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Nechápu drzost, hloupost a nesoudnost nÄ›kterých mladých studentek. Jsem hluboce rozhoÅ™Ä•ená chováním jedné
takové, která svým postojem a jednáním uÅ¾ nÄ›kolik týdnÅ¯ niÄ•í moji rodinu. MÅ¯j manÅ¾el pracuje jako odborný asistent na
jedné V&Scaron; (nebudu uvádÄ›t které, chci zÅ¯stat v anonymitÄ›). Minulý semestr vedl semináÅ™, do kterého se zapsala
jistá mladá studentka a ta si mého muÅ¾e vybrala jako terÄ• své touhy.

Zamilovala se do nÄ›ho a teÄ• jej neustále pronásleduje. MÅ¯j muÅ¾ se mi nejdÅ™ív s niÄ•ím nesvÄ›Å™il, jen jsem si v&s
Å¾e ponÄ›kud Ä•astÄ›ji mu chodí sms, Å¾e dÅ™íve jinak volnÄ› poloÅ¾ený mobil má neustále u sebe a pokud poloÅ¾ený, tak
zvukem, nebo úplnÄ› vypnutý. NejdÅ™ív jsem se vÅ¯bec nedovtípila. Ale - nakonec mi to nedalo.
Máme dvÄ› malé dÄ›ti a ty
plnÄ› zamÄ›stnávají, ale kdyÅ¾ jsem ho jednou v noci objevila v koupelnÄ› s mobilem v ruce, udeÅ™ila jsem na nÄ›j. Skoro se
sesypal a pÅ™iznal, Å¾e uÅ¾ ho nÄ›jakou dobu obtÄ›Å¾uje jedna studentka, která se do nÄ›j zamilovala. PÅ™ísahal, Å¾e s n
nemÄ›l a Å¾e nechápe, proÄ• si vybrala právÄ› jeho. NÄ›které sms mi dal i pÅ™eÄ•íst a byla to erotika toho nejhrub&scaron;ího
zrna. Poradila jsem mu, aÅ¥ si s dotyÄ•nou rozumnÄ› pohovoÅ™í a vysvÄ›tlí ji, Å¾e má rodinu s dvÄ›ma malými dÄ›tmi. ÚdajnÄ
nepomohlo a tak jsem se s dívkou chtÄ›la sejít já.
ManÅ¾el o tom nechtÄ›l ani sly&scaron;et a tak jsem se za ní nakonec
vypravila bez jeho vÄ›domí. Jméno mi Å™ekl sám, tak nebylo tÄ›Å¾ké se k ní dostat. Byla jsem ale pÅ™ekvapena jejím drzým
sebevÄ›domým jednáním. Vysmála se mi do oÄ•í, prý mÄ›l PéÅ¥a pravdu o &scaron;edé my&scaron;i s nedostatkem fantazie
a prý se mu nediví, Å¾e si hledá povyraÅ¾ení jinde! NechtÄ›la sly&scaron;et nic o rozumné domluvÄ›, nechtÄ›la jít na kafe a
povykládat si. PoníÅ¾ila mÄ› a neskuteÄ•nÄ› urazila, odcházela jsem se slzami na krajíÄ•ku. ManÅ¾elovi jsem pak v&scaron;e
Å™ekla a ten mi hrubÄ› vynadal, proÄ• se do toho pletu. Nerozumím tomu, mÄ›la jsem dojem, Å¾e jsme spokojená a pevná
rodina a teÄ• tohle.
A mÄ›lo to je&scaron;tÄ› dal&scaron;í, hor&scaron;í pokraÄ•ování. Po nÄ›kolika dnech mi Å™ekl, Å¾e je
&scaron;kole pro smích, Å¾e ona v&scaron;ude vyslepiÄ•ila, Å¾e jsem tam byla, co jsem jí Å™íkala a co ona mnÄ›. TakÅ¾e m
se mnou nemluví, je na&scaron;tvaný, nerudný a nespokojený. Já se trápím a v noci nemÅ¯Å¾u spát. Nemyslela jsem tím nic
zlého, jen jsem chtÄ›la, aby ta dívka pochopila, Å¾e je u nás v&scaron;echno v poÅ™ádku; a taky jsem si myslela, Å¾e kdyÅ¾
s ní promluvím jako se Å¾enou, Å¾e mÄ› tÅ™eba pochopí a uvÄ›domí si, Å¾e niÄ•í rodinu.
Nevím co dÄ›lat, nevím jak z toh
prÅ¯&scaron;vihu ven. A teÄ•, po té manÅ¾elovÄ› reakci, taky nÄ›jak moc nevím, na Ä•em jsem. Byla jsem stoprocentnÄ›
pÅ™esvÄ›dÄ•ená o jeho nevinÄ› a teÄ• o tom v&scaron;em pochybuji. &Scaron;tÄ›pa
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