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JSEM MLADÃ• A JEDNOU HORY PÅ˜ENESU... - II.
PÃ¡tek, 09 kvÄ›ten 2008

Rád bych doplnil nÄ›jaké bliÅ¾&scaron;í informace o "postavách a dÄ›jich". Jinak - dík vám v&scaron;em za názory,
návrhy - a jak jinak - i výsmÄ›chy. Ale teÄ• tedy ty informace. Jsou spolu dva roky. Její manÅ¾el má 23let, a je opravdu hodnÄ›
na peníze = vydÄ›lává je a = to je jeho Å¾ivot. Ne, není impotent!, on s ní chce spát, ale protoÅ¾e ona ho nemá ráda,
nedokaÅ¾e to - jen z povinnosti.

A ona, "má láska" má právÄ› 20, za dva týdny maturuje (a vÄ›Å™ím, Å¾e pak bude v&scaron;e asi jasnÄ›j&scaron;í); vdala
nÄ›j, protoÅ¾e nemohla uÅ¾ zÅ¯stat s rodiÄ•i a myslela, Å¾e je pro ní její manÅ¾el ten pravý. Ale, nÄ›jak nestaÄ•ila poznat
v&scaron;echny jeho vlastnosti tak, jak by mÄ›la. Ano, ona má ráda peníze jako kaÅ¾dý Ä•lovÄ›k, má je, ale poÅ™ád hledá
nÄ›co jiného, co jí ve vztahu chybí.
Znám ji tak, vím, Å¾e dokáÅ¾e být skromná a rad&scaron;i Å¾ít, neÅ¾ aby byla bohatá
v&scaron;ecko s tím a s manÅ¾elem - ale zároveÅˆ "uvnitÅ™" - být sama. NÄ›jak v tom v&scaron;em sama lítá - jednou je na t
stranÄ› na&scaron;í LÁSKY a podruhé na stranÄ› PENÍZE, RODINA (zatím je tedy bezdÄ›tná), ale nÄ›kdy také pÅ™ihlíÅ¾í na
se ni budou dívat druzí, kdyÅ¾ se rozvede.
Poslední její Å™eÄ• byla taková, Å¾e je zatím slabá, nedokáÅ¾e manÅ¾ela opu
chápu - nemá na to podmínky = tj. byt, peníze) a tak souÄ•asné &scaron;ance jsou 50/50 já/manÅ¾el. Myslím, Å¾e
nejspí&scaron; jsem se unáhlil, kdyÅ¾ jsem tu psal... doufám, Å¾e po matuÅ™e to bude asi jasné, nebo po nÄ›aké dobÄ› po
ní....
MÅ¯Å¾ete kdyÅ¾ tak napsat ,jak se mám TEÄŽ chovat? (KdyÅ¾ to vemu v tom nejhor&scaron;ím, co mi taky nÄ›kdo r
"kopnout ji do p*dele? - to je ale nesmírnÄ› tÄ›Å¾ké, zvlá&scaron;tÄ› kdyÅ¾ navíc Å™íká, Å¾e to se mnou myslí váÅ¾nÄ›. Ch
v&scaron;echno se to s ukáÅ¾e v nejbliÅ¾&scaron;í dobÄ›, snad bych asi mÄ›l brát ohled na její maturu = bude se trápit a pak
ji je&scaron;tÄ› nedá... nebo nemám dÄ›lat nic, zatím zÅ¯stat ve stejné nejistotÄ›, stále jen vÄ›Å™it... v lásku? P.S. Divné pro
mÄ› je, Å¾e jsem ji nechal pÅ¯l roku bez kontaktu, aÅ¥ se snaÅ¾í s manÅ¾elem to dát nÄ›jak dohromady, a pak jsem se s ní p
- a v&scaron;e bylo stejnÄ› "hot and happy" - jako pÅ™ed tím pÅ¯l rokem... PORADÍTE MI? Dany
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