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Milá Kudlanko! PotÅ™ebuji poradit. Jsem Å¾ena jiÅ¾ ne nejmlad&scaron;í, rozvedená, ale Å¾iju jiÅ¾ 10 let s pÅ™ítelem, u kte
také bydlím. Starám se (myslím, Å¾e vzornÄ›) o celou domácnost (bydlíme v rodinném domku, kde obýváme celé horní
patro, v pÅ™ízemí bydlí je&scaron;tÄ› jeho otec). Co se týÄ•e financování bÄ›hu domácnosti, toto jsme nÄ›jak nikdy
zvlá&scaron;Å¥ nerozebírali.
Ale tak nÄ›jak samo vyplynulo, Å¾e já se starám o stravu a o dal&scaron;í hygienické, úklidové potÅ™eby a mÅ¯j pÅ™ítel s
hradí ve&scaron;keré náklady spojené s provozem jeho rodinného domku a do nedávna hradil z velké Ä•ásti i
dovolené (já mu na dovolené pÅ™ispívala nepravidelnÄ›).
MÅ¯j pÅ™ítel je velmi dobÅ™e ekonomicky zaji&scaron;tÄ›n,
je&scaron;tÄ› pÅ™ed dvÄ›ma lety jsme pravidelnÄ› chodili na veÄ•eÅ™e, do spoleÄ•nosti, kupoval mi dárky, kytky... jezdili jsme
témÄ›Å™ luxusní dovolené. Myslím si, Å¾e si hodnÄ› rozumíme, máme spoleÄ•né my&scaron;lení, nehádáme se, jsme oba
klidné povahy. V Ä•em mám tedy problém? V poslední dobÄ› zji&scaron;Å¥uji, Å¾e mému pÅ™íteli zaÄ•íná Ä•ím dál tím více
vyhovovat papuÄ•ové trávení volného Ä•asu, nechce po práci nikam jezdit, nekupuje mi jiÅ¾ ani kytky, dárky na
narozeniny, na svátek by byl nejradÄ›ji, kdybych si "nÄ›co" kupovala sama, na dovolenou jiÅ¾ nechce letos jet, no prostÄ› se
mi zdá, Å¾e v poslední dobÄ› Å¾ijeme jako manÅ¾elé po 20 letech...
PÅ™itom manÅ¾elé nejsme, Å¾ijeme "na psí kníÅ¾k
zvykl, Å¾e si doma v&scaron;e sama obstarám, Å¾e ho neobtÄ›Å¾uji luxováním, pomýváním atd... no prostÄ› pÅ™ijde z práce
domÅ¯, dá si kafíÄ•ko a zalehne do postele a kouká na televizi. S niÄ•ím mi nepomÅ¯Å¾e a já si zaÄ•ínám pÅ™ipadat jako jeho
sluÅ¾ka. NÄ›kdy se jiÅ¾ v my&scaron;lenkách zaobírám i tím, Å¾e od nÄ›j odejdu; mám kam, vlastním polovinu rodiného domk
s dcerou. Ale zároveÅˆ se bojím samoty, mám jít totiÅ¾ za dva roku do starobního dÅ¯chodu...
PoraÄ•te mi nÄ›kdo, co s tím
Majda ODPOVÄšÄŽ: Milá Majdo,
kdyÅ¾ Ä•tu nebo poslouchám podobná slova, otvírá se mi pomyslná kudla v kapse.
PaneboÅ¾e, dámy, proÄ• tu svou chytrou hlavu tak vervnÄ› a dobrovolnÄ› strakáte do jha, na které pak tak zoufale
nadáváte?
Majdo, zkus si, prosím tÄ›, svoje jednání v duchu pÅ™evést na dospÄ›lého syna. I kdybys Å¾ádného nemÄ›la.
Nebo na nÄ›koho na stejné pracovní úrovni s tebou v kanclu. Také bys mu tak blaÅ¾enÄ› posluhovala? (Nu, chápu, nÄ›které
maminky synkÅ¯m také nahrazují v&scaron;echny moÅ¾né funkce Å¾eny - mimo milenky, samozÅ™ejmÄ› - jen aby zÅ¯stali
doma.)
Ale uvÄ›dom si, jak stra&scaron;nÄ› moc se podceÅˆuje&scaron;, jak moc se mu "cítí&scaron; vdÄ›Ä•na za to, Å¾e v
je s tebou". A to beru jen z toho, cos napsala:
- jsem Å¾ena jiÅ¾ ne nejmlad&scaron;í, rozvedená;
- starám se (myslím, Å¾e vzornÄ›) o celou domácnost;
- starám se o stravu a o dal&scaron;í hygienické, úklidové potÅ™eby (tzn. nakupuje&scaron;, vaÅ™í&scaron;, myje&scaron;
nádobí a v&scaron;echno kolem);
- kompletnÄ› udrÅ¾uje&scaron; (uklízí&scaron;, pere&scaron; atd.) celý vá&scaron; byt v rodinném domku;
- platí&scaron; Ä•ást dovolené (je-li nÄ›jaká);
UvÄ›domuje&scaron; si, Å¾e kdyby si mÄ›l toto v&scaron;echno nechat udÄ›la
nÄ›jaké firmy (a vÄ›Å™ím, Å¾e urÄ•itÄ› ne tak kvalitnÄ›, jak se o to snaÅ¾í&scaron; ty), spolklo by to pÄ›knou Ä•ást z jeho "slu&
penÄ›z". Nu, nejspí&scaron; si to uvÄ›domuje&scaron;, jinak bys asi nenapsala, Å¾e? A co za to v&scaron;echno
má&scaron;? Asi uÅ¾ nic moc. A to jsem se ani nezmínila o tom, Å¾e má doma k dispozici kdykoliv zdravou dÅ¯vÄ›ryhodnou
milenku... Taky zadarmo, jak jinak. UÅ¾ bez jakýchkoliv investic do sexu - tedy Å¾ádné pozornosti, Å¾ádné veÄ•eÅ™e, divadla
atd.
Holka, zpovykala sis ho, ale jen ty sama za to mÅ¯Å¾e&scaron;... Za tÄ›ch krásných deset let, co jsi mu vÄ›novala, co
bys si vzala na odchodnou? Nejsi manÅ¾elka, takÅ¾e o Å¾ádném pÅ™ípadném dÄ›lení nemÅ¯Å¾e být ani Å™eÄ•, jak je to p
manÅ¾elství slu&scaron;ným zvykem. Ode&scaron;la bys tak, jak jsi pÅ™i&scaron;la. ProstÄ› - mouÅ™enínka poslouÅ¾ila,
mouÅ™enínka mÅ¯Å¾e jít... Majdo, postav se na nohy, seber poslední zbytky sebevÄ›domí a zaÄ•ni jednat. Nemyslím, Å¾e bys
teÄ• vyklidit pole.
Co takhle vá&scaron; vztah "Na psí kníÅ¾ku" nejprve zlegalizovat a pÅ™evést na právní formu manÅ¾els
Nebo si myslí&scaron;, Å¾e by ten pán na kanapi byl proti? Zkus to nejprve po dobrém... A neboj se tolik. On si jistÄ› velice
dobÅ™e uvÄ›domuje, jaký komfort mu poskytuje&scaron; :-). d@niela
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