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Asi vÅ¡ichni znÃ¡te ten pocit, Å¾e jste potkali toho pravÃ©ho. ProstÄ› vÃ¡s k sobÄ› nÄ›co tÃ¡hne. Ten pocit, kdy si Å™eknete â€
s tÃ-mhle chlapem chci zÅ¯stat. Tak jÃ¡ takovÃ©ho potkala. Oba dva jsme pÅ¯vodnÄ› ze stejnÃ©ho mÄ›sta, ale uÅ¾ Å¾ijeme jin
Sice jsme se nÃ¡hodnÄ› potkÃ¡vali, ale moc jsme se neznali. Potkali jsme se pak v rodnÃ©m mÄ›stÄ› v baru a prostÄ› to
zajiskÅ™ilo. PovÃ-dali jsme si a domluvili se, Å¾e nÄ›kam spolu zajdem. Å˜ekl mi, Å¾e se rozvÃ¡dÃ- a jÃ¡ byla Ä•erstvÄ› po roz

Byl se
svojÃ- manÅ¾elkou 10 let, Å¾Ã¡dnÃ© dÄ›ti a rok uÅ¾ spolu nebydleli. Tak jsem Å¡la na rande
s tÃ-m, Å¾e jsem od toho vÅ¯bec nic neÄ•ekala. ProstÄ› skvÄ›lÃ½ veÄ•er. Pak jsme
se zaÄ•ali vÃ-dat vÃ-c a vÃ-c.
On byl pozornÃ½ a tak. Jen jÃ¡ se bÃ¡la toho jeho
rozvodu, ale normÃ¡lnÄ› jsem o tom mluvili a on mne poÅ™Ã¡d ubezpeÄ•oval, Å¾e vÅ¡echno
postupnÄ› pÅ¯jde a Å¾e on chce bÃ½t se mnou. VÄ›dÄ›la jsem tÅ™eba, Å¾e se s bÃ½valou
Å¾enou vidaj, protoÅ¾e maj spoleÄ•nÃ©ho pejska, ale neÅ™eÅ¡ila jsem to. Do niÄ•eho jsem
netlaÄ•ila ani se na ni nevyptÃ¡vala.
JenÅ¾e pak nastal zvrat. On mne prostÄ› zaÄ•al zatajovat.
MyslÃ-m pÅ™ed lidma. OznaÄ•oval mne, jako Å¾e jsem jeho sousedka. KdyÅ¾ se nÄ›kdo
cizÃ- zeptal, zda jsme pÃ¡r, tak odpovÄ›dÄ›l, Å¾e my jeÅ¡tÄ› nevÃ-me a uvidÃ-me. CoÅ¾ mi
docela ubliÅ¾ovalo, protoÅ¾e jsme sdÃ-leli spoleÄ•nou postel a kaÅ¾dÃ© rÃ¡no se vedle
sebe budili. ProstÄ› na veÅ™ejnosti nic, ani se mne nedotkl. On Å™ekl, Å¾e jeÅ¡tÄ›
nenÃ- vyrovnanÃ½ s rozvodem, a Å¾e vÅ¡echno postupnÄ› bude Å™eÅ¡it, Å¾e aÅ¥ mu dÃ¡m
prostor a Ä•as, Å¾e s nÃ- byl dlouho a byli na sebe zvyklÃ-.

JenÅ¾e pak se to zhorÅ¡ovalo poÅ™Ã¡d vÃ-c. Tak tÅ™eba mi v
11 veÄ•er zavolal, zda mÅ¯Å¾e pÅ™ijet, ale prostÄ› jsme nikam spolu nechodili. On si
chodil s kamarÃ¡dama, a pak kdyÅ¾ chtÄ›l, tak za mnou pÅ™ijel. Tak jsem mu
Å™ekla, Å¾e bude lepÅ¡Ã-, kdyÅ¾ to ukonÄ•Ã-me, Å¾e se mÅ¯Å¾em vÃ-dat, ale uÅ¾ nic
intimnÃ-ho. On to ale ukonÄ•it nechtÄ›l, prÃ½ mu na mnÄ› zÃ¡leÅ¾Ã-, nechce mi ubliÅ¾ovat, Å¾e
nikoho jinÃ©ho nemÃ¡ a ani si nehledÃ¡, a Å¾e jÃ¡ jsem ta, ke kterÃ© se chce vracet.
Pak se odmlÄ•el a neozval. PozdÄ›ji jsem
se ozvala jÃ¡, a tak jsme se zaÄ•ali schÃ¡zet jako pÅ™Ã¡telÃ©. JenÅ¾e to taky nebylo
moc dobrÃ½. Tak jsem mu Å™ekla, Å¾e to nenÃ- dobrÃ½ nÃ¡pad. On na to, Å¾e on chce to,
co bylo pÅ™edtÃ-m, Å¾e to chce zkusit znovu a Å¾e mne chce mÃ-t ve svÃ©m Å¾ivotÄ›. Pak ale opÄ›t nic nedÄ›lal. VÅ¯bec Å
o tom
mluvit. Tak jsem se zeptala sama. A on jen oznÃ¡mil, Å¾e teÄ• tedy nikoho nechce, Å¾e si
to musÃ- doÅ™eÅ¡it a zaÄ•Ã-t Å¾Ã-t svÅ¯j Å¾ivot. Å½e mÅ¯Å¾em bÃ½t spolu, ale nesmÃ- o tom
nikdo vÄ›dÄ›t, a hlavnÄ› ne rodiÄ•e. On Å¾e nechce bÃ½t ten Å¡patnÃ½, co si prvnÃnÄ›koho naÅ¡el, a nechce vypadat, Å¾e rozbil manÅ¾elstvÃ-. A tÃ-m to skonÄ•ilo.
JÃ¡ se v tom ale nÄ›jak plÃ¡cÃ¡m poÅ™Ã¡d. PoÅ™Ã¡d se obviÅˆuju,
co jsem udÄ›lala za chybu, a Å¾e jsem to nemÄ›la ukonÄ•ovat. PoÅ™Ã¡d dokola se motÃ¡m
v tom samÃ©m.
PtÃ¡m se sama sebe, co jsem udÄ›lala Å¡patnÄ›?
A mÄ›l mÄ› vÅ¯bec rÃ¡d? Budu vdÄ›Ä•nÃ¡ za vaÅ¡e nÃ¡zory.
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