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SAMI MEZI VÅ EMI - JAK Z TOHO?
ÄŒtvrtek, 13 bÅ™ezen 2008

Tenhle smutný dopis má i smutný osud - dostala jsem ho a vzápÄ›ti se mi ztratil. Já nevím, jestli to nÄ›kdo znáte, ale mÅ¯j
poÄ•ítaÄ• je Å¾ivá bytost, velice svérázná, sebevÄ›domá, které je nutno se koÅ™it a omlouvat jí ve&scaron;keré úlety. KdyÅ¾
má náladu, je to pracant. KdyÅ¾ ne, musím poÄ•kat - Jinak... Ok, to byly mé trapné výmluvy, nyní k meritu vÄ›ci - k problému
dvou ne&scaron;Å¥astných a dá se Å™íci opu&scaron;tÄ›ných lidí...
Milá Danielo,
bylo mi nedávno 34 let, jsem pÄ›t let vdaná a mám malou holÄ•iÄ•ku, se kterou jsem doma. V podstatÄ› je
mé manÅ¾elství druhým váÅ¾ným vztahem. Pochazím z malého mÄ›sta a s rodinou se nyní moc nestýkám. Ví&scaron;, byli jsm
jako rodina hodnÄ› izolováni, vlastnÄ› jsme Å¾ili "za zdi", rodiÄ•e nemÄ›li témÄ›Å™ Å¾ádné pÅ™átelé. Jsem jedináÄ•ek, ale na
nevzpomínám zrovna nad&scaron;enÄ›. Výchova byla pÅ™ísná, formální, o citech a pocitech se rozhodnÄ› nemluvilo. RodiÄ•e
od maliÄ•ká lpÄ›li pouze na tom, jak vÄ›ci vypadají. Kladli napÅ™. dÅ¯raz na to, abych mÄ›la titul, ale jak mi je, co se se mnou
kdy dÄ›je, to je nikdy nezajímalo.
KdyÅ¾ jsem poznala svého manÅ¾ela, vzali jsme se po roce a pÅ¯l, bylo to spí&scaron;e
kamarádství, bylo mi s ním dobÅ™e. Je pohledný, a i kdyÅ¾ na vá&scaron;nÄ› moc nebyl, mÄ› to tehdy nevadilo, byla jsem
ráda, Å¾e mám nÄ›koho, na koho se mohu spolehnout. OdstÄ›hovala jsem se k nim; je to hodnÄ› daleko od mého rodného
mÄ›sta, takÅ¾e mezi zcela neznámé lidi. BohuÅ¾el, jeho rodina mÄ› moc dobÅ™e nepÅ™ijala, maminka byla hodnÄ› proti uÅ¾
samého zaÄ•átku (nejsem tamÄ›j&scaron;í a ani podle jejích pÅ™edstav) a manÅ¾el se klonil vÅ¾dy spí&scaron; k ní; takÅ¾e
jsem u nich &bdquo;vetÅ™elec". AÅ¾ pozdÄ› jsem pÅ™i&scaron;la na to, jak hodnÄ› je pod jejím vlivem - i kdyÅ¾, jak Å™íká,
pÅ™edev&scaron;ím z &bdquo;povinnosti a slu&scaron;nosti".
Pak se nám narodilo dítÄ›, a já chtÄ›la alespoÅˆ na krátký Ä•a
domÅ¯ (nikdo mi vÅ¯bec s niÄ•ím nepomohl a já byla na tom psychicky i fyzicky dost &scaron;patnÄ›), mí rodiÄ•e mÄ› ale odmítli
protoÅ¾e &bdquo;se to nepatÅ™ilo". A tak jsem s nimi pak pÅ™eru&scaron;ila víceménÄ› styky, mÄ›la jsem z toho v&scaron;eh
o&scaron;klivý pocit... Jak jsem napsala, jsem doma. Nemám tedy Å¾ádné pÅ™íjmy a mému muÅ¾i, zdá se, ubývá energie
pracovat a v práci vÅ¯bec nÄ›co dokázat. PÅ™ed svatbou se jevil dynamiÄ•tÄ›ji, teÄ• jen dochází do kanceláÅ™e,
kolegové/kamarádi ho pÅ™edbíhají v kariéÅ™e a i jako kamarádi ho opou&scaron;tÄ›jí. Tím, Å¾e jsme sami a mimo negativníc
interakcí s obÄ›ma na&scaron;imi rodinami nemáme Å¾ádné, jedinou energii a radost ze Å¾ivota nám dává na&scaron;e
malé dítÄ›. ManÅ¾el se sice obÄ•as o dcerku postará, nicménÄ› málo a nerad. Jakoby vzdal Å¾ivot, ve&scaron;keré snaÅ¾ení
budoucnost. Ono mu prostÄ›, kdyÅ¾ jde do tuhého, v&scaron;echno padá z ruky. A já jsem z toho v&scaron;eho uÅ¾
zklamaná a unavená. ObÄ•as se za nás, jako za rodinu, stydím. Ostatní lidé prosperují a snaÅ¾í se být &scaron;Å¥astní, nÄ›co
dÄ›lají, kdeÅ¾to my se jen tak nÄ›jak plácáme.
Nevím, co dÄ›lat. Odejít od nÄ›j nechci, ani nemám kam. NemÅ¯Å¾u pÅ™ijít
zpÅ¯sob, jak svého muÅ¾e dostat z té letargie. Nemám pocit, Å¾e by to byla deprese, spí&scaron; je to jakási nezralost a
pÅ™edev&scaron;ím lenost poprat se s problémy, on totiÅ¾ vÅ¾dy nÄ›kdo za nÄ›j v&scaron;e vyÅ™e&scaron;il. ObÄ› na&scar
rodiny tlaÄ•í na pilu a chtÄ›jí nás donutit k tomu, abychom se jim omluvili a pokraÄ•ovali v neupÅ™ímných vztazích - je to
pÅ™edev&scaron;ím o jejich hrdosti a jejich snaze neztratit tváÅ™ pÅ™ed okolím; o na&scaron;e pocity a starosti se ale nikdo
z nich vÅ¯bec nezajímá. DÄ›kuji vám v&scaron;em za jakékoliv nápady a rady. V&scaron;ak se právem Å™íká: víc hlav víc
ví! Radka
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