Kudlanka

JSEM SI HNUSNÃ•
ÃšterÃ½, 30 Å™Ã-jen 2007

Ahoj Kudlanko, potÅ™ebuji poradit... moÅ¾ná je to hloupost, ale... NÄ›jak si uÅ¾ se sebou nevím rady. Nastíním: bývalý manÅ¾
uÅ¾ pÅ™es tÅ™i mÄ›síce dluÅ¾í výÅ¾ivné. To je asi prvotní pÅ™íÄ•ina v&scaron;eho. ZmÄ›nil zamÄ›stnání, bydli&scaron;tÄ›
Abych dala k soudu návrh na exekuci, musím toto znát, jinak mÅ¯Å¾u dát pouze návrh na exekuci majetku.
A to je zbyteÄ•né, protoÅ¾e chudáÄ•ek teÄ• bydlí v podnájmu, majetek nemá, prý má v&scaron;echno pÅ¯jÄ•ené od rodiÄ•Å¯,
jak mi sdÄ›lila ex-tchýnÄ›.
V&scaron;echno se táhne od doby, kdy chtÄ›l zru&scaron;it stavební spoÅ™ení dÄ›tí a podvodem
dosáhnout mého podpisu na potÅ™ebném formuláÅ™i. StejnÄ› tak chtÄ›l Ä•íslo mého obÄ•anského prÅ¯kazu - prý kvÅ¯li pÅ¯jÄ
banky, aby mi mohl zaplatit alimenty - to dluÅ¾il jen dvoje. KdyÅ¾ jsem mu to odmítla, tak se na&scaron;tval a pÅ™estal se
mnou komunikovat vÅ¯bec... nebere telefon, ani kdyÅ¾ volám od dÄ›tí nebo kdyÅ¾ mu volají ony, tchynÄ› mi taky nezvedá
telefon, no prostÄ› nechce a nechce platit.
No a já se dostala do mínusu na kontokorentu a to mÄ› dost &scaron;tve.
Je&scaron;tÄ›, Å¾e mi nÄ›jaké jídlo a tak nakoupí máma a uÅ¾ mi nÄ›kolikrát musela pÅ¯jÄ•it peníze, ale to není Å™e&scaron;
Tak akorát dluÅ¾ím víc a víc a se*e mÄ›, Å¾e nejsem schopná se o své dÄ›ti postarat sama. Mám pocit, Å¾e jsem prostÄ›
&scaron;ílenÄ› neschopná, nejsem schopna si najít ani nÄ›jakou normální brigádu - úklid jsem chtÄ›la, ale jednak
nestíhám.. domÅ¯ se vracím nejdÅ™ív o pÅ¯l &scaron;esté. NoÄ•ní bych asi nezvládla, kdyÅ¾ mám vstávat po páté ráno,
takÅ¾e to je na nic. No a tÄ›ch patnáct Ä•istého mi prostÄ› po odeÄ•tení nájmu, splátek a ostatních výdajÅ¯ staÄ•í sotva tak na j
pro nás... snaÅ¾ím se &scaron;etÅ™it, kde se dá, nechodím na obÄ›dy a jsem na rohlíkách, na to jsem zvyklá, jen mÄ›
&scaron;tve, Å¾e si neumím najít tu hloupou brigádu, aby mÄ› prostÄ› to exmanÅ¾elovo neplacení nemohlo vykolejit a ohrozit n
provoze.
Nejvíc mÄ› ale vadí, Å¾e jsem zaÄ•ala prostÄ› a hnusnÄ› závidÄ›t. O víkendu jsem byla u kamarádky, maminka jí k
byt, krásný a prostorný v cihlovém domÄ›. V&scaron;echno nové a moderní, stojací lampa, kterou jsem tajnÄ› uÅ¾ asi tÅ™i mÄ›
obdivovala v Asku, k tomu dal&scaron;í doplÅˆky, nové záclony, závÄ›sy... no a v kuchyni ty blbosti, co Ä•lovÄ›ka
rozmazlují... pressíÄ•ko, myÄ•ka, velká pánev WOK na Ä•ínu, po které pokukuji uÅ¾ pár let, ale jaksi na to nikdy nezbylo...
v&scaron;echno skoro tak, jako kdybych si to vymyslela já sama... no prostÄ› já jsem zaÄ•ala tak stra&scaron;nÄ› závidÄ›t,
Å¾e zatímco já ve svým vÄ›ku bych mÄ›la mít tohle v&scaron;echno uÅ¾ dávno zaÅ™ízené -a pÅ™itom nic nemám, nemám a
jídlo, kdyÅ¾ mi ex nezaplatí a nejsem schopná si tolik ani vydÄ›lat - ví&scaron;, já vlastnÄ› nechci ani návod, jak k tÄ›m
penÄ›zÅ¯m pÅ™ijít, abych si tohle mohla dovolit, stejnÄ› budu muset vzít nÄ›co pÅ™es víkend - ale potÅ™ebuji poradit, jak se
zbavit té hnusné závisti, tÄ›ch smutných pocitÅ¯.
Nevím, jak se srovnat s tím, Å¾e jsem nikdy nic nemÄ›la a nemám, a aby
mi to nelezlo poÅ™ád do hlavy. KdyÅ¾ jsem vidÄ›la v&scaron;echna ta rozmazlovátka vÄ•etnÄ› su&scaron;áku a Å¾ehlícího
prkna (já mám v&scaron;echno akorát tak na odpis... nábytek starý a zniÄ•ený od exmanÅ¾elových výpadÅ¯)...
Jak bych si
pÅ™ála koupit koneÄ•nÄ› stolek do obýváku, kÅ™eslo, novou linku, protoÅ¾e na té staré plechové mi chybí dvoje dvíÅ™ka, co
nejdou opravit, koupit koberce nebo nové lino nebo podlahu, protoÅ¾e to staré socialistické Å¾luté se k niÄ•emu nehodí a je
hnusné, potÅ™ebovaly by vymÄ›nit za nové ty moje osmnáct let staré za&scaron;ívané záclony, a uÅ¾ vÅ¯bec nemluvím o
koupelnÄ›... Pomalu zaÄ•ínám ten byt Ä•ím dál víc nenávidÄ›t a nejradÄ›ji bych do nÄ›ho uÅ¾ ne&scaron;la... ale musím... pora
jak se s tou potvorou - hnusnou závistí - vyrovnat.... jak?
Tak jsem si postÄ›Å¾ovala a jdu to rozhýbat, zatím mi pomáhá
fyzická námaha, uÅ¾ jsem vysmejÄ•ila obývák, kuchyÅˆ a teÄ• jdu na tu koupelnu, aÅ¾ z ní budou tÅ™ísky lítat... já se prostÄ›
nepoznávám... Kam se to Å™ítím? Kam? VlaÄ•ka
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