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MILENEC NECHCE JEN SEX
StÅ™eda, 06 kvÄ›ten 2009

Milá Danielo, doposud jsem si Kudlanku jen Ä•etla, ale teÄ•, kdyÅ¾ mÄ› taky nÄ›co trápí, jsem se rozhodla napsat do tvé
poradny. Je mi 37 let a jsem uÅ¾ rok rozvedená. Je&scaron;tÄ› je potÅ™eba udÄ›lat majetkové vyrovnání, ale jinak uÅ¾ je
v&scaron;e rozhodnuto. Mám tÅ™i dÄ›ti, kluka 10 let a dvojÄ•átka holky, 7 let. ManÅ¾el mÄ› opustil, nebo spí&scaron; vyhodil.
Jednoho dne mi do&scaron;la obsílka od soudu a tam Å¾ádost o rozvod a taky si poÅ¾ádal o dÄ›ti do péÄ•e.
Byla to kru&scaron;ná doba, teÄ• uÅ¾ jsme na&scaron;tÄ›stí v&scaron;ichni Ä•tyÅ™i (tedy dÄ›ti a já) z toho venku. MÄ›la
na&scaron;tÄ›stí moÅ¾nost se vrátit k rodiÄ•Å¯m, kde máme v domku rekonstruované 2+1 a je nám po tom v&scaron;em
fajn. Bývalý manÅ¾el si bere dÄ›ti pravidelnÄ› jednou za dva týdny na víkend. KdyÅ¾ se to stalo poprvé, probreÄ•ela jsem to sk
celé, vÅ¯bec jsem si nedokázala pÅ™edstavit, co budu dÄ›lat, ale nakonec jsem si zvykla. Taky tomu asi pomohl fakt, Å¾e
jsem si na&scaron;la milence. A tady je ten kámen úrazu, s mým milým...
Není ani Å¾enatý, ani star&scaron;í, ale naopak
mlad&scaron;í - a to rovnou o deset let. Potkali jsme se na jedné diskotéce, kde jsem se bavila se svýma kamarádkama,
vypili jsme pár vodek, trochu zatanÄ•ili a pak si vymÄ›nili Ä•ísla mobilÅ¯. Brala jsem to v&scaron;e jen jako flirt a pozdÄ›ji i jako
záleÅ¾itost Ä•istÄ› sexu. Å˜ekla jsem mu pak taky po pravdÄ›, jak to je, kolik je mi let, Å¾e mám tÅ™i dÄ›ti a jsem Ä•erstvÄ› po
a taky, Å¾e s ním v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nechodím, ale jen a jen spím. MaximálnÄ› mi to vyhovuje. Je mladý, má krásné
vysportované tÄ›lo, sex je s ním fantastický a to je momentálnÄ› to, co mÄ› zajímá asi nejvíc. (SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e by se mi líb
potkat jednou muÅ¾e, kterého bych mohla pÅ™ivést domÅ¯ a pÅ™edstavit dÄ›tem, ale ani na tomhle pÅ™eci není nic závadné
Jak Å™íkám, je to fajn, je na mne velmi hodný, je to chytrý kluk, ale - kdyÅ¾ je o tolik mlad&scaron;í. NemÅ¯Å¾u od nÄ›j Ä•e
spokojí s mýma dÄ›tma, Å¾e nebude nikdy chtít svoje. KdeÅ¾to já uÅ¾ nikdy Å¾ádné dÄ›ti mít nechci. Na rovinu jsem mu Å™
potká tu, se kterou by mu to mohlo klapat, tak staÄ•í Å™íct a bude konec. A já to tak taky beru - s rezervou, Å¾ádné emoce,
nic riskovat.
JenÅ¾e to vypadá, Å¾e mÅ¯j mlad&scaron;í postelový kamarád se opravdu zamiloval a bere to Ä•ím dál tím víc
váÅ¾nÄ›; a tady se docela stÅ™etáváme. ZaÄ•al Å¾árlit, uhání mÄ› smskama, dÄ›lá si na mne Ä•ím dál tím vÄ›t&scaron;í náro
chce opravdu vztah se v&scaron;ím v&scaron;udy. Nechce se mi to konÄ•it, bylo to fajn. Není mi to rozhodnÄ› jedno, ale
abych si ho úplnÄ› pustila k sobÄ›, to taky nechci. Opravdu - ten hlavní a jediný problém je jeho vÄ›k a tímpádem moje
nedÅ¯vÄ›ra. Co byste mi poradili? Co byste dÄ›lali na mém místÄ›? Nechci riskovat, Å¾e za deset, patnáct let by mne pak
opustil on... Dorka
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