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PROÄŒ Å½Ã•RLÃ•M? KDYÅ½ NECHCI...
PondÄ›lÃ-, 20 Å™Ã-jen 2008

Ahoj kudlanky a kudlánci, mám problém a nevím kam jinam se obrátit neÅ¾ na zdej&scaron;í poradnu, i kdyÅ¾ je to
poprvé :-) - jsem totiÅ¾ úplnÄ› bezmocná. Ale abych vám to v&scaron;echno vypsala: je mi teprve dvacet a dÄ›sím se, Å¾e si
kazím Å¾ivot - tedy sobÄ› i mému stejnÄ› starému pÅ™íteli. Å½árlivost. Jsme spolu zhruba dva a pÅ¯l roku, a nikdy dÅ™íve jse
problém s Å¾árlivostí nemÄ›la... MoÅ¾ná je to taky tím, Å¾e tenhle vztah je opravdový se v&scaron;ím v&scaron;udy a zatím
nejdel&scaron;í (i pro partnera).

TakÅ¾e jsem se doÄ•etla, Å¾e Å¾árlivost je strach ze ztráty partnera, a ten já mám hlavnÄ› proto, Å¾e kdyÅ¾ jsem se ten
rozhodovala, jestli s ním zaÄ•nu chodit, musela jsem obÄ›tovat celý svÅ¯j dosavadní Å¾ivot - byli jsme z úplnÄ› rozdílných prost
a já mÄ›la vÅ¾dy pocit, Å¾e jsem ta, která pro ten vztah dÄ›lala nejvíc. TotiÅ¾ - pÅ™izpÅ¯sobila jsem se. Zvykla jsme si a partn
miluji z celého srdce a vÄ›Å™ím, Å¾e on mÄ› také. JenÅ¾e uÅ¾ na zaÄ•átku vztahu na mÄ› zaÄ•aly vykukovat men&scaron;í
nepÅ™íjemnosti. NapÅ™. jeho poslední dívka bydlí naproti jeho domu, pÅ™ímo si vidí na balkon... KdyÅ¾ jsem se neudrÅ¾ela
podezÅ™ení, na&scaron;la jsem v jeho mobilu esemesky pro ni, napÅ™. jak jim bylo spolu krásnÄ›, Å¾ee kdyÅ¾ jde veÄ•er do
musí se jí dívat do oken a pod. Takových vÄ›cí jsem mu odhalila desítky. Jednou i omylem poslal sms pro svou bývalou mnÄ›
(mj. bývala uÄ•itelkou na Z&Scaron;, on s ní prý spal uÅ¾ ve svých 15!!). To oslovení mÄ› dostalo... Moje zlatíÄ•ko.. No nic, vím
mám problém se sebekontrolou, Å¾e vÅ¾dy tak jednou za dva mÄ›síce se neovládnu a "projedu" mu telefon.. Ale vÅ¾dycky mÄ
k tomu nutí nÄ›jaká intuice, Å¾e se dÄ›je nÄ›co, co bych mÄ›la vÄ›dÄ›t.. BohuÅ¾el, pokaÅ¾dé nÄ›co najdu, naposledy pÅ™ed
proto jsem ted tak zniÄ•ená a pí&scaron;u sem...
No, mÄ›l tam zprávu od nÄ›jaký Å¾eny z prace: "Romanku ne,zapomen na
me, dej sanci klarce.. nemelo by to cenu.. ". A ve mne to vzbudilo nehoráznou vlnu zlosti, chtÄ›la jsem dÄ›lat jako Å¾e nic,
ale vydrÅ¾ela jsem asi 4 minuty a pak jsem zaÄ•ala breÄ•et, kÅ™iÄ•et, nadávat, vyslýchat.. PochopitelnÄ›, Å¾e prý o nic nejde
jen dobrá kamarádka z práce, moc se prý neznají.. A tak aÅ¾ do 4 do rána... UÅ¾ jsem byla z toho celá zniÄ•ená, málem
jsem umÅ™ela z pÅ™edstav, jaké se mi honily hlavou.. (Å™íkala jsem si: on je kuchaÅ™, ona sedí v kanceláÅ™i.. sejdou se ne
tajne a uÅ¾.... Cítila jsem se tak bezmocná a zoufalá, Å¾e jsem si na tu Å¾enskou vzala Ä•íslo..boÅ¾e jak já ji nenávidim!! byla
bych schopná jí pÅ™át to nejhor&scaron;í - takové a podobné jsem mÄ›la hrozné pocity, zvlá&scaron;tÄ› kdyÅ¾ vím, Å¾e jsem
normálnÄ› hodnej Ä•lovÄ›k, nikomu bych normalnÄ› nic nepÅ™ála, naopak ráda lidem pomáhám - ale tady.. Víte, do&scaron;lo
to tak daleko, Å¾e pÅ™ítel mi tvrdil v jednom kuse, Å¾e jsem fakt magor, Å¾e mezi nima nic neni - jenÅ¾e: v pÅ™edchozím Ä
lhal víc neÅ¾ stokrát... napÅ™íklad Å¾e mu pí&scaron;e máma -a pak jsem zjistila, Å¾e to byla jakási "laskonka". Taky mi Å™e
se se mnou rozejde pokud za ni pÅ¯jdu,ale ja musela zjistit pravdu..
Ne&scaron;la jsem ani do práce, protoÅ¾e jsem se
vydala na jejich pracovi&scaron;tÄ› a dotyÄ•nou paní jsem si nechala zavolat. Je jí 36, ma dve dÄ›ti, je rozvedena.. KlidnÄ› jsem
s ni mluvila, dokonce jsem aÅ¾ pÅ™ekvapila sama sebe, Å¾e mi chvílema pÅ™i&scaron;la sympatická.. Ujistila mÄ›, Å¾e jsou
kamarádi, Å¾e se znaji déle neÅ¾ si myslim, rok a pÅ¯l, nechtÄ›la mi prozradit, odkud se znaji, ale Roman je v této práci
pouze pÅ¯l roku a i kdyÅ¾ ta Å¾enská Å™ekla, Å¾e mezi nimi nic není, Å¾e si jen Ä•asto volají a pí&scaron;ou.. Tak mi to vÅ¯b
nepÅ™i&scaron;lo pravdivý - v&scaron;ak proÄ• by mi o ni nikdy nic neÅ™ekl??? pÅ™esnÄ› tahle my&scaron;lenka mÄ› ubíjí..
pak vzal svoje rozhodnutí zpÄ›t, mluvili jsme o tom a shodli jsme se. Å¾e ná&scaron; vztah nechceme ani jeden ztratit.
I
kdyÅ¾ má mÅ¯j pÅ™ítel mnoho dal&scaron;ích much, napÅ™íklad nevÄ›nuje se mi tolik jak potÅ™ebuju, pÅ™itom já mu dávám
v&scaron;echno - aÅ¾ na to moje Å¾árlení. Chce, abych mu pÅ™estala kontrolovat telefon - já to chápu (sám mi to udÄ›lal
taky,ale nic nena&scaron;el, protoÅ¾e já nevÄ›ru nesná&scaron;ím). Ted jsem si vzala Ä•as na rozmy&scaron;lenou,jelikoÅ¾
nevim, jestli vedle nÄ›j vÅ¯bec mÅ¯Å¾u dál být, protoÅ¾e vim, Å¾e kdykoliv mu mobil zazvoní, bude mi bu&scaron;it srdce
hrÅ¯zou, kdo to asi je, a uvidim jeho pohled,j ak bude s jakýmsi pobavením a aÅ¾ &scaron;kodolibostí Ä•ekat, aÅ¾ se zase
zeptám - "Kdo ti pí&scaron;e??" No, pÅ™itom já ho váÅ¾nÄ› moc miluju, ale pÅ™i pomy&scaron;lení na "jakoukoliv JI" a na to,
kolik dal&scaron;ích se mi celou tu dobu snaÅ¾í zatajit... Uznejte - proÄ• by je sakra tajil, kdyby to byly jen kamarádky,se
kterými zajde na kafe?
LidiÄ•ky, pomoc,j á se z toho snad zblázním.. nechci být chrobným Å¾árlivcem, hnusí se mi to a chci
mít &scaron;Å¥astny vztah.. A tak opravdu nevím - mám od nÄ›j radÄ›ji odejít, abych se tolik netrápila (pozitivnÄ› vím, Å¾e nen
"svatej")... nebo to mám pÅ™ekousnout a zÅ¯stat s ním dál? To opravdu nevím jestli zvládnu. Moc tedy prosím, poraÄ•te mi,
co a JAK mám dÄ›lat dál... stra&scaron;nÄ› moc dÄ›kuju za kaÅ¾dou radu.
Tak uÅ¾ pÅ™edem díky a ahoj vám v&scaron;e
Milena
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