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JEHO SRDCE JE DOKOÅ˜Ã•N...
ÃšterÃ½, 10 duben 2007

Dobrý den Kudlanko, jsi skvÄ›lá, Å¾e se snaÅ¾í&scaron; pomáhat v&scaron;em, kteÅ™í to potÅ™ebují. Moc ti fandím. Mám
problémem je &bdquo;mÅ¯j drahý, jediný&ldquo;, pÅ™ítel, se kterým se znám uÅ¾ devÄ›t mÄ›sícÅ¯ a taky uÅ¾ spolu bydlíme.
trochu pÅ™elétavé povahy. OtoÄ•í se za kaÅ¾dou sukní a nevÄ›ra mu nepÅ™ipadá vÅ¯bec hrozná. On prostÄ› Å™íká, Å¾e nÄ
je nevÄ›ra a nÄ›co jiného láska.

Co s ním mám dÄ›lat, jak na nÄ›j? Myslím, Å¾e bych asi potÅ™ebovala trochu zvednout sebevÄ›domí. Ráda bych vÄ›dÄ›la, jak
ná&scaron; vztah vypadá do budoucna. Velice dÄ›kuji. Velký pozdrav, Magda ODPOVÄšÄŽ: Ahoj Magdo,
Ä•etla sis po sobÄ
svÅ¯j dotaz? &bdquo; Je trochu pÅ™elétavé povahy. OtoÄ•í se za kaÅ¾dou sukní a nevÄ›ra mu nepÅ™ipadá hrozná.&ldquo; J
tohle opravdu to, po Ä•em touÅ¾í&scaron;? Ano, takovýhle ptáÄ•ek-poletáÄ•ek musí být urÄ•itÄ› dÄ›snÄ› fajn partner, nejspí&sc
(a myslím, Å¾e docela urÄ•itÄ›) je i perfektní milenec &ndash; ale Å¾e bys chtÄ›la takového manÅ¾ela? PÅ™ípadnÄ› tatínka p
dÄ›ti?
Abys pak na ulici Å™íkala &ndash; Jé, PetÅ™íÄ•ku, vidí&scaron; tamhle ty dva? Tu pÄ›knou sleÄ•nu, co ji líbá ten pá
k nim bÄ›Å¾, a Å™ekni tatínkovi, Å¾e má u nás vypraný prádlo a nÄ›jakou po&scaron;tu, a my u nÄ›j zase penízky&hellip;&ldqu
RozhodnÄ› se s ním v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nebav na téma &bdquo;spoleÄ•ná budoucnost&ldquo;. Naopak, pokud
bude&scaron; nÄ›co plánovat, tak jen a jen za sebe. TÅ™ebas pÅ™ijÄ• a jen tak mimochodem Å™ekni, Å¾e jsi vidÄ›la perfektn
zájezd k moÅ™i, a Å¾e jste si s kamarádkou Å™íkaly, jak by to bylo bezva, Å¾e tam asi spolu pojedete, je to spojené se cviÄ•e
a bude to nádhera&hellip; Uvidí&scaron; jeho reakci&hellip; AÅ¥ plánuje on, aÅ¥ si tÄ› &bdquo;jistí&ldquo; on&hellip;
Také bys mÄ›la mít &bdquo;své dny&ldquo; &ndash; tím ov&scaron;em nemyslím ani ty bÄ›Å¾né, ani fernet J. Ale setkání
s kamarádkami, cviÄ•ení, náv&scaron;tÄ›vy, cokoliv &ndash; kdy nebude&scaron; s ním&hellip; NevaÅ¾ se na nÄ›j tak, abys
musela kaÅ¾diÄ•kou vteÅ™inu volného Ä•asu strávit s ním! On je nejspí&scaron; z tÄ›ch muÅ¾Å¯, kteÅ™í si nesmí být svou pa
zcela jisti&hellip; SebevÄ›domí ... doprÄ•ic, holka, nenech se nÄ›Ä•ím podobným zlomit &ndash; ví&scaron;, musí&scaron; ve
v&scaron;em &scaron;patném vÅ¾dycky najít i kousíÄ•ek dobrého. Å½e neví&scaron; co? No tÅ™ebas si Å™ekni, Å¾e takový
frajer, kdyÅ¾ jsi ho zvládla uÅ¾ tÅ™i Ä•tvrtÄ› roku, tak to by tÅ™ebas jiná nedokázala, ale teÄ• naopak jemu zase ukáÅ¾e&sca
ty!
SnaÅ¾ se také nad ním zamyslet i jinak &ndash; nejen na jeho dovednost &bdquo;postelovou&ldquo;, ale
pÅ™edev&scaron;ím na jeho pÅ™ípadnou schopnost zabezpeÄ•it rodinu. Tedy jaký je jako Ä•lovÄ›k, na kterého bys se mÄ›la
spolehnout ve zlém&hellip; Mj. bydlíte v jeho Ä•i ve tvém bytÄ›? Nebo v pronajatém? Jak máte Å™e&scaron;eno spoleÄ•né
hospodaÅ™ení? drÅ¾ím palce, daniela
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