Kudlanka

VYHOÅ˜ELÃ•
StÅ™eda, 10 Å™Ã-jen 2007

Milá Kudlanko a pÅ™átelé, nevím si rady se svou Å¾enou. Je to skoro rok, co nám zemÅ™el syn. Trvalo dost dlouho
na&scaron;e trápení, které si málokdo dovede pÅ™edstavit. Od stÅ™ední &scaron;koly, kdy jsme se to dozvÄ›dÄ›li, se
ná&scaron; Å¾ivot úplnÄ› zmÄ›nil. VlastnÄ› jsme se stali závislí spolu s nim. O tom bych uÅ¾ mohl pÅ™edná&scaron;et.

Na&scaron;i známí se odtáhli, ale zase jsme si na&scaron;li jiné, co na tom byli stejnÄ›. ZpÄ›tnÄ› jsme si uvÄ›domili, Å¾e jsm
o nÄ›m nic nevÄ›dÄ›li. Byl to pÅ™itom tak inteligentní kluk, mÄ›l hodnÄ› zájmÅ¯. Chodil na houseparty, zaÄ•al si s drogama. TÅ™
pÅ™i&scaron;el domÅ¯ za dva dny a ani si neuvÄ›domil, Å¾e nebyl doma. KdyÅ¾ se vrátil pÅ™í&scaron;tÄ› aÅ¾ za týden, odv
ho do Bohnic, ale nakonec utekl. ShánÄ›li jsme ho, hádali se s ním, pak byl bÅ¯hví kde, kradl v&scaron;ude, doma nám
skoro v&scaron;echno cenné zmizelo. Nebudu tu popisovat ty hrÅ¯zy, protoÅ¾e to Ä•tete v&scaron;ude, ale vlastnÄ› jsme do
toho byli nÄ›jak zataÅ¾eni v&scaron;ichni, celá rodina. Ale máme je&scaron;tÄ› mlad&scaron;ího syna, ten nás vlastnÄ›
drÅ¾el, kvÅ¯li nÄ›mu jsme nÄ›jak existovali. Nakonec manÅ¾elka trochu otupÄ›la, pÅ™estala Michala uÅ¾ hledat, shánÄ›t po
v&scaron;ech koutech, a to vydrÅ¾elo aÅ¾ do té doby, co se vrátil. Taková vychrtlá troska. Pak si jednou píchnul nÄ›co, co
nepÅ™eÅ¾il.
A najednou, kdyÅ¾ by mÄ›l být doma klid, tak je doma najednou mrtvo. V&scaron;ichni jí Å™íkáme, Å¾e se n
dÄ›lat, Å¾e musí Å¾ít pro toho druhého, ale ona jen pÅ™eÅ¾ívá. Chodí po doktorech, to jo, ale mám pocit, Å¾e mám doma au
a ne manÅ¾elku, to se prostÄ› nedá vydrÅ¾et. Ale zas opustit ji, to ji neopustím, ale proÄ• nemyslí na kluka, co doma máme?
Nevím si rady, nevím jak ji zase dostat zpátky do Å¾ivota. Jestli budete vÄ›dÄ›t nÄ›jakou radu?
Ivan

https://www.kudlanka.cz
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