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Ahojda Danielo, ze zoufalství uÅ¾ nevím kudy kam a komu to Å™íci, tak jsem vyuÅ¾ila tuto poradnu. Jsem tady poprvé, takÅ¾
vlastnÄ› ani nevím, jak to poÅ™ádnÄ› chodí...Ale v rubrice poradna jsem vidÄ›la rÅ¯zné pÅ™íbÄ›hy a tvou reakci. A - tak doufám
kdyÅ¾ si myslím, Å¾e to tÅ™ebas nÄ›komu pÅ™ijde naprosto smÄ›&scaron;né, jaké problémy mám.. Jestli to není rouhání, si
takhle stÄ›Å¾ovat. NicménÄ› mÄ› to trápí a to moc.
Jsem mladá, pohledná a hodná holka, za coÅ¾ jsem vdÄ›Ä•ná a váÅ¾ím si toho. SamozÅ™ejmÄ› mám chyby jako kaÅ¾
také nejsem svátost sama. Ale - to, co mám, mohu dávat a dávám, si zatím nikdo moc neváÅ¾il... konkrétnÄ› myslím
ve vztazích. Na V&Scaron; jsem se moc zamilovala do kluka.. Oba jsme byli studenti ale oba jsme nedostudovali. KaÅ¾dý z
jiného dÅ¯vodu..on lenost, já psychicky nezvládla ten nápor. Rozhodli jsme se tedy, Å¾e se pÅ™estÄ›hujeme do
vÄ›t&scaron;ího mÄ›sta, kde je práce a zaÄ•neme spolu Å¾ít a pracovat. V&scaron;e bylo zprvu krásné...Å½ili jsme spolu dva
roky v naprosté harmonii, &scaron;tÄ›stí a lásce... Opravdu.
Já dennÄ› vaÅ™ila teplé veÄ•eÅ™e (na co mÄ›l chuÅ¥), tÄ›&sc
jsem se na nÄ›j domÅ¯. SnaÅ¾ila jsem se dÄ›lat pro nÄ›j rÅ¯zná pÅ™ekvapení, aÅ¥ uÅ¾ malá nebo velká...Vyhledávala jsem
cokoliv, co by mu udÄ›lalo radost. Víkendy jsme trávili jak kdy. On Ä•asto jezdil k rodiÄ•Å¯m, sám, a mÄ›l prostor pro sebe a
kamarády.. Ano, obÄ•as jsme mÄ›li men&scaron;í neshody, ale to bylo tak nepodstatné - oproti tomu, jak jsme Å¾ili
jinak. Poslední mÄ›síc jsem si v&scaron;imla, Å¾e se mnou dost zametá; konkrétnÄ› - nemá na mÄ› Ä•as, protoÅ¾e ho na mÄ›
nechce mít. Ale pak jsme jeli na dovolenou a byla zase úÅ¾asná.. byl ke mÄ› milý...chtÄ›l se mnou sex.. v&scaron;e bylo
nádherné. Po návratu se pÅ™ekulil týden a on se cítil nemocný(chÅ™ipka asi), tak &scaron;el z práce dÅ™íve domÅ¯. PÅ™ines
jsem mu dobroty a uvaÅ™ila Ä•ajík, sedla jsem si k nÄ›mu, abychom si popovídali, proÄ• je celkovÄ› tak ztrápený.
K mému
velkému podivu z nÄ›j vypadlo Å¾e uÅ¾ mÄ› nemiluje tak jako dÅ™íve, ale jinak je v&scaron;e fajn. Myslela jsem, Å¾e je to hla
tím, Å¾e chce zpÄ›t do rodného mÄ›sta. HodnÄ› jsem o tom pÅ™emý&scaron;lela a nakonec si Å™ekla: ano, pÅ¯jdu tam s ním
BohuÅ¾el, ale marnÄ›..Rozhodl se, Å¾e prostÄ› odejde zpÄ›t domÅ¯ a mne ale uÅ¾ s sebou nechce. Je to pro mne stra&scaro
rána...
JelikoÅ¾ máme spoleÄ•ný byt, vÄ›ci a výpovÄ›dní lhÅ¯ty, potáhne se to asi mÄ›síce. Je to nÄ›co jako rozvod, je&scar
nemáme dÄ›ti... SamozÅ™ejmÄ› se budeme snaÅ¾it, jak jen to pÅ¯jde spolu v bytÄ› nebýt (je to garsonka), ale nebude urÄ•itÄ›
je&scaron;tÄ› vyhnutí a budeme tam muset vedle sebe spát.. ÄŒekala jsem v&scaron;echno, ale to Å¾e mne nemiluje, ne... A
co nechápu a nikdy nepochopím?...Å˜íká, Å¾e mu budu chybÄ›t, bude se mu stýskat, moÅ¾ná toho bude i litovat - ale zpÄ›t mÄ
nechce.
Propadla jsem ukrutné beznadÄ›ji a depresím. DennÄ› jen breÄ•ím. Co mám dÄ›lat? Já ho miluji, on mne ne..a bylo
to jako blesk z Ä•istého nebe! Nemohu se z toho vÅ¯bec vzpamatovat... Já se na nÄ›j dívám a kdyÅ¾ si uvÄ›domím, Å¾e uÅ¾
nikdy nebudeme spolu, hned breÄ•ím.. Nevím, co mám dÄ›lat.. nemluvÄ› o tom, jak se rychle o v&scaron;em rozhodnout, kde
a jak si zaÅ™ídit nový Å¾ivot.. V bytÄ› nemohu zÅ¯stat z finanÄ•ních dÅ¯vodÅ¯ a ani nechci zÅ¯stat sama.
Za co to mám?....Z
dobrotu? Asi... Leila
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