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Milá Kudlanko Danielo a vy v&scaron;echny, v&scaron;ichni. VyuÅ¾ívám anonymity a svÄ›Å™ím se vám, protoÅ¾e jinému
nemám komu. Ne Å¾e by nebyli lidi, ale prostÄ› to nejde. Roze&scaron;el se se mnou mÅ¯j pÅ™ítel, o kterém jsem byla
pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e je to ten vysnÄ›ný princ, kterému budou jednou moje budoucí dÄ›ti Å™íkat tatínku, který bude vedle mn
se probouzet.
A zatím jsem se z tohoto dlouhého snu najednou probudila do tvrdé reality já. A jak to bylo jednoduché... MÄ›li jsme
mÄ›síc pÅ™ed svatbou, a on mi najednou Å™ekl, Å¾e si vÅ¯bec není jistý tím, Å¾e by si mÄ› opravdu mÄ›l vzít. Tahle vÄ›ta by
nejhor&scaron;í, co jsem v Å¾ivotÄ› sly&scaron;ela. Nechápala jsem ho, nerozumÄ›la tÄ›m slovÅ¯m a jen jsem ho stále dokola
a dokola prosila, aÅ¥ mi neubliÅ¾uje. On pÅ™eci vÄ›dÄ›l, Å¾e je mým celým svÄ›tem, a pÅ™esto mi oznámil, Å¾e je konec, Å
nemiluje, Å¾e jsem pro nÄ›ho jen kamarádka, nikoli Å¾ivotní láska. PÅ™iznávám, nevÄ›Å™ila jsem mu. Byly to pak ode mne p
návaly otázek - co jsem udÄ›lala &scaron;patnÄ› a zda to mÅ¯Å¾u zmÄ›nit - moje hrdost &scaron;la absolutnÄ› do kytek.
Rozchod mi pÅ™ipadá jako úmrtí. KdyÅ¾ nÄ›kdo umÅ™e, vzpomínáte jen na dobré vÄ›ci, které jste s ním proÅ¾ili. StejnÄ› tak
s rozchodem. A tak sedím doma, míhají se mi v pamÄ›ti jen dobré záÅ¾itky s ním. Ty zas vyvolávají emoce a je mi z toho
v&scaron;eho stra&scaron;nÄ›. KdyÅ¾ nÄ›koho opravdu milujete a jste spolu nÄ›kolik let, tak poté zapomenete na to
&scaron;patné a vzpomínáte jen na to dobré. Cítím, jak byl pro mne výjimeÄ•ný a jak moc jsem ho milovala a tak teÄ• jen
hledám chybu, kvÅ¯li které se se mnou roze&scaron;el.
Musím Å™íct, Å¾e takovou bolest srdce jsem fakt je&scaron;tÄ›
nemÄ›la. TotálnÄ› ve mÄ› zabil jakoukoli dÅ¯vÄ›ru v lásku. PÅ™ipadá mi, Å¾e je to momentálnÄ› nejvÄ›t&scaron;í katastrofa na
a ona prostÄ› a jednodu&scaron;e pro mÄ› opravdu JE. Å˜íkala jsem si v duchu, Å¾e tohle neunesu, nezvládnu a Å¾e to ani ne
zvládnout. Dokonce jsem si pÅ™ála umÅ™ít, usnout, nikdy se uÅ¾ neprobudit. (Ale nebojte, nejsem zas aÅ¾ takový cvok, jen j
skuteÄ•nÄ› k neunesení smutnÄ›.) Opravdu hodnÄ› mÄ› ten vztah a rozchod rozhodil.
Tak moc jsem ho milovala, Å¾e jse
pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e je to opravdu on, ten jediný a na doÅ¾ivotí. BohuÅ¾el, je velice hloupé si myslet, Å¾e máme onoho Ä•l
jenom pro sebe a Å¾e Å¾ivot je zaloÅ¾en pouze na vztahu. Je to tak trochu naivní si myslet, Å¾e láska vydrÅ¾í vÄ›Ä•nÄ›.
nedokáÅ¾u pÅ™edstavit, Å¾e nebude vedle mÄ› usínat, Å¾e se nebudu vedle nÄ›j probouzet, Å¾e ta jeho krásná líbací pusin
nebude uÅ¾ moje. Sandra
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