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SEZNAMOVACÃ• INZERÃ•T
PÃ¡tek, 12 Å™Ã-jen 2007

Jo inzeráty, to je nÄ›co.... NÄ›komu tahle záleÅ¾itost docela slu&scaron;nÄ› zpestÅ™uje Å¾ivot, nÄ›kdo to párkrát zkusí, nic z
toho není, ten dal&scaron;í naopak na inzeráty a "tenhle druh seznamování" nestaÄ•í ani nadávat. ProstÄ› jak kdo. On totiÅ¾
takový správnÄ› napsaný inzerát je v podstatÄ› malé písemné dílko, které o vás má pár písmenky v&scaron;echno
naznaÄ•it...

Kdepak povÄ›dÄ›t.... Ale bohuÅ¾el, obÄ•as se stane, Å¾e ti, jimÅ¾ to je urÄ•eno, prostÄ› "nevÄ›Å™í svým oÄ•ím" - nechápou,
opravdu pÅ™esnÄ› to, co pí&scaron;e...

Je mi 55 let, jsem pÅ™es 20 let sama, ale pocit osamÄ›ní jsem v podstatÄ› nikdy nemÄ›la (jen malé momenty), protoÅ¾e jse
dosti zaneprázdnÄ›ná. Ale bÄ›hem této doby ,,osamÄ›ní" jsem si dala inzerát a to asi pÄ›tkrát - pokusila jsem se dát
&scaron;anci v&scaron;em a i sobÄ›. VÅ¾dy jsem ale nakonec byla jen unavená Ä•astými schÅ¯zkami a zniÄ•ena z toho, Å¾e i
kdyÅ¾ napí&scaron;u pÅ™esnÄ› co poÅ¾aduji a pravdivÄ› co nabízím, tak v&scaron;ichni ti muÅ¾i, co odpovÄ›dÄ›li, se v mém
vidÄ›li. Ale - nÄ›jak byli úplnÄ› jiní...
Asi jsem a mám poÅ™ád tu - "nesprávnou pÅ™edstavu". Né, pÅ™átelé, nehledala jsem
Å¾ádného prince a uÅ¾ vÅ¯bec né v tomto vÄ›ku. Hledám jen a pouze kamaráda. TeÄ• jsem si dala opÄ›t po dlouhých letech
inzerát a to na Internetu a i s fotem. Nu, a co na to Å™íct? Jednou Dr. Plzák pravil, Å¾e impotence (hrozné slovo) u muÅ¾Å¯
kolem 50 vÄ›ku pÅ™ibývá. Já osobnÄ› tedy tento pocit nemám. Spí&scaron; naopak.
Pro nÄ› jedinÄ› dobÅ™e. PÅ™eju jim
kdyby to &scaron;lo, Å™ekla bych Dr. Plzákovi, zda by mÄ› nemohl s nÄ›kterým pánem z " té jeho Å™ady" seznámit? A Å¾e to
myslím úplnÄ› váÅ¾nÄ›... No, co mi na to odpovÄ›dÄ›t? Asi nic, radit asi nejde, tohle bylo jen takové "vypsání", jen takové
uvolnÄ›ní pÅ™ed prací. :-)))
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