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KDYÅ½ JÃ• TO VÅ ECHNO ZVORALA...
StÅ™eda, 04 kvÄ›ten 2011

Ahoj, potÅ™ebuju poradit... Je to v&scaron;echno tak zamotané, Å¾e mi snad ani nebudete vÄ›Å™it. Stra&scaron;nÄ› v tom lítá
a trápím se! TÅ™i roky jsem mÄ›la nejlep&scaron;ího kamaráda, byli jsme spolu skoro dennÄ› a trávili spolu hodnÄ› Ä•asu.
Nikdy mÄ› nenapadlo, Å¾e by nás vztah pÅ™erostl v lásku, nikdy jsem nad ním jako nad potencionálním partnerem
nepÅ™emý&scaron;lela. AÅ¾ jednou, nÄ›kde jsme nÄ›co slavili, pili a tak... NechtÄ›la jsem veÄ•er zÅ¯stávat sama a tak jsem ho
poprosila, jestli u mÄ› nechce pÅ™espat... Spali jsme na jedné posteli, poznala jsem, Å¾e je vzru&scaron;ený, Å¾e by mÄ› chtÄ
mÄ› se to líbilo, hrala jsem si s nim, svádÄ›la ho a potom jsme se poprve polibili...
Bylo to zvlá&scaron;tní, vÄ›dÄ›la jsem, Å¾
jen kamarád, ale nÄ›co mÄ› k nÄ›mu táhlo, tak jsme spolu zaÄ•ali spát a pak i chodit. Asi po mÄ›síci vztahu se mi to pÅ™estalo
zdát, nevÄ›Å™ila jsem, Å¾e to bude na dlouho a tak jsem to chtÄ›la radÄ›ji ukonÄ•it s tím, Å¾e se vrátíme do starých kamaráds
kolejí.
Bral to tÄ›Å¾ce, ale roze&scaron;li jsme se. ZaÄ•al mÄ› ignorovat a je&scaron;tÄ› mÄ› v&scaron;ude pomlouval. Tím,
mÄ› nev&scaron;ímal, mÄ› ale psychicky rozeÅ¾íral... Napsala jsem mu, chtÄ›la jsem ho zpátky, byla jsem ochotna pÅ™edstíra
Å¾e ho miluju, jen aby se mnou byl. Tak jo, vrátil se ke mnÄ›, bylo to krásný a já se opravdu zamilovala, bylo to dokonalé
a byli jsme &scaron;Å¥astní... Ale asi po pÅ¯l roce jsme zaÄ•ali mít neshody; drobnosti, ale hádali jsme se.
Pak jsme
&scaron;li pít a rozhodovali jsme se v partÄ›, kam pÅ¯jdem. PÅ¯lka chtÄ›la tam, druhá jinam... rozdÄ›lili jsme se, já se cítila
ublíÅ¾enÄ›, Å¾e mÄ› nechal jít samotnou, s tÄ›mi druhými, Å¾e mÄ› nepÅ™emlouval. No, a opila jsem se a spustila se s jiným
kdyÅ¾ mi v&scaron;echno do&scaron;lo, jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e ho stále miluju, Å¾e s ním chci být - jenÅ¾e, on se to dozvÄ›dÄ›l
roze&scaron;li jsme se. Postupem Ä•asu se to urovnalo a my se k sobÄ› zase vrátili.
Bylo to zase hezké, ale nebylo to
jako dÅ™ív, cítila jsem, Å¾e je tam rezerva, Å¾e mi nedává v&scaron;e. A Å™ekla jsem mu, Å¾e mám pocit, Å¾e mÄ› nemiluj
- a on místo toho, aby Å™ekl, Å¾e se bude snaÅ¾it, se na&scaron;tval, Å™ekl spoustu hnusných vÄ›ci a nemluvil se mnou, cíti
najednou zhrzený, a Å¾e mÄ› miloval jak mohl, a já mu nevÄ›Å™ila.
A teÄ• o Ä•arodÄ›jnicích jsme mÄ›li být spolu, ale já neo
musela do práce a nemohla s ním jet na sjednanou chatu, tak jel tam s kamarády, kteÅ™í zase vzali kamarádky, on se
tam s jednou na truc vyspal!
Kudlanko, poÅ™ád ho miluju, chci ho zpátky. VÅ¾dyÅ¥ o ní si celé mÄ›sto vykládá, Å¾e je
"laciná", on mÄ› ale neposlouchá, chce ji prý poznat sám, Å™ekl, Å¾e chce pauzu, Ä•as na to, zkusit to s nÄ›kým jiným, Å¾e se
tÅ™eba vrátí.
VÅ¯bec nevím co mám dÄ›lat - trochu se to urovnalo, Å™ekl Å¾e by chtÄ›l mít tajný vztah, aby nás stále nikdo
neÅ™e&scaron;il, nevymlouval nám jeden druhého a tak... A kdyÅ¾ jsem se ptala na ni, Å™ekl, Å¾e s ní se bude bavit dál, Å™
Å¾e jen kamarádsky, stejnÄ› jako mám já pÅ™eci kamarády. Myslím, Å¾e to dÄ›lá jen pro to, aby mohl mít mÄ›, kdyÅ¾ se mu
nabízím jako jistota, ale taky i ji v záloze.
Miluju ho, neumím ho opustit, neumím ho ignorovat, nepsat mu, mám to tak mám to zkou&scaron;et dál? A hlavnÄ› - mÅ¯Å¾u mu vÄ›Å™it? Å˜íkám si - oplatil mi jen to, co jsem provedla já jemu, já vím,
ale má takový vztah cenu? No, nevím si rady, jen se utápím v slzách... IVÄŒA O D P O V Äš ÄŽ : Milá IvÄ•o,
Kdybych nevÄ›
&bdquo;tento stav pobláznÄ›ní" není pomÄ›rnÄ› bÄ›Å¾ný, tak bych si snad myslela, Å¾e si to nÄ›kdo vymyslel. JenÅ¾e - vím,
skuteÄ•nÄ› lítá&scaron; a Å¾e si skuteÄ•nÄ› neví&scaron; rady...
Podívej, já zaÄ•nu pÅ™irovnáním:
- - kdyÅ¾ bude&scaron; v práci a bude tÄ› to tam otravovat, tak urÄ•itÄ› nepráskne&scaron; se v&scaron;ím a
neodejde&scaron; - to bys uÅ¾ pÅ™í&scaron;tÄ› nikam chodit nemusela;
- - kdyÅ¾ ti bude na ulici horko, urÄ•itÄ› se nesvlékne&scaron; do prádla, i kdyÅ¾ by ti pak zaruÄ•enÄ› bylo líp...
- - kdyÅ¾ se ti bude chtít Ä•Å¯rat nebo na velkou - a taky bude&scaron; na ulici, v obchodÄ›, v kinÄ›... taky jen tak
nepÅ™iÄ•ápne&scaron; a neudÄ›lá&scaron; svou potÅ™ebu tam, kde se ti právÄ› zachtÄ›lo...
A tak bych mohla pokraÄ•ova
uÅ¾ ví&scaron;, co ti chci naznaÄ•it - Ä•lovÄ›k prostÄ› musí za v&scaron;ech okolností brát ohledy na druhé. KdyÅ¾ to nedÄ›lá,
se mu to vÄ›t&scaron;inou &scaron;erednÄ› nevyplatí...
Ty jsi ten vá&scaron; vztah mr&scaron;ila uÅ¾ od samého zaÄ•átku.
Podívej - Å¾e sis ho &bdquo;svedla", OK, jemu se to líbilo, tobÄ› se to líbilo, v&scaron;e v poÅ™ádku. Ale pak ses rozhodla, Å¾
uÅ¾ tÄ› neba a Å¾e ho po&scaron;le&scaron; k vodÄ›... Tak se nediv, Å¾e nejásal.
JenÅ¾e, kdyÅ¾ uÅ¾ zase byl z tvého d
to vadilo a znovu jsi ho pÅ™itáhla. A po urÄ•ité dobÄ› jsi byla zase nespokojená... Kdo z vás vyvolával ty drobné hádky?
Holka, nevím nevím, jak dalece jsi tolerantní. Ono ustoupit nÄ›kdy znamená spí&scaron; vyhrát, zapÅ™emý&scaron;lej o tom!
Ten truc bÄ›hem toho flámu s partou - o tom ani nemluvím. Takhle se pÅ™eci svéprávný Ä•lovÄ›k nechová... To jako
myslí&scaron;, Å¾e kdyÅ¾ se s partnerem pohádá&scaron;, Å¾e je OK mu hned nasadit parohy? Není divu, Å¾e ti od té doby
moc nevÄ›Å™í. OstatnÄ›, on na tom není s &bdquo;výchovou k serióznímu vztahu" taky moc dobÅ™e, protoÅ¾e ti provedl totéÅ
jak ses to dozvÄ›dÄ›la? To jako byla vÄ›c veÅ™ejná? Nebo to dotyÄ•ní hned vykecali? Dost trapné...
Ale - teÄ• doma
pláÄ•e&scaron; a opakuje se situace, jaká byla ze zaÄ•átku: jenÅ¾e on uÅ¾ ti nevÄ›Å™í a spí&scaron; tÄ› opravdu uÅ¾ nebere
váÅ¾nÄ›. A taky proÄ• by mÄ›l? Pokud bys ho opravdu chtÄ›la - ale nejprve si rozmysli, jestli to zas od tebe není jen, Å¾e ti nÄ›
sebral hraÄ•ku - tak pokud bys ho chtÄ›la na opravdový vztah, tak bys asi musela velice slu&scaron;nÄ› pÅ™ijít, Å™íct mu, Å¾e
toho v&scaron;eho hodnÄ› moc líto, ale Å¾e ho má&scaron; ráda a Å¾e bys to chtÄ›la zkusit znovu... KaÅ¾dopádnÄ› ho
nepronásleduj esemeskama, ani telefonem, ani jinak, snad bych mu jen napsala tenhle jeden dopis, který bych si
napÅ™ed, neÅ¾ ho po&scaron;le&scaron;, nÄ›kolikrát pÅ™eÄ•etla... A poÄ•kala si na odpovÄ›Ä•.
Ví&scaron;, dÅ¯vÄ›ra se z
lehce, ale získat ji znovu je uÅ¾ hodnÄ› tÄ›Å¾ké. A o lásce to platí tuplem. Tak doufám, Å¾e si uÅ¾ pÅ™í&scaron;tÄ›
v&scaron;echno promyslí&scaron;, Å¾e nebude&scaron; takhle vyvádÄ›t jak malá - pak by tÄ› totiÅ¾ váÅ¾nÄ› nebral nikdo... A
drÅ¾ím palce, aÅ¥ ti to vyjde,
d@niela
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