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Olemme naimisissa olleet n. 27 vuotta. Lapset ovat jo aikuisia. Alkoholi oli jo suhteen alussa miehellä ongelmana. Itse en
käytä alkoholia ollenkaan. Eli rattijuopomuksia ja työpaikkakin meni viinan takia. Minä hoidin lapsemme ja kotityöt ym.
Mies kun törttöili milloin missäkin.10 vuotta sitten mies hakeutui itse hoitoon Minnesotaan. Ihan hyvä juttu, paitsi oli
juovuksissa ja autolla menossa. Jäi kiinni kun ajoi penkkaan ja poliisit vei putkaan. Eli sitten tarvittiin apuvoimia, jotta
saatiin vietyä mies hoitoon. Läheisviikonlopussa olin lasteni kanssa, sekä miehen sisarukset. No, sitä raittiutta kesti noin 8
vuotta. Jatkohoidossa kävimme vain kaksi kertaa. Sinnekkään ei olisi millään lähtenyt, ei kokenut sen auttavan.
Juominen alkoi noin kaksi vuotta sitten. Minä kun olin sotkenut raha-asioita aikaisemmin, silloin 8 vuotta sitten, kun mies oli
työtön eikä rahaa ollu laskuihin ym. Hyvä kun oma tili riitti talolainan lyhennyksiin. Olin siis ottanut lainaa omiin nimiini,
enkä silloin tohtinut kertoa miehelle miten taloudellisesti vaikeaa oli. Pelkäsin silloin,että hän retkahtaa jos kerron. No
lainani hän tuli sitte myöhemmin kuitenkin tietämään, kun kerroin. Nyt juo joka viikonloppu väkeviä ja kaljaa viikolla.
Vakituinen työpaikka on ollu viitisen vuotta. Työt häneltä onnistuu kyllä, vaikka krapuloissaan onkin.
Päätin silloin aikaisemmin etten kato, jos mies retkahtaa. Mutta tässä sitä ollaan samassa tilassa kuin aikaisemminkin.
Känniajelut ja kaikki sama vanha toistuu. Onneksi lapset eivät enää joudu katsomaan. Itseäni pitäis ottaa niskasta kiinni,
koska oma jaksaminen lopussa. Olen asuntoa jo katsellut ja eropaperitkin oottaa kaapissa. Ja miehelle olen sanonut etten
jaksa enää näin .Ei ota todesta. Juovuksissaan vaan raivoaa ja syyttelee minua kaikesta.
Välillä aattelen tosiaan, että minäkö miehen ajoin uudestaan juomaan.Ystäväni ovat sanoneet monesti, että jätä mies ja
lähde. Olihan se miehen raitis aika luksusta, kun ei tarvinnu pelätä missä kunnossa toinen on, kun tulee esim. töistä kotiin.
No, lopettelen tähän nyt. Tuli vähän sekavasti teksti. Kiitos tästä palstasta.
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