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Dobrý den, Kudlanko, potÅ™ebovala bych poradit. S pÅ™ítelem jsme nedávno oslavovali dvouleté výroÄ•í na&scaron;eho
seznámení. Já mu koupila jeho oblíbenou znaÄ•ku vína, kterou pÅ™ijal s úsmÄ›vem a slovy: "Jéje, ani jsem si to neuvÄ›domil,
to je váÅ¾nÄ› uÅ¾ dneska?&ldquo;, (pÅ™itom jsme o tom nÄ›kolikrát pÅ™edtím mluvili). Tímpádem pro mne Å¾ádný dárek ne
Pak jsem za pár dní slavila narozeniny. Pozvala jsem ho k sobÄ›, pÅ™ipravila opravdu velkou veÄ•eÅ™i &ndash; navaÅ™
jsem i napekla, koupila zase víno&hellip; On to se mnou tedy &bdquo;oslavil&ldquo; a Å™ekl, Å¾e zítra pÅ¯jdeme do mÄ›sta a
spolu vybereme dárek pro mne. Nav&scaron;tívili jsme oddÄ›lení parfumerie. KdyÅ¾ vidÄ›l, Å¾e parfémy stojí kolem 1.500,-,
Å™ekl, Å¾e uÅ¾ ví, co mi dá a Å¾e to koupí dodateÄ•nÄ›. Cestou zpÄ›t mi koupil jednu rÅ¯Å¾i. O víkendu jsem se chystala
narozeniny oslavit se svou rodinou, tedy s maminkou, se sestrou a s jejím manÅ¾elem, Å¾e pÅ¯jdeme do restaurace na obÄ›d.
No, a pÅ™ítel o víkendu pÅ™i&scaron;el ráno ke mnÄ›, a Å¾e jde s námi &ndash; prostÄ› to oznámil. A já nebyla schopná mu
nic Å™íct, takÅ¾e s námi &scaron;el. A v restauraci si objednal obÄ›d a 2 piva, kdyÅ¾ jsem ode&scaron;la na WC, objednal na
mÅ¯j úÄ•et "panáky" pro v&scaron;echny. KdyÅ¾ bylo placení, tak se zvedl a &scaron;el na WC on. To uÅ¾ jsem rezignovala,
úÄ•et uhradila a z restaurace ode&scaron;la z pocitem, Å¾e tento pán je pÅ™ítelem "bývalým", Å¾e je to Ä•lovÄ›k, který postrá
jakýkoli takt a slu&scaron;nost. Myslím si, Å¾e se nemÄ›l na obÄ›d do restaurece "vnutit", kdyÅ¾ jsem s ním své narozeniny
oslavila v soukromí, a kdyÅ¾ objednával nÄ›jaké pití, mÄ›l to uhradit! Po týdnu jsem posbírala odvahu a s pÅ™ítelem se
roze&scaron;la (mj. Å¾ádný dárek, mimo té jedné rÅ¯Å¾e, jsem od nÄ›j nedostala.) Celý ten týden jsem si to v&scaron;echno
v hlavÄ› pÅ™ehrávala, uvÄ›domila jsem si, Å¾e celou tu dobu jsem byla já, kdo dával, a on ten, kdo pÅ™ijímal. A teÄ• ta otáz
co se chci zeptat: co jsem mohla zkazit já, Å¾e to takhle dopadlo? Myslíte, Å¾e to dÄ›lám &scaron;patnÄ›? Já si pÅ™eci nebud
o nic Å™íkat, to pÅ™eci nejde. Asi jsem na podobné lidi slabá&hellip; Zdravím Vás v&scaron;echny. MICHALA
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