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Jsem vdaná 26 let za skvÄ›lého manÅ¾ela. Pere, Å¾ehlí, myje nádobí, nakupuje. Nikdo mu tu práci nenutí, dÄ›lá to
dobrovolnÄ›. PeÄ•e i buchty. Já skoro neperu, skoro neÅ¾ehlím, skoro vÅ¯bec nechodím na nákupy, vÅ¯bec nemyju nádobí.
Buchty peÄ•u obÄ•as, vaÅ™ím skoro dennÄ› teplé veÄ•eÅ™e. Do revoluce byl Å¾ivitelem rodiny manÅ¾el, vydÄ›lávala jsem m
on.
Od revoluce je to pÅ™esnÄ› naopak, i kdyÅ¾ ani on nevydÄ›lává málo. MÅ¯j skvÄ›lý manÅ¾el je introvert, vÅ¯bec se se m
nebaví, pouze se pozdravíme pÅ™i pÅ™íchodu z práce a kdyÅ¾ spolu prohodíme pár slov, tak jen o provozních záleÅ¾itostech
domácnosti - co mám uvaÅ™it nebo co on má nakoupit, pÅ™ípadnÄ›, Å¾e by mohl spravit vodovodní kohoutek apod. MÅ¯j skvÄ
manÅ¾el je spolehlivý a taky obÄ›tavý (udÄ›lá pro mnÄ› v&scaron;e, i kdyÅ¾ se musím vÅ¾dy dlouho dopro&scaron;ovat i kvÅ
blbosti).
S mým skvÄ›lým manÅ¾elem Å¾ijeme uÅ¾ od revoluce vedle sebe jako dva cizí lidé, sex uÅ¾ skoro nepÄ›stujeme
mému skvÄ›lému manÅ¾elovi 55). MÅ¯j manÅ¾el je &scaron;etrný Ä•lovÄ›k. KdyÅ¾ mu koupím na vánoce nÄ›jaký dárek, tak n
neÅ™ekne "dÄ›kuji" nebo "mám z toho radost". VÅ¾dycky Å™ekne: "proÄ• to kupuje&scaron;, proÄ• zbyteÄ•nÄ› utrácí&scaron;
zbyteÄ•né".
ProtoÅ¾e mÅ¯j skvÄ›lý manÅ¾el oslaví za pár dní 55 let, shánÄ›la jsem mu dárek k narozeninám. ProtoÅ¾e má
velmi opotÅ™ebenou aktovku do práce a má na ní pokaÅ¾ené zámky, koupila jsem mu novou krásnou aktovku. PÅ™ibÄ›hla
jsem s nákupy domÅ¯ a práskla s ta&scaron;kami na zem v pÅ™edsíni, abych stihla dobÄ›hnout na WC. Mezitím mÅ¯j skvÄ›lý
manÅ¾el nahlédl do ta&scaron;ek, co jsem koupila. KdyÅ¾ jsem vy&scaron;la z WC, mÅ¯j skvÄ›lý manÅ¾el zahÅ™ímal: "nech
proÄ• mi kupuje&scaron; novou aktovku, já ji nechci a nosit ji nebudu". Na to já líbezným hlasem: "No tak, kdyÅ¾ uÅ¾ jsi tu
aktovku na&scaron;el, tak nemusí&scaron; Ä•ekat, aÅ¾ ji dostane&scaron; k narozeninám a mÅ¯Å¾e&scaron; ji nosit hned. To
je dárek k narozeninám". OdpovÄ›Ä•Ë‡: "já Å¾ádný dárek nechci, mÅ¯Å¾e&scaron; ji jít vrátit do obchodu".
To mÄ›
na&scaron;tvalo, ale nereagovala jsem. Vzala jsem jeho starou aktovku a pÅ™endala mu z ní vÄ›ci do nové. PÅ™i té pÅ™íleÅ¾
jsem se dozvÄ›dÄ›la a bylo mi Å™eÄ•eno dÅ¯razným hlasem, Å¾e jsem kráva a Å¾e aktovku nosit nebude.
Starou aktovku
vyhodila do ko&scaron;e. A víc jsem to neÅ™e&scaron;ila.
Dnes ráno jsem na&scaron;la novou aktovku pohozenou na
pohovce v obýváku, byla vyprázdnÄ›ná, stará leÅ¾ela v odpakovém ko&scaron;i. Asi &scaron;el do práce s igelitkou.
Kudlanko, poraÄ• mi, jak se mám zlep&scaron;it, aby mÅ¯j skvÄ›lý manÅ¾el nemÄ›l za manÅ¾elku
krávu. Rozmarýna ODPOVÄšÄŽ: Milá Rozmarýnko,
tvÅ¯j v rozmarném dechu napsaný dopis mne nejprve rozesmál, vzápÄ
rozesmutnil. Je mi líto, Å¾e má&scaron; vedle sebe smutného suchara, na&scaron;tvaného na celý svÄ›t, na sebe, na tebe
"a vÅ¯bec". UrputnÄ› kráÄ•í svými vy&scaron;lapanými cestiÄ•kami, mezi v&scaron;emi, kteÅ™í mu nÄ›jak ublíÅ¾ili a ubliÅ¾ují,
sám do sebe a do své na&scaron;tvanosti (abych to napsala slu&scaron;nÄ›...). Myslím, Å¾e on si v tom svém "Dni blbec"
vlastnÄ› lebí, rochní a uÅ¾ívá, plave si v té sebelítosti jak ryba ve vodÄ›. UrÄ•itÄ› to není hloupý Ä•lovÄ›k, urÄ•itÄ› s ním byla dÅ
ale nÄ›kde se nÄ›co zadrhlo... Ví&scaron;, myslím si, Å¾e to bude asi proto, Å¾e není tím, bez koho byste se neobe&scaron;li,
je nepostradatelná veliÄ•ina rodiny. Zastaralý mindráÄ•ek...
Co poradit? On by potÅ™eboval, abys ho potÅ™ebovala. Pak b
blahosklonnÄ› poradil, zachránil tÄ› pÅ™ed vlnou tsunami, za svý poslední peníze ti koupil dva rohlíky, abys vidÄ›la, jak je
hodnej.... Ale bohuÅ¾el, ty jsi sobÄ›staÄ•ná, úspÄ›&scaron;ná, a nejspí&scaron; i &scaron;mrncovní Å¾enská, která hned tak
Å¾ádnou záchranu nepotÅ™ebuje. On to ví, nejspí&scaron; ho to pÅ™evelice Å¾ere a neví co s tím. Jak vidno, ty taky ne, i kd
ty jsi na tom líp...
Pokud bych mohla nÄ›co doporuÄ•it, vymysli si nÄ›co, o Ä•em ví&scaron;, Å¾e to umí, zná, je to jeho zálib
nÄ›jakým nenápadným zpÅ¯sobem ho poÅ¾ádej o radu, vysvÄ›tlení, pomoc... A pak chval, hlaÄ•, obdivuj - aÅ¾ témÄ›Å™ do
uchválení, vyhlazení a uobdivování :-))) Ale jo, dÄ›lám si legraci - ov&scaron;em, to, Å¾e bys ho mÄ›la nÄ›jak (nenápadnÄ›)
psychicky postavit na nohy, to myslím zcela váÅ¾nÄ›... Pak by i tu ta&scaron;ku nosil, a rád. TeÄ• ov&scaron;em ví, Å¾e tÄ› tím
na&scaron;tve, kdyÅ¾ ji nepÅ™ijme... Kdyby nebyl introvert, tak by ti dÄ›lal scény, byl by hrubý a hulvát. Takhle je jen
nepÅ™íjemný morous. Ale - ve skuteÄ•nosti mu je asi jen hodnÄ› moc smutno... RozhodnÄ› se je&scaron;tÄ› ozvi...d@niela
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