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PENÃ•ZE? PENÃ•ZE... - I.
PÃ¡tek, 22 Ä•erven 2007

Milá Kudlí, kudlanky a kudláci, poraÄ•te, jsem teÄ• dost mimo. Jsem podruhé vdaná, uÅ¾ sedm let, mám z prvního
manÅ¾elství 17 letou dceru. Bydlíme na sídli&scaron;ti v manÅ¾elovÄ› 3 + 1. Tedy - mÅ¯j men&scaron;í byt jsme prodali a
pÅ™estÄ›hovali se k nÄ›mu. Jsem ráda, kdyÅ¾ mÅ¯Å¾u byteÄ•ek &scaron;lechtit, takÅ¾e z doupÄ›te jsem postupem Ä•asu ud
docela hezké bydlení.
ManÅ¾el se rád hrabe v elektronice, tak má v loÅ¾nici i svou dílniÄ•ku, ale to jsem zkousla. Do niÄ•eho jsem ho nikdy
nenutila, starostí svých mám dost (má drahá puberÅ¥aÄ•ka), v&scaron;echno &scaron;lo tak, jak se má. AlespoÅˆ jsem si
to do vÄ•erej&scaron;ka myslela. Jedná se totiÅ¾ o peníze. Doposud jsem totiÅ¾ Å¾ila v pÅ™esvÄ›dÄ•ení, Å¾e je to tak, jak js
dohodli. Nic jsem nekontrolovala, pÅ™ipadalo by mi to poniÅ¾ující. ProstÄ› jeho výplata a moje výplata, zaplatíme poplatky a
ostatní je na bÄ›Å¾ná vydání. KaÅ¾dý nÄ›jaké to kapesné, kdyÅ¾ se bude kupovat nÄ›co vÄ›t&scaron;ího, promluvíme si o tom
Å™íkám, nejsem Ä•lovÄ›k, co nÄ›kde nÄ›co vyzvídá nebo se nÄ›kde hrabe, za úÄ•elem, aby nÄ›co utajeného vyhrabal. Proto m
pÅ™ekvapilo, to co jsem na&scaron;la. ProstÄ› jsem chtÄ›la zase jednou zlikvidovat zbyteÄ•nosti ve skÅ™íních, vÄ›ci, které se
nenosejí a nebudou se hodit, buÄ• nÄ›komu dát, nebo vyhodit. A tak jsem na&scaron;la staÅ™iÄ•ké manÅ¾elovo sako, snad ho
mÄ›l, co ho znám, na sobÄ› jednou, takový hadr z dob malin nezralých. No, tak jsem si Å™ekla, Å¾e buÄ• pÅ¯jde do svÄ›ta neb
hadry. (PÅ™edesílám, Å¾e to bez jeho vÄ›domí nevyhodím, jen bych to dala v&scaron;echno stranou, Å¾e se jich pak zeptám.
Jak jsem to tak házela na gauÄ•, vypadla z náprsní kapsy silná obálka. Nebyla zavÅ™ená, tak jsem se podívala: byly tam
výpisy z jeho konta a dal&scaron;í papíry. ProstÄ› a jasnÄ› - To, co mi Å™ekl, Å¾e bere, je tÅ™etina jeho výplaty. A dále - má n
kontÄ› opravdu slu&scaron;nou Ä•ástku. Mj. o tomto kontÄ› jsem pochopitelnÄ› taky nemÄ›la doposud povÄ›domí. SedÄ›la jsem
tam jak opaÅ™ená a abych pravdu Å™ekla, sesypal se mi svÄ›t. VzpomnÄ›la jsem si na to na&scaron;e obÄ•asné
&scaron;kudlení, na to, jak se obÄ•as snaÅ¾ím pÅ™ivydÄ›lat... A výsledkem mnohahodinové práce je pak zlomeÄ•ek toho, co m
pÅ™ibývá na jeho soukromou hromádku kaÅ¾dý mÄ›síc.
Nemám komu to Å™íct, s kým se poradit. RodiÄ•Å¯m to Å™íkat n
jsem jim dÄ›lala dost hlavu s mým ex, nehledÄ› na to, Å¾e jsem poÅ™ád jásala, jak jsem teÄ• spokojená. Kamarádkám v
práci? Takové kamarádky to zas nejsou, abych pÅ™ed nimi prala &scaron;pinavé prádlo a Ä•lovÄ›k nikdy neví, kdy se to
otoÄ•í proti nÄ›mu.
Je&scaron;tÄ› Å¾e je Kudlanka a mÅ¯Å¾u se vás tu anonymnÄ› zeptat. Prosím, poraÄ•te mi, zatím jse
vÅ¯bec nic nenaznaÄ•ila, jen jsem Å™ekla, Å¾e mi není dobÅ™e, Å¾e asi na mÄ› nÄ›co leze. ProstÄ› nedokáÅ¾u zas aÅ¾ tak
ok a uÅ¾ vÅ¯bec bych s ním teÄ• nemohla spát, objímat ho - poÅ™ád bych pÅ™ed sebou vidÄ›la to, Å¾e celá ta léta si on mys
svá zadní koleÄ•ka. Díky, Dita
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