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PROSTÄš JSEM TA Å PATNÃ•...
ÄŒtvrtek, 26 bÅ™ezen 2009

Chodíme spolu pÅ™es tÅ™i roky. Mám ho moc ráda, ale nÄ›jak nevím, co s na&scaron;ím vztahem. Je mi uÅ¾ pÅ™es tÅ™ice
bych chtÄ›la ná&scaron; vztah nÄ›jak nasmÄ›rovat na pÅ™ípadné manÅ¾elství a miminko. Nu, dokonce jsme se dohodli, Å¾e s
zasnoubíme, Å¾e si udÄ›láme zásnubní cestu, ale nakonec zase ze v&scaron;eho se&scaron;lo. V souÄ•asné dobÄ› bydlíme
kaÅ¾dý doma dokonce v jiném mÄ›stÄ›; pÅ™edtím jsme bydleli spolu. On se totiÅ¾ odstÄ›hoval za prací.
Víte, pÅ™ítel mi vÄ›t&scaron;inu Ä•asu dlouze, pÅ™edlouze vysvÄ›tluje, co dÄ›lám &scaron;patnÄ›, co jsem kdy
udÄ›lala &scaron;patnÄ›. (Asi budu skákát od tématu k tématu, ono popsat v nÄ›kolika Å™ádcích tÅ™i roky...) Spí&scaron; vám
napí&scaron;u kousek na&scaron;eho dialogu. NapÅ™íklad mi napsal, Å¾e "on se chtÄ›l zasnoubit, ale ne&scaron;lo to, protoÅ
to je na celý Å¾ivot a pÅ™ipadalo mu to teÄ• nezodpovÄ›dné, protoÅ¾e já mu neustále dÄ›lám stres. Ani poÅ¾ádat o ruku mÄ›
nemÅ¯Å¾e, protoÅ¾e jsem mu prozatím nedokázala, Å¾e umím mu nedÄ›lat stres a tak prý, kdyÅ¾ to vydrÅ¾ím, aby se alesp
mÄ›síc ze mne nestresoval, tak se se mnou zasnoubí.

Tak jsem mu odpovÄ›dÄ›la, Å¾e nemÅ¯Å¾u takhle dál, Å¾e mi ty vÄ›Ä•né hádky jednodu&scaron;e nedÄ›lají dobÅ™e. On
Å¾e stejnÄ› v&scaron;echno bÄ›Å¾í jen jak chci já, Å¾e on teda bude moje rozhodnutí respektovat, ale Å¾e jsem ho vlastnÄ›
neposlouchala, Å¾e mu nevÄ›Å™ím, Å¾e mu dÄ›lám jen problémy a Å¾e on je schopny pÅ™iznat, Å¾e chyba je na obou stra
já ne, Å¾e já poÅ™ád jen vidím, co on dÄ›lá &scaron;patnÄ› ale na sobÄ› nevidím nic &scaron;patného, Å¾e já jsem poÅ™ád t
dokonalá, co má poÅ™ád pravdu a on je ten co trpí (a takhle to neustále pokraÄ•uje, stále to stejné).
No, a já mu zase
nakonec uvÄ›Å™ila, cítila jsem se &scaron;patnÄ›, Å¾e já jsem v&scaron;echno zvrzala. KdyÅ¾ jsem mu napÅ™íklad Å™ekla,
jeho kámo&scaron;i Å™ekli, Å¾e byl slabý a vystresovaný uÅ¾ i pÅ™ed na&scaron;ím vztahem, Å¾e nejedl ani pÅ™ed tím (on
hladovky), a hlavnÄ›, Å¾e má kámo&scaron;e pÅ™eváÅ¾nÄ› z kostela a s jinými se stejnÄ› moc nikdy nebavil, tak mi zase Å™
jak je smutné, Å¾e ho vÅ¯bec neznám, Å¾e mu nerozumím, Å¾e on má milióny kámo&scaron;Å¯, je silný a rozumí lidem, a Å¾
byl i u psychologa a ten Å™ekl, Å¾e má velice zdravý pohled na svÄ›t. (Mj. je vystudovaný filosof, a velmi, velmi vÄ›Å™ící kÅ™
Å½e si myslím, Å¾e dokáÅ¾u odhadnout lidí, ale Å¾e o lidech nemám ani páru atd. VyznÄ›lo to jeho dlouhé povídání nakonec
zase nÄ›jak logicky, nebo se mi to tak zdálo - kaÅ¾dopádnÄ› jsem na v&scaron;echny jeho pÅ™ipomínky zase pÅ™istoupila, al
cítím se, jako by mÄ› vyprali v praÄ•ce.
On jednodu&scaron;e se mnou zaÄ•ne mluvit tak, jako kdyby on byl ten jediný
normální a správný; ale moÅ¾ná, Å¾e mu nedávám pocit, Å¾e mu vÄ›Å™ím a Å¾e si ho váÅ¾ím, a on je totiÅ¾ neustále pod
(No, a pak po nÄ›jaké dobÄ› dostanu strach, jak bych mohla nÄ›koho tak zvlá&scaron;tního, dobrého a morálního ztratit a
tak se zase snaÅ¾ím.) VÄ•era v noci jsme mÄ›li zase biblický (doslova) výstup: prý nejsem dostateÄ•nÄ› dobrý kÅ™esÅ¥an, ne
váÅ¾nÄ›, neberu váÅ¾nÄ› bibli ani boha, on to ví, studuje ji totiÅ¾ poÅ™ád, nejradÄ›ji by byl kaÅ¾dý den v kostele, kdeÅ¾to j
bibli, protoÅ¾e Å™íkám, Å¾e bÅ¯h je v lidech, kdeÅ¾to on to diskutoval v kostele a je to leÅ¾, lidí jsou Ä•áblové a bÅ¯h je v neb
pÅ¯l druhý v noci jsem mu Å™ekla, Å¾e dÅ™ív, kdyÅ¾ jsme bydleli spolu, mi nic tolik nevyÄ•ítal, protoÅ¾e na mne visel, pak u
nepotÅ™eboval (kdyÅ¾ se vrátil k mamince), tak mi teÄ• dává kapky; Å™ekla jsem mu, Å¾e mÄ› jen vyuÅ¾il pro svoje
potÄ›&scaron;ení, a praskla jsem mu telefonem.
To máte jen takový náhled, jak to u nás vypadá. Já jsem taky
kÅ™esÅ¥anka, ale ne tak vá&scaron;nivá, jako on, chtÄ›la bych mít normální Å¾ivot, ale asi to nÄ›jak nezvládám. Nakonec si
vÅ¾dy myslím, Å¾e mu vlastnÄ› ubliÅ¾uju... Plácám se v tom uÅ¾ tÅ™i roky... A pÅ™edev&scaron;ím - vÅ¯bec si nevím rady.
Eli&scaron;ka
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