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DOPISY - NEVÄšRA NENÃ• SMRTELNÃ• NEMOC
PondÄ›lÃ-, 22 Ä•erven 2009

NevÄ›ra je nesmírnÄ› bolestivá záleÅ¾itost. Ten, komu je nevÄ›rou ublíÅ¾eno, to vnímá jak nÄ›co, co témÄ›Å™ nejde pÅ™eÅ¾
Ä•ím si v danou chvíli absolutnÄ› neví rady. JenÅ¾e, pokud si neporadíme, pokud to nevyÅ™e&scaron;íme a budeme se tváÅ™
niÄ•em nevíme, vymÄ›níme klid a &scaron;tÄ›stí za neustálý Å¾ivot ve strachu a trápení. Å½ít s klapkami na oÄ•ích se nedá, n
jen velice tÄ›Å¾ko. Velice se mi líbily následující reakce, které bych velmi ráda vypíchla:

KdyÅ¾ jsem Ä•etla ony pÅ™íspÄ›vky, pÅ™ipomínaly mi smutné roky, kdy jsem cítila hlavnÄ› bezmoc a sÅ¾íravou bolest. D
mÅ¯j &bdquo;ex" dÄ›lal co chtÄ›l, kdyÅ¾ pÅ™edev&scaron;ím chtÄ›l volnost. Ale - jen pro sebe. TeÄ•, se svými novými
zku&scaron;enostmi, bych netolerovala jakékoli podezÅ™ení a jednala bych ihned a ve svém zájmu a v zájmu dÄ›tí.
NeÄ•ekala bych - aÅ¾ jak to dopadne. Je&scaron;tÄ› pÅ™ed pár lety by mne tohle ani nenapadlo, ale teÄ•? Hrdá bych byla, ne
u&scaron;lápnutá puÅ¥ka. Ale - vím to aÅ¾ teÄ•.
A tak tÄ›m, co nepÅ™íjemné dny právÄ› proÅ¾ívají, bych chtÄ›la poradit: n
budoucnosti, tÄ›&scaron;te se na ni. Není se Ä•eho bát. PÅ™estanete mít plnou hlavu jednoho jediného chlapa, který vám
pÅ¯sobí bolest. A pÅ™edev&scaron;ím - pÅ™estaÅˆte se ptát, proÄ• to udÄ›lal. VÅ¾dyÅ¥ je to tak jednoduché. No, vyuÅ¾il situ
vy s ním tu hru nehrejte. Nemyslete na nÄ›ho. Ti pánové cítí, Å¾e je chcete, Å¾e jsou Å¾ádaní, Díky vám se cítí na koni. VÅ¾d
je chtÄ›jí dvÄ› Å¾eny. Oni neÅ™e&scaron;í proÄ•, vidí jen tu (v jejich oÄ•ích) "atraktivní a mladou" a tu druhou, která je tahá zpá
do stereotypu. Nevidí mnohaleté manÅ¾elství. To berou jako minulý Å¾ivot, starý Å¾ivot. KdeÅ¾to teÄ• chtÄ›jí létat, sexovat jin
poÅ™ád, být bez dÄ›tí, které zlobí a poÅ™ád nÄ›co chtÄ›jí. Oni teÄ• Å¾ijí... A my jim klademe pÅ™ekáÅ¾ky v jejich létání, v n
úÅ¾asném Å¾ivotÄ›.
DÄ›vÄ•átka, kamarádky, Å™eknÄ›te si: stojí za to ti, kteÅ™í nám tak ublíÅ¾ili? Stojí za mnohaleté trá
a smutek? BoÅ¾e, víte kolik je muÅ¾ských na svÄ›tÄ›? Nechte je jít, nechte je létat, stejnÄ› je zpátky nestáhnete. A kdyÅ¾ by s
vám to náhodou povedlo, co budete doma mít? To uÅ¾ nebude ten jediný, vÄ›rný, milující. NevÄ›Å™ím ve &scaron;Å¥astné
návraty. Zkusil a pÅ™í&scaron;tÄ› stejnÄ› odejde. Ztrácíte svÅ¯j drahocenný Ä•as. Není cesty zpÄ›t. Eny
Pokud on zájem n
tÄ›Å¾ko ho manÅ¾elka donutí. Já bych ani omylem nezÅ¯stala s Ä•lovÄ›kem, který se ke mnÄ› vrátil, ale stále je zamilovaný nÄ
jinde a tajnÄ› se týrá a trápí pro ni... to je peklo v Å™etÄ›zech!!! Byl tu tuhle Ä•lánek o tom, jak se manÅ¾el vrátil po nevÄ›Å™e
ona se jiÅ¾ 6 let týrá a trápí, kdyÅ¾ on se zpozdí - a jen pÅ™emý&scaron;lí, kde zase je a s kým. Víte, on Å¾ivot je stra&scaron
krátký na to, takhle ne&scaron;Å¥astnÄ› ho proÅ¾ívat. To budu radÄ›ji sama, neÅ¾ Å¾ít takhle, ale - je to kaÅ¾dého volba. Ink
jsem se vÅ¾dycky drÅ¾ela onoho známého "co je v domÄ›, není pro mnÄ›". Nikdy bych nÄ›co podobného Å¾ádné kamarádce
ani bývalé, neudÄ›lala. Svést, ukrást manÅ¾ela... Jde o to nejvÄ›t&scaron;í svinstvo, jakého jsou Å¾enské schopny. A takové
ty Å™eÄ•i o tom, Å¾e je ubohé obÄ•as provÄ›Å™it, jestli se manÅ¾el nÄ›kde nezapomnÄ›l, pokládám jenom za hloupé plácání
zjistíte, Å¾e pÅ™ed vámi manÅ¾ílek zamáÄ•kne pokaÅ¾dé mobil sotva zazvoní, kdyÅ¾ najdete v autÄ› (náhodou) jeho fotky s
Å¾enskými - chtÄ›la bych opravdu vidÄ›t, jak se nad to povznesete a nebudete pátrat dál. Jen slabomyslná chudinka bude
ti&scaron;e trpÄ›t a mlÄ•et ze strachu, aby ji takový &scaron;mejd neopustil. Já toho svého kopla do zadku a musím Å™íci, Å¾e
mi to pÅ™i&scaron;lo docela vhod. Pil mi krev pomÄ›rnÄ› dlouho.
Ale nakonec to byl on, kdo se rozvádÄ›t nechtÄ›l. Zaplatil z
to vysokou cenu. A tím to nemyslím jenom finanÄ•nÄ›... Ambra
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