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MÅ¯j budoucí manÅ¾el, pro zachování anonymity mu Å™íkejme Darius, se mi ozval pÅ™esnÄ› podle zdej&scaron;ích uÄ•ebnic
nezadané pány, a to tÅ™etí den po seznámení. Domluvili sme si schÅ¯zku uprostÅ™ed týdne. Moc dobÅ™e se nám opÄ›t
povídalo a kdyÅ¾ byl Ä•as se rozlouÄ•it, Å™ekl mi Darius, Å¾e by mÄ› rád vidÄ›l zas a já na to, aÅ¥ mnÄ› tedy zase zavolá.

Dostala jsem tu trojitou pusu na tváÅ™ (znáte to, jedna tváÅ™, druhá a pak zpátky) a jela jsem domÅ¯...

OpÄ›t tÅ™etí den se ozval telefon a tentokrát jsme se domluvili na sobotní veÄ•er. &Scaron;li jsme na veÄ•eÅ™i a po ní mÄ
odvezl na parkovi&scaron;tÄ› k mému autu. RozlouÄ•ili jsme se a uÅ¾ jsem zase Ä•ekala ty tÅ™i pÅ™átelské pusy na tváÅ™, k
mÄ› ten mÅ¯j fe&scaron;ák pÅ™ekvapil úplnÄ› jiným polibkem - a uÅ¾ jsem v tom lítala &ndash; v zamilování... KoneÄ•nÄ› jsem
mÄ›la pocit, Å¾e mám chlapa, ne kluka.
Maminka pÅ™ijala zprávu o novém pÅ™íteli velice pÅ™íznivÄ›, zato tatínek to dlou
nemohl rozchodit a aÅ¾ teprve po té, co mu zbytek rodiny poÅ™ádnÄ› vytmavil, Å¾e jsou si pÅ™ece lidi v&scaron;ech barev a
odstínÅ¯ rovní a záleÅ¾í na konkrétní osobÄ›. PostupnÄ› se s tím smiÅ™oval a dneska má manÅ¾ela hroznÄ› rád. Darius byl (a
poÅ™ád je) pohledný, ingeligentní a velice vtipný. Je poÅ™ádný, umí vaÅ™it a vÅ¯bec se nebojí Å¾enských prací. Ze v&scaron
nejvíc jsem si ale váÅ¾ila jeho tolerance a takového klidného pÅ™ístupu k bÄ›Å¾ným problémÅ¯m. To jsem z domu od svého
tatínka neznala. Mám sice svého taÅ¥ku moc ráda a nechci o nÄ›m nehezky psát, ale jedno nemÅ¯Å¾e zapÅ™ít, je dost
výbu&scaron;ný a kaÅ¾dou maliÄ•kost nám dal, pokud nemÄ›l zrovna výjimeÄ•nÄ› dobrou náladu, poÅ™ádnÄ›, jak se Å™íká, v
Darius je pÅ™esný opak. KdyÅ¾ se stane nÄ›co nepÅ™íjemného, Ä•emu se tÅ™eba dalo pÅ™edejít, jeho první reakce vÅ¾dy
&ldquo;To nevadí, to se stane.&rdquo; PÅ™edstavte si napÅ™íklad následující situaci: odveze mÄ› autem pÅ™ed ná&scaron;
barák, máme ode mÄ› nÄ›co vyzvednout a já zapomenu klíÄ•e u nÄ›ho doma (asi dvacet minut cesty autem) a on jen, Å¾e se
nic nestalo a jedeme pro klíÄ•. To kdybych udÄ›lala tatínkovi, tak si vyslechnu, jak jsem si mohla nezkontrolovat, jestli mám
klíÄ•e a na co myslím ... atd., atd. Mohla jsem si myslet, Å¾e je tak hodný ze zaÄ•átku - jako v pÅ™ísloví &ldquo;KdyÅ¾ ptáÄ•k
pÄ›knÄ› mu zpívají.&rdquo; JenÅ¾e on je takový poÅ™ád!
Ná&scaron; vztah pochopitelnÄ› nebyl úplnÄ› bez problémÅ¯. Po
pÅ™edchozí zku&scaron;enosti s Jackem jsem se rozhodla, Å¾e uÅ¾ si Å¾ádnému chlapovi nebudu nikdy na nic stÄ›Å¾ovat,
zkrátka &scaron;la jsem z extrému do extrému. Mínila jsem to dobÅ™e. Ale protoÅ¾e je Darius pozorný a v&scaron;ímá si,
tak na mÄ› stejnÄ› poznal, kdyÅ¾ mÄ› nÄ›co trápilo, jenÅ¾e ode mÄ› se nikdy nedovÄ›dÄ›l, co mi je. Nebylo to Ä•asto, spí&sca
naopak, velice výjimeÄ•nÄ›, ale i tak to vycítil a vrtalo mu to v hlavÄ›. Tak se stalo, Å¾e kdyÅ¾ jsem se ho asi po roce známosti
zeptala, jestli mÄ› miluje, nedostala jsem oÄ•ekávanou odpovÄ›Ä•. Jako by mÄ› nÄ›kdo polil kýblem studené vody. KoneÄ•nÄ› n
tak skvÄ›lého chlapa a nedokáÅ¾u ani docílit, aby mÄ› miloval!
SamozÅ™ejmÄ› jsme si o tom promluvili a Darius mi Å™ekl,
pÅ™ipadá, Å¾e si nejsme dostateÄ•nÄ› blízcí, Å¾e si jen povídáme pÅ™íbÄ›hy, ale nesvÄ›Å™ujeme se s hlub&scaron;ími
my&scaron;lenkami, Ä•i problémy. Jak tvrdÄ› se trefil do Ä•erného a jak to bolelo, Å¾e má nová strategie byla je&scaron;tÄ›
hor&scaron;í, neÅ¾ ta pÅ™edchozí. Rozhodli jsme se, Å¾e nic nebudeme radikálnÄ› Å™e&scaron;it a dáme tomu volný prÅ¯bÄ
toho mÄ› Edita, asi ne&scaron;Å¥astná z toho, Å¾e mám koneÄ•nÄ› solidního chlapa, poÅ™ád pÅ™esvÄ›dÄ•ovala, Å¾e Dariu
za nic, Å¾e je chladný, a rozhodnÄ› mÄ› nemá rád. OhánÄ›la se tím, jak dobÅ™e ona zná chlapy a i kdyÅ¾ s Dariem nikdy
nepromluvila víc, neÅ¾ dvÄ› vÄ›ty (a na tom, Å¾e se mu vyhýbala, si dávala docela záleÅ¾et) tak ho mÄ›la prý prokouknutého.
ProstÄ› odbornice na chlapy jak vy&scaron;itá&hellip;

Giussi, Washington, DC
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