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HodnÄ› sem si rozmý&scaron;lela, jestli ty na&scaron;e osudy mám je&scaron;tÄ› takhle &bdquo;vydávat na pokraÄ•ování".
Ale ono je to vlastnÄ› jako kdybych si jen psala deník, jen navíc dostanu va&scaron;e názory, a snad právÄ› to mi i
pomÅ¯Å¾e. Jako ostatnÄ› pomohlo i minule. Nevím, jestli si pamatujete, co jsem tenkrát psala: prostÄ› a jednodu&scaron;e
jsem Ä•irou náhodou pÅ™i&scaron;la na to, Å¾e mÅ¯j manÅ¾el si vytvoÅ™il je&scaron;tÄ› jeden pÅ™íjemný Å¾ivot bokem.
Å½e má je&scaron;tÄ› jeden svÄ›t, kam ale my, tedy já a dÄ›ti, nemáme pÅ™ístup. KdyÅ¾ jsem mu pak Å™ekla, Å¾e o
v&scaron;em vím, tak nastalo urÄ•itou dobu takové zvlá&scaron;tní nepÅ™íjemné ovzdu&scaron;í. Snad si to dovedete
pÅ™edstavit - zajetá domácnost a starání se o dÄ›ti, to v&scaron;echno jelo dál, jen mezi námi bylo dusno. Já napÅ™ed
byla uraÅ¾ená, pak vyÄ•kávací. A to jsem je&scaron;tÄ› mÄ›la doma ne&scaron;Å¥astného a zklamaného... NÄ›jak jsem se
nemohla smíÅ™it s tím, Å¾e tohle je asi nejspí&scaron; konec dosavadní pohody.
JenÅ¾e on se pak velice rychle otÅ™epa
mu to na&scaron;e &bdquo;kamarádské" spoluÅ¾ití vyhovovalo. Je to asi deset dnÅ¯, kdy mi poslal sms, Å¾e bychom se
tedy mÄ›li dohodnout na nÄ›jakém tom vyrovnání a vlastnÄ› rozvodu. ProtoÅ¾e &bdquo;si uvÄ›domil, Å¾e srdcem je jinde".
NejhÅ¯Å™ na mne zapÅ¯sobilo, kdyÅ¾ pak pÅ™i&scaron;el s papírem, kde mÄ›l v&scaron;echno dopodrobna rozepsané: co si
vezme on, co tu nechá mÄ› a dÄ›tem, kolik na nÄ› bude platit, kdy za nimi bude chodit. Bylo toho vlastnÄ› papírÅ¯ víc.
Nejspí&scaron; na tom museli zapracovat oba, protoÅ¾e on rozhodnÄ› nikdy nebyl na nÄ›jaké podobné tabulkování. A tohle
mÄ›l dokonce zpracované v Excelu... Dal mi kopii, abych si to v&scaron;echno promyslela, Å¾e se kdyÅ¾ tak dohodnem na
zmÄ›nách, kdyby nÄ›co.
Nakonec jsem s tím za&scaron;la za jednou kamarádkou, já do té doby opravdu nikomu nic,
tohle pÅ™eci není nic, Ä•ím by se Ä•lovÄ›k mohl chlubit, ale teÄ• uÅ¾ mi to v&scaron;echno zaÄ•alo pÅ™erÅ¯stat pÅ™es hlavu
uznat, Å¾e to mÄ›l v&scaron;echno rozplánované velmi dobÅ™e, nemÅ¯Å¾u Å™íct, Å¾e by ani moc bral, ani moc dával. Taky
se dohodli, Å¾e to Å™ekneme obÄ›ma rodiÄ•Å¯m, coÅ¾ se pak i stalo.
A pak jsem v nedÄ›li pÅ™ijela s dÄ›tmi s výletu, on n
se ani v noci, takÅ¾e jsem si Å™ekla, Å¾e uÅ¾ je tedy po v&scaron;em, Å¾e uÅ¾ se odstÄ›hoval. I kdyÅ¾ ona bydlí u rodiÄ•Å
se mi o tom tak mizernÄ›... ProtoÅ¾e v pondÄ›lí ráno mi do práce zavolal jeho bratr, Å¾e mÅ¯j manÅ¾el spáchal sebevraÅ¾du,
ho z toho dostali a Å¾e je v nemocnici. Je&scaron;tÄ› mi Å™ekl kde.
Tak asi jen struÄ•nÄ›, co jsem se pak v&scaron;echno
dozvÄ›dÄ›la: on pronajal pro svou jedinou velkou novou lásku byt, který uÅ¾ asi Ä•trnáct dní zaÅ™izoval a kdyÅ¾ tam v nedÄ›li
pÅ™i&scaron;el, tak ji tam na&scaron;el s jiným a ona mu Å™ekla, Å¾e ho nechce, Å¾e si v&scaron;echno rozmyslela, Å¾e se
vdávat, a Å¾e je i s tím druhým v jináÄ•i. Å½e i ví, Å¾e to je jeho, Å¾e tedy aÅ¥ se vrátí zase domÅ¯ ke své Å¾enÄ› a dÄ›tem.
prý ten její nastávající docela vyhodil z toho bytu. On se prý pak opil a pak se nacpal nÄ›jakýma prá&scaron;kama. Pak
je&scaron;tÄ› staÄ•il právÄ› tomu bráchovi poslat nÄ›jaké louÄ•ivé sms, takÅ¾e ho na&scaron;li, odvezli, vypumpovali a teÄ• je
v nemocnici...
VÅ¯bec nevím, co mám s takovým Ä•lovÄ›kem dÄ›lat. Jak se mám teÄ• k nÄ›mu chovat? Co Å™eknu dÄ›tem?
toho v&scaron;eho stra&scaron;nÄ› mizernÄ›, je to tak nedávno, co bylo v&scaron;echno úplnÄ› jinak, kdy jsme byli
obyÄ•ejná normální rodina. Jsem doma, vzala jsem si dovolenou. Dana
Na&scaron;la jsem Danino pÅ™edchozí psaní:první zde, druhé zde

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 20 January, 2021, 16:43

