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SAMA, MEZI CIZÃ•MI SAMA
PÃ¡tek, 26 zÃ¡Å™Ã- 2008

Dobrý den, uÅ¾ nevím jak sama se sebou Å™e&scaron;it problém, který se stal pÅ™ed tÅ™emi dny.V poslední dobÄ› jsem mÄ
problémy doma se svoji tchýní (budoucí), nÄ›jak jsem to neumÄ›la Å™e&scaron;it, byla jsem slaboch; Ona do mÄ› poÅ™ád rýpa
mÄ›la nÄ›jaké Å™eÄ•i a já to jen sdÄ›lovala svému pÅ™íteli... a ten mi Å™ekl, Å¾e jen stále fÅˆukám...

PÅ™ipadala jsem si tam stra&scaron;nÄ› sama.
PÅ™itom on mi pÅ™edtím vÅ¾dycky pomáhal a zastával se mÄ›, ale
ne ... TeÄ• jsem nechodila mÄ›síc do práce (nástup mám aÅ¾ teÄ•, protoÅ¾e jsem mÄ›nila zamÄ›stnání) ... A tak jsem vyvedla
následující: jela jsem ke své mámÄ› a &scaron;li jsme na skleniÄ•ku vína. Pak za námi pÅ™ijel strejda Míra, mámin bratr a
pili jsme dále.. No, zkrátím to - skonÄ•ila jsem pak sama v baru, s nÄ›jakými romskými dÄ›vÄ•aty, co tam byly, pila jsem s nimi
tancovali jsme... skonÄ•ilo to tak, Å¾e mi asi nejspí&scaron; dali nÄ›co do pití a já ode&scaron;la bez kabelky, telefonu, bez
bundy ... atd... zÅ¯stala jsem nÄ›kde na ulici a dÄ›lala spousty hrozných vÄ›ci (snad jsem Å™vala na lidi atd.) pak se mÄ› prý uja
nÄ›jaký kluk, který asi nevÄ›Å™il vlastním oÄ•ím a snaÅ¾il se mÄ› doprovodit domu, ale já nebyla schopna mu Å™íci adresu, n
se odpojila od nÄ›j a dojela domÅ¯ taxíkem, který jsem ani nezaplatila ... No prostÄ› jsem pak z domova (od mé tety, která je
na&scaron;e sousedka) volala svému pÅ™íteli, ten pÅ™ijel a nevÄ›Å™il vlastním oÄ•ím taktéÅ¾. Jeli jsme do toho baru, kde m
kabelku a bundu, ale uÅ¾ ne telefon a 4000 KÄ•.
PÅ™ítel mi po dvou dnech Å™ekl, aÅ¥ pÅ™ijedu k nÄ›mu a promluvíme s
&scaron;anci a Å™ekl, Å¾e jestli se to stane je&scaron;tÄ› jednou, tak se se mnou rozchazí. TeÄ• mám deprese a nevím co dál
mrzí mÄ›, Å¾e jsem zklamala mé rodiÄ•e a hlavnÄ› jeho... Komunikuje uÅ¾ se mnou, uÅ¾ se chce i se mnou milovat, jen troc
odmÄ›Å™enej... jeho máma uÅ¾ je taky v poho...
Ale já se toho pocitu úzkosti nemÅ¯Å¾u zbavit.
Beru prá&scaron;ky na
spaní, abych na to nemyslela a poÅ™ád se snaÅ¾ím nÄ›co dÄ›lat... co dál? Byla to chyba...
Monika
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