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Milá Kudlanko, chtÄ›la bych znát tvÅ¯j názor a pÅ™ípadnÄ› i radu. Chodíme s pÅ™ítelem pÅ¯l roku, v&scaron;echno je bezva,
jenom.... Jenom se neshodneme v názoru, Å¾e jeho bývalá, se kterou chodil pÅ™ede mnou, je prý nyní jeho &bdquo;bezva
kamarádka". ProtoÅ¾e oni se neustále vídají, nav&scaron;tÄ›vují... .
Ví&scaron;, kdyby to bylo jen v urÄ•itých mezích, sporadicky, výjimeÄ•nÄ›, ale... pÅ™íteli nepÅ™ijde nic divného na tom, Å
pÅ™ítelkyní chodí do kina, na koncerty, jdou s pÅ™áteli do sauny, pozve ji na oslavu svých narozenin a opaÄ•nÄ›, apod.
Ov&scaron;em - v tom pÅ™ípadÄ› uspoÅ™ádá oslavu nejprve pro jejich spoleÄ•né známé - s ní, ale beze mne. Pak podobnou
oslavu uspoÅ™ádá pro na&scaron;e spoleÄ•né známé a tentokrát i se mnou...
Nechci samozÅ™ejmÄ›, aby se pÅ™estal stý
jejich spoleÄ•nými známými, ale nevím, jestli je tohle správné. On sice Å™íká, Å¾e citovÄ› to má uÅ¾ vyÅ™e&scaron;ené, Å¾e
pÅ™ítelkynÄ› jsem nyní já, ale nevidí dÅ¯vod, proÄ• by se mÄ›l omezit v kontaktu s ní. A tak jí je k dispozici, kdyÅ¾ ona
&bdquo;potÅ™ebuje píchnout s nákupem", pak se zas nÄ›co pokazí, tak on opravuje, jindy zaÅ™izuje... Myslím, Å¾e pokud se
mezi námi nevyjasní co nejdÅ™ív, budou z toho nejspí&scaron; v budoucnu nepÅ™íjemné hádky, které k niÄ•emu nepovedou.
Nebo jsem snad paranoidní Å¾árlivka a mám se na to vyka&scaron;lat?
Magda Milá Magdo, vÅ¯bec si nemyslím, Å¾e to tvÅ¯j pÅ™ítel má s &bdquo;bejvalkou" citovÄ› vyÅ™e&scaron;ené. Lidé se
rozcházejí proto, protoÅ¾e spolu uÅ¾ být nechtÄ›jí, nebo snad ne? SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e je dobré, kdyÅ¾ se rozejdou tak, aby
z bývalé dvojice nebyl moc ne&scaron;Å¥astný, ale ... Tohle, co má tvÅ¯j drahý, spí&scaron; pÅ™ipomíná vztah manÅ¾elÅ¯,
rozvedených po oboustranné dohodÄ› a bez nejmen&scaron;ích nepÅ™íjemností. Ale - rozhodnÄ› to není bÄ›Å¾né u dÅ™íve
zamilovaných svobodný, nedávno rozejitých".
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e bys nemÄ›la nic namítat, pokud by se jednalo o sporadic
setkání v nÄ›jakém dÅ¯leÅ¾itém pÅ™ípadÄ›, ale to, Å¾e jí zaÅ™izuje nákup, oslavuje s ní a pÅ™áteli (bez tebe) atd., ne, to op
v poÅ™ádku.
BohuÅ¾el, vidím v tom je&scaron;tÄ› nÄ›co, a to je hor&scaron;í... Magdi, tobÄ› na nÄ›m hodnÄ› záleÅ¾í, víc,
tobÄ›; ty se bojí&scaron;, aby tÄ› neopustil a tak navenek se snaÅ¾í&scaron; tolerovat i to, co se ti vÅ¯bec nelíbí... A tady se
líhne pÅ™ípadné velké trápení. Pokud se totiÅ¾ bude&scaron; bát uÅ¾ teÄ•, po pÅ¯lroÄ•ní známosti, kdy je&scaron;tÄ› mimo
pÅ™íjemných chvil a krásných záÅ¾itkÅ¯ nemáte nic &bdquo;váÅ¾nÄ›" spoleÄ•ného, jestlipak ví&scaron;, jak to mÅ¯Å¾e
pokraÄ•ovat?
Ano, zvyknete si oba - on si poruÄ•it, ty zas poslechnout. Mj. normální muÅ¾skej nemá rád pokornou
smutnici, ale rovnocennou partnerku, takÅ¾e pomalu a jistÄ› by láska &scaron;la do &bdquo;kelu" (ani nevím, co to pÅ™esnÄ›
znamená, víte nÄ›kdo?). Ty bys byla taková ta smutná bojavá a on by si pak zcela jistÄ› hledal nÄ›jaké dal&scaron;í
zájmy jinde. ProtoÅ¾e bys ho uÅ¾ moc nebavila... A kdyby - nepÅ™eju ti to - nedejboÅ¾e je&scaron;tÄ› i pil, tak bys se mu pak
také bála nÄ›co Å™íct, Å¾e? A na dal&scaron;í smutnici by bylo zadÄ›láno...
Nu, dost kázání, teÄ• nÄ›jakou tu radu:
- MÄ›la bys asi vÄ›dÄ›t, kdo se s kým roze&scaron;el. Ale kdyÅ¾ to nezjistí&scaron;, neva. JednoznaÄ•nÄ› je to jsou &bdquo;na
vinÄ›" oni oba, oni oba svÅ¯j rozchod je&scaron;tÄ› nerozchodili. A dost moÅ¾ná, Å¾e jim to i takhle vyhovuje. ProtoÅ¾e tobÄ›
mÄ›la bys to svému milému pÅ™i vhodné pÅ™íleÅ¾itosti klidnÄ› a bez sebemen&scaron;í hysterie Å™íct. Hele, pokud si
netroufá&scaron; a nevÄ›Å™í&scaron;, Å¾e bys to v pohodÄ› ustála, tak mu to napi&scaron; e-mailem. To si mÅ¯Å¾e&scaron;
promyslet kaÅ¾dé slovíÄ•ko.
- Pokud s tím on nebude souhlasit, pak má&scaron; uÅ¾ jen dvÄ› moÅ¾nosti: buÄ• se stáhnout a v budoucnu to tolerovat, nebo
dát jednoznaÄ•nÄ› najevo, Å¾e si takhle svÅ¯j budoucí Å¾ivot nepÅ™edstavuje&scaron;. UvÄ›dom si, Å¾e bys jeho bejvalku vl
mÄ›la brát do vztahu i s ním... Co kdyby jednou??? Chce&scaron; to riskovat? ÄŒekat - které z vás dá jednou v budoucnu
pÅ™ednost?
- Holka, krásné mládí má&scaron; jen jednou... tak ho nerozházej ve zbyteÄ•ném trápení... d@niela
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