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Milá Kudlanko, chci tÄ› poprosit o tvÅ¯j názor: Je mi 33 let, více neÅ¾ dva roky chodím se Å¾enatým pÅ™ítelem. ZaÄ•átky byly
klasické - manÅ¾elka mu nerozumÄ›la a jedinÄ› já jsem byla ta skvÄ›lá, chápající a jedineÄ•ná :-). AÄ• bych ve svých letech
nemÄ›la být tak naivní, líbilo se mi to a velmi rychle jsem se zamilovala.
První rok jsem si proÅ¾ívala období stÅ™ídání výÄ•itek svÄ›domí, beznadÄ›je, nadÄ›je, pÅ™ítel mÄ›l Ä•as tehdy, kdyÅ¾ v
jsem Ä•ekala... Druhý rok jsem pomalinku sundavala rÅ¯Å¾ové brýle a zaÄ•ala si v&scaron;ímat vÄ›cí, které se mi moc nelíbily pÅ™ítel je velmi cholerický, snadno vypÄ›ní a potom dost nevybíravÄ› kÅ™iÄ•í - na kohokoliv, vÄ•etnÄ› vlastní mámy (kterou jin
miluje a mají spolu spí&scaron;e kamarádský vztah) i mne. Jsem na kÅ™ik dost pÅ™ecitlivÄ›lá - ze zaÄ•átku jsem se vÅ¾dycky
rozbreÄ•ela nebo zaÄ•ala také útoÄ•it, dnes se mi obvykle daÅ™í jakÅ¾ takÅ¾ zachovat klid a moc si to nebrat.
Pokud je nÄ
problém, pÅ™ítel ho velice Ä•asto Å™e&scaron;í útÄ›kem - uráÅ¾ení se, neÅ™e&scaron;ení problémÅ¯, obviÅˆování nÄ›koho j
podobnÄ›. Dal&scaron;í vÄ›c, která mi vadí, je zpÅ¯sob, jakým mluví o své souÄ•asné Å¾enÄ› - vyÄ•ítá jí témÄ›Å™ v&scaron;e
hlouposti, pÅ™es to, Å¾e nic neÅ™e&scaron;í (i kdyÅ¾ si myslím, Å¾e jen rezignovala na jeho kÅ™ik a nestojí jí za to), Å¾e m
neumí hospodaÅ™it s penÄ›zi a nehledá lep&scaron;í místo.
Ov&scaron;em decentnÄ› nemluví o tom, Å¾e hned po ukonÄ
gymnázia ode&scaron;la na mateÅ™skou s jejich prvním dítÄ›tem, pak následovalo druhé a bez praxe tÄ›Å¾ko najde nÄ›co
lep&scaron;ího. VyÄ•ítá jí i to, Å¾e neÅ™e&scaron;í zdravotní problémy dÄ›tí (napÅ™. pokud je dítÄ› nemocné, pohor&scaron;u
kdyÅ¾ si nevezme volno v práci (klukÅ¯m je 9 a 11 let), pÅ™esto, Å¾e on pracuje na volné noze na poÄ•ítaÄ•i a tedy by mohl
zÅ¯stat s dÄ›tmi bez problémÅ¯ sám. KromÄ› toho se podle mého názoru pÅ™ítel svým dÄ›tem málo vÄ›nuje a je typem, který
mnohem Ä•astÄ›ji krtitizuje a shazuje, neÅ¾ chválí.
BÄ›hem tohoto druhého roku jsem se zaÄ•ala více osamostatÅˆovat, vrá
se ke svým koníÄ•kÅ¯m, obÄ•as jsem za&scaron;la s nÄ›jakým kamarádem na Ä•aj nebo na veÄ•eÅ™i (nikdy nenásledovalo nic
dal&scaron;ího) a - najednou zaÄ•al pÅ™ítel stra&scaron;nÄ› Å¾árlit. ZÅ™ejmÄ› ho to popíchlo natolik, Å¾e zaÄ•al mluvit o roz
4 mÄ›síce po té, co se k nÄ›mu údajnÄ› rozhodl, se stále nic nedÄ›je, pÅ™estoÅ¾e si jeho maÅ¾elka také na&scaron;la pÅ™ít
Problém je v tom, Å¾e já si najednou vÅ¯bec nejsem jistá, jestli o nÄ›j je&scaron;tÄ› stojím - na jednu stranu mu nechci ublíÅ¾it
a vím, Å¾e by to vnímal jako zradu, kdyÅ¾ uÅ¾ k tomu rozvodu témÄ›Å™ dospÄ›l, za tu dobu na sobÄ› hodnÄ› zapracoval a je
problémech mluvit mnohem více neÅ¾ dÅ™íve. A hlavnÄ› - stále ho moc miluji; na druhou stranu opravdu hodnÄ› pochybuji o
tom, jestli by byl opravdu ten správný táta (jeho Ä•astý kÅ™ik, malá podpora dÄ›tí a málo Ä•asu s nimi stráveného, se synem
z prvního manÅ¾elství se vÅ¯bec nevídá, protoÅ¾e ho bere jako truc jeho první ex - otÄ›hotnÄ›la prý v dobÄ›, kdy se zaÄ•ali
rozvádÄ›t...
Svojí souÄ•asnou Å¾enu podvádÄ›l uÅ¾ v dobÄ› jejího prvního tÄ›hotenství. Také musím napsat, Å¾e partner
moc si nevidí do pusy a výlevy typu, Å¾e jsem dÄ›v.. a kur... nejsou vzácné. VpodstatÄ› si neváÅ¾í ani jedné ze svých Å¾en.
PÅ™estoÅ¾e mi pomáhá se zaÄ•átkem podnikání obÄ•asným pÅ¯jÄ•ením auta, zapÅ¯jÄ•ením poÄ•ítaÄ•e apod., nejsem si jistá
mÅ¯Å¾u s jeho podporou poÄ•ítat i v hor&scaron;ích Ä•asech. ..
TakÅ¾e mé dilema je následující:
- sly&scaron;et Ä•i nesly&scaron;et obÄ•asné sprosté Å¾árlivé výlevy, i kdyÅ¾ si umím pÅ™edstavit, Å¾e z jeho hlediska moÅ
vidí svojí Å¾árlivost jako oprávnÄ›nou,
- vÄ›Å™it Ä•i nevÄ›Å™it tomu, Å¾e ani jedna z jeho manÅ¾elek se s ním o vÄ›cech nebavila a teprve se mnou se uÄ•í problém
Å™e&scaron;it,
- vÄ›Å™it Ä•i nevÄ›Å™it, Å¾e po Ä•tyÅ™icítce se uÅ¾ chce opravdu usadit a bude mu staÄ•it jen jedna Å¾ena,
- vÄ›Å™it Ä•i nevÄ›Å™it tomu, Å¾e si nejen pÅ™eje dal&scaron;í dÄ›ti, ale hlavnÄ›, Å¾e se jim bude tentokrát maximálnÄ› vÄ
souÄ•asné tak trochu ka&scaron;le?
Kudlanko, co myslí&scaron;? DÄ›kuji za radu a pÅ™eji krásný den, Joana OK, nejprve
pi&scaron;te vy... nechci vás ovlivÅˆovat :-)) d@niela
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