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ON SE NECHCE UÅ½ VÃ•ZAT...
StÅ™eda, 24 listopad 2010

Seznámila jsem se s muÅ¾em, který pÅ™i&scaron;el pÅ™ed Ä•tyÅ™mi lety o Å¾enu, se kterou má úÅ¾asné dÄ›ti. Jeho paní
ale on v dobÄ› jejich manÅ¾elství zrovna svatý nebyl - podvedl ji a ne jednou. PÅ™i&scaron;el o ni a musel se postarat o dÄ›ti, c
se mu vedlo. Od smrti Å¾eny mÄ›l nÄ›kolik vztahÅ¯ - kaÅ¾dý po pár mÄ›sících skonÄ•il, pak dal&scaron;í, dal&scaron;í ...

Hledal Å¾eny na inzerát, Å¾eny hledající váÅ¾ný vztah, a tak na&scaron;el i mÄ›. Seznámili jsme se, já se zamilovala, ale
zaÄ•átku jsem z nÄ›j mÄ›la velmi divný pocit. A strach. Po pár mÄ›sících mi Å™ekl: " PromiÅˆ, nechci se vázat, nechci ti ani ublíÅ
ale mÅ¯Å¾eme být pÅ™átelé. Jsi pÅ™itaÅ¾livá, láká to dobrodruÅ¾stvím, ale ublíÅ¾it ti nechci. " Málem jsme nezávazný vztah
... ale nestalo se tak, protoÅ¾e na nÄ›j nemám - zniÄ•il by mÄ›. PÅ™esto mÄ› uhánÄ›l do postele - ano, moje chyba. Ale nedost
mÄ›.
ÄŒas utekl a on zaÄ•al mít problémy - nÄ›kdo o nÄ›m &scaron;íÅ™il divné vÄ›ci na seznamce, smazal si tedy profil a p
pÅ™i&scaron;el s tím, Å¾e má zase novou pÅ™ítelkyni (nyní asi 2,5 mÄ›síce), jeho rodinka zaÄ•ala být spokojená a tvrdila, Å¾
se dost zlep&scaron;il po vztahové stránce.
Fajn, ale Ä•ekal mÄ› &scaron;ok - on mi obÄ•as napsal, zda nechci pÅ™ijít a
strávit u nÄ›j noc. A pak mi jeho bývalá milenka kaÅ¾dý den psala a pomlouvala ho, nÄ›kdo mu také zaÄ•al vyhroÅ¾ovat
napadením, ona, kdykoli mi napsal nebo jsme se vidÄ›li, tak pÄ›nila (trvá dodnes), lhala a dodnes s ním obÄ•as spí.
NeÅ™e&scaron;ím to, ale bohuÅ¾el, nÄ›jaká "dobrá du&scaron;e" napsala jeho dÄ›tem o mÄ› --- pÅ™i&scaron;ly pak za mnou
nebylo to pÅ™íjemné.
Tak nevím - je to typický dÄ›vkaÅ™? Nebo - jak on tvrdí - hledá stále lásku? Sama jsem mu nÄ›kolikrá
do oÄ•í Å™ekla, Å¾e je to jen zástÄ›rka, ale on si tvrdÄ› stál za tím, Å¾e není... Poradíte mi, co mám dÄ›lat? A myslíte, Å¾e se
je&scaron;tÄ› zmÄ›nit? Jana O D P O V Äš ÄŽ : Milá Jano,
Tak mám z tvého dopisu dost divný pocit. Podle v&scaron;eho jste
roze&scaron;li a on se nadále seznamoval a rozcházel, seznamoval a rozcházel. JenÅ¾e - ty ses do nÄ›j zamilovala a
stále v tajnosti své du&scaron;iÄ•ky doufá&scaron;, Å¾e se &bdquo;vyblázní" a vrátí k tobÄ›. Mám-li být upÅ™ímná, ráda
bych ti doporuÄ•ila, abys tohoto pána ponechala jeho stylu Å¾ivota a nevzdávala se nadÄ›je na nÄ›koho lep&scaron;ího,
nÄ›koho, kdo se bude k tobÄ› víc hodit. Podle v&scaron;eho jsi citlivá, mírná du&scaron;e a i kdyÅ¾ tÄ› tenhle muÅ¾ opravdu
pÅ™itahuje, nemá&scaron; &scaron;anci ho získat. Nemyslím tím, Å¾e by byl zrovna &scaron;patný; jak sama
pí&scaron;e&scaron;, zvládne starost o své Ä•tyÅ™i dÄ›ti, ale nejspí&scaron; zatím o nÄ›jakém vázání se, o nÄ›jakém
váÅ¾ném vztahu fakt neuvaÅ¾uje. Pokud se bude&scaron; stále na nÄ›j upínat, bude to pro tebe jen a jen ztráta Ä•asu a
zbyteÄ•né trápení.
Ví&scaron; co by mne zajímalo? Jak ta jeho bývalá milenka zjistila tvou adresu? Od nÄ›j? A co
o&scaron;klivého mohly jeho dÄ›ti s tebou Å™e&scaron;it, kdyÅ¾ jste v podstatÄ› vy dva spolu ani nic nemÄ›li?
KaÅ¾dopád
Jani - nech ho plavat, to opravdu není nic (a nikdo), kvÅ¯li komu bys mÄ›la být ne&scaron;Å¥astná!
d@niela
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