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KDYBY TO TAK ROZHODL NÄšKDO JINÃ•...
ÄŒtvrtek, 31 kvÄ›ten 2007

Ahoj Kudlanko, moc prosím o radu. Je mi 21 let a studuji prvním rokem vysokou &scaron;kolu. S mým pÅ™ítelem jsem uÅ¾
&scaron;est let (letos je mu 28 let). BÄ›hem tÄ›ch &scaron;esti let jsme si proÅ¾ili nÄ›kolik krizí - dokonce se jednou zamiloval
do jiné holky, ale ta ho odmítla a nakonec jsme spolu zÅ¯stali (i kdyÅ¾ mÄ› to tenkrát dost bolelo).
Bydleli jsme nejprve spolu rok v mém pokoji (v bytÄ› s mými rodiÄ•i), takÅ¾e mi trochu lezl na nervy, protoÅ¾e jsem nemÄ›
Å¾ádné soukromí.. Tak jsem jela bez nÄ›j, jen s partou na nÄ›kolik víkendových akcí, pak v létÄ› na vodu a na hory - jen s lidmi
z na&scaron;í party. Bylo to moc fajn a s pÅ™ítelem nám to zase docela klapalo. Nu a vloni v Å™íjnu jsme se odstÄ›hovali do
podnájmu, takÅ¾e celou zimu jsem zaÅ™izovala byt, nemÄ›li jsme Å¾ádný problém. Ale od leto&scaron;ního jara to zase nÄ›ja
moc neklapalo; pÅ™ítel býval dlouho v práci a taky musel i na sluÅ¾ební cestu. Já se doma sama nudila a zaÄ•ala chatovat s
jedním kamarádem (s Honzou) z tÄ›ch hor.
ZaÄ•ali jsme pozdÄ›ji spolu chodit plavat a do kina a postupnÄ› jsme spolu trávili
poÅ™ád víc Ä•asu. Bylo nám moc fajn a postupnÄ› jsme se do sebe zamilovali. Dokonce mÄ› i seznámil se svými rodiÄ•i a
nÄ›kolikrát jsem u nÄ›j pÅ™espala. On pozdÄ›ji opustil svoji pÅ™ítelkyni (byl s ní rok a pÅ¯l) a já se po tÄ›Å¾kém rozhodování
roze&scaron;la s pÅ™ítelem (ale je&scaron;tÄ› jsem se neodstÄ›hovala). PÅ™ítel se mi prohrabal v poÄ•ítaÄ•i a proÄ•etl si nÄ›j
a jednou si pÅ™eÄ•etl i nÄ›jaké maily, kdyÅ¾ jsem se zapomnÄ›la odhlásit. TakÅ¾e jsem si vyslechla je&scaron;tÄ› nÄ›kolik
poÅ™ádnÄ› hysterických scén.
JenomÅ¾e týden po tom, co jsem se s ním roze&scaron;la se Honza vrátil zpÄ›t ke své pÅ™
Å½e mu prý chybí. Poslal mi mail, kde se omluvil a Å¾e by chtÄ›l pÅ™edchozí tÅ™i mÄ›síce smazat a ná&scaron; vztah vrátit
zpátky do pÅ™átelského. PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e se k ní vrátil uÅ¾ o dva dny dÅ™ív, neÅ¾ mi ten mail poslal. PÅ™
pÅ™itom vÅ¯bec nic neÅ™ekl (Å¾ádný rozchod) a zase ji zaÄ•al brát na v&scaron;echny akce...
JenomÅ¾e pÅ™itom si se
poÅ™ád pí&scaron;e maily a chatuje. A tak jsme se od té doby dvakrát se&scaron;li a pokaÅ¾dé se ke mnÄ› choval, jako
kdyby se mnou poÅ™ád chodil...Å˜íkal mi, jak moc ho vzru&scaron;uju a jak by mÄ› chtÄ›l... A zve mÄ› na výlety na celý víkend
si to moc uÅ¾ijeme a Å¾e na mÄ› Ä•asto myslí... a to mu vÅ¯bec nevadí, Å¾e uÅ¾ je zase zadaný.
A doma? PÅ™ítel mÄ› p
s ním zÅ¯stala. TakÅ¾e u nÄ›j poÅ™ád bydlím a zkusila jsem se k nÄ›mu vrátit.. Mám ho sice poÅ™ád ráda, ale zrovna
zamilovaná do nÄ›j teÄ• nejsem - jednou jsme spolu spali, ale vÅ¯bec jsem se nevzru&scaron;ila - ale na druhou stranu,
kdyÅ¾ jsem byla pár dní u rodiÄ•Å¯, tak mi chybÄ›l. Jinak se mÄ› poÅ™ád ptá na rÅ¯zné podrobnosti ohlednÄ› Honzy a já se o
tom nechci bavit. Å˜ekla jsem mu, Å¾e to pro mÄ› skonÄ•ilo a Å¾e chci na to zapomenout. On mÄ› teÄ• hlídá na kaÅ¾dém krok
mi stra&scaron;nÄ› vadí. ChtÄ›la bych chodit na akce s partou a kdyÅ¾ mÄ› tam pÅ™ítel hlídá, tak se ani moc nebavím. PÅ™it
Honza mého pÅ™ítele nechce ani vidÄ›t. MÅ¯j pÅ™ítel by se chtÄ›l naopak s Honzou usmíÅ™it a kdyÅ¾ jsme se na jedné akci
tak mu podal ruku na pozdrav, ale Honza se díval nÄ›kam stranou a pak mÄ› prosil, abych ho sebou na akce uÅ¾ nebrala.
ProstÄ› mého pÅ™ítele ignoruje a je mu nepÅ™íjemné se s ním setkat.
Zatím jsem poÅ™ád s pÅ™ítelem, bydlím u nÄ›j, ale
vzdát akcí s partou a chci se zase bavit. Ale na druhou stranu si nedovedu pÅ™edstavit, Å¾e bych se s ním uÅ¾ nevídala a
odstÄ›hovala se. On je teÄ• na mÄ› jinak moc hodnej a chce se mnou poÅ™ád být. JenomÅ¾e já ho na akce s partou nechci
brát, to chápete. PÅ™itom v létÄ› bychom zase mÄ›li jet na vodu a na hory...Tak teÄ• vÅ¯bec nevím, co mám dÄ›lat.
DÄ›kuj
radu, Karin MÅ¯j názor: 1) vztah je víc neÅ¾ pÅ™eÅ¾ilý2) pÅ™ítel je na rozdíl od Karin "dospÄ›lý" a Å¾enil by se, kdeÅ¾to on
NezodpovÄ›dný, rozhodnÄ› nebrat...4) takÅ¾e: konec, studium, rozhodnÄ› uÅ¾ Å¾ádné "tam a zpátky" :-))) - ohÅ™ívané kafe v
tomhle vÄ›ku? d@niela .A jako vÅ¾dy, teÄ• je to na vás, kudlanky a kudlánci! .
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