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Milá Danielo, i já jsem plna bolesti zavítala na tyto stránky. Moje 12ti leté manÅ¾elství se totiÅ¾ poslední dobou stávalo
chladnÄ›j&scaron;ím a chladnÄ›j&scaron;ím. Mám velmi zamÄ›stnaného manÅ¾ela, který neumí oddÄ›lit Ä•as na práci a udÄ›la
si Ä•as na rodinu. Jeho zamÄ›stnání a sebevzdÄ›lávání pohltilo v&scaron;echen jeho Ä•as.
Já jsem Ä•lovÄ›k, který byl vsazen do Prahy a se svou povahou jsem si tu ani po 10ti letech nena&scaron;la mnoho pÅ™áte
V&scaron;echnu svou pozornost jsem tedy vÄ›novala jemu i svým dvÄ›ma synÅ¯m 7 a 12 letým. Nakonec jsme se tedy dostali
do krize, kterou já chtÄ›la stále Å™e&scaron;it a vyÅ™e&scaron;it, ale on dÄ›lal mrtvého brouka.
Jednoho dne jsem sedla a
napsala mu email (tento zpÅ¯sob komunikace, mimo jiné, byl u nás standartní, manÅ¾elovi to tak vyhovovalo a já byla
ráda, Å¾e alespoÅˆ takto komunikuje). Dalo by se Å™íci, Å¾e jsem ho pÅ™ímo v dopise vyzývala, abychom se nÄ›jakým rozum
zpÅ¯sobem roze&scaron;li, kdyÅ¾ se nemÅ¯Å¾eme dohodnout. Snad jsem si bláhovÄ› myslela, Å¾e mi po pÅ™eÄ•tení pÅ™ijd
"ne, já se nechci rozejít, dáme to nÄ›jak do poÅ™ádku". Stal se samozÅ™ejmÄ› opak, rozlouÄ•il se se mnou slovy ...nemám tÄ›
uÅ¾ rád a nemohu s tebou Å¾ít jako muÅ¾ milenec.
Jaké bylo mé rozÄ•arování, najednou ode&scaron;ly ze mne
v&scaron;echny minulé &scaron;patnosti a vyplavaly na povrch jen ty krásné vÄ›ci a já s pocitem, Å¾e uÅ¾ je konec, jsem
byla na odpis. Ob den, kdyÅ¾ jsem pÅ™es své tiché slzy zaÄ•ala vidÄ›t, jsem za ním za&scaron;la s velkou omluvou a
vysvÄ›tlením. (Ani nevím, kde se to ve mne v&scaron;echno vzalo, proÄ• jsem najednou obrátila? Snad k tomu pÅ™ispÄ›lo i to,
Å¾e manÅ¾el mi byl jedinou blízkou dospÄ›lou osobou, kterou teÄ• ztrácím. Nemám bohuÅ¾el moc vlídný vztah s rodiÄ•i, ani
sestrou.)
Dostala jsem takovou nijakou odpovÄ›Ä•, ani ano ani ne. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsem si z toho udÄ›lala nadÄ›ji a za
milá. Ná&scaron; vztah nebyl horoucí, ale &scaron;lo to. Po Ä•trnácti dnech jsem ráno potÅ™ebovala omluvit syna ve
&scaron;kole, sáhnu po manÅ¾elovu sluÅ¾ebním mobil u (u nás naprosto bÄ›Å¾ná situace) a najednou na mne vykoukne
pÅ™ijatá zpráva "MÅ¯j milovaný JiÅ™íÄ•ku..." (byla neotevÅ™ená, více jsem nepÅ™eÄ•etla) Pane, to byl &scaron;ok....
Man
jsem o tom neÅ™ekla, ale nekonec jsem se podÅ™ekla a tak sice o tom nemluvíme, ale on ví, Å¾e vím... o to je to hor&scaron;
Abych to zkrátila, dopis, který jsem napsala, byl nakonec spou&scaron;tÄ›Ä• jejich vzájemných sympatií a já jsem jim tím
dala zelenou. TeÄ• je mi moc a moc mizernÄ›, v&scaron;e si vyÄ•ítám a neumím si pÅ™edstavit Å¾ivot bez nÄ›ho.
Moc jsem
podcenila jeho city. Je teÄ• sice ke mÄ› jakoby hodný, ale chladný jako led. Moc bych ho chtÄ›la nazpÄ›t, ale je to asi marné. Je
rozhodnut pro ni. Moc, moc, moc to bolí... Jana
Nechávám to na vás, kudlanstvo...
jednoznaÄ•nÄ› - Jana "zmr&scaron;ila" - ve snaze o zlep&scaron;ení, co se dalo... Máte nÄ›jakou radu?
A víte, co udÄ›lala &scaron;patnÄ› a proÄ•?
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