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VÅ ECHNO SE MI ZBOÅ˜ILO
PondÄ›lÃ-, 19 srpen 2019

Kudlanku Ä•tu uÅ¾ opravdu hodnÄ› dlouho, ale jsem spÃ-Å¡ jen Ä•tenÃ¡Å™, komentÃ¡Å™Å¯ jsem napsala jen pÃ¡r. Dnes bych
vÅ¡echny chtÄ›la poprosit o radu, protoÅ¾e se mi stala straÅ¡livÃ¡ vÄ›c, a jÃ¡ si vÅ¯bec nevÃ-m rady, co bych mÄ›la dÄ›latâ€¦Je
osmatÅ™icet, jsem tÅ™etÃ- rok vdanÃ¡, do minulÃ©ho tÃ½dne bych Å™ekla, Å¾e Å¡Å¥astnÃ¡ a spokojenÃ¡. Å½ijeme na okra
menÅ¡Ã-ho mÄ›sta, v rodinnÃ©m domku spolu s rodiÄ•i, my nahoÅ™e, oni dole.

MinulÃ½ tÃ½den jsem mÄ›la bÃ½t celÃ½ den aÅ¾ do veÄ•era na
sluÅ¾ebce, ale nakonec se vÅ¡e zmÄ›nilo, a jÃ¡ po obÄ›dÄ› uÅ¾ jela domÅ¯. Byly dvÄ›
hodiny, kdyÅ¾ mne spolupracovnÃ-k dovezl domÅ¯. JÃ¡ mu slÃ-bila nÄ›jakÃ© ovoce, tak
jsem Å¡la zadem. KdyÅ¾ jsem Å¡la kolem loÅ¾nice rodiÄ•Å¯, zaslechla jsem nÄ›jakÃ© zvuky
a hlasy, bylo to jednoznaÄ•nÃ©, a byly to hlasy mÃ©ho manÅ¾ela a mÃ© nevlastnÃ- matky.
MusÃ-m napsat, Å¾e otec se pÅ™ed pÄ›ti lety znovu oÅ¾enil, ona je jen o Ä•tyÅ™i roky
starÅ¡Ã-. DoteÄ• jsme vÅ¡ichni spolu vychÃ¡zeli, a teÄ• najednou zjiÅ¡tÄ›nÃ-, Å¾e ona spÃs mÃ½m manÅ¾elem! Oni si nevÅ¡imli, Å¾e jsem je slyÅ¡ela, jÃ¡ odeÅ¡la a pak s tÃ-m kolegou odjela, poÅ¾Ã¡dala jsem ho, Å¾
musÃ-m jeÅ¡tÄ› do firmy, Å¾e mu ovoce
pÅ™ivezu zÃ-tra. SnaÅ¾ila jsem se nedat na sobÄ› nic znÃ¡t, ale je pravda, Å¾e kdyby
tam nebyl, nevÃ-m, co bych asi dÄ›lala, jak bych asi vyvÃ¡dÄ›la! PÅ™ijela jsem pak domÅ¯ opravdu aÅ¾ veÄ•er, Å™ekla, Å¾e
dobÅ™e a od tÃ©
doby mi opravdu je neskuteÄ•nÄ› pÅ™Ã-Å¡ernÄ›.
Oni nevÃ-, Å¾e to vÃ-m, a jÃ¡ jsem tak zdrcenÃ¡, Å¾e nevÃ-m, co mÃ¡m dÄ›lat.

PÅ™emÃ½Å¡lÃ-m - mÄ›la bych to Å™Ã-ct, udÄ›lat scÃ©nu, Å™Ã-ct to i svÃ©mu otci, nebo
mÃ¡m pÅ™edstÃ-rat, Å¾e nic nevÃ-m a snaÅ¾it se na to nÄ›jak zapomenout? NemÃ¡m
ponÄ›tÃ-, jak dlouho tohle trvÃ¡. Jsem straÅ¡livÄ› smutnÃ¡, vÅ¯bec nevÃ-m, co s tÃ-m. Budu vÅ¯bec nÄ›kdy moct odpustit a zapo
NechÃ¡pu, jak mi to mohl udÄ›lat!
Irka

https://www.kudlanka.cz
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