ› dal&scaron;í mezitím. ManÅ¾elka totiÅ¾ mÄ›la práci tÄ›Å¾kou &ndash; manaÅ¾erka ve velkém podniku, zapÅ
od vidím do nevidím, vÄ›Ä•nÄ› nÄ›kde ve svÄ›tÄ›&hellip; takÅ¾e tu jakoby &bdquo;Å¾enskou&ldquo; uÅ¾ doma nezvládala. Pr
si na&scaron;el navíc &bdquo;práci na doma&ldquo;, abych mohl být doma co nejvíc, která se pak stala i tou mou hlavní.
Zprvu to &scaron;lo, pak se to stalo zápÅ™ahem bez omezení hodinami. Co dÄ›lám? ÚÄ•etního. A tak kdyÅ¾ nedÄ›lám b
práce v domácnosti a 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. VlastnÄ›
v kaÅ¾dou volnou chvilku.
S manÅ¾elkou to bylo v&scaron;elijaké. Ona vÄ›Ä•nÄ› nÄ›kde &bdquo;mimo&ldquo;, domÅ¯
pÅ™icházela vÄ›t&scaron;inou aÅ¾ veÄ•er. Abych Å™ekla pravdu, nepátral jsem kdy, kde a jak dlouho je, protoÅ¾e mne vÅ¾d
umluvila a já se jí taky snaÅ¾il vÄ›Å™it. Å½e jak dÄ›ti povyrostou, bude to v&scaron;echno lep&scaron;í, budou ve
&scaron;kolce, ve &scaron;kolách&hellip; Zatím Å¾e bude vydÄ›lávat a pak si budem, pozdÄ›ji, uÅ¾ívat zase my&hellip;
A
pak se to stalo. ManÅ¾elka zahynula pÅ™i havárii. Nejen Å¾e se na mÄ› sesypali v&scaron;ichni, co s ní mÄ›li pracovnÄ› co do
Ä•inÄ›ní (Å¾ádné dluhy, to ne, ale rozdÄ›lané práce (jestli nÄ›co nevím, kde co je, atd.), rÅ¯zná dal&scaron;í vyÅ™izování atd. a
jak jsem dával v&scaron;echno dohromady, pÅ™i&scaron;el jsem na to, Å¾e si vlastnÄ› Å¾ila dvojí Å¾ivot&hellip; NapÅ™ed pa
a pak i osobnÄ› jsem se setkal s jejím &bdquo;druhým partnerem&ldquo;, se kterým vlastnÄ› v&scaron;ude jezdili, po
zahraniÄ•ních cestách, kde si rÅ¯znÄ› uÅ¾ívali. Mj. on byl pÅ™i té havárii taky, jemu se témÄ›Å™ nic nestalo.
Nejhor&sca
na tom, Å¾e si pÅ™ipadám jako neskuteÄ•ný vÅ¯l. SnaÅ¾il jsem se &bdquo;v&scaron;echno pro rodinu&ldquo;, v podstatÄ› jse
zmÄ›nil v Å¾enu v domácnosti &ndash; a takhle jsem dopadl. Ten chlap se mnou jednal nesmírnÄ› sebejistÄ›, dalo by se Å™íct
pový&scaron;enÄ›. On pochopitelnÄ› o mnÄ› v&scaron;echno vÄ›dÄ›l, kdeÅ¾to já byl pro nÄ› za hodného moulu. KdyÅ¾ bylo p
v&scaron;em, tak se vlastnÄ› nic moc nezmÄ›nilo, jen uÅ¾ dÄ›tem neÅ™íkám, Å¾e maminka dneska pÅ™ijde pozdÄ›ji&hellip;
radu, jakou bych potÅ™eboval? NÄ›jak se s tím nejsem schopen vyrovnat&hellip; Ani jí nemÅ¯Å¾u vynadat&hellip; Co s tím?
KAREL

http://www.kudlanka.cz
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