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Jsem na mateÅ™ské, nedostanu se nikde mezi lidi a manÅ¾el je poÅ™ád nÄ›kde v tahu. KdyÅ¾ je v práci, tak ani nevím, kde j
protoÅ¾e má takovou, Å¾e nejsem schopna zjistit, kde je, pÅ™ípadnÄ› s kým; a kdyÅ¾ má volno, tak obÄ•as pivko s kamarád
obÄ•as nÄ›jaká ta oslava narozenin, která skonÄ•í na diskotéce... Taky má plno kamarádek, se kterými si také obÄ•as sem
tam nÄ›co napí&scaron;e; potká se s nima a povykládá.. Ale prý nic víc, tvrdí on.

Já mám ale pocit, Å¾e se s nima stýká "ne náhodou", stejnÄ› tak si s nimi pí&scaron;e... Jednodu&scaron;e - není moc
doma, chodí se bavit, kdyÅ¾ doma je, tak se vÄ›nuje i tomu psaní a esemeskování. No, a já Å¾árlím, mám Ä•erné
my&scaron;lenky - a nevím, jak se toho pocitu zbavit. TeÄ• jsme do&scaron;li tak daleko, Å¾e manÅ¾el uÅ¾ to prý psychicky
nezvládá a chce mÄ› opustit. TakÅ¾e jsem opÄ›t slíbila, Å¾e se polep&scaron;ím, a budu muset, jinak o nÄ›j pÅ™ijdu a to nec
moc ho miluju.
TeÄ• vám na sebe prozradím dvÄ› nejstupidnÄ›j&scaron;í formy, jak jsem se snaÅ¾ila zjistit, zda mÄ› podvád
Koupila jsem si SIM kartu a psala mu jako holka, která ho chce sbalit - ale neumím to - hned po první esemesce poznal,
Å¾e jsem ho zkou&scaron;ela, myslí si, Å¾e mu psala na mÅ¯j popud nÄ›jaká jeho kamarádka..
A dal&scaron;í: dnes jsem h
sledovala, pÅ™iznám se, pÅ™es klíÄ•ovou dírku na WC, protoÅ¾e jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e tam nÄ›komu pí&scaron;e sms; a já blá
myslela, Å¾e podle toho, jak se bude tváÅ™it, poznám komu asi pí&scaron;e. TváÅ™il se normálnÄ› :-) a já
hloupá pÅ™esto udÄ›lala scénu.
A on?? - prásknul dveÅ™mi a Å™ekl mi, Å¾e jsem uÅ¾ ubohá... Asi bych se mÄ›la jít léÄ•
ne&scaron;Å¥astná, ze v&scaron;eho. Z nÄ›j, ze sebe... Poradíte mi?Lea

Je to opravdu velmi smutné, je to zaÄ•arovaný kruh, Å™ekla bych aÅ¾ vraÅ¾edný vír, ze kterého se velmi &scaron;patnÄ› d
- v tom minulém Ä•lánku o zoufalství Å¾árlivosti bylo hodnÄ› naznaÄ•eno - ale osobnÄ› mám pocit, Å¾e chudák Lea by na tom
byla podstatnÄ› líp, kdyby se její manÅ¾el choval o nÄ›co ohleduplnÄ›ji - to minimálnÄ›...

Jaký je vá&scaron; názor? Je opravdu v&scaron;echna chyba na Lee?
d@niela

http://www.kudlanka.cz
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