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TÄšÅ½KÃ• Å½IVOT VE ÄŒTYÅ˜ÃšHELNÃ•KU...
NedÄ›le, 16 bÅ™ezen 2014

Ahoj Kudlanko, nÄ›jakou dobu uÅ¾ chodím na tenhle web proÄ•ítat pÅ™íbÄ›hy ostatních, a teÄ• doufám, Å¾e i mnÄ› se poda
názorÅ¯m druhých - podívat se na svÅ¯j problém z jiného úhlu. Je mi 30 a mám o nÄ›co star&scaron;ího pÅ™ítele, milence,
dalo by se Å™íct.

Známe se del&scaron;í dobu, a scházíme se tÅ™i Ä•tvrtÄ› roku. MÄ›la jsem tehdy vztah, který uÅ¾ dlouho nefungoval a by
oboustrannÄ› ukonÄ•en. Asi tÅ™i mÄ›síce se mi tyhle dva vztahy pÅ™ekrývaly, hrdá na to nejsem. ZpoÄ•átku jsem byla
zakoukaná, ale Ä•asem se poÅ™ádnÄ› zamilovala.
PÅ™ítel (Å™íkejme mu tÅ™eba Jarda) má Å¾enu a dvÄ› dÄ›ti (7 a 1
si pÅ™ed dvÄ›ma lety na&scaron;la pÅ™ítelkyni, Jardovi to Å™ekla pÅ™ed rokem. Jarda z toho byl nejprve &scaron;patný, ale
del&scaron;í dobu mu bylo jasné, Å¾e nÄ›co není doma v poÅ™ádku a kdyÅ¾ pak zjistil, Å¾e to Å¾ena myslí s pÅ™ítelkyní vá
se s tím, dle jeho slov, smíÅ™il a Å™ekl si, Å¾e je&scaron;tÄ› nÄ›jakých tÄ›ch deset let poÄ•ká, aÅ¾ dÄ›ti budou dospÄ›lé, a p
ManÅ¾elka s pÅ™ítelkyní si teÄ• i poÅ™ídily byt, ve kterém chtÄ›jí pak spolu bydlet. PÅ¯vodní plán byl zachovat rodinu s tím, Å
si bude v osobním Å¾ivotÄ› dÄ›lat, co chce.
Ze zaÄ•átku, to jsme spolu je&scaron;tÄ› nic nemÄ›li, jsem mu ten pÅ™íbÄ›h a
vÄ›Å™it, Å™íkala jsem si, to známe, manÅ¾elka mi nerozumí a je&scaron;tÄ› k tomu je na Å¾eny, ale ukázalo se, Å¾e je to pr
loni na jaÅ™e jsme se zaÄ•ali scházet, od nÄ›j hned velká láska a vyznání, já byla zdrÅ¾enlivÄ›j&scaron;í, ale vÄ›Å™ila jsem a
brzy se zamilovala také.
K niÄ•emu jsem ho netlaÄ•ila, tedy z poÄ•átku. Naopak jsem mu Å™íkala, Å¾e pokud se svojí situa
chce nÄ›co dÄ›lat (coÅ¾ údajnÄ› chtÄ›l, sama bych o tom ani nezaÄ•ínala), tak kvÅ¯li sobÄ›, ne kvÅ¯li mnÄ›. Sám mi tvrdil, Å¾e
myslel, Å¾e tÄ›ch pár let nÄ›jak pÅ™eklepe, ale kdyÅ¾ poznal, jak mu mÅ¯Å¾e být s nÄ›kým zas hezky, tak uÅ¾ bez toho být
PostupnÄ›, jak jsem se zamilovávala a zaÄ•ala tu&scaron;it prÅ¯&scaron;vih, jsem mu Å™ekla, Å¾e pokud o ten vztah stojíme,
Å¾e tÄ›Å¾ko mÅ¯Å¾e probíhat tak jak doposud, to jest scházení se tak, aby nikdo nevÄ›dÄ›l (manÅ¾elka tedy ví a nevadí jí to,
Jarda plní rodinné povinnosti), Å¾e do budoucna bych chtÄ›la "normální" vztah.
Jarda mi Å™ekl, Å¾e zmÄ›ny udÄ›lat potÅ™
chce, ale hlavnÄ› na novou situaci musí doma pÅ™ipravit dÄ›ti, on i Å¾ena doposud vycházejí spolu dobÅ™e, na v&scaron;em
domluví atd., taky Å¾e si chce najít byt, kam se postupnÄ› odstÄ›huje, ale Å¾e to nejde kvÅ¯li dÄ›tem hned, ale postupnÄ›. To
v&scaron;e bylo na konci loÅˆského léta.
NÄ›jakou dobu jsem to tedy brala, jak to je, Jarda si na mÄ› udÄ›lal dost Ä•asu, vÄ
jsem mu a brala vÄ›ci tak, jak Å™íkal. Ale zaÄ•alo mi vadit, Å¾e o nás nikdo, kromÄ› pár mých kamarádek a jeho Å¾eny neví, Å
kvÅ¯li rodinným aktivitám jsou v&scaron;echny víkendy zablokované (jednou jsou to narozeniny, podruhé je potÅ™eba
koupit batoh, pak zas hory, tchyniny narozeniny, tak se pojede k babiÄ•ce atd.), coÅ¾ je opÄ›t spojené s tím, Å¾e ten vztah nen
"legalizovaný", jinak by &scaron;lo samozÅ™ejmÄ› v&scaron;e pÅ™eorganizovat jinak a tÅ™eba Ä•asem i nÄ›co dÄ›lat spoleÄ•
samozÅ™ejmÄ›, Ä•ím víc mi ta situace vadí, tím víc prudím, tím míÅˆ je Jarda ze mÄ› nad&scaron;ený a Ä•ím víc ho opou&scar
první zamilovanost, tím míÅˆ Ä•asu a pohodlí je ochoten mi vÄ›novat, coÅ¾ je zaÄ•arovaný kruh. On i jeho manÅ¾elka mají Ä•a
nároÄ•nou práci, ale i tak se dÅ™íve snaÅ¾il hodnÄ› aktivit pÅ™izpÅ¯sobit tak, abychom se aspoÅˆ na chvíli vidÄ›li. Mj. posled
dobou se vídáme snad jednou nebo dvakrát týdnÄ›, kdy veÄ•er po práci pÅ™ijede, odpadne a ráno zase honem do práce
(dÄ›láme spolu, takÅ¾e vím, Å¾e je bohuÅ¾el workoholik a to se také dost zhor&scaron;ilo).
Ptala jsem se ho, jestli by se k
Å¾enÄ› chtÄ›l vrátit, my&scaron;leno milenecky, kdyby ona mÄ›la zájem, prý ne, ale myslím, Å¾e by to urÄ•itÄ› pro zachování
rodiny udÄ›lal, kdo ví, jestli ji je&scaron;tÄ› stále nemiluje, pÅ™ece jen on se s ní rozcházet nechtÄ›l. A tak by mne zajímal
vá&scaron; názor na následující:
Má cenu Ä•ekat, Å¾e se u nÄ›j nÄ›co zmÄ›ní? Sám mi Å™ekl, Å¾e si myslel, Å¾e v&scar
ty zmÄ›ny pÅ¯jdou rychleji, Å¾e sice dÄ›ti uÅ¾ o mnÄ› vÄ›dí (o Ä•emÅ¾ pochybuju, bylo by to dost divné, ale kdo ví), ale Å¾e n
bude moct odstÄ›hovat.
Å˜íká, Å¾e ví, Å¾e to takhle dál nejde, já se trápím, tvrdí, Å¾e i on, a tak je to s námi jak na houpa
jednou skvÄ›lé, podruhé na nic a tÄ›ch chvílí na nic rapidnÄ› pÅ™ibývá a na ty skvÄ›lé a spojené s hezkými záÅ¾itky prostÄ› n
Ä•as. Tahle na&scaron;e situace se stala pomalu na&scaron;ím jediným tématem.
Do&scaron;lo to tak daleko, Å¾e se
pomalu stále bavíme o tom, jestli to tedy má vÅ¯bec smysl spolu zÅ¯stávat, jestli nám to obÄ›ma spí&scaron; neubliÅ¾uje.
Nevím, jestli mu mám vÄ›Å™it, Å¾e s tou situací chce je&scaron;tÄ› nÄ›co dÄ›lat, byÅ¥ v nÄ›jaké neurÄ•ité budoucnosti nebo je
taková ta klasika, Å¾e po prvotním nad&scaron;ení zjistil, Å¾e pÅ™ece jen by v&scaron;echno bylo moc komplikované na to,
aby se mu do toho chtÄ›lo a scházet se dvakrát týdne, proÄ• ne, kdyÅ¾ je Ä•as, ale jinak nic?
Mám obavu, abych se v tom
neplácala je&scaron;tÄ› rok dva, on si nevyÅ™e&scaron;il svoje vÄ›ci, ale naopak elegantnÄ› nepÅ™eplachtil k nÄ›jaké nové, tí
v&scaron;ím neotrávené sleÄ•nÄ› nebo paní. A milion dal&scaron;ích obav. Jen podotýkám, Å¾e je to Ä•estný a férový Ä•lovÄ›k
i proto neví co dÄ›lat, protoÅ¾e tak jako tak se nezavdÄ›Ä•í v&scaron;em.
Nechci ho brát dÄ›tem, já bych byla úplnÄ›
nejspokojenÄ›j&scaron;í, kdybychom v&scaron;ichni mohli Å¾ít spoleÄ•nÄ› vÄ•etnÄ› jeho Å¾eny a její pÅ™ítelkynÄ›, v jedné ve
spokojené domácnosti, ale to je utopie, to se asi dÄ›je jen ve filmech.
Tak. A teÄ• bych vám v&scaron;em chtÄ›la
podÄ›kovat, Å¾e jste mÅ¯j román doÄ•etli do konce a díky za v&scaron;echny va&scaron;e následující rady; i kdyÅ¾ je mi
jasné, Å¾e se mi asi v&scaron;echny líbit nebudou... MAGDA o d p o v Ä› Ä• : Milá Magdo,
samozÅ™ejmÄ›, Å¾e ti por
dal&scaron;ích Ä•tenáÅ™ek a Ä•tenáÅ™Å¯, ale teÄ• jen pár Å™ádek ode mne. Tak zaprvé:
Jestli chce&scaron; vá&scaron
opravdu hodit do kopru, tak se s ním neustále o tom bav, rozebírej to, "rozÅ™íkávejte si to", promlouvejte si o tom,
Å™e&scaron;te to... prostÄ› neustále ho tím otravuj. To je opravdu to pravé oÅ™echové, Ä•ím chlapa uloví&scaron;. KdyÅ¾ ví,
sotva pÅ™ijde, tak se bude jen debatovat a debatovat, pak je&scaron;tÄ› pÅ™ed odchodem nÄ›jaké to &scaron;up-&scaron;up&scaron;up, aby se neÅ™eklo, bÄ›hem toho povídání obÄ•as uroÅˆ i semotamo slziÄ•ky, tvaÅ™ se pÅ™eváÅ¾nÄ› nonstop jako
"svatá_Dala_nevÄ›dÄ›la_komu"... ProstÄ› otravuj ho nakvadrát... Ano, protoÅ¾e kvÅ¯li tomu pÅ™eci za tebou chodí, Å¾e?
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jsi na nejlep&scaron;í cestÄ›, aby ti jednou Å™ekl: "Má drahá, tohle opravdu nemá cenu, nebudu ti bránit v rozletu, najdi
si jinýho, lep&scaron;ího, volnÄ›j&scaron;ího a - mÄ›j se hezky..." A bude &scaron;mytec. No, pokud to tak chce&scaron;, jak
Å™íkám, pokraÄ•uj ve svém dosavadním jednání. Zadruhé:
UvÄ›dom si, má drahá, Å¾e pokud je chlap nÄ›kde tak
nespokojen, Å¾e jde jinam, tak tam "jinde" chce spokojen být. Proto se fofrem sama rozhodni, jestli ti opravdu jde o nÄ›j pro
tvÅ¯j budoucí Å¾ivot. Jestli chce&scaron; chlapa, pro kterého bude vÅ¾dy velmi dÅ¯leÅ¾itá jeho první rodinka - tedy jeho dvÄ› d
(musí&scaron; ho brát i s tím, Å¾e vÅ¯Ä•i nim bude mít citové i finanÄ•ní závazky. A nebude ti smÄ›t vadit, Å¾e kdyÅ¾ mu tÅ™
jednu v noci jeho dcera zavolá: "Tatí, já tÄ› dÄ›snÄ› potÅ™ebuju...", tak Å¾e vstane a za svým dítÄ›tem pÅ¯jde a bude se snaÅ¾
situaci Å™e&scaron;it. A to tÅ™eba dejme tomu i ve tÅ™iceti té dcerky).
Dále si uvÄ›dom, Å¾e tohle v&scaron;e nejspí&sca
nebude vyÅ™e&scaron;ené hned teÄ•, Å¾e to je&scaron;tÄ› nÄ›jakou dobu - a spí&scaron; del&scaron;í - bude trvat. A Å¾e po
chce&scaron; tohoto chlapa "urvat" pro sebe, tak se s tebou a u tebe musí cítit hezky, pÅ™íjemnÄ›, spokojenÄ›. ProtoÅ¾e - pok
se pÅ™íjemnÄ› cítit nebude, tak buÄ• se vrátí domÅ¯, do celibátu, nebo si najde jinou, která mu ten pÅ™íjemný pocit dá. Ty bys
pÅ™eci taky nechodila nÄ›kam, kde by tÄ› Ä•ekalo jen to, co jeho u tebe... Chápe&scaron;?
xxx
Ano, je to hodnÄ› sloÅ
to víc, Å¾e on uÅ¾ není sám, ale vÅ¾dy bude mít své dÄ›ti. A pokud bys ty chtÄ›la mít pÅ™ípadnÄ› nÄ›jaké to dÄ›cánko pak s
musela snést, vydrÅ¾et, strpÄ›t - Å¾e pokud je to jen tro&scaron;ku hodnej chlap, Å¾e na ty své první nezanevÅ™e. A Å¾e to
"va&scaron;e" by se muselo uÅ¾ do budoucna dÄ›lit o jeho pÅ™ízeÅˆ i finance. Pokud tohle vezme&scaron;, pokud to
uzná&scaron; a slíbí&scaron; si, Å¾e mu nikdy nebude&scaron; v tomto nic vyÄ•ítat, pak má smysl do toho "jít".
Jinak ti fakt
doporuÄ•uju, abys si fofrem zaÄ•ala hledat jiného. A vÄ›Å™ mi, Å¾e bys ho urÄ•itÄ› na&scaron;la - tÅ™ebas ne hned, ne zejtra
jednou urÄ•itÄ›. Musí&scaron; poÄ•ítat s tím, Å¾e abyste byli &scaron;Å¥astni ve dvou, musíte být &scaron;Å¥astnen i kaÅ¾dý
sebe.... chápe&scaron;? DrÅ¾ím moc palce,d@niela
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