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NEVÄšRA SI OBÄšTI NEVYBÃ•RÃ•...
PondÄ›lÃ-, 20 Ä•ervenec 2009

Ahoj kudlanko, sedím u internetu a hledám aspoÅˆ malou radu, jak si pomoci od bolesti, kterou teÄ• proÅ¾ívám. PÅ™ed dvÄ›ma
dny jsem zjistila, Å¾e je manÅ¾el zamilovaný do své kolegynÄ› a uÅ¾ to nÄ›jakou dobu trvá. Doma máme 5letou dceru a pÅ™
tÅ™emi týdny se nám narodil syn. To, co teÄ• proÅ¾ívám, je naprosto &scaron;ílený. Jsem totálnÄ› zmatená a nevím kudy kam
Je pravda, Å¾e jsme mÄ›li uÅ¾ del&scaron;í dobu problémy, manÅ¾el není zrovna ideál, který pro rodinu udÄ›lá první po
VÅ¾dycky si Å¾il tak, jak sám chtÄ›l. Proto jsme taky nav&scaron;tívili manÅ¾elskou poradnu, kde nám, podle mého soudu,
pomohli. ZaÄ•ali jsme se k sobÄ› zase hezky chovat, on se vÄ›noval dceÅ™i a já z celé té spokojenosti otÄ›hotnÄ›la. V&scaron;
bylo fajn, ale poslední tÅ™i mÄ›síce pÅ™ed porodem se zaÄ•aly stupÅˆovat na&scaron;e známé problémy. On byl od rána do
noci v práci nebo v hospodÄ›, nemohla jsem se na nÄ›j absolutnÄ› spolehnout. Domu chodil obÄ•as a s dcerou byl taky
obÄ•as. Já uÅ¾ zaÄ•ínala tu&scaron;it, Å¾e se nÄ›co dÄ›je. Jeho kolegynÄ› se najednou náhodnÄ› objevovala, kdyÅ¾ jsme nÄ
spolu jeli.. Na natáÄ•ení (manÅ¾el je kameraman) jezdili spolu, takÅ¾e reportáÅ¾, kterou by mÄ›li za hodinu hotovou, toÄ•ili pÅ
dne; s tím, Å¾e si dÄ›lali výlety po ÄŒechách. Mezitím, co jsem byla sama doma - já, tÄ›hotná, nervózní Å¾enská s malou dcer
které jsem se snaÅ¾ila maximálnÄ› vÄ›novat.
Nakonec mi to nedalo a poprvé jsem manÅ¾elovi nakoukla do mobilu, kde
jsem objevila desítky sms od jeho kolegynÄ›. Pak se mi pÅ™iznal, Å¾e je do ní zamilovaný uÅ¾ od záÅ™í (mÄ›síc, kdy jsme zp
na&scaron;eho syna) a ona do nÄ›j. Prý je to váÅ¾né. ChtÄ›l by s ní Å¾ít, ale jsem tu já. Celou dobu mi to nechtÄ›l Å™íct, proto
jsem byla tÄ›hotná a teÄ• zase abych nepÅ™i&scaron;la o mléko.. Po tom, co mi Å™ekl tÄ›ch pár vÄ›t, se mi zboÅ™il svÄ›t a je
a zle. Je se mnou tedy jen kvÅ¯li lítosti.
Nejrad&scaron;i bych nÄ›kam odjela, abych se mohla vybreÄ•et a nÄ›jak to v hlavÄ›
rozmotat, ale mám tu prcka, kterého kojím a dcerku, která se teÄ• vyrovnává s pÅ™íchodem nového sourozence.
BohuÅ¾el bydlím i v jeho domÄ› s jeho rodiÄ•i, takÅ¾e nemÅ¯Å¾u Å™íct &bdquo;bÄ›Å¾".
Podle uÄ•ených rad, jsem se sna
niÄ•em nebavit a zachovat si chladnou hlavu, ale to prostÄ› nejde. Celé noci nespím a breÄ•ím jak malá holka. ManÅ¾el mi na
to Å™íká, proÄ• to tak proÅ¾ívám, Å¾e to se prostÄ› stává, byla jsem prý celou dobu na&scaron;eho vztahu jak kus ledu. Tak
nechápu, Å¾e to vydrÅ¾el tÄ›ch 11 let a zvládl se mnou mít dvÄ› dÄ›ti... Jen doplním, Å¾e ona je vdaná a má dvÄ› malé dce
omlouvám se za svÅ¯j zmatený slovní projev, jsem toho tak plná, Å¾e nevím, co napsat dÅ™ív.
PÅ™edem dÄ›kuji za va&sc
odpovÄ›di, i kdyÅ¾ tu&scaron;ím, Å¾e mÄ› asi nijak nepotÄ›&scaron;íte. KaÅ¾dopádnÄ› pÅ™eji v&scaron;em krásné léto. Zdra

ODPOVÄšÄŽ: Milá KaÄ•enko,
je to fakt nepÅ™íjemná doba, ve které teÄ• vÄ›zí&scaron;. Je&scaron;tÄ› Å¾e má&scaron; ta
potÄ›&scaron;eníÄ•ka, která tÄ› nutí alespoÅˆ trochu zachovávat rozumnou hlavu - pro holÄ•iÄ•ku nesmí&scaron; být jen
ubreÄ•ená - a pro kluka uÅ¾ vÅ¯bec ne, to by mu mléko nechutnalo, pak by mÄ›l bolení, nespal by, a to pÅ™eci
nechce&scaron;...
Co va&scaron;i? Tvoji rodiÄ•e? Å˜ekla jsi to uÅ¾ nÄ›komu? Podle tvého velmi hezky psaného dopisu
usuzuji, Å¾e jsi velmi slu&scaron;ná inteligentní holka; bohuÅ¾el, v takovýchto situacích je to vÄ›t&scaron;inou i na
&scaron;kodu, protoÅ¾e si i v&scaron;echno víc pÅ™ipou&scaron;tí&scaron;, v&scaron;echno to teÄ• pÅ™emílá&scaron;,
pÅ™ebírá&scaron;... SnaÅ¾í&scaron; se sama sobÄ› vysvÄ›tlit, jak se to mohlo stát. PÅ™edem ti mohu Å™íct, Å¾e to je zbyte
draka. Jen se bude&scaron; stále trápit.Podle v&scaron;eho on je rozhodnutý a asi i právÄ› hodnÄ› zamilovaný. Svým
zpÅ¯sobem jsi mu to i ulehÄ•ila, ten kámen, co ho tíÅ¾il, jsi odvalila a teÄ• uÅ¾ jen bude Ä•ekat, jak to vyÅ™e&scaron;í&scaron
DoporuÄ•uju ti jedno: teÄ•, v nejbliÅ¾&scaron;í dobÄ›, neÅ™e&scaron; vÅ¯bec nic. SnaÅ¾ se prioritnÄ› starat o dÄ›ti a o sebe.
nic míÅˆ. Pokud to pÅ¯jde, tak hodnÄ› choÄ• ven, a jestli to zvládne&scaron;, tak i mezi ostatní maminky. Jen jedno - nikomu
to neÅ™íkej. Za prvé ti stejnÄ› nikdo z nich nepomÅ¯Å¾e a jen by tÄ› litovali... A hlavnÄ›: stále bys se pÅ™emíláním tÄ›ch
o&scaron;klivostí v tom brodila a topila a byla stále smutná. ProÄ•?UvÄ›dom si jedno: co bys tím dokázala? Nic, jen bys si
pÅ™idÄ›lávala jeden Ä•erný den za druhým. Snad jedné, té nejdÅ¯vÄ›rnÄ›j&scaron;í kamarádce, nebo mámÄ›... tetÄ›... prostÄ›
tvé jediné vrbÄ›, kterou má&scaron;.
TakÅ¾e - zamÄ›stnávej se, choÄ• tam, kde se bude&scaron; muset tváÅ™it "normálnÄ›
ÄŒas pracuje pro tebe... NespÄ›chej na nic. NeulehÄ•uj mu to. Å˜e&scaron;it se ta situace bude muset, ale teÄ• je na prvním mí
chlapeÄ•ek, pak dcerka a nad nimi ty.
RozhodnÄ› mi je&scaron;tÄ› napi&scaron;. A je&scaron;tÄ› nÄ›co: následující dopis ti
pí&scaron;e dívka, která byla v témÄ›Å™ totoÅ¾né situaci, jako jsi dnes ty.... d@niela
Milá KáÄ•o,
To je tedy prÅ¯ser. PrÅ¯ser jako biÄ•. Vzpomínám si, Å¾e jsme na stuÅ¾kovém veÄ•írku pÅ™ed mnoha a mnoha lety vyzval
na&scaron;i velmi svéráznou uÄ•itelku k tomu, aby nám pÅ™edvedla, co by udÄ›lala s nÄ›jakým velkým problémem. ChtÄ›li
jsme, aby nám to pÅ™edvedla beze slov. Vypadalo to následnÄ›. Chodila kolem prázdné Å¾idliÄ•ky a Å™íkala, vidíte, tady je te
prÅ¯ser a víte co já s tím prÅ¯serem udÄ›lám, tak já ho teÄ• pÄ›knÄ› vezmu, pohladím a teÄ• ho mám pevnÄ› v rukách, vidíte a
víte, kam jdu, no k oknu a teÄ• vidíte, otevírám okno a prÅ¯ser vyhazuji z dvanáctého patra a pevnÄ› okno zavírám, teÄ• si
je&scaron;tÄ› oprá&scaron;ím ruce a je po prÅ¯seru.
Kdyby to &scaron;lo takhle jednodu&scaron;e, to bychom se mÄ›li v&scaron;ichni bájeÄ•nÄ›, ale vÄ›Å™ím, Å¾e jednou
bude&scaron; taky umÄ›t ten svÅ¯j prÅ¯ser vyhodit, nebo vykopnout a pevnÄ› za ním zavÅ™ít cokoliv a uÅ¾ na nÄ›ho nemyslet
sama mám pÅ¯l takového prÅ¯seru za sebou. Není to sice je&scaron;tÄ› na vyhození, ale uÅ¾ obÄ•as dokáÅ¾u na nÄ›j
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nemyslet. Pomáhá mi pÅ™edstavit si, kde budu za deset, nebo tÅ™eba za pÄ›t let. To si Å™íkám, to uÅ¾ budu za vodou, to uÅ
bude hej. Jsem o tom pevnÄ› pÅ™esvÄ›dÄ•ená, a jestli mi nebude úplnÄ› hej, tak aspoÅˆ budu Å™e&scaron;it jiné vÄ›ci, tÅ™eb
pubertu syna. Taky velká sranda.
Je&scaron;tÄ› nedávno jsem v tom byla aÅ¾ po u&scaron;i. Doma ani ne roÄ•ní holÄ•iÄ•ku
desetiletého kluka. ManÅ¾el mi oznámil, Å¾e se zamiloval a mnÄ› se zhroutil mÅ¯j svÄ›t jako domeÄ•ek z karet &ndash; jak
pí&scaron;e&scaron;. Plácala jsem se v tom docela slu&scaron;nÄ›, ale velmi brzy jsem zjistila, Å¾e nejsem ani první ani
poslední a rozhodnÄ› je nás takových mraky. MoÅ¾ná to zní divnÄ›, ale tohle zji&scaron;tÄ›ní mi opravdu pomohlo, zejména
potom pÅ™íbÄ›h jedné známé.
Potkala jsem ji pÅ™i dovolené. Nechala jsem se pÅ™emluvit partiÄ•kou známých a v tÄ›ch nejvÄ›t&scaron;ích depkách jela
nimi na jednu ekofarmu. Celé dny se pÅ™etvaÅ™ovala a veÄ•er, kdyÅ¾ dÄ›ti usnuly, bulila tajnÄ› nÄ›kde za chatou a potom se
Ä•ervenýma oÄ•ima plíÅ¾ila do pokoje, aby mÄ› nikdo nevidÄ›l. Ona byla majitelka. VeÄ•er s námi sedávala u ohnÄ›, pokaÅ¾d
vedle sebe kupu dÄ›tí. NÄ›jakou náhodou jsme zÅ¯staly jednou takhle sedÄ›t samy dvÄ› a ona se mÄ› ptala, coÅ¾e mÄ› to trápí
tak jsem se vypovídala a ona mi zase povÄ›dÄ›la její velmi podobný pÅ™íbÄ›h.
KdyÅ¾ Ä•ekala druhého syna, tak se její man
zamiloval do její kamarádky. Dva mÄ›síce po porodu ji opustil. Nechal ji s kojencem a dvouletým a ode&scaron;el bydlet k
milence. Å½ádná velká psina. Dostávala se z toho docela dlouho, nicménÄ› starost o finance ji pÅ™imÄ›la se postarat.
ZaloÅ¾ila si vlastní &scaron;icí dílnu. &Scaron;ila obleÄ•ení pro dÄ›ti a na panenky. Å˜íkala mi, Å¾e se jí zaÄ•alo dobÅ™e daÅ™
v Å¾ivotÄ› na sebe nebyla víc py&scaron;ná, neÅ¾ tehdy. Zvládla to, sama. Taky mi Å™íkala, Å¾e jediné, za co se opravdu sty
je, Å¾e tehdy s miminkem v náruÄ•í &scaron;la za onou milenkou a prosila ji, aby milého manÅ¾ela opustila. Milenka sice
ukázala nebývale velké mnoÅ¾ství empatie, kdyÅ¾ spolu upustily slzu do kafe, ale nic jiného upustit nemínila. A tak
&scaron;el Å¾ivot dál, vyjel si svoje doposud nevyjeté koleje a ani nová láska na sebe nedala dlouho Ä•ekat. KdyÅ¾ byly
star&scaron;ímu chlapeÄ•kovi Ä•tyÅ™i roky, poprosil jednoho hodného pána, aby ho vyvezl nahoru na vleku, protoÅ¾e
maminka bÄ›hala za mlad&scaron;ím bráchou a tak si vlastnÄ› na&scaron;el nového tátu. Ten byl rozvedený s tÅ™emi
holkami ve vlastní péÄ•i a kdyÅ¾ si potom spolu s tou novou poÅ™ídili dal&scaron;í dva potomky, tak mohli smÄ›le Å™íkat : mo
tvoje dÄ›ti bijou na&scaron;e dÄ›ti. Je jich u stolu dost, asi proto si poÅ™ídili tu ekofarmu. Není to Å¾ivot jednoduchý a
bezproblémový, ale jak jsem uÅ¾ psala, Å™e&scaron;í uÅ¾ úplnÄ› jiné vÄ›ci a je jim dohromady fajn.
Nevím, jestli bych na tvém místÄ› o manÅ¾ela bojovala, nebo ne. Sama za sebe vím, Å¾e je to zbyteÄ•né. Spousta zbyteÄ•
vynaloÅ¾ené energie na chlapa, který za to nestojí. Ale chápu, Å¾e se trápí&scaron;, Å¾e jsi ztracená a neví&scaron; kudy
kam. Ale vÄ›Å™ jednomu, bude líp. ZáleÅ¾í na tobÄ› za jak dlouho, ale jednou bude. TeÄ• bude následovat kli&scaron;é jako
kráva, ale v tomto pÅ™ípadÄ› pravdivé &ndash; mysli na své dÄ›ti a na sebe.
Jo a taky na to, jak ti bude tÅ™eba uÅ¾ za ro
touto dobou. UrÄ•itÄ› daleko líp. Rozárka
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