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JAK SE VYROVNAT, JAK ZAPOMENOUT... - III.
PondÄ›lÃ-, 14 kvÄ›ten 2007

Ahoj lidi, Adélka - AneÅ¾ka (v&scaron;ichni víte, Å¾e jména mÄ›ním, aby a) byla zachována anonymita, b) aby bylo "jak
dotyÄ•nou osÅ¯bku oslovovat") toho napsala víc... A já - opravdu z tÄ›ch dvou dlouhých dopisÅ¯ omylem udÄ›lala jeden - resp.
k první pÅ¯lce druhého jsem pÅ™ifaÅ™ila druhou pÅ¯lku prvního... TakÅ¾e teprve nyní se dostáváte k souÄ•asnému meritu vÄ›
Tedy ke stavu, který je nyní, a který ji nyní trápí. Prosím, zde je dne&scaron;ní stav, to, v Ä•em potÅ™ebuje urgentní radu:

MÄ›li bychom se v nejbliÅ¾&scaron;í dobÄ› potkat,

uÅ¾ kolikrát to odloÅ¾il, ale cítí, Å¾e je mezi námi nÄ›jaké napÄ›tí, a sám mi nabídl setkání, abychom to jednou provÅ¾dy p
a uzavÅ™eli. PÅ™itom chce, abychom spolu zÅ¯stali v nÄ›jakém pÅ™átelském vztahu. JistÄ›, je ve mnÄ› poÅ™ád smutek z toh
to s náma (ne)dopadlo, ale víc neÅ¾ to, Å¾e se na mÄ› tehdy vyka&scaron;lal - to uÅ¾ je pryÄ• a to se nezmÄ›ní - mÄ› mrzí, ja
VÅ¯Ä•i pÅ™átelÅ¯m i vÅ¯Ä•i vlastní dceÅ™i (z bývalého manÅ¾elství; se kterou - byÅ¥ je to "malá holka" - jsme kamarádky, a ta
leccos Å™ekne), na kterou se sleÄ•na na&scaron;tve kvÅ¯li nÄ›jaké krávovinÄ› a dcera od tatínka dostane pÅ™edná&scaron;ku
Å¾e se tedy sleÄ•nÄ› omluví a Å¾e se chová, ehm, nevhodnÄ›. PÅ™ipadá mi, Å¾e má pocit, Å¾e mu najednou v&scaron;ichn
nebo co, Å¾e mu chtÄ›jí házet klacky pod nohy, Å¾e mu to nepÅ™ejí. A podle toho se chová. PÅ™itom jsou to lidi, co ho mají
rádi... Do háje, do háje, do háje.

PÅ™itom - poÅ™ád je&scaron;tÄ› existují momenty, kdy se zdá, Å¾e je jako dÅ™ív. To kdyÅ¾ je náhodou nÄ›kde bez ní...

Pokud se opravdu setkáme, bude to asi jediná moÅ¾nost, jak (i) tohle probrat. Nechci se hrabat v tom, co mezi námi
bylo; ano, je pár vÄ›cí, co jsem mu neÅ™ekla a asi bych ráda, ale nehodlám mu vyÄ•ítat, Å¾e se ke mnÄ› zachoval jako pÄ›knÄ
sígr - to je sice pravda, ale niÄ•emu a nikomu by nÄ›jaké vyÄ•ítání nepomohlo. Ale to, co se dÄ›je teÄ• - o tom mluvit chci. JenÅ¾
JAK? Jak Å™íct chlapovi, pokud nejsem jeho kamarád od &scaron;kolky muÅ¾skýho rodu, od kterýho by byl ochotný vzít cokoli
nýbrÅ¾ bývalá milenka (...brr, to zní dÄ›snÄ›) - aby pÅ™estal blbnout a byl zase normální? Jak ho pÅ™esvÄ›dÄ•it, Å¾e tohle fa
Å¾ádný klacky pod nohy ani kudla do zad, ale obyÄ•ejný na&scaron;tvání a zklamání z toho, Å¾e jsem mÄ›la skvÄ›lýho (aspoÅ
kamaráda a najednou je z nÄ›j vÄ›Ä•nÄ› nahvÄ›zdiÄ•kovanej Ä•lovÄ›k, na kterýho aby se jeden bál byÅ¥ jenom promluvit.

A Å¾e nejde jen o mÄ›, Å¾e to tak vidí víc lidí, chlapi i holky (tedy Å¾e ze Å¾árlivosti to nebude). Kam Ä•ert nemÅ¯Å¾e, tam
Å¾enskou... Existuje diplomatická cesta, jak takovýmu muÅ¾skýmu Å™íct - tahle Å¾enská z tebe udÄ›lala jinýho Ä•lovÄ›ka, tví
kamarádi jsou z toho skoro vydÄ›&scaron;ení, tak s ní buÄ• &scaron;Å¥astnej, pÅ™eju ti to, ale buÄ• do prÄ•ic takovej jako dÅ™

Nechci nadÄ›lat víc &scaron;kody neÅ¾ uÅ¾itku. Asi nÄ›jakou dobu - tipuju Å™ádovÄ› týdny - potrvá, neÅ¾ si najde na to slí
setkání Ä•as, a tak mÅ¯Å¾u pÅ™emý&scaron;let a pÅ™emý&scaron;let... Ale stejnÄ› se dostávám do slepé uliÄ•ky. Proto bych
uvítala nÄ›jaké tipy a rady vás, co to tu Ä•tete. Jen - nechci to nechat plavat, leckdo byste mi nejspí&scaron; Å™ekli
"ka&scaron;li na nÄ›j, nestojí za to, ono ho to pÅ™ejde".

Stojí za to, dÅ¯vodÅ¯ je moc - od toho, Å¾e spolupracovat takhle na Ä•emkoli se nedá (skoro se mnou teÄ• nekomunikuje a u
to dopadá i tak, Å¾e jeho kolega se mi za to omlouvá a mnÄ› je leda trapnÄ›, protoÅ¾e mu to nemÅ¯Å¾u vysvÄ›tlit), po to, co je
pro mÄ› momentálnÄ› nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í - zachovat to, co z toho pÅ™átelství je&scaron;tÄ› zachovat jde.

A - ano, pÅ™iznávám, poÅ™ád bolí to, Å¾e se na mÄ› vyka&scaron;lal, ale s tím jsem odhodlaná se Ä•asem smíÅ™it. A i kd
jeho pÅ™ítelkyni nevÄ›Å™ím a opravdu ji nemám ráda za to, jak ho zmÄ›nila, rozhodnÄ› mu nechci ten jeho nový vztah nijak ka
niÄ•it...

Å½árlivost není dÅ¯vodem. Moc dÄ›kuju.
https://www.kudlanka.cz
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