Kudlanka

JSEM JEN NÃ•HRAÅ½KA, NEBO TO ZLE VIDÃ•M?
ÄŒtvrtek, 31 leden 2019

Potkala jsem ÃºÅ¾asnÃ©ho muÅ¾e.
NevÃ-m, zda to znÃ¡te, ale prostÄ› vÅ¡echno klaplo okamÅ¾itÄ›. MÃ¡me stejnÃ© zÃ¡jmy,
konÃ-Ä•ky, lÃ-bÃ- se nÃ¡m stejnÃ¡ hudba, filmy, sex je ÃºÅ¾asnÃ½. Chodili jsme spolu rok
a pÅ¯l, a pÅ™ed VÃ¡noci jsme zaÄ•ali i bydlet spolu. Tak, a teÄ• to negativnÃ-. On je
tÅ™i roky rozvedenÃ½. Z prvnÃ-ho manÅ¾elstvÃ- mÃ¡ 12 a 14 letÃ© dÄ›ti.

UÅ¾ v zaÄ•Ã¡tcÃ-ch
naÅ¡eho vztahu byly chvÃ-le, kdy byl divnÃ½. Celkem Ä•asto mluvil o dÄ›tech, to jÃ¡
chÃ¡pu, jsou to jeho dÄ›ti. JenÅ¾e Ä•Ã-m vÃ-ce ho znÃ¡m, tÃ-m vÃ-ce sleduju, Å¾e mluvÃ- i
bÃ½valÃ© manÅ¾elce. Kudlanko, on byl pÅ™Ã-sahÃ¡m pÅ™edtÃ-m perfektnÃ-, jeli jsme na
dovolenou, byl to Mr. DokonalÃ½! JÃ¡ jsem se za nÃ-m odstÄ›hovala do jeho bytu,
zruÅ¡ila nÃ¡jem v mÃ©m pÅ¯vodnÃ-m, dala vÃ½povÄ›Ä• z prÃ¡ce, a teÄ• v tomto mÄ›stÄ›
prÃ¡ci poÅ™Ã¡d hledÃ¡m. TakÅ¾e jsem na nÄ›m prakticky zÃ¡vislÃ¡.
A zdÃ¡ se mi, Å¾e
jeho pravÃ¡ tvÃ¡Å™ zvolna vychÃ¡zÃ- najevo. Nebo uÅ¾ jÃ¡ blÃ¡znÃ-m? Kamkoli jdeme,
povÃ-dÃ¡ tÅ™eba:
Tady jsme s XY sedÄ›li na kafi â€¦ tady jsme se poznali â€¦ tady naÅ¡e dÄ›ti Ä•Å¯ralyâ€¦
Hele, a pojedeme na vikend tÃ¡mhle, tam jsem s rodinou jezdil kaÅ¾dÃ½ rok, a budeme
bydlet v tomto hotelu, tam jsem byl s nima a moc se nÃ¡m tam libiloâ€¦
A dokonce mi i
kupuje vÄ›ci jako mÄ›l pÅ™edtÃ-m. ChÃ¡pu, je to jeho byt, jeho penÃ-ze, ale kdyÅ¾
pÅ™inese tÅ™eba mixÃ©r, kterÃ½ jeho ex vÅ¾dycky pouÅ¾Ã-vala, tak se naÅ¡tvu. TakÅ¾e
nÄ›kdy mÃ¡m pocit, Å¾e mÄ› mÃ¡ jen aby "ukÃ¡zal", jak se pÅ™es ex pÅ™enesl, jak
to vÅ¡echno zvlÃ¡dl, ale mÄ› jako osobu, to nevidÃ-. KdyÅ¾ mu to Å™eknu, mlÄ•Ã-, nebo
mi Å™ekne, Å¾e to jsou jeho dÄ›ti a jeh rodina.
Jinak jak Å™Ã-kÃ¡m,
Å¾Ã¡dnÃ© problÃ©my nemÃ¡me, je hodnÃ½, starÃ¡ se, nosÃ- mi dÃ¡reÄ•ky, kytky, Ä•okolÃ¡du,
chodÃ-me do restauracÃ-, kdyÅ¾ tedy "zapomene", je ten nejlepÅ¡Ã- na
svÄ›tÄ›. Ale jÃ¡ fakt nevÃ-m, zda jsem opravdu udÄ›lala dobÅ™eâ€¦. Kudlanko, pÅ™Ã¡telÃ© co si o tom myslÃ-te?
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