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ZAMILOVANÃ• A NEVÄšRNÃ•K
NedÄ›le, 04 kvÄ›ten 2014

Milá Danielo, dlouho jsem s dotazem pro Tebe váhala, ale Tvé odpovÄ›di pro ostatní tazatelky mÄ› vÅ¾dy zaujaly, a tak
jsem nakonec posbírala odvahu napsat Ti. I kdyÅ¾ se bojím, Å¾e pro moji situaci neexistuje "dobré" Å™e&scaron;ení a hlavnÄ
zÅ™ejmÄ› nic nezáleÅ¾í na mÄ›. TakÅ¾e - je mi 34, jsem rozvedená a mám Ä•tyÅ™letou dceru a pÄ›t a pÅ¯l roku starého kluk

UrÄ•itÄ› není tÅ™eba zdÅ¯razÅˆovat, jak jsou maminky s dÄ›tmi mezi muÅ¾i "na roztrhání", navíc - pÅ™íleÅ¾itostí k se
mnoho - jen tÄ›Å¾ko se potká ten pravý na cestÄ› ze &scaron;kolky Ä•i do práce.. NicménÄ› &mdash; pÅ™ece jen se mi podaÅ
jednoho najít&mdash; ale jak to chodí &mdash; má to své vady na kráse &mdash; a sice jednu velikou &mdash; je
Å¾enatý. ZaÄ•alo to zcela nevinnÄ› &ndash; protoÅ¾e mám opravdu málo penÄ›z, dala jsem si inzerát, Å¾e pronajmu jeden
pokoj z na&scaron;eho tÅ™i plus jedna v paneláku. PÅ™ihlásil se mi &ldquo;jeden&rdquo;, co doÄ•asnÄ› pracuje ve mÄ›stÄ›, k
bydlím, Ä•ili u mÄ› bydlí pÅ™es týden a na víkendy jezdí domÅ¯. A letos v létÄ› se má domÅ¯ vrátit na trvalo, zmÄ›nit práci. Tak
znÄ›la jeho dohoda s manÅ¾elkou, které skonÄ•í mateÅ™ská a nastoupí do práce. Ano, krom toho, Å¾e je Å¾enatý, má také d
dÄ›ti.
NapÅ™ed jsme byli opravdu jen kamarádi, pomáhal mi &ndash; vozil nákupy atd., já mu zase prala a pak i
vaÅ™ila. VÅ¯bec mne nenapadlo, Å¾e by mezi nami mohlo být nÄ›co víc. Já jsem si pÅ¯vodnÄ› Å™íkala, Å¾e bych stejnÄ› nec
chlapa, který kvÅ¯li Å¾enské odejde od dÄ›tí. Postupem Ä•asu jsem ale zjistila, Å¾e mé "morální zásady" zaznamenaly jistý
posun... Ano, stalo se, a jednou veÄ•er jsme se spolu vyspali. A pak uÅ¾ to jelo&hellip; - skoro bych Å™ekla, Å¾e pohádka o
princích na bílých koních není tak úplnÄ› vymy&scaron;lená &mdash; jen mÄ› zapomnÄ›li varovat, Å¾e jezdí i Å¾enatí.
Vím
má opravdu hodnÄ› rád... ale své dÄ›ti miluje... Å™íkal mi (a vÄ›Å™ím mu to!!), Å¾e nemít dÄ›ti, je se mnou uÅ¾ dávno, i kdyÅ
manÅ¾elství asi taky není &scaron;patné. NedokáÅ¾u to posoudit, vyptávat se nechci a on sám utrousí jen obÄ•as nÄ›co... tak
nevím vÅ¯bec, co dÄ›lat, lítám v tom nesmírnÄ›. JasnÄ› &mdash; asi by nebyl problém zaÅ™ídit, aby se jeho nevÄ›ra provalila...
ale do nÄ›Ä•eho takového se rozhodnÄ› (!!!) pou&scaron;tÄ›t nechci... takové vítÄ›zství by nemÄ›lo smysl a navíc &mdash; já
bych neunesla ten pocit viny, Å¾e jsem udÄ›lala nÄ›co tak nepoctivého.
MÅ¯Å¾u se utÄ›&scaron;ovat tím, Å¾e takhle
domov Å¾ije uÅ¾ skoro tÅ™i roky (pÅ™edtím pracoval zase v jiném mÄ›stÄ›), Å¾e kdyÅ¾ teÄ• tedy budou spolu poÅ™ád, Å¾
nervy...ale také to mÅ¯Å¾e být úplnÄ› jinak. Na druhou stranu &mdash; vidím, jak si ho oblíbily i moje dÄ›ti, tÄ›&scaron;í se na
nÄ›j, mají ho rády a urÄ•itÄ› by jim situace, kdyby byl u nás natrvalo, hodnÄ› prospÄ›la...
PoraÄ• mi prosím co dÄ›lat, jak
celé pÅ™eÅ¾ít a neutrápit se... aÅ¾ odejde, nebude uÅ¾ asi pÅ™íleÅ¾itost se vidÄ›t, stýkat. ZÅ¯stane nám jen telefon a e-ma
mi, kudlanko, co udÄ›lat... ale prosím, takové to, Å¾e potkám Ä•asem nÄ›koho jiného... to je mi teÄ• k niÄ•emu... Jiného nechci,
navíc &mdash; nemÅ¯Å¾u svým dÄ›tem vodit domÅ¯ muÅ¾ské jak na pÅ™ehlídce... to prostÄ› nejde. Tak. To je asi
v&scaron;echno... PÅ™edem moc dÄ›kuju, STÁÅ‡A
O D P O V Äš ÄŽ : Milá StáÅˆo,
to je fakt hrÅ¯za... Ach jo...
jak si manÅ¾ela udrÅ¾et, kdyÅ¾ se kouká jinam, druhé, jak ho získat, kdyÅ¾ nemá zájem... a tobÄ› mám poradit, jak ho od té
jiné natrvalo dostat k sobÄ›? Ví&scaron;, dost jsem o tvém souÄ•asném trápení uvaÅ¾ovala, v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› tÄ› nehod
&scaron;mahem odsoudit. Má&scaron; velkou pravdu v tom, jak pí&scaron;e&scaron; o tÄ›Å¾kém seznámení se pro
rozvedenou s dÄ›tmi &mdash; a tÄ›ch pÅ™íleÅ¾itostí k seznámení opravdu není mnoho &mdash; jen málokdy se potká ten pra
na cestÄ› ze &scaron;kolky Ä•i do práce.
Já vím, opravdu je smutné usínat sama, ale nezlob se, i kdyÅ¾ vÄ›Å™ím tvojí l
musím souÄ•asnÄ› napsat, Å¾e ta jeho manÅ¾elka pÅ™eci taky usíná celý týden sama... A protoÅ¾e je je&scaron;tÄ› na mate
jejich dÄ›ti nejsou Å¾ádní odrostlí puberÅ¥áci, kteÅ™í si uÅ¾ Å¾ijí vlastním Å¾ivotem. Nejspí&scaron; jsou je&scaron;tÄ› men
neÅ¾ ty tvoje. Pravda je, Å¾e aÅ¥ je tvÅ¯j "podnájemník" jakýkoli, tuhle vadu na kráse niÄ•ím nezamaluje&scaron;: souÄ•asnÄ›
funkÄ•ním manÅ¾elství navázal vztah s tebou; tím, jak se choval a chová, v tobÄ› vzbuzoval a vzbuzuje nadÄ›ji. KdyÅ¾ to vezm
kolem a kolem, on je na tom z va&scaron;eho trojúhelníku nejlépe. Má vás obÄ›!
Sama jsi psala, Å¾e na to, abys
nÄ›jak anonymnÄ› nebo jinak upozornila jeho manÅ¾elku na svou existenci, na to Å¾e nemá&scaron;. Díky bohu, holka! UrÄ•itÄ
by tÄ› to jednou mrzelo, vÄ›Å™ mi. A &mdash; prosím tÄ›, uvÄ›dom si staré pÅ™ísloví: Ä•ím jednou hrnec navÅ™e, tím uÅ¾ vÅ
CoÅ¾ v pÅ™eneseném významu Å™íká, Å¾e kdyÅ¾ tohle udÄ›lal Å¾enÄ›, která se motá kolem miminek (v téhle situaci &mda
ví&scaron; urÄ•itÄ› i ty sama &mdash; je dost tÄ›Å¾ké být souÄ•asnÄ› perfektní spoleÄ•nicí, kreativní kuchaÅ™kou, domácí kut
navíc milenkou k neroztrhání - tak by to docela dobÅ™e mohl Ä•asem udÄ›lat i tobÄ›. A nebo, coÅ¾ také není zrovna rÅ¯Å¾ová
vyhlídka, by ti pÅ™i nÄ›jaké kolizi mohl vyÄ•ítat, Å¾e nebýt tebe, mohl být spokojenÄ› Å¾enatej, atd., atd. &mdash; zná&scaron
chlapy... A i kdyÅ¾ bys teÄ• nejspí&scaron; za nÄ›j dala ruku do ohnÄ›, prosím tÄ›, snaÅ¾ se alespoÅˆ v rámci moÅ¾ností zach
uváÅ¾livost a chladnou hlavu...
Hele, ale za co tÄ› pÅ™eci jen trochu seÅ™vu: pí&scaron;e&scaron; o svých dÄ›tech, ja
nÄ›j zvykly. Tak podívej &mdash; on je u tebe oficiálnÄ› v podnájmu. A i kdyÅ¾ spolu vlastnÄ› v souÄ•asnÄ› Å¾ijete jako milenc
nemÄ›la jsi je do toho zatahovat. Tedy &mdash; mÄ›la ho pÅ™ed nimi brát stále jen jako hodného pána, který u vás bydlí,
se kterým si sice mÅ¯Å¾ou popovídat, snad i hrát, který je na nÄ› hodný, ale: stále jsi je mÄ›la utvrzovat v tom, Å¾e je to CIZÍ
pán!!!. Dokud si, prosím tÄ›, nebude&scaron; stoprocentnÄ› jista, dokud snad nebude&scaron; mít pÅ™ímo termín svatby,
nemÄ›la bys jim plést hlavu. Ano, to je pak opravdu "strejÄ•ek sem, strejÄ•ek tam". Nezlob se, ale tohle jsem ti musela
napsat...
Já vím, ale ty bys ode mne chtÄ›la nÄ›jakou radu, jak z konopí... Podívej, Ä•tyÅ™iatÅ™icet let zase není tak mo
je&scaron;tÄ› stále mladá holka. Je plno Å¾en, které v tomhle vÄ›ku teprve o první svatbÄ› uvaÅ¾ují. TakÅ¾e &mdash; ty
utrápené Å™eÄ•i a my&scaron;lenky, Å¾e s ním ti stojí a padá tvá budoucnost, to se snaÅ¾ z hlavy vyhnat. Být tebou, opravdu
bych ho nechala jít. Má&scaron; naopak velkou výhodu v tom, Å¾e je z jiného mÄ›sta. Hor&scaron;í by bylo, kdyby byl s
tebou tÅ™ebas v práci. TakÅ¾e sejde s oÄ•í, Ä•asem i s mysli, vÄ›Å™ tomu.
Jo, a zamÄ›Å™ila bych se &mdash; pro pÅ™í
&mdash; pÅ™eci jen na "volÅˆásky&ldquo;&hellip; d@niela
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