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Já vím, zní to hloupÄ›, Å™íkat o nÄ›kom, Å¾e je závaÅ¾í. Ale nÄ›kdy je to pocit je&scaron;tÄ› hor&scaron;í, neÅ¾ co jiného. M
pÅ™ítele, v podstatÄ› si na nÄ›j nemÅ¯Å¾u moc stÄ›Å¾ovat. VzhledovÄ›, vÄ›kovÄ› a témÄ›Å™ v&scaron;ím je na první pohled
ke mnÄ› pasoval. BohuÅ¾el, uÅ¾ pár mÄ›sícÅ¯ mÄ› ná&scaron; vztah pÅ™ímo dusí. Ale plácám se stále v zaÄ•arovaném kruh

Známe se uÅ¾ Ä•tvrtý rok, z toho dva a pÅ¯l roku spolu bydlíme. Je to vlastnÄ› uÅ¾ takové pelichající manÅ¾elství.

PÅ™ítel je solidní, nechová se nijak &scaron;patnÄ›, ale pÅ™estávám vÅ¯Ä•i nÄ›mu mít v&scaron;echny ty hezké city, co jse
mÄ›la dÅ™ív. Naopak mÄ› zaÄ•íná Ä•ím dál tím víc vÄ›cí na nÄ›m vadit. Jsou to v&scaron;echno prkotiny, ale je jich plno. Vadí
jeho projevÅ¯, plno vÄ›cí, které mi pÅ™edtím nevadily. Máme na plno vÄ›cí odli&scaron;né názory, máme odli&scaron;né
plány, zájmy. UvÄ›domuju si to, snaÅ¾ím se zachovat si Ä•istou hlavu, ale souÄ•asnÄ› si Å™íkám, Å¾e tahle únava ze vztahu n
pÅ™eci to, co bych chtÄ›la od své budoucnosti.
JenÅ¾e - já vím, Å¾e mÄ› velmi miluje, dává mi to stále najevo, tedy
spí&scaron; mÄ› o tom hodnÄ› Ä•asto ubezpeÄ•uje. Ale mám stále víc a víc pocit nÄ›jakého uzamÄ•eného prostoru... Nevím,
jestli se vyjadÅ™uju dobÅ™e, ale Ä•ím dál tím víc se musím hlídat, abych nevyjela pro kaÅ¾dou hloupost. Abych mu neÅ™íkala
"Prosím tÄ›, jak tohle dÄ›lá&scaron;, nedÄ›lej tohle, nedávej tamto semhle..." PÅ™itom vím, Å¾e je opravdu hodný, Å¾e ho
na&scaron;i mají rádi, Å¾e jeho rodiÄ•e zase mÄ›, Å¾e v&scaron;ichni uÅ¾ vlastnÄ› jen Ä•ekají, aÅ¾ "pÅ™idáme papír o uzav
manÅ¾elství". Vypadá to, Å¾e se Ä•eká, Å¾e leto&scaron;ní Vánoce a Silvestra uÅ¾ budeme slavit jako manÅ¾elé. A já se toh
stra&scaron;nÄ› bojím, takhle Å¾ít uÅ¾ nechci, ale souÄ•asnÄ› se je&scaron;tÄ› víc bojím v&scaron;em ublíÅ¾it.
Myslíte si,
normální? VÄ›t&scaron;inou tu kaÅ¾dý je ne&scaron;Å¥astný ze svého vztahu, já bych mÄ›la být spokojená, ale vÅ¯bec
nejsem. Poradíte mi? Díky, Yvona
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