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Zdravím Kudlanku i vás v&scaron;echny, a prosím o radu: Bydlíme na sídli&scaron;ti v paneláku, a kdo to zaÅ¾il, tak si jistÄ›
dokáÅ¾e pÅ™edstavit, Å¾e to v urÄ•itém smyslu mÅ¯Å¾e být hor&scaron;í neÅ¾ na malé vesnici. V&scaron;ichni se známe,
v&scaron;ichni se pravidelnÄ› vídáme, bydlíme tu skoro v&scaron;ichni stejnÄ› dlouho. PrÅ¯&scaron;vih je, Å¾e mi manÅ¾el byl
nevÄ›rný s na&scaron;í sousedkou.

Na&scaron;tÄ›stí z jiného vchodu, ale stejnÄ› je to poÅ™ád dost blízko. Stalo se to pÅ™ed rokem, manÅ¾el se mi vzápÄ›t
pÅ™iznal a spoleÄ•nÄ› na na&scaron;em manÅ¾elství pracujeme. Tedy, oba se nÄ›jak navzájem snaÅ¾íme... Problém je v to
se s ní poÅ™ád vídáme. Já mám témÄ›Å™ pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ ji vidím, panickou ataku. Je to pÅ™í&scaron;erné. Kdo to nezaÅ
nepochopí. StejnÄ› tak je mi úplnÄ› zle, kdyÅ¾ vidím jejího manÅ¾ela, neboÅ¥ ten o niÄ•em nemá ani ponÄ›tí. Obskakuje si ji ja
královnu a já, kdyÅ¾ to vidím, mám sto chutí mu vykÅ™iÄ•et do tváÅ™e, jaká ona ve skuteÄ•nosti je. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e t
neudÄ›lám, ale my&scaron;lenky na to mám, pÅ™eci jen je to Å¾enská, která mi pÅ™evrátila Å¾ivot úplnÄ› vzhÅ¯ru
nohama&hellip; NÄ›jaké stÄ›hování jinam to taky nehrozí. DÄ›ti tu chodÄ›jí do &scaron;koly, mají tu své kamarády&hellip; No,
a manÅ¾el zaÄ•íná být permanentnÄ› na&scaron;tvaný, protoÅ¾e já jsem poÅ™ád na&scaron;tvaná a citlivá &hellip;no,
zaÄ•arovanej kruh. ChtÄ›la bych se pÅ™es to nÄ›jak ladnÄ› pÅ™enést, ale nÄ›jak mi to nejde. TakÅ¾e nÄ›jaké rady, byly by?
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Milá Lidu&scaron;ko, já vím, Å¾e ti to pÅ™ipadá jako nejvÄ›t&scaron;í prÅ¯ser tvého Å¾ivota, ale neber to tak. Na jednu
stranu je hrozný, Å¾e ti to ten tvÅ¯j drahou&scaron;ek okamÅ¾itÄ› vyzvonil, Å¾e se k tobÄ› &bdquo;utekl jako k mamince&ldqu
i z toho si vem, Å¾e jsi pÅ™eci jen ta jeho nejbliÅ¾&scaron;í. A Å¾e si uvÄ›domil, jakou udÄ›lal koninu, kravinu, volovinu (stejn
zajímavé, Å¾e lidé dávají svým prÅ¯&scaron;vihÅ¯m jména nevinných zvíÅ™átek). Chápu, Å¾e teÄ•, kdykoliv se opozdí, tak uÅ
zas vidí&scaron; v její náruÄ•i, Ä•i s nÄ›jakou jinou, ale neber to tak. BohuÅ¾el, chlapi jsou od pÅ™írody rozsévaÄ•i, a holt nÄ›k
neumí zas aÅ¾ tak ovládnout. TakÅ¾e se musí&scaron; ovládnout ty. NeÅ™íkám, abys na to zapomnÄ›la, ale snaÅ¾ se, aby
k nÄ›mu chovala pokud moÅ¾no stejnÄ›, jako dÅ™ív. Nebo je&scaron;tÄ› o nÄ›co líp. Ne, nemyslím, abys mu nÄ›jak nadbíhala
se jednodu&scaron;e domÅ¯ tÄ›&scaron;il, abyste zase byli spolu bezva kamarádi. Aby z tebe necítil toho najeÅ¾eného
jeÅ¾eÄ•ka, tu nejistou a pÅ™edna&scaron;tvanou Å¾enskou. Musí&scaron; sama sobÄ› dokázat, Å¾e to zvládne&scaron;, pro
chce&scaron; zachovat manÅ¾elství. Ano, on ulítnul, ale co ty ví&scaron;, jestli by se ti to nÄ›kdy nestalo taky? TÅ™eba ne, ale
jsou pÅ™ípady, kdy jak se Å™íká &bdquo;nejvíc hoÅ™í stará stodola&ldquo; &ndash; a to je pak prÅ¯&scaron;vih! A taky se
nedá kvÅ¯li tomu rozvracet v&scaron;echno. Hele, pokud to jinak v&scaron;echno funguje, oba máte práci, staráte se
o dÄ›ti, bavíte se (doufám) spolu, tak se to snaÅ¾ brát jako nepÅ™íjemnou chorobu, která se vyskytla a snad uÅ¾ nepÅ™ijde. J
&ndash; a je&scaron;tÄ› nÄ›co: je to hodnÄ› i ve tvých rukách &ndash; protoÅ¾e, jak Å™íkám, kdyÅ¾ se bude domÅ¯ tÄ›&scaro
kdyÅ¾ se doma budete spolu bavit (tím myslím zábavu, nejen nejnutnÄ›j&scaron;í Å™eÄ•i), tak ho to uÅ¾ ani nenapadne. Proto
stopro! uÅ¾ si to netroufne, jednoznaÄ•nÄ› toho lituje a uvÄ›domuje si, oÄ• by pÅ™i&scaron;el&hellip; Jo, zcela sobecky &ndash
pÅ™i&scaron;el by o rodinu, pohodu, dÄ›ti&hellip; Tak to zvládni. Dávej si tÅ™eba uÅ¾ v práci takové jako &bdquo;domácí
úkoly&ldquo; &ndash; o Ä•em si budete pak spolu povídat, co tÅ™eba spolu doma udÄ›láte&hellip; DrÅ¾ím palce, a kdyby nÄ›c
tak napi&scaron;.
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