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JiÅ¾ pÅ¯l roku Å¾iji u pÅ™ítele. Je mu 40 let a mÄ› 45. PÅ™ítel nebyl nikdy Å¾enatý a nikdy neÅ¾il ve spoleÄ•né domácnosti
Å¾enou. MÄ› tvrdil, Å¾e s nÄ›kolika chodil, myslím, Å¾e v tom mi nelhal. JenÅ¾e... Od dÄ›tství trpí hormonální nemocí a tro&s
mu zmÄ›nila vzhled. Ale má na&scaron;tÄ›stí vzácnÄ› optimistickou povahu a tak se dá nÄ›jaká ta vizuelní vada
pÅ™ehlédnout. MÄ› se ale líbí.
Musí brát své léky, jinak se z nÄ›j stane apatický a nevrlý Ä•lovÄ›k, kterému je v&scaron;echno úplnÄ› jedno - a to i já. V
mládí se nechtÄ›l léÄ•it a tak si oddálil Å¾enitbu i dÄ›ti, které má nesmírnÄ› rád. Bere moc hormonÅ¯ a taky si myslím, Å¾e by
jeho dítÄ› nemuselo být v poÅ™ádku a Å¾e si to uvÄ›domuje a jak mi jednou Å™ekl - nechce být starý, protoÅ¾e v Å¾ivotÄ› ni
BohuÅ¾el, já uÅ¾ dÄ›ti mít nemÅ¯Å¾u. On o tom od zaÄ•átku vÄ›dÄ›l - to byla první vÄ›c, kterou jsem mu Å™ekla, neÅ¾ jsm
dohromady. Asi byl do mÄ› hodnÄ› zamilovaný. Byl - to je to správné slovo. JiÅ¾ jednou mi totiÅ¾ naznaÄ•il, Å¾e mezi námi by
bylo asi lep&scaron;í, kdybychom ná&scaron; vztah skonÄ•ili, ale po rozmluvÄ› s ním a v&scaron;ech pro a proti nakonec
uznal, Å¾e se mu vlastnÄ› ani nechce, abych ode&scaron;la. A to jsem vlastnÄ› zjistila, Å¾e své léky nebral.
A pak najednou
byl stejnÄ› milý a takový, jako jsem ho znala pÅ™edtím. JenÅ¾e nám to pÅ™estalo klapat v milování. Erekci sice má, ale ani po
del&scaron;í dobÄ› nedojde u nÄ›j k vyvrcholení. A tak, pokud k sexu pÅ™ece jen dojde, opakuje se stále stejné schéma...
chuÅ¥ by byla, erekce také je, ale konÄ•í to stejnÄ›... nedojde k ejakulaci. Å˜e&scaron;ili jsme to jiným zpÅ¯sobem a on sám
navrhl i jinou variantu, ale ani k té nedo&scaron;lo, protoÅ¾e mi Å™ekl, Å¾e to nemá cenu.
Mám pocit a i to vím, Å¾e ho m
nepÅ™itahuju, protoÅ¾e prý jsem podle nÄ›j tlustá. Ale kdyÅ¾ mÄ› poznal, tak mu to teda vÅ¯bec navadilo. PÅ™estal mÄ› i líba
pÅ™edehra se také nekoná. Stra&scaron;nÄ› mÄ› to trápí, ale on o tÄ›hle vÄ›cech nechce vÅ¯bec mluvit. Nedávno jsem ale
zjistila, Å¾e si dal opÄ›t inzerát na seznámení. ChtÄ›la jsem s ním o tom mluvit, ale on Å™ekl, Å¾e je mu stra&scaron;nÄ›
&scaron;patnÄ› a &scaron;el spát. Ráno se choval normálnÄ›, uvaÅ™il obÄ›d a &scaron;li jsme na náv&scaron;tÄ›vu. (Chci k
tomu je&scaron;tÄ› poznamenat, Å¾e kdykoliv se nepohodneme a jdeme spát, tak i pÅ™esto mÄ› obejme a pÅ™itiskne k sobÄ›
TeÄ• mÄ›l tu Ä•tyÅ™icítku a je z nÄ›j mrzout. Vím, Å¾e to je tím, Å¾e nemá tu rodinu. Já dÄ›ti mám, ale uÅ¾ dospÄ›lé. JenÅ¾e
byl jako dÅ™ív a mÄ›l mÄ› zase rád a nemusela jsme se poÅ™ád kontrolovat, abych neÅ™ekla nÄ›co &scaron;patnÄ› - co ho
na&scaron;tve, protoÅ¾e to teÄ• opravdu staÄ•í málo, aby po mÄ› vyjel.
KdyÅ¾ má "ty své stavy", tak mi ani nechce dát pus
ba ani dotknout se ho nemÅ¯Å¾u. I o tom jsme spolu mluvili a já jsem projevy své náklonnosti k nÄ›mu tro&scaron;ku
zarazila. Znám jednu jeho velmi dobrou kamarádku a té jsem se svÄ›Å™ila a ona Å™ekla, Å¾e jeho postoj nechápe a Å¾e mÅ¯
být rád, Å¾e má takovou Å¾enskou jako jsem já. Prý s jeho vzhledem? co by je&scaron;tÄ› nechtÄ›l. Ale ono to s ním tak
hrozné není, bojím se, Å¾e se najde Å¾ena a mlad&scaron;í, které se bude líbít tak jako mÄ›. I kdyÅ¾ mi to udÄ›lal s tím inzerá
na seznámení dokáÅ¾u mu to odpustit, protoÅ¾e tu&scaron;ím proÄ• to udÄ›lal, ale ublíÅ¾il mi tím. Jeho kamarádka mi slíbila,
s ním zkusí promluvit. Ale proÄ• nechce o svém trápení a o tom co udÄ›lal, mluvit se mnou, proÄ• mi Å™ekl, Å¾e je mu
&scaron;patnÄ›? Jsem otevÅ™ený Ä•lovÄ›k a o problémech nemám problém hovoÅ™it. S muÅ¾i uÅ¾ nÄ›jakou tu zku&scaron
mám a díky tomu se snaÅ¾ím vyvarovat chyb s nimi.
ZaÄ•al mi hanÄ›t i vaÅ™ení, ale to mÄ› trápí míÅˆ, protoÅ¾e moc dob
kuchaÅ™ka dvakrát nejsem, ale to mÄ› neodradí, abych se do toho s vervou nepou&scaron;tÄ›la. Je&scaron;tÄ› chci
poznamenat, Å¾e bydlíme v domÄ› s jeho matkou. Vídáme jí tak 3x do týdne a prohodíme pár vÄ›t -holých. PÅ™ítel ji zámÄ›rnÄ
nevyhledává, není mezi nimi dobrý vztah. Å˜íkali jsme si, Å¾e kdyÅ¾ nemÅ¯Å¾eme mít to dítÄ›, Å¾e mu i pÅ™es zákaz jeho m
poÅ™ídím psa. TÅ™eba se ná&scaron; vztah zlep&scaron;í. Vím, Å¾e by ho moc chtÄ›l, uÅ¾ jsme tuhle diskuzi nejednou vedl
sobÄ› bych asi Å™ekla, Å¾e je mÄ› také kousek a mám ráda legraci a zábavu a neÅ¾ jsem se s ním seznámila, nevynechala
jsem Å¾ádnou zábavu; mám velmi mnoho kamarádek a známých, kterým chybím a tak se vydáváme na rÅ¯zné akce.
Za nimi. MÅ¯j pÅ™ítel jezdí rád, aspoÅˆ nikdy neÅ™ekl, Å¾e by nechtÄ›l jet. Spí&scaron; naopak stále se ptá, kdy uÅ¾ vyráÅ¾
Sice poprvé se mu moc nechtÄ›lo, ale co moje kamrádky poznal, tÄ›&scaron;í se na to. Také vím, Å¾e jeho tety a sestÅ™nice i
jejich dÄ›ti mÄ› mají rádi a kdyÅ¾ se ke mÄ› na nÄ›jaké té náv&scaron;tÄ›vÄ› nechová zrovna mile, dostane i vynadáno. Já ho
bráním, tÅ™eba - Å¾e má &scaron;patnou náladu nebo je po noÄ•ní nevyspalý. Moje mamÄ•a Å™íká, Å¾e mi Å¾ádný vztah n
dlouho vydrÅ¾et proto, Å¾e jsem na chlapy stra&scaron;nÄ› hodná a mÄ›la bych je nÄ›kdy poÅ™ádnÄ› seÅ™vat. To já neumím
vidím, Å¾e by mohl být konec radÄ›ji to skonÄ•ím sama, trápím se pak míÅˆ, ale tentokrát je to jiné. Takového Ä•lovÄ›ka jsem
hledala celý Å¾ivot. Jednou, to jsme jiÅ¾ spolu pár mÄ›sícÅ¯ Å¾ili, mi Å™ekl, proÄ• jsme se nepoznali o 17 let dÅ™íve... A tak
plnou hlavu otázek: Jak dlouho mi ale vydrÅ¾í se kontrolovat, neÅ¾ mi ujede nÄ›co, co mÄ› bude mrzet? Jak mu Å™íci, Å¾e m
s tím inzerátem (on ví, Å¾e to vím)? Je dobrá vÄ›c poÅ™ídit mu toho psa? Bude to staÄ•it? A co ten sex? (NemÅ¯Å¾u Å™íci, Å
to stála, ale moc dobÅ™e vím, Å¾e to utuÅ¾uje vztahy a asi by to moÅ¾ná zaÄ•al kompenzovat nÄ›Ä•ím jiným. TÅ™eba intern
tom pÅ™ípadÄ› jsem tu pro nÄ›j asi zbyteÄ•ná, ale pÅ™ece nikdo nemÅ¯Å¾e Å¾ít bez lásky...) KdyÅ¾ se mÄ› je&scaron;tÄ› d
dotknout a naopak to i vyhledá (aspoÅˆ v té posteli) - mám nadÄ›ji, Å¾e to bude jako dÅ™ív? Venda
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