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Milá Kudlanko, dlouho jsem se rozmý&scaron;lela, jestli ti mám napsat. Ale vzhledem k mé situaci nevím jak dál.
Zamilovala jsem se do kamaráda. To by nebylo aÅ¾ tak hrozné, ale... Já jsem vdaná a mám 2 dÄ›ti. Asi zaÄ•ínám od
konce, tak to zkusím znova. S manÅ¾elem jsme se vzali asi pÅ¯l roku po seznámení. Byla to láska na první pohled. Byla
jsem tÄ›hotná, ale holÄ•iÄ•ka byla plánovaná.

Bydleli jsme nejprve u jeho rodiny, ale Å¾ivot tam byl pro mÄ› spí&scaron; peklo. Za dva roky jsme se rozhodli, Å¾e je Ä•as
druhé mimÄ•o. Bylo to tak trochu na záchranu na&scaron;eho manÅ¾elství. ManÅ¾el tak nÄ›jak nemÄ›l vztah k té první dcerce
S druhou se zmÄ›nil, s holkama si víc hraje a ná&scaron; vztah se celkovÄ› zlep&scaron;il. OdstÄ›hovali jsme se od jeho
rodiny, vzali si hypotéku a koupili star&scaron;í domek. TakÅ¾e i s jeho rodinou se vztahy uklidnily. Já mám ale poslední
mÄ›síc pocit, jako bych se probudila ze sna... a najednou na nÄ›m vidím chyby, o kterých jsem dÅ™ív nevÄ›dÄ›la. Asi by to bylo
dlouho. ProstÄ› - najednou kaÅ¾dý chceme nÄ›co jiného.

Já jsem teÄ• totiÅ¾ spokojená. Mám dÅ¯m se zahradou, 2 krásné dÄ›ti, mÅ¯j manÅ¾el je taky opravdu hezký chlap - a nic víc
ke &scaron;tÄ›stí nepotÅ™ebuju. On - ale chce stále víc. Chce cestovat, mít drahé fáro, luxusní vilu a snaÅ¾í se pro to dÄ›lat
maximum. Vedle zamÄ›stnání se tedy je&scaron;tÄ› vÄ›nuje podnikání. Nikdy neví, kdy uÅ¾ je toho dost. Doma? To mluví jen o
podnikání. Podotýkám, Å¾e s ním spolupracuji, ale nejsem takový fanatik jako on. První je pro mÄ› rodina. U nÄ›j vím, Å¾e na
prvním místÄ› je podnikání, pak on, dlouho nic, pak dÄ›ti a nÄ›kde vzádu já.

KdyÅ¾ jsem mu Å™ekla Å¾e za pÅ¯l roku chci jít do práce, tak mi Å™ekl, Å¾e jsem pÄ›knÄ› blbá. Být nÄ›kde zamÄ›stnaná
pár kaÄ•ek, kdyÅ¾ si mÅ¯Å¾u podnikáním vydÄ›lat spoustu penÄ›z a splnit si své sny? Ale já uÅ¾ mám sen splnÄ›ný! Do prác
chci, protoÅ¾e bydlíme témÄ›Å™ na konci svÄ›ta a za celý den se vidím s minimem lidí. V podnikání bych mu pomáhala, ale na
vedlej&scaron;ku a tak, abych mÄ›la Ä•as na holky.

A teÄ• k tomu kamarádovi. KdyÅ¾ jsme se seznámili ,byl to pro mÄ› jenom kamarád. Byla s ním zábava, vÅ¾dycky jsme se
hodnÄ› nasmáli a poÅ™ád se po&scaron;Å¥uchovali. Mám pocit, Å¾e v&scaron;echno se zmÄ›nilo tak nÄ›jak postupnÄ›. TémÄ
jsem se s ním nevídala, jen jednou za mÄ›síc na chvilku, ale manÅ¾el na nÄ›j zaÄ•al Å¾árlit. VyÅ™íkali jsme si to a já mu vysv
Å¾e je to jen kamarád. V&scaron;echno to klapalo. AÅ¾ jednou jsme &scaron;li s manÅ¾elem a kamarádkou na procházku
a potkali jsme jeho. DÄ›lal si ze mÄ› legraci a kamarádka nevím proÄ• Å™ekla: Co se &scaron;kádlívá, rádo se mívá.....

Jako kdyby se najednou v&scaron;echen Ä•as zastavil a já jsem si uvÄ›domila, Å¾e je pravda. Å½e mÄ› k nÄ›mu nÄ›co
neskuteÄ•nÄ› pÅ™itahuje a Ä•ím víc ho znám, tím je to hor&scaron;í. Kudy chodím, tudy na nÄ›j myslím. A kdyÅ¾ ho vidím, ned
boÅ¾e, abych se mu podívala do oÄ•í. Ztratím Å™eÄ• a srandiÄ•ky jsou ty tam. NejdÅ™ív jsem si namlouvala, Å¾e je to jen pro
s manÅ¾elem a Å¾e ve skuteÄ•nosti miluji jen manÅ¾ela. TeÄ• ale vím, Å¾e to tak není. Absurdní je, Å¾e ani nevím, co ten ka
ke mnÄ›... (TakÅ¾e mezi námi nejen Å¾e vÅ¯bec nic nebylo a není, ale on o tom nejspí&scaron; ani neví.)

Nemám odvahu s ním o tom mluvit a vlastnÄ› ani pÅ™íleÅ¾itost. Nevím, jestli nÄ›koho nemá a vÄ›dÄ›t to nechci i chci. Na je
stranu bych byla stra&scaron;nÄ› &scaron;Å¥astná, kdyby to bylo oboustrané (jako Å¾e to tak obÄ•as vypadá), ale na
druhé stranÄ› - vÅ¾dyÅ¥ mám dÄ›ti a manÅ¾ela, kterého by mi kaÅ¾dá Å¾enská mohla jen závidÄ›t...

Nechci nikomu ublíÅ¾it a uÅ¾ vÅ¯bec ne manÅ¾elovi, on je jinak hodný Ä•lovÄ›k. Jen má jiné názory neÅ¾ já. KéÅ¾ by z to
nÄ›jaká rozumná cesta ven. Kudlanky a kudlánci, prosím, prosím poraÄ•te mi. ChtÄ›la bych znát va&scaron;e názory.
Hanka
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