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RozeÅ¡el jsem se s pÅ™Ã-telkynÃ-. UÅ¾ to delÅ¡Ã- dobu neklapalo, v podstatÄ› jsme vedle sebe jen tak fungovali. Bydleli jsme
sice spolu, tedy u nÃ-, ale bylo to takovÃ© manÅ¾elstvÃ- po deseti lÃ©tech. NaÅ¡tÄ›stÃ- bezdÄ›tnÃ©. Ne, nehÃ¡dali jsme se, on
ani to hÃ¡dÃ¡nÃ- nemÄ›lo cenu. NÄ›jak jsme nemÄ›li spoleÄ•nÃ© zÃ¡jmy, kaÅ¾dÃ½ si jel vlastnÄ› po svÃ©m. V tÃ© dobÄ› jsem
Katku. PerfektnÃ- hodnÃ¡ holka, chytrÃ¡, pÅ™Ã-jemnÃ¡, no â€“ nebudu sem psÃ¡t vÅ¡echny ty superlativy, co mne napadajÃ-. A
jsem se rozhodl situaci Å™eÅ¡it. PÅ™Ã-telkyni jsme prostÄ› jednoho dne Å™ekl, Å¾e si musÃ-me promluvit, a Å¾e se chci ods
Å½e si hledÃ¡m podnÃ¡jem a prostÄ› tohle souÅ¾itÃ- na nic Å¾e skonÄ•Ã-meâ€¦

OvÅ¡em, to jsem neÄ•ekal, co
bude reagovat: hroznÃ¡ scÃ©na, jako kdybych opouÅ¡tÄ›l nemocnou, tÄ›hotnou a jÃ¡
nevim co dÃ¡l. A hlavnÄ› â€“ jako kdybychom se nÄ›jak milovaliâ€¦ PÅ™itom to bylo uÅ¾
pÅ™es rok o niÄ•em, vlastnÄ› souÅ¾itÃ- ze setrvaÄ•nosti. TakÅ¾e scÃ©ny a i kdyÅ¾ jsem
se odstÄ›hoval, tak to pokraÄ•ovalo. Ale pak, asi po Ä•tyÅ™ech mÄ›sÃ-cÃ-ch, mi
zavolala jejÃ- mÃ¡ma, Å¾e je v nemocnici, na psychiatrii, a Å¾e se bojÃ-, aby si nÄ›co neudÄ›lalaâ€¦ A aÅ¥ za nÃ- zajdu. Necha
jsem se umluvit a Å¡el jsem za nÃ-.
Co bylo ovÅ¡em dalÅ¡ÃobrovskÃ© pÅ™ekvapenÃ-, kdyÅ¾ mne pak na odchodu na chodbÄ› zastavila jejÃoÅ¡etÅ™ujÃ-cÃ- lÃ©kaÅ™ka a jen tak mi sdÄ›lila, Å¾e
naÅ¡tÄ›stÃ- o dÃ-tÄ› nepÅ™ijdemeâ€¦ TakÅ¾e jsem nastartoval zpÄ›t a ona mi Å™ekla, Å¾e jak
byla tak zoufalÃ¡, tak Å¡la nÄ›kam â€œmezi lidiâ€•, nÄ›koho sbalila a takhle to
dopadlo. Proto se vlastnÄ› taky tak zhroutilaâ€¦ A zas mne prosila, Å¾e aÅ¥ to dÃ¡me
znovu zpÄ›t, Å¾e si to kdyÅ¾ tak nechÃ¡ vzÃ-t, a jÃ¡ nevim co dalÅ¡Ã-hoâ€¦ ProstÄ› Å™eÄ•i, Å™eÄ•i...
A hlavnÄ›:
za vÅ¡echno Å¾e mÅ¯Å¾u jÃ¡! JÃ¡ ji opustil, jÃ¡ ji vlastnÄ› dohnal do takovÃ© situaceâ€¦ Je
mi z toho vÅ¡eho dost zle. MÃ¡m na ni vztek, ale zase jsme spolu byli hodnÄ›
dlouho â€“ sedm let, a tak je mi opravdu lÃ-to, co si zavaÅ™ila, ale pÅ™eci to
nemÅ¯Å¾e vÅ¡echno hÃ¡zet na mnÄ›â€¦ NehledÄ› na to, Å¾e je mi opravdu dobÅ™e s Katkou a
chtÄ›l bych s Å¾Ã-t s nÃ-.

PATRIK

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 17 November, 2018, 08:55

