Kudlanka

VADÃ•, Å½E JE STARÅ Ã•?
StÅ™eda, 16 Ä•ervenec 2008

Milá Kudlanko, stala se mi vÄ›c: zamilovali jsme se do sebe s mým profesorem matematiky. Chodím na gympl, jsem ve
tÅ™etím roÄ•níku. Je to nÄ›co nádherného. KaÅ¾dý den jsme se vídali ve &scaron;kole, ale mi to nestaÄ•í. Myslím jen na nÄ›j,
se mi o nÄ›m zdá. On mne prý taky miluje, ale myslím, Å¾e to zas nebere tak váÅ¾nÄ›, jako já.

Poprvé jsme se opravdu sblíÅ¾ili vloni na podzim. Jak Å™íkám, je to v&scaron;echno nádherný, ale opravdu se bojím, Å¾e
jsem pro nÄ›j jen taková legrácka. Musím je&scaron;tÄ› napsat, Å¾e je Å¾enatý. Mluvila jsem o tom s kamarádkou a ta mi teÄ•
nÄ›dávno Å™íkala, Å¾e prý holky dost stÅ™ídá a Å¾e se rozhodnÄ› mám na nÄ›j pÅ™estat vázat. A Å¾e mám myslet na to, Å
star&scaron;í. No, je to pravda, je mu skoro o dvacet víc. Ale neumím si pÅ™edstavit nÄ›koho jiného!
Byla a je to pro mnÄ›
obrovská láska na první pohled. ObÄ•as se i teÄ• vídáme, témÄ›Å™ pravidelnÄ› si voláme. Navíc se fyzicky moc pÅ™itahujeme
rozumíme si i v sexu. Jsme tak zvanÄ› stejnÄ› naladÄ›ni. Nikdy jsem si nemyslela, Å¾e mÄ› nÄ›co takového potká. Donedávna
jsem si myslela, Å¾e on je na tom úplnÄ› stejnÄ›. Jak Å™íkám, musím na nÄ›j stále myslet a nemÅ¯Å¾u se poÅ™ádnÄ› na nic
soustÅ™edit. Mám neustále takové vlny, kdy si uvÄ›domuji, Å¾e to není správné, av&scaron;ak proti tomu bez nÄ›j nemÅ¯Å¾u
být.
Nevím, co mám dÄ›lat, jak to bude dál, a aÅ¾ ho zas po prázdninách budu vidÄ›t kaÅ¾dý den, tak se snad zblázním. Al
snad se zblázním i teÄ•, kdyÅ¾ ho vidÄ›t nemÅ¯Å¾u. Ale slíbil mi, Å¾e budeme mít v srpnu "svÅ¯j týden"... NeskuteÄ•nÄ› se
tÄ›&scaron;ím a lítám v tom. MÅ¯Å¾ete mil poradit?Monika
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