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HodnÄ› jsem toho na Kudlance pÅ™eÄ•etla, dokonce i o tom, co se mÄ› právÄ› týká. Já uÅ¾ snad v&scaron;echno vím, vidÄ›la
jsem na tohle téma i dost v televizi, taky jsem hodnÄ› sly&scaron;ela, ale... Jsem totiÅ¾ v situaci, Å¾e se mi moc líbí jeden
Ind. Seznámili jsme se na jednom veletrhu ve Frankfurtu. Ale - mám prostÄ› strach.. Tím nechci Å™íct, Å¾e by to byl
&scaron;patnej Ä•lovÄ›k, to ne, ale neznám o jeho historii skoro vÅ¯bec, tedy ne nÄ›jak víc, ale vÄ›Å™ím, Å¾e je moc hodnej.

Známe se asi tÅ™iÄ•tvrtÄ› roku, stra&scaron;nÄ› moc se mu líbím a vím, Å¾e je to pravda, chce se mnou hroznÄ› m
a Å¾ít. JistÄ› chápu i to, jak mi sám Å™ekl, Å¾e je velikej romantik a Å¾e to myslí se mnou váÅ¾nÄ›, jen já se bojím budoucno
kdyÅ¾ s ním touÅ¾ím být stra&scaron;nÄ› moc.
Jinak, do Indie se uÅ¾ vrátit nikdy nechce, jezdí tam jen na dovolenou
rodinou. Tím jsem chtÄ›la vlastnÄ› napsat, Å¾e aÅ¥ uÅ¾ to mezi náma dopadne jakkoli, asi bych s ním byla opravdu
&scaron;tastna, kdybych s ním na váÅ¾no Å¾ila. JenÅ¾e je nutno podotknout, Å¾e nÄ›co ve mnÄ› stále pochybuje, stále ho je
pozoruju, v&scaron;echno rozebírám a obÄ•as se mi zaÄ•íná jeho chování nelíbit, pÅ™estávám v&scaron;emu co nÄ›kdy Å™ek
vÄ›Å™it, a asi tyhle moje pochyby a strach jsou na místÄ›, jenÅ¾e souÄ•asnÄ› nevím, jestli se tak chovám chtÄ›nÄ› nebo jen
podvÄ›domÄ›, protoÅ¾e nemohu vÄ›dÄ›t, jak to tÅ™eba s námi jednou dopadne&hellip;
Ale mnÄ› brání stra&scaron;
strach se lásce zcela oddat a vÄ›Å™te mi, Å¾e mnÄ› to stra&scaron;nÄ› moc trápí.. Opravdu moc. NechtÄ›la bych totiÅ¾ jedno
bitá, ani pÅ™ijít o dítÄ›, nic podobného. Je to tÄ›Å¾ké chtít milovat, chtít s ním být a pÅ™itom se tady toho v&scaron;eho bát opravdu je to veliké trápení. Hroznej strach jen proto, Å¾e neznám jejich kulturu, Å¾e vÅ¯bec nic o nich nevím a jistÄ› Å¾e tím
pádem vÅ¯bec nevÄ›Å™ím. Nevím, nÄ›kdy si Å™íkám, Å¾e tÅ™eba bych tak nedopadla, ale strach je daleko o silnÄ›j&scaron;
cokoli ve mnÄ›. Vyhraje asi rozum &mdash; i kdyÅ¾ vím, Å¾e budu hroznÄ› ne&scaron;Å¥astná.
Vidím uÅ¾ ale, Å¾e
ho sleduju a myslím, Å¾e z jeho strany touha po mnÄ› trochu ochladla, a tak si to zase dávám na vinu, protoÅ¾e ho opravdu
miluju. Co je&scaron;tÄ› napsat? Snad jen Å¾e uvidíme, jak nám to osud zaÅ™ídí. Snad bych je&scaron;tÄ› mÄ›la dodat, Å¾e
31 a jemu 36, oba jsme svobodní. DÄ›kuji vám za va&scaron;e komentáÅ™e, vím, Å¾e to v&scaron;ichni myslíte
upÅ™ímnÄ›.SIMONA

O D P O V Äš ÄŽ : Milá Simonko,
nedá se jednoznaÄ•nÄ› Å™íct, Å¾e kdyÅ¾ si &bdquo;nÄ›co zaÄ•ne&scaron;&
partnerem z odli&scaron;ného svÄ›ta, ze zemÄ› s jinými zvyklostmi, jinou mentalitou, Å¾e to musí zákonitÄ› dopadnout
&scaron;patnÄ›. Ono opravdu nejvíc záleÅ¾í na tÄ›ch dvou, na jejich schopnosti tolerance a chápání nejen toho druhého,
ale i jeho rodiny, kamarádÅ¯.
MÄ›la jsem jednu spoluÅ¾aÄ•ku, která se vdala do Dama&scaron;ku. Vzala si jednoho
ze syrských mládencÅ¯, kteÅ™í tu tehdy studovali. MÄ›la to hodnÄ› tÄ›Å¾ké, neboÅ¥ oni tenkrát mÄ›li dokonce i snad
&bdquo;nedoporuÄ•eno&ldquo;, aby si brali zdej&scaron;í dívky za manÅ¾elky. Ale povedlo se a ona dokonce vÄ›domÄ› a
ráda s ním odjela do jeho zemÄ›, rodiny. KdyÅ¾ mi pak pÅ™i jedné z jejích náv&scaron;tÄ›v Prahy líÄ•ila, co ji tehdy Ä•ekalo, ta
jsem &bdquo;valila oÄ•i&ldquo; a obdivovala ji.
Jak Å™íkám, záleÅ¾í na kaÅ¾dém jednotlivci. To, co tenkrát Jana
dokázala pÅ™ekousnout, pÅ™ejít, by jiná nedokázala, a zase naopak vÄ›Å™ím, Å¾e málokterá ÄŒe&scaron;ka pak mÄ›la tak
vliv na jejich rodinu, jako ona. Dá se Å™íci, Å¾e ona tam tehdy perfektnÄ› zapadla a pÅ™itom je&scaron;tÄ› dokázala &scaron;
Ä•eskou kulturu. Ale &ndash; není kaÅ¾dá tak silná osobnost...
Podívej, velké nepÅ™íjemnosti mÅ¯Å¾e&scaron; v
mít stejnÄ› tak z ÄŒechem, který vyrÅ¯stal jen ve vedlej&scaron;ím domÄ› &ndash; to záleÅ¾í na tom, koho si k sobÄ›
vybere&scaron; a jak se budete navzájem chovat.
Velký &ndash; co Å™íkám &ndash; nejvÄ›t&scaron;í &ndash;
zádrhel vidím v tom, Å¾e o nÄ›m neví&scaron; zhola nic, jen Å¾e se ti moooc líbí, Å¾e jsi do nÄ›ho zamilovaná. To jsou ti krásn
jiÅ¾ní princové, ohniví muÅ¾i s tmavým snivým pohledem... Kolik Ä•eských dÄ›vÄ•at uÅ¾ podlehlo tomuto mámení smyslÅ¯... Z
zachovat trochu rozumu v tom krásném nerozumu, neÅ™íkat si jen, Å¾e by to mohlo mizernÄ› dopadnout &ndash; ale snaÅ¾it
se poznat, dozvÄ›dÄ›t se... Ale nesmí&scaron; zase jen &bdquo;&scaron;piónovat&ldquo;, bav se s ním o jeho dÄ›tství, o jeho
pÅ™íbuzných, o tom, proÄ• se rozhodl odjet&hellip; A uvidí&scaron;.
Nejen odli&scaron;ná kultura mÅ¯Å¾e zpÅ¯sob
hodnÄ› trápení &ndash; dva zamilovaní se málokdy navzájem vyptávají, kdo jaké má závaÅ¾né Ä•i dÄ›diÄ•né nemoce v
rodinÄ›, jaké vÄ›t&scaron;í problémy se tam skrývají ... AÅ¾ pÅ™ijde na povÄ›stné lámání chleba, je pak uÅ¾ vÄ›t&scaron;inou
pozdÄ›. DrÅ¾ím ti palce, bude&scaron;-li potÅ™ebovat, ozvi se. d@niela
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