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Milá Danielo, obracím se na tebe s obrovským (tedy z mého hlediska) problémem. Mám se vdávat. TÄ›&scaron;ím se na
to, vlastnÄ› se vdát chci - abych upÅ™esnila, je to naplnÄ›ní mého snu, vystupÅˆování na&scaron;eho vztahu s pÅ™ítelem. Jsm
spolu uÅ¾ pÄ›t let, máme dítÄ›, bydlíme spolu a jsme tedy rodina i bez oddacího listu.
.
Ale o svatbÄ› jsme mluvili uÅ¾ pÅ™ed mým tÄ›hotenstvím, i kdyÅ¾ nakonec se v&scaron;e vyvrbilo trochu jinak. OtÄ›ho
dÅ™ív neÅ¾ jsme Ä•ekali; zpoÄ•átku mi bylo stra&scaron;nÄ› &scaron;patnÄ›, takÅ¾e svatba nepÅ™icházela v úvahu, potom j
mÄ›la nÄ›jaké zdravotní problémy a neschopenku s dvouhodinovými vycházkami, takÅ¾e zase smÅ¯la, no a nakonec uÅ¾ jsem
s obrovským bÅ™ichem na radnici nechtÄ›la, aÅ¾ po porodu. A pak zaÄ•alo bÄ›hání kolem miminka, starosti s mým synem z pr
manÅ¾elství, a najednou má &bdquo;miminko" rok, mÅ¯j pÅ™ítel mÄ› oficiálnÄ› poÅ¾ádal o ruku, a já souhlasila. PÅ™iznám s
Å¾e po rozvodu s bývalým muÅ¾em jsem o svatbÄ› nechtÄ›la ani sly&scaron;et, ale kdyÅ¾ se narodilo miminko, najednou mi z
být líto, Å¾e nejsme manÅ¾elé. TeÄ• se mi tedy splnilo i toto a budeme se brát, ale já jsem v koncích. DÅ¯vody jsou bohuÅ¾el
a jen praktické.
KonkrétnÄ› snubní prstýnky - jejich cena se u zlata pohybuje okolo patnácti - dvaceti tisíc, stÅ™íbrné stojí
kolem pÄ›ti tisíc, a kdyÅ¾ vezmu stÅ™íbrný prstýnek stejné gramáÅ¾e, ale nesnubní, tak za nÄ›j zaplatím zhruba pÄ›tkrát mén
se ta cena zdá pÅ™emr&scaron;tÄ›ná, vidím to tak, Å¾e prostÄ› lidé ke svatbÄ› potÅ™ebují snubní prstýnky, takÅ¾e hup tam s
vydÄ›lat co nejvíce, chtÄ›jí se vzít, tak aÅ¥ platí. PÅ™ítel má na to stejný názor, já s ním v duchu dokonce souhlasím, ale pÅ™e
- chtÄ›la bych mít hezký prstýnek, který budu nosit vlastnÄ› aÅ¾ &bdquo;doÅ¾ivotnÄ›" nebo spí&scaron; &bdquo;domanÅ¾elnÄ
a taky by se nám mÄ›l (hlavnÄ› mÄ›) líbit. I kdyÅ¾ vím, Å¾e on ho povÄ›t&scaron;inou nosit nebude, kvÅ¯li práci, takÅ¾e je to p
nÄ›ho jednodu&scaron;&scaron;í, ale pro mne to znamená hodnÄ›.
KaÅ¾dá nevÄ›sta chce být nejkrásnÄ›j&scaron;í, mít ne
&scaron;aty, pÄ›kné boty, krásnou kytku a na závÄ›r od Å¾enicha na prst navléknutý pÄ›kný prstýnek. TakÅ¾e si myslím, Å¾e
chci, aby prstýnky byly pÄ›kné a líbily se nám, tak toho zas tak moc nechci. PÅ™ítel ale Å™ekl, Å¾e za ty peníze teda Å¾ádné
prstýnky kupovat nebude, Å¾e v práci dva vysoustruÅ¾í z mosazi a budou vypadat jako zlaté. A po obÅ™adu Å¾e ho budu mu
co nejdÅ™ív sundat, neÅ¾ mi zezelená prst...
Navíc ve mnÄ› konkrétnÄ› mosazné prstýnky evokují jeden pÅ™íbÄ›h, a to m
Brali se s dÄ›dou za války, na prstýnky tenkrát opravdu nebylo, ale dÄ›da jí slíbil, Å¾e jak skonÄ•í válka, vymÄ›ní ty mosazné
krouÅ¾ky za poÅ™ádné prstýnky. Nikdy se tak ale nestalo, navíc babiÄ•ka mÄ›la s dÄ›dou stra&scaron;ný Å¾ivot; ona dÅ™ela
starala se, kdeÅ¾to dÄ›da si jen uÅ¾íval, jezdil si po rajzech s Å¾enskýma a na babiÄ•ku a syna zapomínal.
JenÅ¾e tohl
pÅ™iteli Å™íct, aby si nemyslel, Å¾e si o nÄ›m myslím to co o dÄ›dovi, Å¾e je nespolehlivý a Å¾e jen slibuje a skutek utek. As
tím docela urazila.
TakÅ¾e mÅ¯j svatební sen se pomalu, ale jistÄ› stává hororem. Dohodli jsme se, Å¾e svatba probÄ›hne
se svÄ›dky, protoÅ¾e pÅ™ítelova matka mÄ› zrovna moc nemusí a obÄ•as (po poÅ¾ití alkoholu) to dává pÄ›knÄ› najevo, o
na&scaron;e dítÄ› nemá zájem a kdyÅ¾ za ní pÅ™ijdeme na náv&scaron;tÄ›vu, tak malého ani nepochová, ani mu nekoupila
zatím Å¾ádnou hraÄ•ku, ovoce nebo cokoliv jiného, co babiÄ•ky vÄ›t&scaron;inou vnouÄ•átkÅ¯m dávají.
Ne Å¾e bych to po
chtÄ›la, na&scaron;tÄ›stí si v&scaron;echny potÅ™ebné vÄ›ci mÅ¯Å¾eme koupit sami a nemusíme být odkázaní na pomoc rodi
Ale - prostÄ› zamrzí mÄ›, kdyÅ¾ s kamarádkami a jejich stejnÄ› starými dÄ›tmi sedíme a povídáme si, a obÄ•as nÄ›která ukáÅ¾
nÄ›jaké pÄ›kné obleÄ•ení nebo hraÄ•ku se slovy, Å¾e jí to donesla pro mimÄ•o tchýnÄ›. A je&scaron;tÄ› jedno: ona se navíc sn
ze sebe &bdquo;dámu" a moje matka je pravý opak, je spí&scaron; jednodu&scaron;&scaron;í, ménÄ› vzdÄ›laná a
star&scaron;í, a taky o hodnÄ› zniÄ•enÄ›j&scaron;í. TakÅ¾e se bojím, Å¾e na svatbÄ›, pÅ™i popíjení, by mohlo dojít k nehezký
scénám. No, a my si tento den nechceme kazit niÄ•ím takovým.
SnaÅ¾ím se uklidnit, Å¾e to v&scaron;echno jsou nedÅ
vÄ›ci. Vím, Å¾e dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í je, jaký spolu máme s pÅ™ítelem vztah, jak je nám spolu dobÅ™e, rozumíme si a Å¾e m
zdravé, krásné dítÄ›, které nám dÄ›lá radost. Ale pÅ™esto v&scaron;echno se poÅ™ád nemÅ¯Å¾u smíÅ™it s tím, Å¾e budu m
nehezký prstýnek, jaký nechci. A asi jsem marnivá, ale vedle zásnubního prstýnku z bílého zlata bude ten mosaznej vypadat
stra&scaron;nÄ›...
Já vím, Å¾e ho pak mÅ¯Å¾u sundat a nenosit ho, ale kdyÅ¾ já na druhou stranu chci, aby bylo vidÄ›t, Å¾
vdaná, já chci nosit snubní prstýnek. Chci na nÄ›j být py&scaron;ná a radovat se z nÄ›ho. Navíc, kdyÅ¾ nebudeme dÄ›lat
Å¾ádnou velkou svatbu, Å¾ádné drahé &scaron;aty, cukroví, hostinu, fotografie a ostatní výdaje, tak vlastnÄ› u&scaron;etÅ™ím
a i kdyby to tak nebylo, tak nedostatek penÄ›z není dÅ¯vod, proÄ• pÅ™ítel nechce nÄ›jaké elegantní prstýnky, a já jsem schopna
na jídle a rÅ¯zných jiných výdajích tyto peníze docela dobÅ™e u&scaron;etÅ™it, jak jsem se nauÄ•ila po rozvodu.
Mu jde je
princip, Å™íká, Å¾e nebude dávat takové stra&scaron;né peníze za prstýnky, které takovou hodnotu nemají. BohuÅ¾el, zatím
jsme se ve v&scaron;em shodli, je&scaron;tÄ› jsme nemÄ›li spolu Å¾ádný zásadní rozdíl v názorech, aÅ¾ teÄ•.
Nechci vyp
jako rozmazlená Å¾enská, co neví, co za parádu by si poÅ™ídila, ale chci se líbit a chci, aby se mi vÄ›c, kterou budu mít dennÄ
na oÄ•ích a bude mi pÅ™ipomínat skuteÄ•nost, Å¾e jsem vdaná za bezvadného muÅ¾e, prostÄ› líbila. Jsem ochotna vzít si ob
kalhoty a halenku, kytici si uvázat sama tÅ™eba z kopretin, ale aspoÅˆ ty prstýnky jsem chtÄ›la mít pÄ›kné. A natrvalo, takové,
které po týdnu no&scaron;ení nezajdou, nezÄ•erná mi z nich ruka, nezÄ•ernají samotné a nebudu se za nÄ› muset stydÄ›t.
J
je moÅ¾né, Å¾e kdyÅ¾ se shodneme témÄ›Å™ ve v&scaron;em a o v&scaron;em jsme schopni debatovat a nakonec se domlu
tak, aby to vyhovovalo nám obÄ›ma, nejsme schopni to udÄ›lat u tÄ›ch zatracených prstýnkÅ¯?

Dá se to pochopit?Nebo je chyba ve mnÄ›?Jak si to mám pÅ™eprogramovat v hlavÄ›,dÅ™ív, neÅ¾ kvÅ¯li té prkotinÄ› zkazím c
ná&scaron; vztah,celé ty krásné roky?
Kasandra

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 7 May, 2021, 05:46

