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ÄŒtvrtek, 05 Ä•erven 2008

Ahojky, kudlanky a kudlánci, nÄ›jak se mi ten Å¾ivot zamotal. Asi pÅ™ed pÄ›ti lety jsem se zamilovala do svého
tehdej&scaron;ího Å¾enatého kolegy; je to nádhernej chlap, sportovec, star&scaron;í o 7 let. Já malej zobáÄ•ek v nové
práci, ale Ä•asem nÄ›jak zaÄ•aly tát ledy, a vzhledem k tomu, Å¾e jsem celkem taky nad&scaron;enej sportovec,
mÄ›li jsme spousty spoleÄ•ných témat a taky prostÄ› jednou pÅ™eskoÄ•ila jiskra a jiskÅ™í to uÅ¾ tÄ›ch 5 let skoro poÅ™ád...
nÄ›jaký ten románek, ale je fakt, Å¾e jsem nikdy neÅ™e&scaron;ili jakoukoliv budoucnost. Taky je pravdou, Å¾e jsem asi nikdy
neÅ™e&scaron;ila jeho manÅ¾elství, je&scaron;tÄ› pÅ™ed jakýmkoliv na&scaron;ím sblíÅ¾ením o ní nikdy nÄ›jak zvlá&scaron
nemluvil a vÄ›dÄ›la jsem, Å¾e uÅ¾ to tam prostÄ› nefunguje; ale Å¾e má syna, na kterém mu mu záleÅ¾í úplnÄ› nejvíc a podl
kvÅ¯li nÄ›mu nikdy ani odejít nechtÄ›l.
Dokonce mi ho jednou jeho manÅ¾elka na jedné firemní párty po pár drincích sama
nabízela (nemÅ¯Å¾e ale o nás nic vÄ›dÄ›t). Ale já jsem si pak na&scaron;la pÅ™ ítele, který je ode mÄ› mlad&scaron;í skoro o 3
roky a zároveÅˆ dala výpovÄ›Ä• z práce, protoÅ¾e jsem to chtÄ›la mít s tím kolegou absolutnÄ› ukonÄ•ený. ProtoÅ¾e u nikoho
mi v Å¾ivotÄ› nestalo, abysme se na sebe dívali, jiskÅ™ilo to jako stoÅ¾áry pÅ™i bouÅ™ce a rudli jako puberÅ¥áci, teda stalo,
intenzívnÄ› celých pÄ›t let. Po mém odchodu z této práce jsme se obÄ•as vídali, ale Ä•istÄ› jako kamarádi; já mÄ›la skvÄ›lej
vztah a bylo mi fajn a pak se to nÄ›jak v&scaron;echno nÄ›jak zamotalo.
UmÅ™el mi táta, já se z toho dlouho
vzpamatovávala, a vzpamatovávám doteÄ• a jakejkoliv chlap mi byl celkem ukradenej, pak jsem se dala tro&scaron;ku
do kupy a zaÄ•ala zas Å¾ít, uÅ¾ jsem si tak nÄ›jak s pÅ™ítelem plánovala svatbu, dÄ›ti, myslela jsem, Å¾e to cítí stejnÄ› jako
jsem si jednou telefonovala s bývalým kolegou a on se mi tak mezi Å™eÄ•í zmínil, jestli neudÄ›lal chybu, Å¾e se mnou není, kd
jsem na tuhle vÄ›tu fakt Ä•ekala, teÄ• mÄ› to zaskoÄ•ilo, Å¾e to bylo koneÄ•nÄ› vysloveno... uÅ¾ pÅ™edtím mi nÄ›jakou dobu
najevo, Å¾e se mu poÅ™ád líbím a svým zpÅ¯sobem Å¾árlil na mého pÅ™ítele, ov&scaron;em - je stále Å¾enatý a já se ho an
neptám, jak to v manÅ¾elství má.
SamozÅ™ejmÄ› mi ta jeho vÄ›ta z telefonu leÅ¾ela v hlavÄ›, ale ne moc dlouho, protoÅ¾
za 24h, se mi mÅ¯j pÅ™ítel svÄ›Å™il, Å¾e neví co má dÄ›lat, Å¾e má pocit, Å¾e se buÄ• musíme vzít nebo se rozejít a Å¾e vÅ
netu&scaron;í, jestli se uÅ¾ chce takhle vázat. NÄ›jak jsem to nezkousávala, ale uklidÅˆovala se tím, Å¾e má jen zimní depku
a Å¾e je mladej a Å¾e je asi normální, kdyÅ¾ teÄ• je&scaron;tÄ› chvíli tápe. Tak jsem to nechala být, Å¾ili jsme spolu dál, ani j
si neuvÄ›domovala, Å¾e by byl nÄ›jaký problém.
JenÅ¾e on uÅ¾ se rozhoduje skoro 5 mÄ›sícÅ¯ a pÅ™ipadá mi, Å¾e poÅ™
coÅ¾ se samozÅ™ejmÄ› projevilo na oslabení mých citÅ¯ k nÄ›mu a je to teÄ• jak na vlnÄ›, a bohuÅ¾el si musím pÅ™iznat, Å¾
nevím, jestli jsem je&scaron;tÄ› tak &scaron;ílenÄ› zamilovaná. Mezitím jsem byla Ä•astÄ›ji v kontaktu s bývalým kolegou, který
stále víc opÄ›t zajímám, a on zas zajímá mÄ›, ov&scaron;em zatím je to v&scaron;echno jen mezích platonie, i kdyÅ¾ uÅ¾ od
nÄ›j návrh padnul a teÄ• jasnÄ› Ä•eká jen, co udÄ›lám já... jenÅ¾e mám strach, Å¾e mu vlastnÄ› jde jen o sex a já udÄ›lám
nÄ›jakou totální kravinu.
Je mi 31, uÅ¾ bych chtÄ›la rodinu a mám teÄ• kolem sebe asi úplnÄ› dva nevhodný chlapy. A tak s
tom tak nÄ›jak plácám, s pÅ™ítelem to nÄ›jak nedokáÅ¾eme rozseknout, a Ä•ím dýl to bude trvat, bojím se sama sebe, Å¾e m
nakonec dokáÅ¾u bejt nevÄ›rná... coÅ¾ jsem si myslela, Å¾e bych nikdy nedokázala. A úplnÄ› upÅ™ímnÄ› teÄ• pÅ™iznávám
vÅ¯bec nevím, kterýho z nich chci vlastnÄ› víc.
Vím, Å¾e mi pomÅ¯Å¾ete nÄ›jakou správnou radou, protoÅ¾e vy nemáte
&bdquo;zastÅ™ený pohled", a taky to tu berete opravdu váÅ¾nÄ›. PÅ™edem díky za jakoukoliv racionální odpovÄ›Ä•. Marcela
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