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VÅ ECHNO SE MI ZBOÅ˜ILO - A BOÅ˜Ã• SE DÃ•L
NedÄ›le, 15 zÃ¡Å™Ã- 2019

Ahoj lidi, slÃ-bila jsem, Å¾e se vÃ¡m ozvu. Dost jsem pÅ™emÃ½Å¡lela, co a jak napsat, aby se to nÄ›kdo z â€žÃºÄ•inkujÃ-cÃ-c
nedozvÄ›dÄ›l, ale ono na tom uÅ¾ tak moc nesejde. Tedy, mnÄ› nesejde. MusÃ-m napsat, Å¾e jsem nebyla schopnÃ¡ nÄ›jakÃ©
bojovnÃ© reakce, protoÅ¾e jsem si vÅ¯bec neumÄ›la pÅ™edstavit, co s tÃ-m, hlavnÄ›, co by se vÅ¡echno mohlo stÃ¡t, kdyby se
prolÃ¡tlo.

JÃ¡ jsem se pak opravdu
sesypala, tedy zdravotnÄ›, bylo mi hodnÄ› mizernÄ› a tak sem dostala od doktorky
antidepresiva. TÃ© jsem to Å™ekla, ale ani ona mi nevÄ›dÄ›la jak poradit. JeÅ¡tÄ› Å¾e
existuje to lÃ©kaÅ™skÃ© tajemstvÃ-. A tak jsem pak nÄ›jak tÃ©mÄ›Å™ zaÄ•ala vÄ›Å™it, Å¾e to
byl nÄ›jakÃ½ fakt zlÃ½ sen, nebo Å¾e to byl jeden vÃ½jimeÄ•nÃ½ Ãºlet, kvÅ¯li kterÃ©mu
nebudu bourat dvojÃ- manÅ¾elstvÃ-. A tedy dny Å¡ly dÃ¡l, a tak nÄ›jak uplynul uÅ¾ mÄ›sÃ-c.
AÅ¾ mi pÅ™ed tÃ½dnem zavolal
tÃ¡ta, Å¾e stojÃ- u nÃ¡s pÅ™ed domem, tedy tam, kde pracuju, a jestli bych s nÃ-m
Å¡la na obÄ›d, Å¾e by se mnou potÅ™eboval mluvit. Asi mi to nebudete vÄ›Å™it, ale mne
opravdu nic Å¡patnÃ©ho nenapadlo, prostÄ› tÃ¡ta se stavilâ€¦ Nebylo to zas nic tak
nebÄ›Å¾nÃ©ho, my se takhle nÄ›kdy seÅ¡li, nebo mne vzal autem domÅ¯, kdyÅ¾ se ocitl
tady ve mÄ›stÄ›.
KdyÅ¾ jsme byli po obÄ›dÄ›,
tÃ¡ta objednal kafe a pak to na mne vybalil. On na to pÅ™iÅ¡el, a bylo to tÃ-m
nejbÄ›Å¾nÄ›jÅ¡Ã-m zpÅ¯sobem, ta husa si nechala doma mobil a tÃ¡ta jÃ- tam prÃ½ chtÄ›l
nahrÃ¡t novou GPSkuâ€¦ No, budu mu to vÄ›Å™it. ProstÄ› jÃ- ho prohrÃ¡bnul a naÅ¡el tam
nejen esemesky, ale i fotky. To fakt nechÃ¡pu. A bylo to. TÃ¡ta se rozhodl to
vyÅ™eÅ¡it tÃ-m, Å¾e prÃ½ se rozhodl, pokud â€žsi ho chci nechatâ€œ, mi koupit byt tady
ve mÄ›stÄ›, ale Å¾e se musÃ-me co nejdÅ™Ã-ve odstÄ›hovat. JÃ¡ jsem z toho vÅ¡eho byla znova tak
rozhozenÃ¡, a i z tÃ© jeho nabÃ-dky, Å¾e na mnÄ› ani nepoznal, Å¾e to vlastnÄ› uÅ¾
vÃ-m, Å¾e to pro mne nenÃ- Å¾Ã¡dnÃ¡ novinka.
On se mnÄ› ani neptal, co jÃ¡
na to, prostÄ› mi to oznÃ¡mil a Å¾e se to bude Å™eÅ¡it hned. Ale Å¾e nechce, abych
manÅ¾elovi nÄ›co Å™Ã-kala, z Ä•ehoÅ¾ jsem usoudila, Å¾e on to tÃ© svÃ© Ä•Ãºze zatÃ-m
neÅ™ekl a hlavnÄ›, Å¾e jÃ- to Å™Ã-ct asi ani nechce. ProstÄ› jdeme my.
JÃ¡ nevÃ-m, je mi toho vÅ¡eho
hroznÄ› lÃ-to, bydlenÃ- v naÅ¡em domku, kde jsem Å¾ila doteÄ• od svÃ©ho narozenÃ-, o zahradu, kterou miluju,
o to vÅ¡echno pÅ™ijdu kvÅ¯li dvÄ›ma bezohlednÃ½m sobcÅ¯m.
JÃ¡ nevÃ-m, jestli oni nÄ›co
tuÅ¡Ã-, od toho naÅ¡eho setkÃ¡nÃ- a od toho, kdy jÃ¡ pak Å™ekla manÅ¾elovi, Å¾e nÃ¡m tÃ¡ta
koupÃ- byt tady ve mÄ›stÄ›, a Å¾e se budeme stÄ›hovat, tak je takovÃ¡ trochu divnÃ¡ situace. ManÅ¾el
se ani nijak nedivil, docela to vzal v pohodÄ›. Tak nejspÃ-Å¡ jsem/jsme pro
ty oba jen dva parohÃ¡Ä•i.
Irka
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