Kudlanka

LÅ½E MNÄš I TÃ‰ DRUHÃ‰
ÄŒtvrtek, 31 leden 2008

Ahoj Kudlanko, obracím se na tebe, protoÅ¾e uÅ¾ nevím, co mám udÄ›lat, jak se zachovat. Mám pÅ™ítele tÅ™i roky, bydlíme
pronajatém bytÄ›, který bychom chtÄ›li Ä•asem odkoupit, a proto si jej hezky zaÅ™izujeme, plánujeme do budoucnosti. Pracuji
v místÄ› bydli&scaron;tÄ›, ale mÅ¯j pÅ™ítel je obchodní zástupce, který jezdí od pondÄ›lí do pátku po ÄŒeské republice; má na
starosti urÄ•ité okresy, a Ä•asto jezdí do okresu Liberce.

MÄ›la jsem tu&scaron;ení, Å¾e tam nÄ›koho má, Å¾e za nÄ›jakou jezdí. Kamarádka mi Å™íkala, Å¾e kdyÅ¾ je nÄ›kde m
pÅ™ece nebude platit za penziony nebo hotely, ale má tam milenku, u které pÅ™ebývá...
Voláme si, kaÅ¾dý den nÄ›kolikrá
já ho zkou&scaron;ím volat i veÄ•er, ale pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ to vezme, tak Å™íká, Å¾e je v hospodÄ› nebo na pokoji a surfuje po
internetu. Ale... je krásný, typ, po kterém kaÅ¾dá skoÄ•í. A já se bojím, nechci si pÅ™ipustit, Å¾e nÄ›koho má Tam.
V práci
konÄ•í kolem druhé hodiny odpoledne, takÅ¾e urÄ•itÄ› nesedí na pokoji a neÄ•te si. Myslím, Å¾e asi rok trvá vztah s jednou
sleÄ•nou. Navíc, ted! jsem na&scaron;la na po&scaron;tÄ› vzkaz od oné. Nazývala ho "mÅ¯j miláÄ•ku" a psala mu samé
dÅ¯vÄ›rnosti, a Å¾e ví, Å¾e má pÅ™ítelkyni, se kterou chodí a spí (ale zároveÅˆ i s ní) - navíc jí asi nakukal, Å¾e piju, a Å¾e se
uÅ¾ pÅ™ed dvÄ›ma dny roze&scaron;el. NaÄ•eÅ¾ ona mu psala, Å¾e si koneÄ•nÄ› mohou plánovat spolu. Ale on se se mnou
neroze&scaron;el, nerozchází, máme plány na výlety, dovolené, atd. Nevím, jak se zachovat, chci být lep&scaron;í neÅ¾
ona, chci bojovat o svou lásku. Co mám udÄ›lat, poradí&scaron; mi? Dá&scaron;a ODPOVÄšÄŽ: Milá Dá&scaron;enko,
je
mi vÅ¾dycky tak moc smutno, kdyÅ¾ Ä•tu nÄ›co podobného. Ale - nejen já, Ä•arodÄ›jnice, :-))) - ale nikdo na svÄ›tÄ› ti nepÅ™i
lásku druhého, kdyÅ¾ on sám tÄ› nebude chtít. A i kdyÅ¾ tÄ› má rád, tak ti nikdo nezaruÄ•í, Å¾e ti bude vÄ›rný...TakÅ¾e je jen
na tobÄ›, co zvládne&scaron;, na co má&scaron; nervy. Ví&scaron;, ona je na to rada nÄ›kolikerá - ov&scaron;em, záleÅ¾í
na situaci, ve které jsi: zda jdi holka svobodná, mladá, která má Å¾ivot pÅ™ed sebou, Ä•i zda má&scaron; doma
nÄ›jakého toho malého skÅ™ítka, zcela bezmocnÄ› na tobÄ› a pÅ™ípadném vÄ›rolomníkovi závislého, nebo zda se jedná o pár
v létech, kdy se najednou seriózní otec od rodiny &scaron;mahem promÄ›ní v ozdobu dámských loÅ¾nic (alespoÅˆ ve své
mysli).
ZáleÅ¾í také na tom, co si po pÅ™ípadném vítÄ›zství od vztahu slibuje&scaron;, co pÅ™ípadnÄ› jsi schopna do budo
tolerovat a jak dalece jsi odhodlaná "za kaÅ¾dou cenu zavírat oÄ•i". A nakonec, jak dalece jsi dÅ¯sledná a jak pevná je
tvá vÅ¯le a vytrvalost. Nu, nejspí&scaron; jsem tímhle mÄ›la zaÄ•ít... protoÅ¾e hodnÄ› z tÄ›ch, kterým jsem v podobných pÅ™íp
radila, mi obÄ•as Å™íkaly: "Ale to já nezvládnu, to nemÅ¯Å¾u, hele, to já dÄ›lat nebudu, já chci mít klid... já chci mít klid...
hlavnÄ›, Å¾e se nehádáme pÅ™ed dÄ›tmi... On by jinak byl na mÄ› zlej..." V&scaron;ak toho podobného má&scaron; tady na
Kudlance plno.
Proto - moje osobní doporuÄ•ení je, poslat onoho pána na pÅ™í&scaron;tí cesty i s ve&scaron;kerým jeho
vybavením. Ví&scaron;, pokud je pravda, Å¾e tÄ› u té druhé pomlouvá, Å™íká jí, Å¾e se s tebou roze&scaron;el atd., - a to
v&scaron;e je&scaron;tÄ› za svobodna - tak co myslí&scaron;, Å¾e bude dejme tomu za 5 - 10 let manÅ¾elství? AÅ¾ ty
bude&scaron; mít tÅ™ebas mimÄ•o? Snese&scaron; to? SamozÅ™ejmÄ›, je&scaron;tÄ› bys mohla udÄ›lat velkou bouÅ™ku, za
se jako správná dryjáÄ•nice, "taktrochu" mu vy&scaron;krábat oÄ•i, jet za tou druhou a udÄ›lat scénu i jí - pÄ›knÄ› si to o nÄ›j
rozdat a pÅ™ípadnÄ› by vám to je&scaron;tÄ› mohl soudcovat... Nu, a vítÄ›zná by si ho odvedla. Ale - vítÄ›zství by to ve své
podstatÄ› rozhodnÄ› nebylo.
Dá&scaron;o - teÄ• bez legrace: jestli má&scaron; moÅ¾nost si to ovÄ›Å™it, jestli to není Å¾ád
hloupost, legrace - atd., tak radÄ›ji nebojuj. Podle mého názoru (záleÅ¾í ov&scaron;em hlavnÄ› na tvém!) nemá&scaron;
za co bojovat. Bojovat za své budoucí ne&scaron;tÄ›stí a trápení? To opravdu vÄ›Å™í&scaron;, Å¾e ten, kdo se uÅ¾ nyní takh
chová, to s tebou bude do budoucna myslet serióznÄ›? Å½e je to Ä•lovÄ›k, kterému má&scaron; svÄ›Å™it svÅ¯j budoucí
Å¾ivot? d@niela
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