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NESHODY V MILOVÃ•NÃ• - I.
ÃšterÃ½, 19 Ä•erven 2007

Milá Kudlanko, mám dlouhodobý problém, na který jsem vÄ•era opÄ›tovnÄ› poukázala a tím se situace mezi mnou a
manÅ¾elem opÄ›t vyhrotila. Je nám s manÅ¾elem 38 let, jsme spolu 16 let a posledních pÄ›t &scaron;est let upadá
ná&scaron; sexuální Å¾ivot. DÅ™íve &ndash; Å™eknÄ›me prvních deset let, jsme v této oblasti nemÄ›li problém.

VÅ¾dycky jsem mÄ›la sex ráda a ráda si ho vzájemnÄ› s manÅ¾elem uÅ¾ívala. Jednou mÄ› v&scaron;ak na&scaron;tvanÄ
Ä•astoval slovy "nymfomanka" a ve mnÄ› se vytvoÅ™il blok - Å¾e tedy nebudu nikdy tou první, Å¾e budu vyÄ•kávat, aÅ¾ bude
on..., no a on chce míÅˆ a míÅˆ. V souÄ•asné dobÄ› je frekvence na&scaron;ich stykÅ¯ stÄ›Å¾í 1x za Ä•tyÅ™i mÄ›síce. Na&sca
souÅ¾ití je, myslím, v poÅ™ádku; v pohodÄ› fungujeme jako rodiÄ•e, partneÅ™i... aÅ¾ na TO.

Tento víkend byl neobyÄ•ejný: bydlíme v samostatném bytÄ› v domÄ› spolu s mými rodiÄ•i - a po dlouhé dobÄ› se nám poda
zÅ¯stat s manÅ¾elem v celém domÄ› sami. RodiÄ•e odjeli a dítÄ› je u druhé babiÄ•ky. ZaÄ•átek byl slibný - v pátek veÄ•er jsme
byli ve spoleÄ•nosti, vÄ•era (sobota) jsme spolu vaÅ™ili, &scaron;kádlili se, sem tam obÄ›tí... (to je u nás pomÄ›rnÄ› bÄ›Å¾né);
dokonce mi jen tak z niÄ•eho nic Å™ekl, Å¾e mÄ› má rád. Byli jsme &scaron;Å¥astní.

V podveÄ•er jsem ale v&scaron;ak, asi díky své jisté frustraci z TOHO, na jeho nevinnou poznámku reagovala slovy, Å¾e
já aÅ¾ tak spokojená nejsem, Å¾e ví, Å¾e mnÄ› mrzí to, Å¾e o mÄ› takto nemá zájem, Å¾e si pÅ™ipadám jako nejvÄ›t&scaro
vnucka, kdyÅ¾ to chci Å™e&scaron;it jen já, kdyÅ¾ opakovanÄ› upozorÅˆuji, Å¾e mi to vadí a bolí mÄ›, Å¾e prostÄ› on zájem
neprojeví, kdyÅ¾ ví, Å¾e já po tom touÅ¾ím. Tento rozhovor nebyl zdaleka na&scaron;ím prvním na toto téma, a vÅ¾dy skonÄ
velkou hádkou.

NÄ›kolik desítek minut poté, co mi Å™ekl, Å¾e mÄ› má rád, mÄ› zval pizdou, která je ta nej... hor&scaron;í, zlá, protivná,
tlustá, nehezká, Å¾e kdo by s takovou sex chtÄ›l? Ale pokud mi to udÄ›lá dobÅ™e, aÅ¥ sebou kydnu na postel, Å¾e mÄ› vyd*b
aÅ¥ mám pokoj... Plakala jsem, Å™íkala mu, Å¾e mÄ› to trápí, Å¾e si nemyslím, Å¾e je to v poÅ™ádku; Å¾e sex pÅ™ece do
patÅ™í, Å¾e si pÅ™ipadám jako ta poslední, která si zaslouÅ¾í jen odplivnutí. Myslím, Å¾e nejsem nehezká, pÄ›knÄ› se oblíká
dbám o sebe, v zamÄ›stnání jsem úspÄ›&scaron;ná; pravda, za tÄ›ch 16 let co jsme spolu, jsem nabrala tak 14 kg, ale pÅ™i
mé vý&scaron;ce (178) mám do obezity stále daleko.

Je pravda, Å¾e jsem nÄ›kdy nevrlá, protoÅ¾e mÄ› to trápí, a on to ví &ndash; a nic. Jindy se snaÅ¾ím pÅ™emáhat, nemysl
této problém, jsem pÅ™íjemná, milá, v pohodÄ› spolu vycházíme &ndash; a opÄ›t nic. VÄ•era mÄ› v&scaron;ak urazil jako
nikdy pÅ™ed tím: najednou zaÄ•al Å™íkat, Å¾e spát prý se mnou bude, aÅ¾ zhubnu nejmíÅˆ deset kilo, budu milej&scaron;í a
nebo aÅ¥ si najdu nÄ›jakého drbana a jemu dám koneÄ•nÄ› pokoj. Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e uÅ¾ nevÄ›dÄ›l kudy kam.

Poprvé taky spal v obýváku &ndash; ani si nepÅ™i&scaron;el vedle mÄ› lehnout, nedal mi jako vÅ¾dy pusu na dobrou
noc&hellip; Jsem si jistá, Å¾e jiná Å¾ena v tom není a nikdy nebyla. Ani já jsem nikdy nemÄ›la snahu si nÄ›koho najít, i kdyÅ¾
zoufalství uÅ¾ mÄ› i to napadlo. Nechci pÅ™ijít o jinak pohodové manÅ¾elství, ale souÄ•asnÄ› se cítím být mladá na to, abych
rezignovala&hellip;
Prosím, nemÄ›l tu nÄ›kdo podobný problém? Nebo jak to vidíte nestrannýma oÄ•ima?

Alena
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