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Milá Danielo a vy v&scaron;ichni, co jste se tu ozvali. Tak nejprve bych vám v&scaron;em chtÄ›la podÄ›kovat, je to fajn se
moct takhle poradit. HodnÄ› jsem o tom pÅ™emý&scaron;lela, jak a co vÅ¯bec udÄ›lat. PÅ™itom doma byla absolutnÄ› pohoda
já nevÄ›dÄ›la, jestli to nezniÄ•ím. Nakonec jsem se rozhodla. ProtoÅ¾e máma ke mnÄ› vÅ¾dycky byla a je moc fajn, tak jsem s
Å™ekla, Å¾e snad to tak bude i dál.
A tak jsem jí to opravdu taky tak napsala. UdÄ›lala jsem to v sobotu veÄ•er, kdyÅ¾ jsem &scaron;la spát a dala jsem jí to
ruky. Ale ona za mnou asi tak za pÅ¯l hodiny pÅ™i&scaron;la a v&scaron;echno mi to vysvÄ›tlila. Å½e prý pÅ™ed tÅ™emi rok
táta Å™ekl, Å¾e se zamiloval do jiné Å¾eny a Å¾e by se chtÄ›l rozvést. Máma z toho byla prý fakt dost ne&scaron;Å¥astná. P
nÄ›jaké dobÄ› prý tedy souhlasila, ale po dal&scaron;í dobÄ› se pak zase dohodli, Å¾e spolu zÅ¯stanou. NapÅ™ed kvÅ¯li klukÅ
pak se dohodli, Å¾e spolu budou Å¾ít jako pÅ™átelé.
ProtoÅ¾e ta tátova pÅ™ítelkynÄ› by si ho stejnÄ› nevzala, právÄ› p
tÅ™i dÄ›ti. Máma to nakonec zkousla, za coÅ¾ ji hodnÄ› obdivuju. A obdivuju, Å¾e dokázala v&scaron;echno pÅ™ed námi uta
I kdyÅ¾ já zase mám &scaron;kolu a svoje zájmy, tak jsem si niÄ•eho doma nev&scaron;ímala, taky nebyly doma nikdy
Å¾ádné scény. No a pÅ™ed pÅ¯lrokem si na&scaron;la právÄ› toho, kdo jí psal to sms. Je to kamarád, kterému si nejprve
jen postÄ›Å¾ovala, co se stalo a pak Å¾e si spolu zaÄ•ali. Znám ho, je rozvedený, má dvÄ› dÄ›ti, které má u sebe.
Je to
v&scaron;echno trochu zamotané. Máma byla teÄ• hlavnÄ› hodnÄ› ne&scaron;Å¥astná kvÅ¯li tomu, Å¾e jsem vidÄ›la to sms,
Å¾e jí nedo&scaron;lo, Å¾e je to na tomhle mobilu vidÄ›t. Má ho krátce, dostala ho v práci. Nakonec jsme obÄ› breÄ•ely, ale
musím se to snaÅ¾it nÄ›jak zvládnout v sobÄ› udrÅ¾et, i kdyÅ¾ jsem z toho hodnÄ› rozhozená. Slíbila jsem mámÄ›, Å¾e nedá
tátovi vÄ›dÄ›t, Å¾e to v&scaron;echno vím. Å½e je to takhle lep&scaron;í. Prý jsou z nich teÄ• docela fajn parÅ¥áci. To je
pravda, protoÅ¾e to by nikdo nepoznal. Ale kdo ví, jak to bude nÄ›kdy v budoucnu...
RozhodnÄ› jsem ráda, Å¾e Å¾ádný
rozvod zatím nehrozí, Å¾e vlastnÄ› brá&scaron;kové o rodinu nepÅ™ijdou. O tom, Å¾e bych to napÅ™ed Å™ekla tátovi, jsem
neuvaÅ¾ovala ani okamÅ¾ik. Ale tohle, jak je to ve skuteÄ•nosti mÄ› opravdu nenapadlo. Je&scaron;tÄ› jednou vám dÄ›kuju,
jste v&scaron;ichni moc prima,SA&Scaron;A
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