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Snad mi poradíte. Å½ili jsme s pÅ™ítelkyní spoklu cca 2 roky, známe se as 3,5 roku. NejkrásnÄ›j&scaron;í bylo tÄ›ch prvních
pÅ¯l roku, to jsem chodil jak ve snách. Pak ale zaÄ•aly drobné neshody. Tedy, spí&scaron; to bylo zavinÄ›no
vÄ›t&scaron;inou mnou, to pÅ™iznávám. Jsem zamÄ›stnaný v jedné pomÄ›rnÄ› velké firmÄ› a nemÅ¯Å¾u Å™íct, Å¾e by moje
doba byla od - do.
Spí&scaron; se dost Ä•asto stalo, Å¾e kdyÅ¾ jsem mÄ›l s pÅ™ítelkyní nÄ›co domluveného, tak jsem se musel omluvit, pro
potÅ™eboval nÄ›co urgentního dodÄ›lat, pÅ™edÄ›lat - prostÄ› vÄ›novat svÅ¯j volný Ä•as práci. Nikdy jsem jí nebyl nevÄ›rný, ka
opravdu volnou chvíli jsem byl s ní, ale opravdu tak jednou do mÄ›síce se stalo, Å¾e nÄ›jak nevy&scaron;lo. Ona mi to zas
nejprve nÄ›jak moc nevyÄ•ítala, to ne, ale bylo vidÄ›t, jak ji to trápí, taky dost kvÅ¯li tomu plakala a musím pÅ™iznat, Å¾e i tohle
hodnÄ› vadilo. KdyÅ¾ uÅ¾ se stalo, a museli jsme v práci je&scaron;tÄ› zÅ¯stat, byl jsem pÅ™edem uÅ¾ otrávený, protoÅ¾e js
vÄ›dÄ›l, co mÄ› pak doma Ä•eká.
Ale nechci na ni nasazovat psí hlavu, to ne. Jen jsem vÄ›dÄ›l, Å¾e mÄ› má hodnÄ› ráda a
tolik trápí, Å¾e zase nejsem s ní. Takhle to pokraÄ•ovalo do minulého mÄ›síce. PÅ™esto, Å¾e jak jsem napsal, uÅ¾ jsme mÄ›l
roky spoleÄ•ný byt, pÅ™esto se to nÄ›jak v&scaron;echno kumulovalo. UÅ¾ jsem to její neustálé vyÄ•ítání a pláÄ• nemohl vydrÅ
VlastnÄ› to uÅ¾ ani nebyla láska, jen - alespoÅˆ z mé strany - jakési pÅ™eÅ¾ívání mezi jednotlivými hádkami. TakÅ¾e jsem jí
navrhl, Å¾e se rozejdeme. Navrhl jsem jí, Å¾e byt i ve&scaron;keré zaÅ™ízení bytu jí zÅ¯stane, Å¾e mi bude staÄ•it, kdyÅ¾ m
vyplatí polovinu toho, co jsem za byt zaplatil.
TeÄ• ov&scaron;em se stalo to, Å¾e mi neustále pí&scaron;e sms, e-maily,
telefonuje - pÅ™emlouvá mÄ› k setkání a vyhroÅ¾uje, Å¾e si nÄ›co udÄ›lá, kdyÅ¾ ji opravdu opustím, respektive kdyÅ¾ se ne
zpátky. Doicela mÄ› to zviklalo, chápu, Å¾e mÄ› má hodná ráda, já ji mám v podstatÄ› také rád, nicménÄ› takhle si
opravdu spokojený Å¾ivot a zaloÅ¾ení rodiny nepÅ™edstavuju. Nevím, jestli bych pÅ™eci jen na nÄ›jakou dohodu nemÄ›l pÅ™
snad kdyby mÄ›la dítÄ›, bylo by to v&scaron;echno jinak, alespoÅˆ ona tím neustále argumentuje.¨ Poradíte mi? Milo&scaron;
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