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DVÄš A JEDEN
StÅ™eda, 17 Ä•erven 2009

Jsem právÄ› po dokonalém dvojnásobném hysterickém záchvatu. Å˜valy jsme na sebe s mou sedmnáctiletou dcerou
jak smyslÅ¯ zbavené. Mám ji ráda, je to moje jediné dítÄ›, ale teÄ•, tedy pÅ™ed chvílí, jsem se dozvÄ›dÄ›la takovou dÄ›snou vÄ
tak jsme se neskuteÄ•nÄ› pohádaly, Å™ekly jsme si hrozný vÄ›ci.

Nejprve snad musím Å™íct, Å¾e jsem uÅ¾ devÄ›t let rozvedená a &scaron;estý rok Å¾iju s pÅ™ítelem ve spoleÄ•né domá
dobré zamÄ›stnání, on také, dcera studuje, v&scaron;echno se aÅ¾ do dne&scaron;ka jevilo jako dobrý a spolehlivý Å¾ivot.
MÅ¯j bývalý manÅ¾el nebyl nic moc a tak, kdyÅ¾ ode&scaron;el "za lep&scaron;ím", sice mÄ› to bolelo, ale brzy jsem byla ráda
Å¾e jsem nakonec zÅ¯stala sama s dcerou. Po Ä•ase jsem se seznámila s muÅ¾em, se kterým jsem si velmi rozumÄ›la a
rozhodli jsme se pro sestÄ›hování. Jemu je nyní 35, mÄ› 39. TÄ›Å¾ko se mi to pí&scaron;e, I kdyÅ¾ vím, Å¾e mÄ› nikdo nezná
nevím si vÅ¯bec rady, vÅ¯bec nevím, co mám dÄ›lat, mám najednou v&scaron;echno rozpadlé. Na&scaron;la jsem ho v
posteli se svou dcerou. Oni prý spolu spí uÅ¾ pÅ¯l roku!!!
MÅ¯Å¾ete mi poradit? Jsem absolutnÄ› bezradná. On se po té velk
hádce sebral a ode&scaron;el pryÄ•, dcera je ve svém pokoji a já tu hledám pomoc u neznámých lidí... Tohle pÅ™eci
nemÅ¯Å¾u nikomu Å™íct, nevím, jak to Å™e&scaron;it? PÅ™eci se nemÅ¯Å¾eme po tomhle spolu smíÅ™it? JenÅ¾e, vypadá
spí&scaron; na druhé pozici... Jak se mám chovat k dceÅ™i?
PoraÄ•te mi, ale asi tohle nikdo neznáte, i kdyÅ¾ jsem to asi
mohla Ä•ekat... Marie P.S. VodomÄ›rka mi napsala, Å¾e uÅ¾ tu nÄ›co podobného bylo, a fakt! Jmenovalo se to "Sokyní je mi d
Je to opravdu dost podobné. Ale ony ty nevÄ›ry jsou si podobné jak vejce vejci a bydlí-li dvÄ› Å¾eny pod jednou stÅ™echou...
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