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JAK POMOCI SYNOVI?
StÅ™eda, 28 bÅ™ezen 2018

PÅ™ed nÄ›kolika lety jsem sem poslal svÅ¯j pÅ™íbÄ›h a dostal jsem radu, která mi pomohla. TeÄ• bych potÅ™eboval totéÅ¾ p
Je mu dvaadvacet, má jedenapÅ¯l roku starou holÄ•iÄ•ku se svou pÅ™ítelkyní. Té bylo pÅ™ed pár dny dvacet. Zatím se nevzali
ono to dnes není v módÄ› a taky, kdyÅ¾ nejsou svoji, tak to je i finanÄ•nÄ› výhodnÄ›j&scaron;í. PÅ™edtím mi to vadilo, Å¾e se
si Å™íkám, Å¾e to je snad lep&scaron;í.

Stalo se totiÅ¾ následující: syn je kuchaÅ™, a jak to je teÄ• v&scaron;echno promoÅ™ené chÅ™ipkou, tak ji taky dostal. A
aby zase nepÅ™i&scaron;li moc o peníze, tak kdyÅ¾ on zÅ¯stal doma, &scaron;la tam do kuchynÄ› za nÄ›j pracovat jeho
pÅ™ítelkynÄ›. Jako v&scaron;ude, v malém kolektivu, bylo to totiÅ¾ hned znát, Å¾e "nejsou lidi", protoÅ¾e onemocnÄ›li dva, ta
tam za nÄ›j nakrátko vzali. Byla tam necelé tÅ™i nedÄ›le.
Ale, seznámila se tam s jedním Ä•í&scaron;níkem, svobodným
NapÅ™ed si toho syn ani nikdo jiný nev&scaron;iml, ale pak mu to uÅ¾ bylo jasné. Dokonce zaÄ•ala chodit i veÄ•er pryÄ•,
"nav&scaron;tÄ›vovat kamarádku"". A prý podle toho, jak se pÅ™ipravovala (celá se myla, holila, dÄ›lala si vlasy, makeup),
jak se oblékla, mu to zaÄ•alo být divné. NapÅ™ed si Å™íkal, Å¾e si chce po práci jít odpoÄ•inout, tak mu to nevadilo, ale za
párkrát to bylo jasné. NehledÄ› na to, Å¾e se to ani v práci neutajilo.
Ona se teÄ• i s dítÄ›tem odstÄ›hovala ke své matce
on je zoufalý. UÅ¾ byl u právníka, na sociálce, debaty s ní k niÄ•emu nevedou. Vím, Å¾e by nejradÄ›ji, kdyby se ta jeho i s
dceru&scaron;kou vrátila zpátky k nÄ›mu, ale to ona nechce, teÄ• je prostÄ› zamilovaná do toho Ä•í&scaron;níka. Mám
vztek, rád bych synovi nÄ›jak pomohl. On je to takový velký dobrák, Sice se dovede taky rozÄ•ílit, ale asi ne na správném
místÄ›. Nechci mu zasahovat do Å¾ivota, jen poradit, pomoct.
Není to asi nic nového, to jeho trápení, to vím, ale jak
Å™íkám, rád bych, aby se tolik netrápil. Máte pro nÄ›j nÄ›jakou radu? Návod, co a jak udÄ›lat?
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