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STÃ•LE NA TO MUSÃ•M MYSLET...
PondÄ›lÃ-, 23 Ä•erven 2008

Milá Danielo, srdeÄ•nÄ› jsi mi blízká, pÅ™i Tvých radách... a tak po dlouhém váhání Ti i já pí&scaron;i. Ve svém vÄ›ku a
díky Å¾ivotním zku&scaron;enostem bych si mÄ›la vÄ›dÄ›t rady, potÅ™ebuji se ale spí&scaron; zbavit tíhy, kterou mám v
du&scaron;i. A tak jiÅ¾ konkrétnÄ›: Letos mi bude 36 let. Mám desetiletou dcerku, která mi dÄ›lá jen samou radost. S
manÅ¾elem jsme se rozvedli pÅ™ed dvÄ›ma lety po 10 letém souÅ¾ití (2 roky chození, 8 let manÅ¾elství).

DÅ¯vod rozvodu? Velmi zkrácenÄ›: workoholismus mého bývalého muÅ¾e a nesplnÄ›ná touha po druhém dítÄ›ti. PÅ™i p
porodu (dcerka se nám podaÅ™ila poÄ•ít hned první mÄ›síc, kdy jsme se pro dÄ›Å¥átko rozhodli a brali jsme se, kdyÅ¾ jsem by
ve 3. mÄ›síci tÄ›hotenství - chtÄ›né miminko, chtÄ›né manÅ¾elství, prostÄ› idylka), je&scaron;tÄ› na porodním sále jsem s
úsmÄ›vem tvrdila, Å¾e za dva roky tam budu rodit zas (tatínek byl u porodu).
Ale ouha. SkuteÄ•nÄ› jsem po 1,5 roce opÄ›t
lehce otÄ›hotnÄ›la, bohuÅ¾el lékaÅ™i zjistili, Å¾e miminku nezaÄ•alo bít srdíÄ•ko a tudíÅ¾ neÅ¾ije... Jak jsem to obreÄ•ela n
líÄ•it a koho to potkalo, ví, o Ä•em pí&scaron;i... Ta bolest byla hluboká nesnesitelnÄ›. V následujících letech zaÄ•al hon na
druhé miminko - vy&scaron;etÅ™ení mÄ›, bazální teploty, hormonální prá&scaron;ky, bolestivý rentgen vejcovodÅ¯... Pak
nastaly i nelékaÅ™ské metody - milování podle hvÄ›zd, podle kartáÅ™ek, babských rad i "osvÄ›dÄ•ených finaÄ•nÄ› drahých
zaruÄ•ených rad".
Jediné, co se nepodaÅ™ilo - muÅ¾ celou dobu odmítal spermiogram s tvrzením, Å¾e dcera je pÅ™ece je
je, ale kvalita spermií se bohuÅ¾el sniÅ¾uje. A postkoitální test to potvrdil. Taky jsem se trápila my&scaron;lenkou, Å¾e pÅ™i
smutné miniinterupci se ve mÄ› mohlo nÄ›co pokazit... Nakonec jsme se zaÄ•ali odcizovat, aÅ¾ to skonÄ•ilo rozvodem. Bývalý
manÅ¾el na dceru bezproblémovÄ› pÅ™ispívá, tráví spolu víkendy jednou za 14 dní a cítíme, Å¾e se jí nyní daleko intenzivnÄ›
vÄ›nuje, neÅ¾ kdyÅ¾ jsme byli pod jednou stÅ™echou.
A souÄ•asnost? Na ruce se mi tÅ™pytí zásnubní prstýnek od mého
je o 7,5 let mlad&scaron;í. Z poÄ•átku jsme se spolu jen bavili, rozebírali Å¾ivotní situace a nacházeli cestu k sobÄ› postupnÄ›.
VÅ¾dy jsem byla spí&scaron; na star&scaron;í rozumnÄ›j&scaron;í partnery a najednou se mi dvoÅ™il mlad&scaron;í muÅ¾.
PÅ™edstava, Å¾e mi v budoucnu jednou odejde za mlad&scaron;í, mÄ› drÅ¾ela zpátky. On je ale vytrvalý a rozumný. Jeho rod
jsou konzervativnÄ›j&scaron;í a tak jejich pÅ™edstava, Å¾e by si jejich syn vzal "star&scaron;í, rozvedenou s dítÄ›tem"... je pro
asi dost tÄ›Å¾ká. PÅ™itom je to o úhlu pohledu. MÅ¯Å¾ou si pÅ™eci Å™íci, Å¾e si jejich vzdÄ›laný syn vezme "finanÄ•nÄ› zaj
Å¾enu s dobrým vzdÄ›láním, prosperující prací, s bytem, s Å¾ivotními zku&scaron;enostmi, s vychovanou dcerkou, a taky Å¾e
uvaÅ™it, vyÅ¾ehlit a uklidit a být smí&scaron;kem". A proÄ• vlastnÄ› pí&scaron;i?
Rádi bychom se v krátké dobÄ› vzali, v
nové bydlení a jiÅ¾ rok "pracujeme" na miminku. A ono to nejde.... V&scaron;ech tÄ›ch 6 let marné snahy s bývalým muÅ¾em
se mi do hlavy vrátilo. TÄ›Å¾ko to mÅ¯Å¾u líÄ•it souÄ•asnému partnerovi, který je optimistický, rok je pro nÄ›j krátká doba, hned
&scaron;el na spermiogram, který vy&scaron;el naprosto fantasticky. TakÅ¾e mám mladého, chytrého, vzdÄ›laného a po
rodinÄ› touÅ¾ícího muÅ¾e a tíha, Å¾e nejde miminko je v mé hlavÄ›, v mém srdci. Po dovolené podstoupím laparoskopii.
A
psychiÄ•no?? SnaÅ¾ím se pÅ™ed lidmi hrát pohodovou Å¾enu, která je mladá, cítím se na 25 let (a prý i tak vypadám). Ale kdy
ve svém okolí usly&scaron;ím zmínku, Å¾e kamarádka Ä•i kolegynÄ› otÄ›hotnÄ›la, popÅ™eji hodnÄ› &scaron;tÄ›stí a v soukrom
propuknu v Å¾alostný pláÄ•.... SnaÅ¾ím se nezatrpknout, ale ta bezmocnost je k neunesení. Nemám uÅ¾ moc Ä•asu s
tÄ›hotenstvím...Vím, Å¾e existují je&scaron;tÄ› varianty jako inseminace, umÄ›lé oplodnÄ›ní, adopce... To poslední si zatím pÅ™
neumí pÅ™edstavit. TouÅ¾í po vlastním dítÄ›ti a Å™íká to pÅ™i kaÅ¾dé pÅ™íleÅ¾itosti. Co kdyÅ¾ si jednou uvÄ›domí, Å¾e
snaÅ¾&scaron;í mít mlad&scaron;í Å¾enu, nezatíÅ¾enou takovou touhou...?
Tyto tÄ›Å¾ké my&scaron;lenky potÅ™ebovaly
najít rozuzlení??? DÄ›kuji za pÅ™eÄ•tení, tÅ™eba pro mne nÄ›kdo najde radu...
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