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PÃ¡tek, 10 duben 2009

Zdravím Danielo, protoÅ¾e uÅ¾ nevím kudy kam, rozhodla jsem se, Å¾e Vás poÅ¾ádám o radu, tÅ™eba mi poradíte, jak
vyÅ™e&scaron;it moji pomÄ›rnÄ› nedobrou situaci. Jak to vlastnÄ› zaÄ•alo? Byla jsem 10 let rozvedená a mÄ›la na krku tÅ™i kr
malý dÄ›tiÄ•ky, které jejich biologický otec kvÅ¯li jedné o 24 let mlad&scaron;í krásce opustil, protoÅ¾e to byla "pÅ™esnÄ› ta
pravá, kterou hledal celý Å¾ivot".
Na dÄ›ti jsem zÅ¯stala úplnÄ› sama, dÄ›tem bylo v té dobÄ› 10 let, 8 let a 1 rok. Nebylo to vÅ¯bec jednoduché najednou
vychovávat dÄ›ti úplnÄ› sama bez partnera ale prostÄ› Å¾ivot &scaron;el dál. Je pravdou, Å¾e jsem dost na muÅ¾e zanevÅ™e
také nebyl Ä•as si nÄ›koho hledat, dÄ›ti mne zamÄ›stnávaly aÅ¾ aÅ¾....
Jak jsem jiÅ¾ vý&scaron;e zmínila, po deseti létec
rozvodu se mi pÅ™ihodilo,Å¾e jsem se setkala s muÅ¾em, kterému jsem se líbila a on mÄ›, prostÄ› zcela neoÄ•ekávanÄ› pÅ™
jiskra. ZaÄ•li jsme se stýkat a bylo to moc hezké, hlavnÄ› si jej oblíbily dÄ›ti a on zase je. MÄ›li jsme se v&scaron;ichni moc rádi
a jak mÄ›, tak i dÄ›tem pÅ™ipadal Å¾ivot s pÅ™íchodem mého pÅ™ítele do na&scaron;í rodiny jako v pohádce. Trvalo to témÄ
co jsme si tak pÄ›knÄ› spoleÄ•nÄ› Å¾ili. Pak mi jednou mÅ¯j pÅ™ítel a má velká láska Å™ekl, Å¾e by chtÄ›l, abychom se vzali
rodina jak má být. Asi pÅ¯l roku jsem odolávala, ale pak jsem si Å™ekla, Å¾e nic uÅ¾ neriskuji, plnÄ› jsme mu v&scaron;ichni
dÅ¯vÄ›Å™ovali a nakonec jsem tedy Å™ekla své ANO.
JiÅ¾ dávno vím, Å¾e jsem to nemÄ›la dÄ›lat. Na mého úÅ¾asného
list magickou moc. BohuÅ¾el v tom &scaron;patném slova smyslu. Jak mávnutím kouzelného proutku se zmÄ›nil k
nepoznání. Svatbu jsme mÄ›li v 11 dopoledne a v 15 hodin uÅ¾ nás v&scaron;echny vyhazoval z bytu. Na v&scaron;echny
kÅ™iÄ•el jak &scaron;ílený, zbavený smyslu. VÅ¯bec jsem nechápala, co se stalo. Pak mÄ› uzemnil, kdyÅ¾ mi vpálil, Å¾e mé
parchanty odveze k mému bývalému muÅ¾i, aÅ¥ se o ty spratky stará. Dodnes nevím, co bylo pÅ™íÄ•inou jeho náhlé
promÄ›ny, ale ná&scaron; Å¾ivot se promÄ›nil v naprosté peklo.
Je&scaron;tÄ› ke v&scaron;emu jsem pÅ™i&scaron;la o
zamÄ›stnání a to byl vrchol. Jednou jedinkrát jsem si dovolila mu Å™íci o peníze pro rodinu a na domácnost a dostala jsem
takovou pÄ›stí, Å¾e jsem myslela, Å¾e mi mozek vypadne z hlavy. Å˜val na mnÄ›, Å¾e jsem dÄ›vka, co dÄ›vkaÅ™í s penÄ›zm
Å¾ádný peníze neuvidím, na to aÅ¥ zapomenu. Nechal mne s dÄ›tma zcela bez prostÅ™edkÅ¯, kÅ™iÄ•el na mne, Å¾e jsem p
mu akorát tak uvaÅ™it, poklidit byt, vyprat mu a toÅ¥ v&scaron;e. Nemusím zmiÅˆovat, Å¾e od na&scaron;í svatby jsem
neznala jak milování, jeho objetí, i jeho nÄ›Å¾nosti.
Vzhledem, Å¾e jsem svÅ¯j byt je&scaron;tÄ› pÅ™ed svatbou prodala
vÄ›t&scaron;í Ä•ást penÄ›z dala k dispozici tehdy je&scaron;tÄ› pÅ™íteli, pozdÄ›ji manÅ¾elovi do jeho podnikání, zÅ¯stali jsme
v jeho bytÄ› a já se nyní nemám kam odstÄ›hovat. Trvá to jiÅ¾ 9 let a situace je neÅ™e&scaron;itelná .Å½iji s muÅ¾em, pro
kterého jsem pouze sluÅ¾ka, pradlena, kuchaÅ™ka a obÄ•as &scaron;palek, do kterýho Ä•as od Ä•asu bouchne, kdyÅ¾ ho nÄ›
na&scaron;tve. Je&scaron;tÄ› zmíním, Å¾e mÅ¯j manÅ¾el je schopný a uznávaný podnikatel, má v na&scaron;em mÄ›stÄ›
váÅ¾nost a já musela jít Å¾ebrat o sociální dávky pro sebe a dÄ›ti na úÅ™ad, kdyÅ¾ jsme museli z nÄ›Ä•eho Å¾ít a já nemoh
Å¾ádné zamÄ›stnání. PÅ™ipadala jsem si tehdy jako naprostá nula, nikomu bych nepÅ™ála to stra&scaron;né poníÅ¾ení od
úÅ™ednic, které mého muÅ¾e velmi dobÅ™e znaly a podivovaly se nad tím, Å¾e já, Å¾ena úspÄ›&scaron;ného podnikatele,
musím Å¾ádat o sociální dávky.
Dodnes nesly&scaron;ím nic jiného - jen peníze, peníze jsou jen mé a ty koukej makat,
aÅ¥ mám vaÅ™eno a vyÅ¾ehleno. Kde je ten nÄ›Å¾ný a laskavý hodný pÅ™ítel, za kterého se tÅ™i roky vydával? NÄ›kde jse
sly&scaron;ela, Å¾e Ä•lovÄ›k se umí pÅ™etvaÅ™ovat pouze pÅ¯l roku, déle nikoliv, jak je moÅ¾né, Å¾e byl tak dlouho zcela ji
Ä•lovÄ›kem, neÅ¾li ve skuteÄ•nosti je? Jak je moÅ¾né, Å¾e se takto dlouho pÅ™etvaÅ™oval?
Ale co mám teÄ• dÄ›lat, jse
které není uniku. Å½e by to bylo za tÄ›ch 650 tisíc, které jsem mu naivnÄ› dala do podnikání? Asi se mu to zdálo
nejspí&scaron; málo, tak asi proto mi niÄ•í Å¾ivot. BohuÅ¾el to v&scaron;e, co jsem tu napsala není jen hloupým Å¾ertem, ale
krutou realitou jedné velmi dÅ¯vÄ›Å™ivé a naivní Å¾enské, která po 10 ti letech zase uvÄ›Å™ila muÅ¾skýmu.
V&scaron;e
dÄ›kuji za jakýkoliv nápad ,Ä•i radu, co dál dÄ›lat. Alena
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