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Ahoj Danielo, ocitl jsem se v docela prekérní situaci a momentálnÄ› nevím jak z ní ven. Jsem Å¾enatý 15 let, máme
dvanáctiletou dceru a moje manÅ¾elka je momentálnÄ› tÄ›hotná. Bude to prý kluk a má se narodit na pÅ™elomu roku.
TÄ›&scaron;il bych se, ani neví&scaron; jak, kdyby tu nebylo jedno veliké jenÅ¾e...

ManÅ¾elÄ•inu otÄ›hotnÄ›ní ale pÅ™edcházela dlouhá krize na&scaron;eho vztahu. Najednou jsme mÄ›li oba pocit, Å¾e si
co Å™íct. Bylo mezi námi prázdno a jediné, co nás spojovalo, byla na&scaron;e dcera. Ale i ta pomalu rostla a mÄ›la víc a
víc svých vlastních zájmÅ¯ a tak bylo velmi jednoduché se potkat s jednou krásnou a mladou sleÄ•nou a rozjet si
mimomanÅ¾elský románek.
Bylo to super. HlavnÄ› koneÄ•nÄ› ten Ä•erstvý závan v sexu. Najednou jsem si zase uÅ¾íval, b
bájeÄ•ný. JenÅ¾e, jak to tak bývá - moje Å¾ena se v&scaron;e dozvÄ›dÄ›la. VidÄ›la nás její kamarádka. NejdÅ™ív &scaron;la
mnou, Å¾e to ví a pokud s tím nÄ›co neudÄ›lám, tak jí to Å™ekne. JenÅ¾e, já si v té dobÄ› vlastnÄ› i pÅ™ál, aby to prasklo. Ta
prostÄ› jednoho dne prasklo.
ÄŒekal jsem scénu, slzy, hysterický záchvat. Místo toho jsem na&scaron;el jen prázdnou skÅ™
její a na&scaron;í dcery. ProstÄ› se z na&scaron;eho spoleÄ•ného bytu odstÄ›hovaly. MÄ›l jsem úplnÄ› smí&scaron;ené pocity.
NejdÅ™ív jsem si Å™íkal, Å¾e jsem to vlastnÄ› chtÄ›l, jenomÅ¾e jsem si potom uvÄ›domil, Å¾e mi chybí. ObÄ›. Ona prostÄ› v
nebreÄ•ela, nevolala, nedÄ›lala scény. Chovala se úplnÄ› vÄ›cnÄ›. ChtÄ›la jen peníze na holku a majetkové vyrovnání a dÄ›lej s
co chce&scaron;.
No chtÄ›l jsem hlavnÄ› vÄ›dÄ›t, co za tím je a pÅ™i&scaron;el jsem na to, Å¾e ona má taky nÄ›koho bok
Dostal jsem docela pecku mezi oÄ•i, ale tak nÄ›jak mÄ› zaÄ•ala víc zajímat. S pÅ™ítelkyní jsem byl dál, ale daleko víc mÄ› zaÄ•
zajímat moje Å¾ena. Pozval jsem je potom v létÄ› obÄ› na dovolenou k moÅ™i a bylo nám fajn. Celé to znovuzbliÅ¾ování trvalo
docela dlouho; je to absurdní, ale nakonec jsem svoji pÅ™ítelkyni podvádÄ›l se svou Å¾enou...
Å˜ekli jsme si, Å¾e se mám
tÄ›ch letech vlastnÄ› poÅ™ád rádi a dokonce jsme se do sebe znovu zamilovali. Bylo to fajn a v té dobÄ› pravdÄ›podobnÄ› moje
Å¾ena otÄ›hotnÄ›la. Je&scaron;tÄ› pÅ™ed tím to s tím svým bokovkou ukonÄ•ila; jenÅ¾e, a teÄ• se dostávám k jádru pudla, já
Å¾e bych chtÄ›l sedÄ›t na dvou Å¾idlích, ale prostÄ› jsem strkal hlavu do písku. Jednou jsem to totiÅ¾ chtÄ›l udÄ›lat a nÄ›jak u
jenÅ¾e - zaÅ¾il jsem fakt hroznou scénu, demonstrativní Å™ezání Å¾il, kleÄ•ení a pro&scaron;ení. ProstÄ› hrÅ¯za.
Tak js
tu i tam - a teÄ• nevím co s tím. Chci být se svou pÅ¯vodní rodinou. Moje pÅ™ítelkynÄ› mÄ› ale teÄ• vydírá, Å¾e to v&scaron;ec
Å™ekne mojí Å¾enÄ› (Å¾e vlastnÄ› jsem dodnes i s ní) a já mám strach, Å¾e se na mne manÅ¾elka vyka&scaron;le. TakÅ¾e
(pardon - Kudlanko!) raÄ•... Mirek
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