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VÃ•NOCE SMUTNÃ‰ A NEÅ Å¤ASTNÃ‰
StÅ™eda, 19 prosinec 2007

PoraÄ•te mi, pomozte mi - já si rady nevím. Co dÄ›lat v pÅ™ípadÄ›, Å¾e je ti 36, od 21 jsi s jedním chlapem, miluje&scaron; ho,
pomáhá&scaron; mu v práci (zaÄ•ínal od píky, ted je manaÅ¾er) a kdyÅ¾ se dostane nahoru, na post, který chtÄ›l získat, pÅ™i
domÅ¯ a Å™ekne - jen tak, kdyÅ¾ se ptá&scaron;, proÄ• je divný, smutný a odtaÅ¾itý - Å¾e to chce ukonÄ•it, Å¾e je v tom jiná

Jak tohle brát s nadhledem? Kamarádka se mi smála, jak je moÅ¾né, Å¾e po &scaron;estnácti letech se mi furt klepou
kolena, kdyÅ¾ se na mÄ› usmÄ›je a Å¾e jsem zamilovaná. A on zatím vedl dvojí Å¾ivot a já si pÅ™ipadám jako naprostej pitom
Je stra&scaron;nÄ› dobÅ™e, Å¾e mi spadly rÅ¯Å¾ové brýle, ale stra&scaron;nÄ› to bolí, nevím, jak ustojím svátky.. Å½ila jsem
dlouho pro nÄ›j, Å¾e nevím jak budu ted Å¾ít dál. Tak jsem mu vÄ›Å™ila, litovala ho, Å¾e má moc práce a málo Ä•asu na rodin
on si zatím budoval vedle jiný vztah a nás si nechával na stranÄ›, co kdyby to nevy&scaron;lo?
Nebo kdybych se
nezaÄ•ala ptát, moÅ¾ná by zÅ¯stal? Co s tím? Co s tou zrazenou dÅ¯vÄ›rou? Jak se dá milovat a nevÄ›Å™it? Jak pochopit, Å¾
muÅ¾ tvých snÅ¯ je podvodník? KdyÅ¾ jsem byla tak pitomá, Å¾e jsem byla fakt aÅ¾ doteÄ• zamilovaná? Jak to vysvÄ›tlím
na&scaron;í devítileté princeznÄ›? A aÅ¾ to zjistí prcková, tak se snad zblázní. VidÄ›la ho tak málo, Å¾e s ním neÅ™e&scaron;
vÅ¯bec nic, snaÅ¾í se nezlobit, aby se na ni smál a uctívá ho jak obrázek. On vÅ¯bec neví, co v&scaron;echno v té její
chytré hlaviÄ•ce probíhá. A uvÄ›domuju si, Å¾e jsem hrozný tele, já jí to vlastnÄ› nauÄ•ila svým pÅ™íkladem. DÄ›lala jsem celý
samý: Ä•ekala na nÄ›j a snaÅ¾ila se být pÅ™íjemná a nezatÄ›Å¾ovat ho problémama a konfliktama, protoÅ¾e jsem si chtÄ›la
na chvíli doma. To jsem ji ale chytÅ™e vybavila do Å¾ivota.
Jen si Å™íkám, jak se po tÄ›ch &scaron;estnácti letech vyrovnat
Å¾e vlastnÄ› nezná&scaron; toho, kdo ti byl nejblíÅ¾? Cítím tak stra&scaron;ný zmatek, v&scaron;echno mám rozbité,
v&scaron;echno, v co jsem vÄ›Å™ila, je pryÄ•, zahodil rodinu, dceru, nedodÄ›laný barák (je&scaron;tÄ› jsme malovali plány,
pÅ™edÄ›lávali z gruntu ruku v ruce jednu polovinu, letos se mÄ›la udÄ›lat druhá, hypotéka je na tom a ted jsou
v&scaron;echny plány v Ä•udu, aÅ¾ se to prodá, vyplatÄ›j se pokuty a poplatky a úroky, nezbude ani na jeden byt .. ale
v&scaron;echno mu to za tu sleÄ•nu stojí. Neznám ji a nechci ji nÄ›jak &scaron;pinit, ale dá se srovnat 16let spoleÄ•nýho
Å¾ivota, kamarádství, láska a dítÄ›, a na druhou misku vah dát touhu a nezodpovÄ›dnost?
Komu mÅ¯Å¾u vÄ›Å™it, kdyÅ¾
dokonalého se vyklubal dokonalej lháÅ™, který se pohor&scaron;oval nad nepoctivostí druhých a sám Å¾il dvojí Å¾ivot, spal s
námi obÄ›ma, nikdo na nÄ›m nic nepoznal? KaÅ¾dý mu vÄ›Å™il, klienti, kamarádi, v&scaron;ichni... Milovala jsem ho celý ty rok
a ted se bojím, Å¾e uÅ¾ nikdy nebudu moct milovat nikoho. Jsem placatá, bolavá, chvíli happy, chvíli hystericky Å™vu, chvíli
mám pocit, Å¾e uÅ¾ nemÅ¯Å¾u dál a pak vím, Å¾e je tu prcek a musím.
ProÄ• jsem byla tak slepá... Janina
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