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DÄ›kuju vám v&scaron;em za ty komentáÅ™e, co jste mi napsali, ale musím se bránit proti nÄ›kterým z nich. Tak zaprvé: je
mi osmadvacet let. CoÅ¾ znamená, Å¾e uÅ¾ se potÅ™ebuju vdát a zaloÅ¾it rodinu. A Å¾e potÅ™ebuju partnera, na kterého
moct spolehnout a který se nebude dÄ›lit je&scaron;tÄ› pro rodiÄ•e. Tím nemyslím, Å¾e by se o nÄ› nemÄ›l obÄ•as postarat,
nav&scaron;tívit je, zavolat jim, ale potÅ™ebuju, aby pak na&scaron;e rodina byla pro nÄ›j "jedniÄ•ka".

OhlednÄ› toho hlá&scaron;ení, kdy kam jde, kdy se vrátí: myslím, Å¾e v jeho vÄ›ku - je mu 32 let, uÅ¾ opravdu nic hlásit
nemusí. Má u rodiÄ•Å¯ svÅ¯j pokoj, vÄ›t&scaron;inou se stravuje venku, sám si tam uklízí, tak pak nechápu, proÄ• by se mÄ›l
zpovídat. Já jsem napÅ™íklad z domova od stÅ™ední, protoÅ¾e jsem chodila v jiném mÄ›stÄ›. A na vysoké jsem bydlela na ko
K na&scaron;im mám velmi dobrý vztah, pí&scaron;eme si, a kdyÅ¾ je to vhodné, tak k nim zajedu. KdyÅ¾ jsem ho k nám
vzala, bylo to v&scaron;echno fajn, ale on mne zatím nepozval. Ano, nechápu to a stejnÄ› jako vy, tedy nÄ›kteÅ™í, také mne
to velice mrzí. Ale tÅ™eba to bude tím, Å¾e si myslí, Å¾e jeho matka je moc kritická a Å¾e by se tÅ™eba ke mnÄ› nechovala t
chce on.
Myslím si, stejnÄ› tak jako vy, Å¾e kdyÅ¾ jsou dva a je&scaron;tÄ› nejsou tak staÅ™í, Å¾e by si i ten nákup mohl
sami, moje máma taky nakupuje sama a nikdy jsem nesly&scaron;ela, Å¾e by nÄ›co chtÄ›la po nÄ›kom. PochopitelnÄ›, Å¾e kd
se jednalo o nÄ›co zvlá&scaron;tÄ› velikého a výjimeÄ•ného, tak to beru, ale on jim ten nákup vozí pravidelnÄ›! Má lístek, co
má nakoupit a je&scaron;tÄ› to sám i platí. Víte, jak jsem psala, já se bojím, Å¾e pokud bychom opravdu spolu Å¾ili, Å¾e by se
to potom muselo muselo Å™e&scaron;it, a Å¾e by to oni asi vyÅ¾adovali i nadále.
PÅ™emý&scaron;lím, jak mu tohle
v&scaron;echno znovu Å™íct, protoÅ¾e mi nÄ›kdy pÅ™ipadá dost nedospÄ›lý. Ale zase se bojím, aby si to tÅ™eba nÄ›jak &sc
nevyÄ•ítal. Jsem nej&scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;í, kdyÅ¾ jsme spolu, ani se mi nechce nikam chodit, mám ho moc ráda a
nechci o nÄ›j pÅ™ijít. Líbí se mi i jeho povolání, myslím, Å¾e má pÅ™ed sebou slu&scaron;nou kariéru, takÅ¾e je zcela sobÄ›s
ty rodiÄ•e "za zadkem" pÅ™eci nepotÅ™ebuje.
Tak snad to bude jako vysvÄ›tlení staÄ•it, PotÅ™ebuju od vás nÄ›jaký návod
nÄ›j. DÄ›kuju moc, ZUZANA
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