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JAK HO ZÃ•SKAT ZPÃ•TKY?
StÅ™eda, 21 Å™Ã-jen 2015

Milá Danielo, velmi se mi líbí Vá&scaron; kritický nadhled nad nÄ›&scaron;Å¥astnými Å¾ivotními osudy a Va&scaron;e
schopnost ukázat, Å¾e lze v&scaron;e nÄ›jak Å™e&scaron;it. Mohla bych i já poprosit o Vá&scaron; názor? Zdá se mi, Å¾e
toho snesu asi aÅ¾ moc a poÅ™ád jako bych nemÄ›la dost... TakÅ¾e struÄ•nÄ›, jedná se o naprostou klasiku: já 38, manÅ¾el
2 dÄ›ti 5 a 7 let, 7 let spoleÄ•né souÅ¾ití pÅ™ed svatbou, 12 let manÅ¾elé.
A - poslední 2 roky se k nám "pÅ™idala" jeho milenka: bezdÄ›tná, 28 let, studentka. Ná&scaron; vztah byl do té doby
neskuteÄ•nÄ› pevný, provázaný, absolutnÄ› jsem si byla jistá. Ná&scaron; problém v&scaron;ak jsou dÄ›ti. Po narození
prvního se ukázalo, Å¾e budu úzkostlivá matka; vidÄ›la jsem jen dítÄ›, v&scaron;echno jsem u nÄ›j Å™e&scaron;ila
stra&scaron;nÄ› sloÅ¾itÄ›, stal se stÅ™edobodem mých my&scaron;lenek.
Zvládla jsem ale pÅ™itom dodÄ›lávat druhou
vej&scaron;ku. Pak pÅ™i&scaron;lo druhé dítÄ› a teÄ• uÅ¾ jsem vidÄ›la jen dÄ›ti, ale i pÅ™i tom jsem si udÄ›lala tÅ™etí vysok
potíÅ¾í. Zkrátka toho dokáÅ¾u zvládat souÄ•asnÄ› abnormálnÄ› moc. ZapomnÄ›la jsem jen na jediné - manÅ¾ela.
Vzdáli
mi, mÄ›l nÄ›jaké zdravotní potíÅ¾e, coÅ¾ tomu výraznÄ› napomohlo; najednou pÅ™estal s námi lehat v jedné posteli, pÅ™es
dotýkat (vadilo mu, Å¾e kojím - kaÅ¾dé dítÄ› pÅ™es dva roky), pak zas, Å¾e jsem tÄ›hotná, prostÄ› jednoho dne jsem se prob
zjistila, Å¾e naposledy jsme se milovali, kdyÅ¾ jsem otÄ›hotnÄ›la podruhé. A mÄ› taky nÄ›jak pÅ™e&scaron;la i chuÅ¥. Nelíbil
zdálo se mi, Å¾e málo pro rodinu funguje - nedokázal tÅ™eba dÄ›ti pohlídat sám, natoÅ¾ se o oba starat tÅ™eba i jen pÅ¯lden
PoÅ™ád potÅ™eboval mít nalajnováno ode mÄ›, jak a co má dÄ›lat. A kdyÅ¾ mÄ›l nÄ›kdo z nás nÄ›kam jít, tak on, nebo já protoÅ¾e s dÄ›tmi to ne&scaron;lo, jsou hroznÄ› Å¾ivé.
V&scaron;echno jsem táhla já - domácnost, manÅ¾elovu nemoc, d
Mým nástupem do práce se kolotoÄ• roztoÄ•il je&scaron;tÄ› více. ManÅ¾el nechápal, Å¾e teÄ• pracuju taky, Å¾e jsme na tom
zkrátka stejnÄ›, takÅ¾e musí i on víc zabrat smÄ›rem k dÄ›tem. To jsem mu vyÄ•ítala Ä•asto... K niÄ•emu to ale nebylo.
Je
vadilo, Å¾e jsem prý zplanÄ›la, pÅ™estala jsem se starat o svÅ¯j odborný rÅ¯st... ach BoÅ¾e, kdy? Já byla vyÅ™ízená uÅ¾ po
veÄ•erníÄ•ku:-) SpoleÄ•ný Ä•as byl jen ten s dÄ›tmi.
A teÄ• ta bolest, kdyÅ¾ jsem pÅ™i&scaron;la na jeho paralelní vztah. U
jsem si, jak moc ho potÅ™ebuju vedle sebe. Myslím, Å¾e jedna nevÄ›ra probÄ›hla uÅ¾ dÅ™ív, ale tento vztah je opravdu váÅ¾
NapÅ™ed se okamÅ¾itÄ› rozhodl, Å¾e to skonÄ•í, ale za pár dní byl u sleÄ•ny zpátky a &scaron;kemral, aby se k ní mohl vrátit
Dovolila mu to.
Nastal otÅ™esný pÅ¯lrok, kdy se snaÅ¾il zvládat oba vztahy, já napÅ™ed totálnÄ› zhroucená, ale po mÄ›sí
jsem se dala natolik do kupy, Å¾e jsem vytvoÅ™ila skvÄ›lé rodinné zázemí: bez výÄ•itek, sleÄ•na se stala pro nás oba tabu,
zaÄ•ali jsme spolu Å¾ít jako rodina i partneÅ™i. Ze zaÄ•átku se se mnou miloval rád, pak zaÄ•al zase ochládat, 3 mÄ›síce neby
nic, ale pak se na&scaron;e milování zase vrátilo, ov&scaron;em - musela jsem zaÄ•ít já.
Nakonec se z tohoto
v&scaron;eho prý zhroutila milenka a on se rozhodl, Å¾e ji nebude dál takto trápit a ode&scaron;el. K ní. Se mnou si
dohodl odluku - pÅ¯l roku bez sebe, aby zjistil, kam patÅ™í. Ve skuteÄ•nosti svÅ¯j mimomanÅ¾elský vztah veÅ™ejnÄ› pÅ™izna
v jiném mÄ›stÄ›, takÅ¾e já o tom jakoby nevím. DÄ›ti vídá ob víkend. A zdá se, Å¾e je spokojený - stesk po dÄ›tech zvládá, mÄ
odboural úplnÄ›. TeÄ• Å¾ijeme bez sebeuÅ¾ Ä•tyÅ™i mÄ›síce - a najednou zaÄ•íná usilovat o Ä•astÄ›j&scaron;í kontakt se mn
dÄ›ti a hned neodejde, lelkuje, chce si povídat... Dokonce mÄ› vyhledal i v práci pod jakousi záminkou. Máme spoleÄ•né
zájmy, domlouval si se mnou spolupráci na jednou na&scaron;em spoleÄ•ném nápadu.
Nevím, co to v&scaron;echno
znamená... PÅ™estala jsem mu totálnÄ› rozumÄ›t, nedokáÅ¾u odhadnout, co za tím je. SnaÅ¾ím se s ním mluvit zbÄ›Å¾nÄ›,
ov&scaron;em to, co mám ráda, to nedokáÅ¾u komentovat bez emocí, takÅ¾e to jsou vlastnÄ› stra&scaron;nÄ› hezké hovory
nad vÄ›cmi, které nás baví oba.
NepláÄ•u, neprosím, dávám si sakra dobrý pozor, abych byla pÅ™ed ním v dobré náladÄ›.
Ale nevím, jestli ta taktika k nÄ›Ä•emu je - protoÅ¾e on je schopný mi Å™íct, Å¾e vidí, jak v&scaron;echno úÅ¾asnÄ› zvládám
musí být s tou druhou, která ho potÅ™ebuje víc. Tak nevím - mám být poranÄ›ná laÅˆ, nebo sebevÄ›domá Å¾enská? HroznÄ›
ráda bych s ním zaÄ•la zase znova, zkou&scaron;ím zapomenou na to &scaron;patné a pÅ™edstavuji si, jaké by to mohlo
být, protoÅ¾e chyby jsem snad uÅ¾ rozpoznala... ANIÄŒKA
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Milá ne&scaron;Å¥astná AnÄ•iÄ•ko,
dost dlouho jsem nad tím pÅ™emý&scaron;lela - ne nad obsahem odpovÄ›di, ale na
tom, zda to Å™íct "na plnou pusu", nebo zaobalenÄ›, nebo tÄ› jen konej&scaron;it... Tak jak to dÄ›lají kartáÅ™ky a
nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í jasnovidky. Ale - pro to jsi mi nepsala a taky to ani nedokáÅ¾u. ProtoÅ¾e bych to brala spí&scaron; jako
ubliÅ¾ování...
Hele, kdybys nÄ›co podobného Ä•etla od nÄ›koho jiného - a mÄ›la obsah Å™íct jen nÄ›kolika slovy, co by to
bylo? Vdala se, z pÅ™ítelkynÄ› se promÄ›nila na manÅ¾elku a maminku, jen tak mimochodem i studentku a takového Ferdu
mravence - práce v&scaron;eho druhu. ManÅ¾el po sedmi letech svobodného souÅ¾ití a pár letech, kdy tÄ›Å¾ce
sná&scaron;el bÄ›Å¾ný manÅ¾elský Å¾ivot a "trapné nepÅ™íjemnosti otcovství", se odmiloval a posléze si na&scaron;el zas
jako byla ta pÅ¯vodní". A - vzal roha.
Ty se zcela pochopitelnÄ› nechce&scaron; s tím smíÅ™it, to Å¾ádná z nás, jenÅ¾e
jedinej chlap, kterého "za kaÅ¾dou cenu" pÅ™imÄ›je&scaron;, aby se k tobÄ› hezky choval, je gigolo. Ano, tomu
zaplatí&scaron; a on bude dÄ›lat to, co bude&scaron; chtít - bude tÄ› hladit, bude dÄ›tem Ä•íst pohádky, bude s tebou sedÄ›t u
televize a drÅ¾et tÄ› za ruku, pÅ¯jde s tebou do kina i na víno... Ale - bude to nájemná síla. NedokáÅ¾e&scaron; nikoho na
svÄ›tÄ› pÅ™inutit k lásce.
To, jak se on nyní chová, je pÅ™esnÄ› stav, který mu vyhovuje. Ty jsi nyní vyrovnaná, pÅ™íjem
povídá&scaron; si s ním, jednou za 14 dní to vydrÅ¾í s dÄ›tmi... co mu schází? Ani se rozvádÄ›t - a dÄ›lit o majetek a peníze nemusel, ty jsi mu v&scaron;e usnadnila a dala na stÅ™íbrném podnosu. Svou slu&scaron;nost, poctivost, lásku, ochotu
odpustit.... mj. vÄ›Å™ím, Å¾e by se mohl zase natolik vybiÄ•ovat, Å¾e by se s tebou i pomiloval, ale - pro nÄ›j by to byla jen
pÅ™íjemná zmÄ›na a povyraÅ¾ení, kdeÅ¾to pro tebe drásání rány. NedÄ›lej to, nedopusÅ¥ to, neubliÅ¾uj si.
Vím, je to t
stra&scaron;nÄ› v&scaron;echno tÄ›Å¾ké - má&scaron; v&scaron;echno na starosti ty (stejnÄ›, jako jsi to mÄ›la i pÅ™edtím), a
navíc jsi sama. Jen se svým smutným srdíÄ•kem. Ach jo... Holka, napí&scaron;u ti pár bodÅ¯ k zamy&scaron;lení - a je na
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tobÄ›, co si z toho vezme&scaron;:
- kdyÅ¾ on se chová jako rozvedený - platí ti na dÄ›ti? Kupuje jim vÄ›ci? Já vím, jsou
jen Ä•tyÅ™i mÄ›síce - ale ani ty pÅ™eci nejsou zadarmo...

- kam bere dÄ›ti, kdyÅ¾ je s nimi? Ke svým rodiÄ•Å¯m, k té své milence, má pro nÄ› vymy&scaron;lený nÄ›jaký zajímavý prog
aby si dÄ›ti s tátou uÅ¾ily?

- nechápu, proÄ• bere&scaron; v&scaron;echnu vinu na sebe - je pÅ™eci pochopitelné, Å¾e se novopeÄ•ená maminka o dítÄ›
bojí a pokud je novopeÄ•ený otec jen trochu normální, tak to chápe a snaÅ¾í se ji naopak uklidÅˆovat, pomáhat, pÅ™ípadnÄ›
pomoc nÄ›jak zajistit - jaký máte vztah vy se svými rodiÄ•i?

- mj. nÄ›jak jsem nepochopila, Å¾e byste vy dva nezvládli dvÄ› "více Å¾ivé" dÄ›ti. ProstÄ› - jemu se nechtÄ›lo, ty ses podvolila
ProÄ• jsi couvala?

- uvÄ›domuje&scaron; si, Å¾e vlastnÄ› stále jen couvá&scaron;?

- holka, neboj se svého vÄ›ku; je to super, kdyÅ¾ je Å¾enské tolik, jako tobÄ›... uÅ¾ má&scaron; v&scaron;echno - vzdÄ›lání,
kde bydlet, má&scaron; práci, má&scaron; dÄ›ti - a teÄ• se jen bojí&scaron;, Å¾e "bude&scaron; sama". PENDREK! To je
totální hloupost! Ano, jsi v podstatnÄ› nevýhodnÄ›j&scaron;í situaci neÅ¾ on, ale pokud bude&scaron; jen trochu míÅˆ
poddajná, tak má&scaron; &scaron;anci vyhrát. Ano, mohla bys toho svého "jediného" dostat zpátky, pokud bys se
chovala víc sebevÄ›domÄ›ji - ty totiÅ¾ sebevÄ›domí díky jeho jednání s tebou - má&scaron; témÄ›Å™ nulové...
A vÄ›Å™ m
Å™íkám - pokud se ti povede ho získat zpÄ›t, tak pak uÅ¾ ho chtít nebude&scaron;... Ozvi se mi, abych ti mohla konkrétnÄ›ji
poradit, potÅ™ebuju znát víc. d@niela
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