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DALÅ Ã•, CO SE NEUMÃ• BRÃ•NIT?
StÅ™eda, 07 Å™Ã-jen 2009

Ahoj Kudlanko, je mi 28 let. Od svých 17 let jsem chodila s manÅ¾elem a nyní v záÅ™í jsme mÄ›li 2 roky od svatby. Poslední
dobou, je to asi mÄ›síc, jsem cítila, Å¾e není nÄ›co v poÅ™ádku. Tak jsem tak dlouho prudila, Å¾e se mi nevÄ›nuje tak jako dÅ
uÅ¾ mÄ› nemá rád, aÅ¾ mi jednoho dne Å™ekl, Å¾e uÅ¾ mi nechce dál ubliÅ¾ovat a Å¾e mi to Å™ekne...

Na&scaron;el si "kamarádku", se kterou prý ale nespal, chodil si k ní jen povídat. A líbali se; to mu jediný vÄ›Å™ím, ale jina
nic, protoÅ¾e poslední dobou mi jen lhal.
Ode&scaron;la jsem kvÅ¯li nÄ›mu do Prahy, pÅ™estoÅ¾e mám ráda venkov. S tím
budeme obÄ•as jezdit k rodiÄ•Å¯m. Kytky jsou totiÅ¾ mÅ¯j koníÄ•ek. NejdÅ™íve mu to nevadilo, ale po tom, co prý do nÄ›ho v p
rýpali, Å¾e zase jede k na&scaron;im, tak mu to zaÄ•alo vadit, ale - nic mi neÅ™ekl. PoÅ™ídili jsme si byt na hypotéku; snaÅ¾i
se &scaron;etÅ™it, jak se dá, ale v&scaron;e pro nic. Chodil s kamarády do hospody, tak jednou týdnÄ›, nic jsem
nenamítala, spolu jsme chodili kaÅ¾dý týden na brusle.
MÅ¯j manÅ¾el bere uÅ¾ rok prá&scaron;ky na nervy, prodÄ›lal "syn
vyhoÅ™ení". Od té doby mi pÅ™ijde, Å¾e je nÄ›jaký jiný, moÅ¾ná jsem mu to i já vsugerovala, ale komunikace mezi námi posl
dobou vázla a tak on si na&scaron;el jinou. Stra&scaron;nÄ› mÄ› to bolí a nevím, jak se s tím vyrovnat. V úterý ode mÄ›
ode&scaron;el, ve Ä•tvrtek se vrátil s tím, Å¾e zjistil, Å¾e mÄ› má moc rád a Å¾e uÅ¾ to nikdy neudÄ›lá. Povídali jsme si dlouh
do noci, já se snaÅ¾ila nic nevyÄ•ítat a hlavnÄ› naslouchat, ale asi si jen ulevil. Ale pak zas, po tom, co mu pÅ™i&scaron;la
smska od té kamarádky, Å¾e uÅ¾ jí nemá psát, a pak je&scaron;tÄ› jedna od kolegy, který mÄ› nemÄ›l nikdy rád, tak byl zase
divný.
Asi uÅ¾ to opravdu nemá cenu, ale pro mÄ› je to hrozný &scaron;ok a bojím se, Å¾e se z toho nikdy nedostanu. Já js
typ Ä•lovÄ›ka, který by tohle nikdy neudÄ›lal a rodina je pro mÄ› v&scaron;ím...
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