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Uff, tak jsem si v nÄ›kterých pÅ™ípadech opravdu poÄ•etl. KaÅ¾dopádnÄ› dÄ›kuji v&scaron;em. Je jasné, Å¾e Ä•lovÄ›k dokáÅ
vÄ›t&scaron;inou poradit v&scaron;em okolo, jen sám sobÄ› docela blbÄ›. Rozhodl jsem se, Å¾e s tím svým problémem nÄ›co
zkusím udÄ›lat; asi to nepÅ¯jde hned, ale moÅ¾ná postupnÄ›, a pevnÄ› doufám, Å¾e zase ze mÄ› bude chlap se v&scaron;ím
v&scaron;udy.

VÄ•era jsme mÄ›li náv&scaron;tÄ›vu, pÅ™i&scaron;li k nám na víno sousedi, otevÅ™ela se jedna láhev, potom druhá a
dokonce i tÅ™etí, ale tu jsme uÅ¾ s manÅ¾elkou - kdyÅ¾ oni ode&scaron;li - dopíjeli sami. Zkusil jsem toto téma otevÅ™ít. MÄ
uÅ¾ nÄ›co vypito, moje Å¾ena taktéÅ¾. Bavili jsme se docela dobÅ™e, neÅ¾ jsem zaÄ•al o na&scaron;em sexu. OdloÅ¾ila sk
beze slova ode&scaron;la. &Scaron;el jsem za ní. Jen mi kategoricky oznámila, Å¾e o tom se se mnou bavit nebude, Å¾e
takhle Å¾ijeme uÅ¾ leta a ona rozhodnÄ› nechce a nebude nic mÄ›nit. Å½e jí to nic neÅ™íká a skoro nikdy neÅ™íkalo a pokud
mám problém já, tak si ho mám vyÅ™e&scaron;it sám. Pak se zamknula v koupelnÄ› a asi o pÅ¯l hodiny pozdÄ›ji si ustlala
v pracovnÄ›. Nejspí&scaron; mÄ›la strach, Å¾e bych ji snad obtÄ›Å¾oval.
Ráno bylo zase jako by nic. Normální bÄ›Å¾ná komunikace mezi spolubydlícími.
Do&scaron;lo mi, Å¾e dál takhle uÅ¾ n
Å½e chci mít uÅ¾ taky jednou Å¾enskou se v&scaron;ím v&scaron;udy vedle sebe; a nestaÄ•í se jen trápit. JenÅ¾e, jak na to?
Kolem sebe mám spoustu Å¾en, ale moÅ¾nost potkat nÄ›koho nového je celkem mizivá. Taky to není úplnÄ› jednoduché.
Nechci bourat rodinu, to uÅ¾ jsem psal i minule, i kdyÅ¾ jsem si uvÄ›domil, Å¾e Å¾ijeme Ä•ím dál víc kaÅ¾dý sám pro sebe.
dcera, která nás uÅ¾ zase tak moc nepotÅ™ebuje, odejde, nevím, co spoleÄ•ného nám zbude. Asi jen ten barák a ten je
stejnÄ› uÅ¾ celý manÅ¾elky, i kdyÅ¾ jsem ho celý zrekonstruoval a dál na nÄ›m pracuju.
Tak asi je pÅ™edÄ•asné dÄ›lat jakékoliv závÄ›ry, ale stejnÄ› doufám, Å¾e mi va&scaron;e reakce pomohou.
Karel
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