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DobrÃ½ den, vÃ¡Å¾enÃ-. Radil jsem se s kamarÃ¡dy, radil jsem se se znÃ¡mÃ½mi, dÃ-val jsem se na rÅ¯znÃ© poradny, a stejn
jsem se jeÅ¡tÄ› nerozhodl. NevÃ-m, je to hroznÃ© dilema. ZkusÃ-m to u vÃ¡s, Ä•tu uÅ¾ Kudlanku delÅ¡Ã- dobu, a vÃ-m, Å¾e tu
pomÄ›rnÄ› rozumnÄ› radÃ-te. TakÅ¾e â€“ je mi sedmdesÃ¡t, jsem chlap, co poznal hodnÄ› Å¾enskÃ½ch, dvÄ› jsem mÄ›l za m
poslednÃ- mne bohuÅ¾el opustila nedobrovolnÄ› pÅ™ed pÃ¡r lety, a mnÄ› je po nÃ- dodnes smutno. Ale â€“ toho se mÅ¯j
veleproblÃ©m netÃ½kÃ¡.

BydlÃ-m uÅ¾ cca 40
let na jednom praÅ¾skÃ©m sÃ-dliÅ¡ti. NastÄ›hoval jsme se sem brzy po narozenÃ- prvnÃ-ho
kluka, kterÃ©ho jsem mÄ›l s prvnÃ- manÅ¾elkou. Po rozvodu jsem dostal kluka do
pÃ©Ä•e jÃ¡, bejvalka odeÅ¡la do jinÃ© nÃ¡ruÄ•e. Pak jsem mÄ›l postupnÄ› pÃ¡r dalÅ¡Ã-ch
vztahÅ¯, a po cca deseti letech se podruhÃ© oÅ¾enil. S tou odchovali spoleÄ•nÄ›
jeÅ¡tÄ› dalÅ¡Ã- dva kluky. Kluci uÅ¾ jsou vÅ¡ichni z domova pryÄ• a jÃ¡ zÅ¯stal
sÃ¡m. Ale â€“ zas aÅ¾ tak moc si nestÄ›Å¾uju. JenÅ¾e â€“ nedÃ¡vno pÅ™iÅ¡el ten nejmladÅ¡Ã-,
Å¾e se rozhodl si na hypotÃ©ku koupit byt na jednom novÃ©m, jeÅ¡tÄ› neexistujÃ-cÃ-m, praÅ¾skÃ©m
sÃ-dliÅ¡ti, tedy, vlastnÄ› nÄ›kde na volnÃ©m ÃºzemÃ- na kraji Prahy. Ten dÅ¯m mÃ¡ stÃ¡t do dvou let, zatÃ-m budou dva, plÃ¡nu
se dalÅ¡Ã- tÅ™i. ObrovskÃ©, vysokÃ©, Å¡irokÃ©...
A tÃ¡to, jÃ¡ bych rÃ¡d, kdyby ses tam nastÄ›hoval takyâ€¦ Tzn., Å¾e bych si ten novÃ½
byt, stejnÄ› jako on, zatÃ-m jen objednal, zaplatil nÄ›jakou tu zÃ¡kladnÃ- Ä•Ã¡stku, a
aÅ¾ to bude hotovÃ©, tak se tam nastÄ›hoval. Å½e aÅ¾ to bude, tak tam bude vÅ¡echno
krÃ¡snÃ© a novÃ©, Å¾e tady, co bydlÃ-m, je to uÅ¾ omÅ¡elÃ© a vÅ¯bec. A Å¾e by se o mne pak
mohl vÃ-c starat, kdyÅ¾ by mne mÄ›l â€žu rukyâ€œ.

V nÄ›Ä•em mÃ¡ pravdu, ale jÃ¡ si Å™Ã-kÃ¡m taky ta â€žprotiâ€œ. Tady mÃ¡m za ta lÃ©ta plno
znÃ¡mÃ½ch, je tu kousek jedna sympatickÃ¡ hospÅ¯dka, kde se schÃ¡zÃ-me s kamarÃ¡dy,
vÅ¡ude okolo uÅ¾ je vlastnÄ› mÄ›sto, hotovÃ© ulice, obchody, je tu "mÅ¯j" doktor i
poliklinika, jsou uÅ¾ â€žnataÅ¾enÃ©â€œ silnice, na nich autobusy, do centra to mÃ¡m za pÃ¡r
minut. A tam by to bylo zase vÅ¡echno absolutnÄ› znova, od zaÄ•Ã¡tku. NehledÄ› na to,
Å¾e za ten tÃ©mÄ›Å™ stejnÄ› velkÃ½ byt bych mÄ›l dÃ¡t jednou tolik, neÅ¾ bych â€“ i pÅ™i
dneÅ¡nÃ-ch docela pÅ™Ã-jemnÃ½ch cenÃ¡ch â€“ dostal za tenhle, co v nÄ›m Å¾iju. JenÅ¾e
kluk dÄ›lÃ¡ smutnÃ½ oÄ•i, Å¾e urÄ•itÄ› jeÅ¡tÄ› vydrÅ¾Ã-m v pohodÄ› dalÅ¡Ã-ch dvacet let,
a Å¾e by to bylo moc fajn.
Asi vÃ-m, co mi
napÃ-Å¡ete, abych byl sobec, jenÅ¾e â€“ i kdyÅ¾ mÃ¡m s klukama se vÅ¡ema dobrÃ©
vztahy, tak nejvÃ-c a nejÄ•astÄ›ji za mnou jezdÃ- prÃ¡vÄ› ten nejmladÅ¡Ã-. A na to,
abych si naÅ¡el nÄ›jakou Å¾enskou, uÅ¾ nemÃ¡m nÃ¡ladu. I to jsem zkouÅ¡el a mÃ¡m
podobnÃ© zkuÅ¡enosti, jako jsem Ä•etl prÃ¡vÄ› tady.
TakÅ¾e co?
Jak byste to Å™eÅ¡ili vy, bÃ½t v mÃ©
situaci?
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