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FALEÅ NÃ‰ MANÅ½ELSTVÃ•?
ÃšterÃ½, 27 leden 2009

Kudlanko, nevím, jestli je pro mÄ› je&scaron;tÄ› nÄ›jaká rada. Mám pocit, Å¾e se mi zhroutil svÄ›t, a dokonce, Å¾e to ani nebyl
svÄ›t, v Ä•em jsem Å¾il, Å¾e to byl jen domeÄ•ek z fale&scaron;ných karet. Ale, abych se vyzpovídal: Å½enatý jsem, ano,
je&scaron;tÄ›, pÄ›t let. PÅ™ed dvÄ›ma roky se nám narodila holÄ•iÄ•ka, kterou jsem nade v&scaron;echno miloval, prostÄ› to b
moje malinká princezniÄ•ka.
Mám pomÄ›rnÄ› nároÄ•nou práci, takÅ¾e doma jen veÄ•er a víkendy. Ale v&scaron;echno to docela klapalo, nevzpomíná
na nÄ›jaké extra nesrovnalosti, opravdu. Ale teÄ• je v&scaron;echno jinak. Moje Å¾ena a princezniÄ•ka (uÅ¾ nepí&scaron;u mo
dcera), jsou jinde. To, co napí&scaron;u, jsem se v&scaron;ak dozvÄ›dÄ›l aÅ¾ teÄ• nedávno. O loÅˆské dovolené, kterou jsme
trávili spolu se &scaron;vagrem a mou sestrou a jejich dÄ›tmi, se stalo, Å¾e kdyÅ¾ jsme my tÅ™i dospÄ›lí si obÄ•as za&scaron
zahrát volejbal - moje Å¾ena ho nehraje, tak se nÄ›jak stalo, Å¾e ona se tam seznámila s nÄ›jakým muÅ¾em. Nevím, jak, ale
prostÄ› i v tu chvíli, kdyÅ¾ obÄ•as hodinku dvÄ›, hlídala dÄ›ti. A od té doby se s ním stýkala. On vÄ›dÄ›l od samého zaÄ•átku, Å
vdaná, Å¾e má dítÄ›. Tohle jsem se dozvÄ›dÄ›l od &scaron;vagra, kterému to Å™ekla jeho Å¾ena, moje sestra. MÄ› to neÅ™e
mi má Å¾ena dokonce Å™ekla, Å¾e se mnou konÄ•í, Å¾e se hodlá rozvést a Å¾e se stÄ›hujou obÄ› pryÄ•, k nÄ›mu. A nakone
Å¾e ho zná uÅ¾ dlouho, asi 4 roky. To znamená, Å¾e je&scaron;tÄ› pÅ™ed narozením dcery! KdyÅ¾ jsem se tedy zeptal, jest
vÅ¯bec dítÄ› moje, jen se zasmála a Å™ekla, Å¾e ji pÅ™eci mám na sebe napsanou, tak Ä•í Å¾e by byla?
VÅ¯bec nevím, c
Jsem teÄ• doma sám, ona si bÄ›hem dne obÄ•as odveze nÄ›jaké dal&scaron;í vÄ›ci. Mám v hlavÄ› Ä•erno a ani to nemÅ¯Å¾u
v&scaron;echno Å™íct rodiÄ•Å¯m, hlavnÄ› máma to tÄ›Å¾ce nese, Å¾e její milovaná vnuÄ•ka by mÄ›la být nÄ›kde pryÄ•... A to
nemohl Å™íct, Å¾e je to tÅ™eba vnuÄ•ka nÄ›koho jiného.
Asi jsem se potÅ™eboval vypsat. Zatím si pÅ™ipadám jen jak v n
snu. Nebo spí&scaron;, jako by to moje celé manÅ¾elství byl vlastnÄ› jen zlý sen. Nevím... Tomá&scaron;
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