This page was exported from - Nukjevet
Export date: Thu Apr 25 0:09:58 2019 / +0000 GMT

a quhet kjo tradheti
se pari ju pershendes Kam nevoj per ndihmen tuaj pasi nuk po gjej zgjidhje tjeter Historia ime esht se un jam ne lidhje serioze me
nje djal koh te gjat por gjat nje periudhe kishim mos marveshje dhe ishte ai pikerisht qe nuk donte tvazhdonte dhe mbasi perfunduam
un u lidha me dike tjeter ashtu mendoja sedo ta harroja te dashurin tim qe isha ndar tani mirpo doli e kunderta se un nuk munda
aspak ta harroja kalova ne depresion edhe me thell un me ket te dashurin e ri dolem vetem disa her dhe pse ky me donte por un nuk
mundesha pas 4-5 qeu takuam vendosa ta largoj mendoja me mir vetem te rri se ta kam mendjen diku tjeter. Tashme kaluan dy muaj
une qe isha ndar nga i dashuri im qe edoja dhe papritmas u takuam ne qytet ku aj kishte ardhur per pushime dhe un e doja
cmendurisht si diten e par qe kur epash dhe mendova ta provoj ndoshta me jep edhe nje shans vendosa ta telefonoj ai menjeher u
lajmrua sikurse dhe aj menxi kishte pritur ate moment dhe filluam te flisnim shpirti mu qetsua pasi qe 2muaj per mua ishin si ferr
dhe vendosem te takoheshim neser se edhe ai po ikte per ne europ se po i mbaronte pushimi dhe me ne fund u takuam se bashku o
zot aq shum me kishte mar malli aq shum u perqafuam me njeri tjetrin ishte hera epar qe gjat lidhjes tone te ishim te ndar dhe te mos
flisnim per 2muaj gjithqka shkoi mir deri sa ma beri pytjen se cka ke bo pa mu a mke tradhtuar duke me then shikom ne sy dhe ma
thuaj aty veq sa nuk vdiqa nuk munda ta mbaja shikim dhe i thosha qe jo nuk tkam
tradhtu nuk mund ti tregoja qe kisha provuar tjem me dike tjeter se edi qe nuk do ma falte dhe aq shum me kishte marr malli nuk
doja ta prishja ate moment per asgje sepse tani un se mendoj jeten time me pa te. dua te di nga ju a eshte kjo tradheti apo cfar sepse
me mbyti ndergjegjja sekam te qet kam frig se do e mari vesh sepse qe nga fillimi lidhjes ton me tha qe tradhtin nuk do ta fali
asnjeher por un e dua shum ate tani qe jemi bashk smund ta shkatrroj lidhjen dhe veten time me kte gje edhe pse jam penduar shum
lus me shpirt zotin cdo dit qe tme fal kerkoj prej psikologut ndihme cfar esht kjo a quhet tradhti nese gjat asaj qe ke qen e ndar nga i
dashuri ke tentuar tlidhesh me dike tjeter dhe prap je kthyer se bashku me te dashurin e vjeter.
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