Kudlanka

DOKÃ•ZALA JSEM TO UKONÄŒIT
PondÄ›lÃ-, 18 leden 2010

Jedna rána a je konec, je po v&scaron;em ... ÄŒtu tady va&scaron;e pÅ™íbÄ›hy a myslím na vás a i na mÄ›. ChtÄ›la bych vám
napsat svÅ¯j pÅ™íbÄ›h: jsem holka z normální, celkem v pohodÄ› fungující rodiny, mám vystudovanou &scaron;kolu, dobrou
práci a spoustu pÅ™átel. MÄ›la jsem pÅ™ítele; Ä•tyÅ™i roky v&scaron;e bylo super, ale poslední rok se zaÄ•alo v&scaron;e mÄ

ZaÄ•alo podezÅ™ívání, zákazy, hádky, nadávky typu ku*va, pí*a a je&scaron;tÄ› dal&scaron;í a hor&scaron;í - a uÅ¾ i na
veÅ™ejnosti; zaÄ•al jednodu&scaron;e psychický teror. Ale já jsem zase taková, Å¾e jsem si to nikdy líbit nenechala, takÅ¾e se
to stupÅˆovalo. Je&scaron;tÄ› hor&scaron;í na tom bylo, Å¾e se tohle dÄ›lo vÅ¾dycky, kdyÅ¾ se nÄ›kde opil, pak byl opravdu
hnusnej. ÄŒasem, kdyÅ¾ takhle vÅ¾dycky pÅ™i&scaron;el z hospody, tak mÄ› budil v noci a doÅ¾adoval se sexu, coÅ¾ mi b
pÅ™ípadÄ› odporné, takÅ¾e následovaly &scaron;ílené hádky, Å¾e proÄ• s ním nechci spát a Å¾e nÄ›koho urÄ•itÄ› mám...
pÅ™íchody k ránu z hospody se konaly stále Ä•astÄ›ji a poÅ™ád se ty noÄ•ní scény opakovaly. Ráno se ale pak choval jak
beránek a jako Å¾e se nic nestalo; objímal mÄ›, hladil a tak. PÅ™ed nedávnem zase pÅ™i&scaron;el takhle v noci, ale to uÅ¾
jsem mÄ›la ráno zabalené kufry a zmizela, protoÅ¾e jsem týden chodila s monoklem - a to uÅ¾ byla poslední kapiÄ•ka, neÅ¾ m
pohárek trpÄ›livosti pÅ™etekl.
Dneska za mnou chodí, aÅ¥ mu je&scaron;tÄ› dám &scaron;anci a jak mÄ› miluje, ale uÅ¾ n
Svojí &scaron;anci propásnul. NemÄ›l na mÄ› sahat. Dokud to bylo psychický týrání, tak jsem ho omlouvala, ale zaÅ™ekla jsem
se, Å¾e na mÄ› vztáhne ruku, tak uÅ¾ mÄ› neuvidí.KdyÅ¾ bych ustoupila a pÅ™ijmula omluvu, tak by vyhrál a vÄ›dÄ›l, Å¾e kd
udÄ›lá zase, tak mu to znovu projde.
Jeho &scaron;koda, ale chlapÅ¯ je jak máku. Tak uÅ¾ pokukuju po jinejch
pr*elkách... Jsem ráda, Å¾e jsem to zvládla. ITY
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