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Je to nÄ›co pÅ™es rok, co jsem objevila muÅ¾skýho, jakého vlastnÄ› odjakÅ¾iva hledám. Od poÄ•átku bylo tohle zji&scaron;tÄ
oboustranné. BohuÅ¾el, má to nejen háÄ•ek, ale pÅ™ímo hák. (Uhodli jste, je Å¾enatý.) Ale stejnÄ› nám to nevadilo. A nÄ›jak
plynul Ä•as, já se cítila &scaron;Å¥astná (samozÅ™ejmÄ› v mezích moÅ¾ností), bylo to pro mÄ› stále silnÄ›j&scaron;í a
hlub&scaron;í a samozÅ™ejmÄ›j&scaron;í... aÅ¾ do tohoto víkendu.
PÅ™itom vÅ¯bec nic nevypovídalo o tom, Å¾e by snad nÄ›jaké nebezpeÄ•í na blízku bylo!!
Jako vÅ¾dy jsme jeli na víkend k
chalupu. Tam mÄ› uÅ¾ v&scaron;ichni berou jako jeho partnerku, dokonce nevyluÄ•uji, Å¾e si mohl nÄ›kdo dokonce myslet, Å¾
jsem manÅ¾elka. Pravda, nikomu jsem to nevyvracela, protoÅ¾e jsem nevidÄ›la dÅ¯vod. Nebyla jsem tázána. VÅ¯bec není
divu, Å¾e si mÄ› takhle za&scaron;katulkovali... ManÅ¾elka uÅ¾ dávno ohrnula nos a nejezdila s ním, jen pár lidí ji znalo
osobnÄ›. A já a On jsme k sobÄ› prostÄ› tak nÄ›jak "pasovali". VÄ›kem i tím, jak jsme se k sobÄ› hezky chovali. Tak jako úvod k
tomu, abych povÄ›dÄ›la o tom záÅ¾itku:
Vyjeli jsme uÅ¾ ve Ä•tvrtek. V autÄ› po odjezdu jsem se od NÄ›ho dozvÄ›dÄ›la, Å
pÅ™ijede manÅ¾elka, Å¾e se rozhodla pÅ™ijet "po náv&scaron;tÄ›vách". No to je bomba!! Jak budeme spát - to ona bude me
námi? Mám jít ke kámo&scaron;ce? Nebo si mám Å™íct nÄ›komu v hospodÄ›? Chvíli mnou zmítaly rozporuplné pocity.
Lítost, na&scaron;tvání, zklamání, bezmoc, potupa - ani nevím jaké vlastnÄ› v&scaron;echny pocity se u mÄ› vystÅ™ídaly. Jen
ne vztek, ten tam bohuÅ¾el nebyl, tím jsem si jistá.
A jak tak cesta ubíhala, pÅ™idával se dal&scaron;í pocit (Ä•ím dál
intenzivnÄ›j&scaron;í) - zvÄ›davost. Jak tohle teda dopadne, na to jsem moc zvÄ›davá. ProstÄ› jsem se neubránila
pÅ™emý&scaron;lení o tom a rozebírání toho v duchu celou cestu.. VzpomnÄ›la jsem si na jednu rozmluvu s kamarádkou.
Tenkrát &scaron;la Å™eÄ• o tom, jaké máme stejné zku&scaron;enosti. Jak manÅ¾elky, kterým uÅ¾ nebyl manÅ¾ílek dost dob
léta ho odstrkovaly a ohrnovaly nad ním nos, jak najednou procitnou, kdyÅ¾ zjistí, Å¾e o nÄ›ho má zájem nÄ›jaká jiná a
dokonce atraktivnÄ›j&scaron;í Å¾ena. Jak najednou procitnou a mohou se pÅ™etrhnout.
BÄ›hem cesty jsem asi byla velice
otravná, protoÅ¾e jsem stále dotírala s tím, Å¾e chci vÄ›dÄ›t, kde teda budu spát a jak si to v&scaron;echno vlastnÄ›
pÅ™edstavuje. "To je jedno, to neÅ™e&scaron;!", znÄ›la vÅ¾dycky odpovÄ›Ä•. A to zase nadzvedávalo mÄ› : "CoÅ¾e? Jaký to
neÅ™e&scaron;? Musím pÅ™ece vÄ›dÄ›t, kam mám jít, jestli k IlonÄ› (moje kamarádka, ke které jsem sem jezdila dÅ™ív a díky
jsme se vlastnÄ› seznámili) nebo snad do hospody?" Ov&scaron;em, jak mi o chvíli pozdÄ›ji do&scaron;lo, byly to naprosto
zbyteÄ•né starosti. Dojeli jsme a já se dozvídám, Å¾e Milostivá zÅ¯stane u známých ve vedlej&scaron;í vesnici a snad
pÅ™ijede zítra; tak jsem si své vÄ›ci nanosila do chalupy do kuchynÄ›. Pak jsem si vzala kníÅ¾ku a veÄ•er &scaron;la spát. On
&scaron;el hned po pÅ™íjezdu do hospody, a kdy se vrátil, to ani nevím. Ráno jsem vÅ¯bec nevÄ›dÄ›la, co mám dÄ›lat, tak jsem
vstala a &scaron;la se ráchat do rybníka mezi ostatní.
Bylo asi deset, kdyÅ¾ tam taky pÅ™i&scaron;la Milostivá a rovnou ke
mnÄ› a navázala Å™eÄ•. Nejprve prý, jestli se mÄ› mÅ¯Å¾e na rovinu nÄ›co zeptat. "No, samozÅ™ejmÄ›, na rovinu se zeptej a
budu-li vÄ›dÄ›t, na rovinu odpovím. Dávám pÅ™ednost mluvení na rovinu." A pak jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e mÄ›la pohodové a
pÄ›knÄ› fungující manÅ¾elství, ale dnes mají problémy a velké problémy a Å¾e je to od té doby, co jsem se mezi nÄ› vetÅ™ela
"To je mi líto, ale co já s tím?", ptám se, "to nejsou moje, ale va&scaron;e problémy." Stále nechápu. Opravdu
nechápu, proÄ• mi to Å™íká. Co já s tím?
Tak se ptám :"TakÅ¾e to mi chce&scaron; Å™íct, Å¾e jste mÄ›li krásné, fung
láskyplné manÅ¾elství a jen jsem se objevila já, tak máte problémy? To mi opravdu lichotí. Å½e bych já byla tak
významnou osobou, abych toto dokázala, to mi opravdu lichotí." A ona tvrdila, Å¾e prý ano, Å¾e mÄ›la krásné manÅ¾elství do
doby, neÅ¾ jsem se já objevila poprvé ve vesnici. (KdyÅ¾ to chtÄ›la na rovinu, tak jsem jí mÄ›la Å™íct, Å¾e kdyÅ¾ jsem poprv
s ním sem na chalupu, uÅ¾ jsem s ním mÄ›la pÅ¯l roku intenzivní milenecký vztah. Seznámili jsme se totiÅ¾ na jednom rockové
festivalu, co tu byl poblíÅ¾. TakÅ¾e vím hodnÄ› o tom, Å¾e u nich doma nefungovalo vlastnÄ› vÅ¯bec nic. Ani stÅ¯l, ani loÅ¾e,
vyváÅ¾ená starost o jejich kluka. Ani jakýkoli zájem jednoho o druhého. VÄ•etnÄ› zájmu o financování spoleÄ•ného bydlení.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsem jí to neÅ™ekla. Takovému zmatenému zoufalci je zbyteÄ•né Å™íkat takové vÄ›ci. A tomu, kdo j
nejbliÅ¾&scaron;í, by to ublíÅ¾ilo. Myslím, Å¾e ve mnÄ› chtÄ›la rozehrát strunu soucitu (zaÄ•ala totiÅ¾ rozmluvu tím, Å¾e prý
jaké je to stát na pokraji), ale místo toho ve mnÄ› probudila koneÄ•nÄ› ten stále nepropukající vztek. KdyÅ¾ jsem
sly&scaron;ela z jejích úst, Å¾e svého manÅ¾ela miluje, vztek se mnou opravdu zacloumal.. Na ni a na to, Å¾e si dovoluje mi
povídat takové nehorázné lÅ¾i. Tak jsem jí na závÄ›r Å™ekla, Å¾e jestli je to skuteÄ•nÄ› pravda, Å¾e mám obrovskou radost,
"protoÅ¾e si Petra hluboce váÅ¾ím a jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e si zaslouÅ¾í být milován." Å˜ekla, Å¾e s ním mluvila a Å¾
musí zmÄ›nit.!!! Cítila jsem v tu chvíli jen: chudák kluk. Taková k*áva ho chce mÄ›nit k obrazu svému. Víc bylo zbyteÄ•né
mluvit na toto téma. Ona se pak sebrala a zase odjela.
Co Å™íct závÄ›rem? Bude líp!! TeÄ• je mi sice ouvej, ale bude líp!! A
jestli tohle bude impulzem k tomu, aby se mÄ› vzdal a opravdu to úplnÄ› skonÄ•ilo (a zmÄ›nil se, jak ona Å™íká), tak to zÅ™ejm
stejnÄ› nestojí za trápení. Kdo ví, co Å¾ivot pÅ™inese? Asi jsem pÅ™íli&scaron; patetická. Jasný, Å¾e Å¾ivot je jiný...
To b
pohled na vÄ›c, to je teÄ• moje trápení. Ale jo, to pÅ™ebolí. TeÄ• je to Å¾ivé, tak to vypadá hrozné. Jen mi vadí, Å¾e my dva js
spolu mÄ›li &scaron;anci... Denisa .
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