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MILOVÃ•NÃ•, ACH TO MILOVÃ•NÃ•...
ÄŒtvrtek, 09 srpen 2007

Milá Danielko, jsem vdaná. Ale pÅ™ed Ä•tyÅ™mi lety jsem se seznámila s mlad&scaron;ím pÅ™ítelem. Je narozen ve stejný de
a mÄ›síc jako mÅ¯j manÅ¾el, nicménÄ› o pár let pozdÄ›ji. Nu a musím ti napsat, Å¾e jsme mÄ›li jsme krásný vztah a velice si
rozumÄ›li. On mÄ›l zase pÅ™ítelkyni, ale pÅ™esto jsme k sobÄ› byli silnÄ› citovÄ› vázani.
Nedávno odjel studovat jazyk do zahraniÄ•í a já bych ráda vÄ›dÄ›la, zda ná&scaron; vztah bude pokraÄ•ovat i po jeho
návratu. Jestli má smysl a budoucnost. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a pÅ™eji krásný den. LuÄ•ka ODPOVÄšÄŽ: Milá LuÄ•ko,
I kdy
nenapsala, kolik vám v&scaron;em je, myslím, Å¾e je mezi va&scaron;imi dvÄ›ma dvojicemi - tedy ty a tvÅ¯j manÅ¾el a tvÅ¯j
pÅ™ítel plus jeho pÅ™ítulkynÄ› - tak tro&scaron;ku generaÄ•ní odstup, ne? Nojo, tvÅ¯j drahou&scaron;ek (teÄ• myslím manÅ¾e
lovením milostné zvÄ›Å™e uondán a teÄ• si jen uÅ¾ívá pohovu. A to, Å¾e sloÅ¾il zbranÄ›, se mu nevyplatilo... Je to pÅ™esnÄ
co se stává i Å¾enám - jak jsou si jisté, vlezou do teplákÅ¯ a natáÄ•ek (my&scaron;leno v nadsázce, pochopitelnÄ›).
PÅ™itom ulice, kanceláÅ™e, CELÝ SVÄšT je plný dorÅ¯stajících lovcÅ¯ a divo&scaron;ek, pÅ™átelé... Je to boj o zrno, o partne
místo na slunci - na to se nesmí zapomínat!
Ani ti nezazlívám, Å¾e jsi vymÄ›nila obno&scaron;enÄ›j&scaron;í model za Ä•ers
KdyÅ¾ on byl pro, ten tvÅ¯j doma si nev&scaron;ímal, atd. atd. Ale tobÄ› jde o budoucnost vztahu. Jo, holka, to vídím bledÄ›.
Málokdy totiÅ¾ se kolemjdoucí milenec zaláskuje natolik, aby odhodil v&scaron;echny své plány do Å¾ivota a uvázal se...
Ten má jiné Å¾ivotní plány, pochybuju, Å¾e je v nich místo pro tebe... V Ä•em tÄ› mohu uklidnit: není v nich stopro místo ani pro
tu jeho pÅ™ítulku. Kdyby bylo, nebyl by s tebou... ProstÄ› a jasnÄ›: Å™ekni si, Å¾e to bylo hezké zpÅ™íjemnÄ›ní, mysli jen na
pÅ¯vabné záÅ¾itky, nekaÅ¾ si ale budoucnost nÄ›jakým smutnÄ›ním a uÅ¾ vÅ¯bec drahou&scaron;ka nijak neuhánÄ›j.
Jes
mohu nÄ›co doporuÄ•it: snaÅ¾ se toho svého, co má&scaron; po nÄ›m jeho pÅ™íjmení, probrat zase k Å¾ivotu. ProbuÄ• ho
z lethargie, nenech ho v té &bdquo;trapné jistotÄ›". Rozpohybuj ho trochu, co takhle nÄ›co podniknout tento víkend? P.S.
UvÄ›dom si, Å¾e bys mohla ztratit i jeho - nebo by ti to snad nevadilo? NeÅ¾ v&scaron;ak nÄ›co divokého a zcela jistÄ›
neuváÅ¾eného podnikne&scaron;, napÅ™ed si v&scaron;e poÅ™ádnÄ› rozmysli, ví&scaron;, co se Å™íká o tom &bdquo;jedno
mÄ›Å™, tÅ™ikrát Å™eÅ¾..." - nebo Å¾e by to bylo obrácenÄ›? d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 September, 2019, 02:03

