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Ahoj milá Kudlanko, drÅ¾ím ti v rehabilitování palce a doufám, Å¾e se brzo zase rozhýbe&scaron; naplno. www.kudlanka.cz
je bájeÄ•ná a je to moje kaÅ¾dodenní kamarádka, tedy pokud se nacházím u poÄ•ítaÄ•e. Do&scaron;lo v&scaron;ak teÄ• i na
mnÄ› - taky bych potÅ™ebovala poradit - od Tebe a pÅ™ípadnÄ› i kudlanek a kudlánkÅ¯. PÅ™ed pár léty se mi po cca dvaceti
letech rozpadlo manÅ¾elství...
TÅ™ecí plochy se stále zvÄ›t&scaron;ovaly, oba jsme cítili, Å¾e cesta dál nevede, ale dlouho jsme nedokázali udÄ›lat ten
rozhodující krok. Potom mÅ¯j bývalý muÅ¾ &bdquo;narazil na spÅ™íznÄ›nou du&scaron;i", s kterou pÅ¯vodnÄ› jenom podnikal
dlouhé výjezdy na kole (na které já jsem prostÄ› nemÄ›la ani fyziÄ•ku ani chuÅ¥). A jak to tak bývá, brzo z toho vzniklo i nÄ›co
víc.
Nebyl to pro mÄ› jednoduchý Ä•as, protoÅ¾e i pÅ™es v&scaron;echny rozdíly a problémy jsem ho mÄ›la moc ráda a trv
dost dlouho, neÅ¾ radost z toho, Å¾e mám koneÄ•nÄ› klid, Å¾e nemusím sná&scaron;et jeho nálady, potlaÄ•ovat sama sebe .
pÅ™eváÅ¾ila nad vÄ›domím, Å¾e uÅ¾ ke mnÄ› nepatÅ™í. PÅ™ece jenom jsme spolu byli dost dlouho a já nejsem Ä•lovÄ›k, k
dokázal tohle v&scaron;echno hodit za hlavu, otoÄ•it se na podpatku a skoÄ•it do jiné náruÄ•e.
Pak, po dvou a pÅ¯l letech,
se na mÄ› zase usmálo &scaron;tÄ›stí a já potkala muÅ¾ského, do kterého jsem se zamilovala jak -náctiletá. Máme se
rádi, je moc hodný, je to kliÄ•as (coÅ¾ je pro mÄ› po manÅ¾elství s cholerikem balzám na du&scaron;i), nebydlí daleko, je
&scaron;ikovný a pracovitý. Za tÄ›ch pÅ¯l roku, co se známe, jsme byli uÅ¾ dvakrát na dovolené, prostÄ› pohoda.
JenomÅ¾e - to bych asi nebyla já, kdybych byla dlouho spokojená. VlastnÄ› spokojená jsem, ale Ä•ervíÄ•ek vrtá... Nechci
opakovat zku&scaron;enost z manÅ¾elství, a proto jsem tak trochu stále ve stÅ™ehu, jestli tÅ™eba nedÄ›lám stejné chyby,
jestli se zase já nepÅ™izpÅ¯sobuju více jemu neÅ¾ on mÄ›, jestli je míra toho, co oba do vztahu dáváme, vyrovnaná. MoÅ¾ná
je to dobÅ™e, Å¾e jsem opatrná, mÅ¯Å¾e to být taky vÄ›kem, ale mÄ› to trochu bere tu Ä•istou radost z toho, Å¾e jsem takové
chlapa na&scaron;la, Å¾e se milujeme, Å¾e mÄ› má rád.
A nejsem si jistá, jestli je to prostÄ› normální a pÅ™irozené? Nev
snad se budu s tím muset smíÅ™it, nebo existuje nÄ›jaký zpÅ¯sob, jak si tu lásku uÅ¾ívat a nepitvat se v hloupostech? Jsem si
vÄ›doma toho, Å¾e oproti problémÅ¯m jiných kudlanek, jsou moje starosti fakt "ptákovina" (pardon), ale pokud bys
na&scaron;la nÄ›jakou radu, jiný pohled na vÄ›c, a nebo mi jenom vynadala, Å¾e zbyteÄ•nÄ› blbnu, byla bych moc ráda.
PÅ™
moc a moc zdraví, spokojenosti a aÅ¥ Kudlanka.cz nadále kvete a prospívá, jako dosud.
NaÄ•a

ODPOVÄšÄŽ:

Milá NadÄ›nko,

jen pár slov, dám zatím víc prostoru ostatním :-))). To, Å¾e jsi tro&scaron;ku ve stÅ™ehu, je naopak fajn. Ví&scaron;, pokud
se Å¾enská TOTÁLNÄš odevzdá, tak to pozdÄ›ji zákonitÄ› dopadne prÅ¯serem. Jinak to snad ani Å™íct nejde... Jak uÅ¾ jsem
psala mockrát - stane se tou kredencí, co stojí stále a nemÄ›nnÄ› na jednom místÄ›, vÅ¾dy pÅ™ipravená, vÅ¾dy stejná. A kter
není tÅ™eba uÅ¾ nijak získávat, obdivovat, atd. ProtoÅ¾e - kdykoliv ji potÅ™ebuje (i tÅ™eba uÅ¾ ani nepotÅ™ebuje) - ona ta
"kredence" pak uÅ¾ není daleko k "rohoÅ¾ce" :-))).
Hele, uÅ¾ívej si té nové lásky plnou silou, obÄ•as si ji klidnÄ› mÅ¯Å¾e&
nechat pÅ™erÅ¯st pÅ™es hlavu, obÄ•as zase vezmi zpáteÄ•ku. Co bych ti snad - i kdyÅ¾ neznám samozÅ™ejmÄ› Å¾ádné de
radila: nedoporuÄ•uju sestÄ›hování. AlespoÅˆ zatím... Kdysi mi maminka Å™íkala: "Jak vysoko se muÅ¾skému postaví&scaron
tak vysoko k tobÄ› vzhlíÅ¾í." Respektive: kdyÅ¾ se musí pÅ™ed cestou k tobÄ› "objednat, umejt, pÅ™evléknout ... atd.", bere t
chvilku s tebou jako nÄ›co slavnostnÄ›j&scaron;ího. Vem to tak: jinak bere&scaron; divadlo doma z kanape, jinak, kdyÅ¾ do nÄ›
jde&scaron; osobnÄ›...
Myslím, Å¾e na to, abyste byli spolu nonstop, je je&scaron;tÄ› stále dost Ä•asu. Nech tomu Ä•as... P
oba vzpomínáte na ty "nádherné dny spoleÄ•né dovolené".... Kdy jste spolu usínali i se probouzeli.
Nech tomu
v&scaron;emu je&scaron;tÄ› nÄ›jakou dobu trochu té výjimeÄ•nosti...
Ten stereotyp, co nastává bÄ›hem spoluÅ¾ití, má také své pÅ¯vaby, ale mÄ›li by si je umÄ›t vychutnat oba dva. Tak klidnÄ›
obÄ•as zauvaÅ¾uj, jestli se "moc" nedává&scaron; - neboj, taková sebekontrola je&scaron;tÄ› nikomu neu&scaron;kodila.
Pokud bude v&scaron;echno i nadále OK, tak to samo pÅ™estane :-)))
PÅ™eju hodnÄ› moc &scaron;tÄ›stí, d@niela
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