Kudlanka

KDYÅ½ JE SMÅ®LA ZAÅ½RANÃ•...
PondÄ›lÃ-, 15 Å™Ã-jen 2007

Milá Kudlanko, nevím, jestli se jedná jen o moji Å¾ivotní smÅ¯lu nebo jestli nÄ›co dÄ›lám stále &scaron;patnÄ›... ale pÅ™ed osm
lety jsem se vdala a mám s mým (dnes uÅ¾) ex-manÅ¾elem dva krásný kluky (takové dva Ä•ertíky, které bych za nic na svÄ›tÄ
nevymÄ›nila). Ze zaÄ•átku bylo manÅ¾elství docela spokojené, ale jen do té doby, neÅ¾ manÅ¾el získal mnohem lep&scaron;
práci s lep&scaron;ím postavením...

PochopitelnÄ›, Å¾e to bylo v&scaron;echno za mé plné podpory - snaÅ¾ila jsem se, aby nemusel dÄ›lat vÅ¯bec nic, aby mÄ
potÅ™ebnou pÅ™ípravu absolutní Ä•as´(jak to zdÅ¯vodÅˆoval), v&scaron;e jsem dÄ›lala já s babiÄ•kou, dokonce jsem místo
mateÅ™ské chodila do práce, abychom mÄ›li více penÄ›z. Z obyÄ•ejného sváÅ™eÄ•e se vypracoval na Å™editele výroby v
prÅ¯myslové firmÄ›. A tehdy se zaÄ•alo v&scaron;e mÄ›nit a kazit. KdyÅ¾ mi nedával Å¾ádné peníze a navíc jsem
tu&scaron;ila, Å¾e má milenku, Å™ekla jsem, Å¾e chci pÅ™estávku (být nÄ›jakou dobu s dÄ›tmi) a on? Jeho reakce byla,
Å¾e pÅ™i&scaron;el s papíry na rozvod, uÅ¾ od právniÄ•ky. Pak v&scaron;e &scaron;lo jako dle scénáÅ™e - dÄ›ti do péÄ•e, ro
Majetek je&scaron;tÄ› poÅ™ád nemáme vyÅ™e&scaron;ený.
NÄ›jaký Ä•as po rozvodu jsem potkala nÄ›koho, ale ten se po
prostÄ› pÅ™estal ozývat a já se ani nedozvÄ›dÄ›la proÄ•. UrÄ•itÄ› jsem nÄ›co udÄ›lala &scaron;patnÄ›... Je to nÄ›co pÅ™es m
dal&scaron;ího muÅ¾e. Ale není to jednoduché, jelikoÅ¾ je to cizinec a musí za mnou jezdit 600 km. Navíc teÄ• poÅ™ád
je&scaron;tÄ› já a dÄ›ti bydlíme v domÄ› s ex-manÅ¾elem, jelikoÅ¾ Ä•ekáme na vyplacení.
Tento nový muÅ¾ je skvÄ›lý, je
neÅ¾ moc hezky, ale poÅ™ád se nemÅ¯Å¾u zbavit strachu z toho, Å¾e ho opÄ›t ztratím. V podstatÄ› uÅ¾ bych sáhla i k nÄ›ja
kouzlu, jen aby s námi zÅ¯stal. Moc jsem se do nÄ›j zamilovala. Snad bych tedy jen prosila o radu, co dÄ›lat, jak si toho
muÅ¾e udrÅ¾et. Jak ho získat. Jak zajistit, aby v&scaron;e &scaron;lo dobÅ™e.
PÅ™edem moc dÄ›kuji a jestli existuje nÄ›
"kouzlo", tak bych ho ráda znala. Nechci toho moc - jen aby nás mÄ›l tento muÅ¾ rád.
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