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MilÃ¡ Kudlanko, vlastnÄ› nepotÅ™ebuji Å¾Ã¡dnou radu, jen bych se chtÄ›la troÅ¡ku "vykecat". Tak snad to nevadÃ-, a tÅ™eba p
jen nÄ›jakÃ© rady dÃ¡te k dobru. MÃ¡m Å¡Ã©fa vdovce, je mu teÄ• 55 let. KdyÅ¾ jsem nastoupila, jeho Å¾ena pracovala ve ste
firmÄ›. Byla moc fajn a troufnu si Å™Ã-ct, Å¾e jejich vztah byl krÃ¡snÃ½. MÃ¡m rÃ¡da bezpeÄ•nÃ© vztahy, ve kterÃ½ch kaÅ¾d
jakÃ© je jeho mÃ-sto, a kvÅ¯li tomu jsem se se Å¡Ã©fem dost spÅ™Ã¡telila.

Sama jsem takÃ© vdanÃ¡, spokojenÄ›, opravdu, a naÅ¡e
pÅ™Ã¡telstvÃ- se Å¡Ã©fem bylo opravdu super. Oba jsme
vÄ›dÄ›li, kde je to naÅ¡e mÃ-sto, tudÃ-Å¾ nÃ¡m Å¡lo obÄ›ma jen o spoleÄ•nost toho
druhÃ©ho. Pokecat, postÄ›Å¾ovat si, svÄ›Å™it se s radostmi i starostmi. A pak jeho
Å¾ena zemÅ™ela ve stejnÃ©m mÄ›sÃ-ci, kdy jÃ¡ jsem zjistila, Å¾e jsem tÄ›hotnÃ¡. TudÃ-Å¾ jÃ¡
zaÅ¾Ã-vala obrovskÃ© Å¡tÄ›stÃ- (na dÃ-tÄ› jsme
Ä•ekali 9 let) a on velikÃ½ Å¾al. Den za dnem jsem byla s nÃ-m, o svÃ© radosti
nemluvila a sdÃ-lela s nÃ-m jeho bolest. V Å¡estÃ©m mÄ›sÃ-ci tÄ›hotenstvÃ- jsem Å¡la na
nemocenskou a jeho to dost sebralo.

Co tu bude
beze mÄ› dÄ›lat, s kÃ½m si bude povÃ-dat. Byl vÃ¡Å¾nÄ› smutnÃ½. Celou dobu jsem byla
pracovnÄ› s firmou spjatÃ¡ a tak jsem ho dost Ä•asto navÅ¡tÄ›vovala. Â¨ KdyÅ¾
jsem se vrÃ¡tila z mateÅ™skÃ©, vÅ¡echno bylo trochu jinak, naÅ¡el si novÃ©
pÅ™Ã¡tele a byl v pohodÄ›. NaÅ¡e pÅ™Ã¡telstvÃ- se trochu zmÄ›nilo, ale nemÅ¯Å¾u si
stÄ›Å¾ovat, zmÄ›na byla pro mÄ› pozitivnÃ-. Nebyla jsem na tÃ-hu jeho osudu sama.
ChtÄ›l pak po
mnÄ›, abych mu pomohla nÄ›koho najÃ-t, protoÅ¾e pÅ™eci uÅ¾ nezÅ¯stane sÃ¡m (bylo mu v
tÃ© dobÄ› akorÃ¡t 50 let). NÄ›co sem tam probÄ›hlo, ale nikdy to nedopadlo.

AÅ¾ kdyÅ¾ k nÃ¡m
nastoupila novÃ¡ kolegynÄ›. DlouhonohÃ¡ blondÃ½na, Å¾ivoÄ•iÅ¡nÃ¡ a Å¾Ã¡doucÃ-. MÃ¡ dva
kluky, a protoÅ¾e je velkorysÃ¡, kaÅ¾dÃ©mu
dopÅ™Ã¡la svÃ©ho vlastnÃ-ho tatÃ-nka. Abych otevÅ™ela karty - nemÃ¡m ji rÃ¡da. VÃ¡Å¾enÃ-,
to jste nikdy nevidÄ›li, jak ona to s chlapama umÃ-, vÅ¡ichni, bez rozdÃ-lu vÄ›ku
jsou v jejÃ- pÅ™Ã-tomnosti mimo. VÅ¡ichni to ovÅ¡em v jejÃ- nepÅ™Ã-tomnosti zapÅ™ou. Je
to docela zÃ¡bavnÃ©.

NemÃ¡m ji rÃ¡da
hlavnÄ› proto, Å¾e si vÅ¡echno vyplÃ¡Ä•e. NÄ›co neumÃ- - plÃ¡Ä•e, nestÃ-hÃ¡ - plÃ¡Ä•e,
problÃ©my s dÄ›tmi, doma, s bÃ½valÃ½mi - plÃ¡Ä•e. VÅ¡ichni chlapi tÃ-m pÃ¡dem dÄ›lajÃ- psÃkusy, aby neplakala. Otec mladÅ¡Ã-ho syna, se kterÃ½m Å¾ila, kdyÅ¾ k nÃ¡m nastoupila,
byl (podle jejÃ-ch slov) Å¡Ã-lenÃ½ kretÃ©n. Plakala a plakala.
VÅ¡ichni jsme
ji tedy litovali a ona si pak velmi rychle polÃ-Ä•ila na Å¡Ã©fa. Dostala ho.
PoÅ¾Ã¡dala o sluÅ¾ebnÃ- byt, aby se od toho poslednÃ-ho â€žblbaâ€œ odstÄ›hovala a tajnÄ›
si ho pÅ™ipravovala (tedy tajnÄ› pÅ™ed blbem, my to vÅ¡ichni vÄ›dÄ›li). Jednou v
nedÄ›li se s blbem chytli, ona sbalila dÄ›ti, odvezla do novÃ©ho bytu a uÅ¾
veÄ•er s nimi sedÄ›l u televize novÃ½ strejda (Å¡Ã©f, pochopitelnÄ›). KdyÅ¾ nÃ¡m to pak
vesele vyprÃ¡vÄ›la, docela jsme koukali. MoÅ¾nÃ¡ jsem zkostnatÄ›lÃ¡, zaprdÄ›nÃ¡ baba,
ale tohle bych svÃ½m dÄ›tem nikdy neudÄ›lala. Dopoledne zaÅ¾ily, jak se mÃ¡ma s
tÃ¡tou perou, coÅ¾ musÃ- bÃ½t hroznÃ½ Å¡ok, stÄ›hovÃ¡nÃ-, druhÃ½ Å¡ok a veÄ•er nÃ¡hradnÃtaÅ¥ka - tÅ™etÃ- Å¡ok.
Co vÃ¡m budu
povÃ-dat. KdyÅ¾ se pak jejich vztah ve firmÄ› veÅ™ejnÄ› provalil, zaÄ•alo to stÃ¡t za
starou belu. Å Ã©f nÃ¡s neustÃ¡le Å¾Ã¡dal o shovÃ-vavost a vlÃ-dnost pro ni, omlouval
jejÃ- nedostatky a kdyÅ¾ sypal korunky, tak nejen za zÃ¡sluhy tÄ›m, kteÅ™Ã- je
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opravdu mÄ›li, ale i jÃ-, protoÅ¾e â€žna tom nenÃ- finanÄ•nÄ› dobÅ™eâ€œ. Motivace pro ostatnÃjako blÃ¡zen.
ChtÄ›la jsem
tÃ-mto jen nastÃ-nit situaci, je to trochu delÅ¡Ã-.

Dnes jsem
mÄ›la jet se Å¡Ã©fem na dohodnutÃ© manaÅ¾erskÃ© Å¡kolenÃ-. On je velkÃ½ vedoucÃ-, jÃ¡
menÅ¡Ã-, on nerad jezdÃ- sÃ¡m, tak usoudil, Å¾e by se mi to taky hodilo a jÃ¡ kÃ½vla.
PozdÄ›ji jsem si uvÄ›domila, Å¾e se mi termÃ-n vÅ¯bec nehodÃ- a chtÄ›la to (podotÃ½kÃ¡m,
Å¾e pomÄ›rnÄ› hodnÄ› dopÅ™edu) zruÅ¡it. Å Ã©f
nedovolil. Å lo o moje soukromÃ© aktivity, tak jsem je nakonec pÅ™euspoÅ™Ã¡dala tak,
abych vÅ¡echno zvlÃ¡dla. Dovolenou jsem si
pÅ¯vodnÄ› naplÃ¡novala na stÅ™edu 31. (Å¡lo o
jednodennÃ- zÃ¡jezd), a poÄ•Ã-tala tedy i se Å¡kolenÃ-m, na kterÃ© pojedeme 1. 11. rÃ¡no.
JenÅ¾e navÃ-c minulÃ½ tÃ½den ve Ä•tvrtek odpoledne
pÅ™iÅ¡la "shora" statistickÃ¡ tabulka, kterÃ¡ vyÅ¾adovala podivuhodnÃ©
propoÄ•ty a vzhledem k poÄ•tu zamÄ›stnancÅ¯, kterÃ½ch se tÃ½kala, a nesmyslnosti
souÄ•tÅ¯ jablek, hruÅ¡ek a rohlÃ-kÅ¯, jsem ji musela dÄ›lat ruÄ•nÄ›. Byla jsem zoufalÃ¡.
V Å¡est rÃ¡no jsem odjÃ-Å¾dÄ›la na zÃ¡jezd, ale jeÅ¡tÄ› ve dvÄ› v noci sedÄ›la
nad papÃ-ry. Muselo to bÃ½t hotovÃ© do 31. 10. MezitÃ-m stÃ¡tnÃ- svÃ¡tekâ€¦ Ano, nakonec jsem v pÅ¯l Å¡estÃ©, pod pÄ›nou
stresu, utahanÃ¡, poslala tabulku a vyrazili jsme na zÃ¡jezd.
JenÅ¾e pozdÄ›ji dopoledne ten den mi zavolal Å¡Ã©f, Å¾e on svou ÃºÄ•ast na Å¡kolenÃ- ruÅ¡Ã-, Å¾e musÃ-m jet sama (a
tedy ne s nÃ-m autem), protoÅ¾e "ona" kolegynÄ› potÅ™ebuje se synkem
na 14. hodinu do Prahy a on ji tam musÃ- odvÃ©zt, protoÅ¾e ona to hromadnou
dopravou prostÄ› nedÃ¡.
Myslela jsem,
Å¾e mÄ› omejou. VÅ¡echno jsem mu Å™ekla, jakÃ© jsem s tÃ-m mÄ›la peklo, ale jeho
rozhodnutÃ- bylo nezvratnÃ©. JÃ- jsem napsala, Å¾e jÃ- pÄ›knÄ› dÄ›kuju a pÄ›knÄ› jÃ- celÃ©
svoje trÃ¡penÃ- naservÃ-rovala a to byla ta pÅ™Ã-sloveÄ•nÃ¡ poslednÃ- kapka. Odepsala
mi, Å¾e umÃ-m bÃ½t pÄ›knÄ› nepÅ™Ã-jemnÃ¡ a Å¾e to mÃ¡m brÃ¡t pozitivnÄ›. A hotovo. Jsem
bÄ›snÃ¡! Dneska rÃ¡no jsem jÃ- ani nedokÃ¡zala odpovÄ›dÄ›t na pozdrav a jeho jsem
jeÅ¡tÄ› ani nevidÄ›la. To je vÅ¡echno. DÄ›kuji, Å¾e jsem se mohla vypovÃ-dat.
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