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KdyÅ¾ jsme se brali, byli jsme oba vysoko&scaron;koláci &ndash; já konÄ•il, ona v druháku. Následovalo nádherných
osmnáct let. DÄ›ti jsme nemÄ›li, protoÅ¾e jsme oba mÄ›li pÅ™ed sebou kariéru a taky jsme si chtÄ›li &bdquo;nÄ›co uÅ¾ít&ldqu
Zkou&scaron;el jsem to asi dvakrát &ndash; zeptat se, jestli by &bdquo;uÅ¾&ldquo; nemÄ›l být Ä•as na rodinu. Ale manÅ¾elka
mÄ›la vÅ¾dy nÄ›jakou výmluvu. TeÄ• musíme dokonÄ•it tohle, teÄ• máme pÅ™ed sebou nádhernou cestu&hellip;
A tak to &scaron;lo rok za rokem dál. JenÅ¾e, pÅ™i&scaron;ly v&scaron;ední dny, oba v práci, doma pohoda, tedy pohoda
aÅ¾ moc, a já se pak zakoukal do jedné spolupracovnice. Loni touhle dobou. Nebylo to hned, prostÄ› se to tak nÄ›jak k tomu
v&scaron;emu schylovalo asi rok, ona tenkrát byla taky zadaná, ale pak se rozvádÄ›la, obÄ•as jsme si o tom povídali
(opravdu jen jako kamarádi), a tak nÄ›jak z toho vze&scaron;lo, Å¾e máme plno stejných zájmÅ¯ a Å¾e jediný, co jí vadí, Å¾e
&bdquo;nestihla dítÄ›&ldquo;, tedy, Å¾e si její manÅ¾el na&scaron;el jinou. Bylo to stejnÄ› divné manÅ¾elství, brali se asi po s
letech chození, aby se po roce manÅ¾elství rozvedli. Asi to bylo v&scaron;echno kvÅ¯li tomu, Å¾e uÅ¾ spolu tak dlouho chodili
tak je rodiÄ•e pÅ™imÄ›li k tomu, aby se vzali. A nedopadlo to&hellip; Párkrát jsme spolu sedÄ›li nÄ›kde v kavárnÄ›, pak jsem j
pomohl s nÄ›jakou opravou doma &hellip; ProstÄ› najednou jsem zjistil, Å¾e je mi s ní bájeÄ•nÄ›. A spadla klec. Je teÄ• v jiném
stavu a máme z toho oba nesmírnou radost. JenÅ¾e, zákonitÄ› jsem musel Å™e&scaron;it nejprve svoje manÅ¾elství, respekti
jeho ukonÄ•ení. Kupodivu, manÅ¾elka se ani tak nerozÄ•ilovala, Å¾e jsem si &bdquo;udÄ›lal dítÄ›&ldquo;, jako kvÅ¯li tomu, Å¾
rozumím s jinou. Dokonce Å™ekla, aÅ¥ to dítÄ› mám, aÅ¥ si ho uÅ¾ívám, ale Å¾e se kvÅ¯li tomu pÅ™eci nemusíme rozvádÄ
mÅ¯Å¾u platit a jinak se nemusí nic mÄ›nit. Ona mi tvrdila, Å¾e já rozhodnÄ› nemám na to, abych byl regulérním otcem, Å¾e t
stejnÄ› nezvládnu, Å¾e mne to pÅ™estane zakrátko bavit, a Å¾e pÅ™eci kvÅ¯li jednomu &bdquo;výstÅ™elku&ldquo; nebudu
zahazovat ty bájeÄ•ný roky, co jsme si zaÅ¾ili a mÅ¯Å¾eme zaÅ¾ívat dál. Teprve pak jsme se opravdu pohádali. A pak zaÄ
fest vyhroÅ¾ovat, v&scaron;ím moÅ¾ným. Bylo to opravdu nechutné. MÄ›l jsem pocit, Å¾e v tom vÅ¯bec nejde o nÄ›jaké ranÄ›
city, Å¾e bych jí ublíÅ¾il tím, Å¾e mám jinou, Å¾e budu s ní mít dítÄ›, ale Å¾e jí vadí, Å¾e by byla &bdquo;rozvedená&ldquo;,
partnera do práce. Musím napsat, Å¾e pracujeme ve stejné branÅ¾i, sice kaÅ¾dý jinde, ale v podstatÄ› se doplÅˆujeme. Taky m
pak zaÄ•ala vyhroÅ¾ovat, co v&scaron;echno by mi mohla udÄ›lat, zpÅ¯sobit. PÅ™esnÄ› ví, kde jaké mám slabiny, vÅ¾dyÅ¥ se
opravdu známe, a tak zaÄ•ala tohle v&scaron;echno vytahovat a vyhroÅ¾ovat. Já se v&scaron;ak nehodlám vracet,
protoÅ¾e mi hlavnÄ› dodalo to, to v&scaron;echno mi vyÄ•etla, co jsem se najednou o sobÄ› dozvÄ›dÄ›l&hellip;
Jediné, Ä•eh
bojím, a Ä•ím mi také vyhroÅ¾uje, Å¾e se bude mstít té mé partnerce&hellip; Nevím si s tím nÄ›jak rady, a pÅ™ipadá mi aÅ¾ s
smÄ›&scaron;né, Å¾e v práci musím Å™e&scaron;it nÄ›kdy velmi závaÅ¾né a sloÅ¾ité problémy, a tohle mi teÄ• dÄ›lá takové
problémy. Tak jsem se z toho trochu vypsal, tÅ™eba to bude Ä•íst nÄ›kdo, kdo má nÄ›co podobného uÅ¾ za sebou a poradí mi
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