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Jsem smutnÃ¡ a souÅ¾Ã-m se, protoÅ¾e se pÅ™Ã-tel se mnou po pÄ›ti letech rozeÅ¡el. DÅ¯vod byl, Å¾e jsem se k nÄ›mu prÃ
nechovala hezky, Ä•asto jsme se hÃ¡dali. A taky Å™Ã-kal, Å¾e jsem se vÅ¾dy nechovala tak, jak si od partnerky pÅ™edstavuje
nÄ›co pozdÄ›ji jsem zjistila, Å¾e to nebyl jedinÃ½ dÅ¯vod k rozchodu a Å¾e moje Å¾Ã¡rlivost na jednu jeho kamarÃ¡dku byla vÃ
neÅ¾ na mÃ-stÄ›. JeÅ¡tÄ› kdyÅ¾ Å¾il se mnou, tak se s nÃ- tajnÄ› schÃ¡zel, mÄ› lhal o tom, kam a s kÃ½m chodÃ-.

No, snaÅ¾ila jsem se
jak sama tak i s pomocÃ- odbornÃ-ka, abych se zmÄ›nila a tajnÄ› jsem doufala, Å¾e se ke
mnÄ› vrÃ¡tÃ-. JÃ¡ se pak zhroutila, protoÅ¾e celou dobu jsem si dÄ›lala naivnÃ- nadÄ›je na
nÃ¡vrat, snaÅ¾ila jsem se. Jsou to uÅ¾ vÃ-c jak dva mÄ›sÃ-ce, dala jsem se nÄ›jak dohromady, ale
bolÃ- to poÅ™Ã¡d jako Ä•ert. V souÄ•asnÃ© dobÄ› se schÃ¡zÃ-me jako kamarÃ¡di a jÃ¡
poÅ™Ã¡d doufÃ¡m, Å¾e to pÅ¯jde dÃ¡t zpÄ›t. Ale nevÃ-m, nevÃ-m, jestli to pÅ¯jde.
SnaÅ¾Ã-m se pÅ™ed nÃ-m
bÃ½t v pohodÄ›, ale obÄ•as mÄ› ten citovÃ½ chlad doÅ¾ene k plÃ¡Ä•i. To mÄ› potom objÃ-mÃ¡
a utÄ›Å¡uje. NedÃ¡vno jsem mu Å™ekla, Å¾e chci vÃ-c, Å¾e to, co mi nabÃ-zÃ- (kamarÃ¡dstvÃ-)
je pro mnÄ› mÃ¡lo a Å¾e bude lepÅ¡Ã-, kdyÅ¾ se neuvidÃ-me, protoÅ¾e kaÅ¾dÃ½ to evidentnÄ›
cÃ-tÃ-me jinak. Nakonec mÄ› zase utÄ›Å¡oval a tak se vÃ-dÃ¡me dÃ¡l, protoÅ¾e jÃ¡ kontakt
utnout nedokÃ¡Å¾u.
TeÄ• jsme tedy sice
kamarÃ¡di, ale jÃ¡ ho chci poÅ™Ã¡d zpÃ¡tky, makÃ¡m na sobÄ›, jak sama tak s pomocÃ- terapeuta,
uvÄ›domila jsem si svÃ© chyby, milionkrÃ¡t jsem se mu omluvila, zajÃ-mÃ¡m se o jeho
konÃ-Ä•ky, ale zatÃ-m je vÅ¡e na nic. Sice mi sÃ¡m od sebe volÃ¡, organizuje naÅ¡e setkÃ¡nÃ-,
ale kromÄ› toho, Å¾e mÄ› obÄ•as utÄ›Å¡Ã-, kdyÅ¾ mi je smutno, tedy Å¾e mÄ› obejme a dÃ¡ mi
pÅ™Ã¡telskou pusu na Ä•elo, nic novÃ©ho. RÃ¡da bych ho zpÄ›t, ale uÅ¾ fakt nevÃ-m,
jestli se nÄ›kdy stane zÃ¡zrak. DÄ›kuji za vyslechnutÃ-, jÃ¡ vÃ-m je to dlouhÃ©, ale
jÃ¡ opravdu nemÃ¡m kde jinde bych se svÄ›Å™ila.
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