Kudlanka

ASI NEUMÃ•M SPRÃ•VNÄš SVÃ•DÄšT...
StÅ™eda, 05 srpen 2009

Mám problém, kudlanky... Ne, není to Å¾ádná nevÄ›ra, rozvod atd., tohle v&scaron;echno uÅ¾ mám koneÄ•nÄ› za sebou.
Jen teÄ•, kdyÅ¾ v&scaron;echno to trápení odeznÄ›lo, bych chtÄ›la najít nÄ›koho k sobÄ›, nemyslím hned &bdquo;natrvalo", ale
nÄ›koho na obÄ•as, na pÅ™íjemnou chvíli. Nechci se zatím vázat, mám dvÄ› pÅ™edpubertální dÄ›ti a rozhodnÄ› je nechci dÄ›s
Å¾ádnými strýÄ•ky. PotÅ™ebuju od vás poradit, jak &bdquo;utrhnout, urvat, umluvit" chlapa, který je jaksi laxní.
Víte, nikdy jsem tohle umÄ›ní svádÄ›t extra neumÄ›la, brzo po dospÄ›losti jsem zaÄ•ala chodit se svým ex, po Ä•ase jsm
vzali... TakÅ¾e teÄ• uÅ¾ tuplem nevím, jak na to. Mám jednoho pÅ™ítele, v pravém smyslu pÅ™ítele, ale jak vidím, je na tom s
jako já - prostÄ› oba tak nÄ›jak vyÄ•káváme akci od toho druhého. Asi to bude tím, Å¾e já si opravdu moc netroufám a
podle v&scaron;eho on také ne. Je také rozvedený, del&scaron;í dobu je sám. NemÄ›l to moc jednoduché, taky to pro nÄ›j
bylo jak cesta dÅ¾unglí.
Je&scaron;tÄ› vám musím Å™íct, Å¾e bydlíme kaÅ¾dý v jiném mÄ›stÄ›, pomÄ›rnÄ› dost daleko od
máme povolání, ve kterém nÄ›jaké ty sluÅ¾ební cesty nejsou. Já v úÄ•tárnÄ›, on je na po&scaron;tÄ›. Dali jsme se
dohromady díky internetu. NapÅ™ed e-maily, pak esemesky, nÄ›jaký ten telefon a dokonce! jsme se uÅ¾ dvakrát vidÄ›li. To
v&scaron;e za sedm mÄ›sícÅ¯... Pí&scaron;eme si kaÅ¾dý den, cítím, Å¾e by taky asi nebyl proti nÄ›jakému tomu
Ä•astÄ›j&scaron;ímu setkání - jen je to v&scaron;echno sloÅ¾ité. MÄ›li jsme pÅ™edbÄ›Å¾nÄ› domluveno, Å¾e se budeme víc
v létÄ›, ale jeho ex mu zmÄ›nila plány, protoÅ¾e v dobÄ›, kdy jsme mÄ›li mít oba dovolenou, si ji vzala ona (mají holÄ•iÄ•ku), a t
on jede teÄ•, kdy já zase jsem doma.
Já vím, je to proti zdej&scaron;ím problémÅ¯m asi malichernost, ale nÄ›jak si nevím
rady. ProtoÅ¾e si myslím, Å¾e ta na&scaron;e republika pÅ™eci jen není tak velká, aby to na&scaron;e setkání ne&scaron;lo
zvládnout tÅ™ebas o víkendu. JenÅ¾e - on má autíÄ•ko, co neskýtá záruku, Å¾e dojede aÅ¾ sem, a pokud ano, tak co kdyby
zÅ¯stalo viset nÄ›kde v nedÄ›li veÄ•er? A jak je tak velice &bdquo;spolehlivý muÅ¾", tak to prostÄ› neriskne... A já uÅ¾ jsem nÄ
unavená jen tím mejlováním, pÅ™ípadnÄ› telefonováním... Nevím, jak ho tro&scaron;inku víc navnadit (je&scaron;tÄ› Å¾e je
tohle anonymní, ach jo!), ale - nevím jak na to...
Poradíte mi? Nebo si mám Å™íct, Å¾e o mnÄ› nemá patÅ™iÄ•ný zájem, a
vyka&scaron;lat se na to? Adéla

http://www.kudlanka.cz
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