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PondÄ›lÃ-, 15 Ä•erven 2009

Ahoj Kudlanko, jsem vdaná 22 let a vÄ•era jsem se dozvÄ›dÄ›la o nevÄ›Å™e svého manÅ¾ela... Je pravda, Å¾e zmÄ›ny v jeho
chování jsem uÅ¾ nÄ›jakou dobu pozorovala, mÄ›la jsem podezÅ™ení, Å¾e se nÄ›co dÄ›je. Sám od sebe mi ale nic neÅ™ekl.
jsem na nÄ›j a on se pÅ™iznal. Byl to &scaron;ok, ale pro mÄ› i urÄ•itá úleva, protoÅ¾e nyní tedy vím, na Ä•em jsem.
Na&scaron;e manÅ¾elství nebyla vÅ¾dy procházka rÅ¯Å¾ovým sadem, ale v&scaron;echny trable jsme vÅ¾dy spoleÄ•nÄ› nÄ
zvládli.

Navrhla jsem mu, Å¾e si sednem a nalejem si Ä•istého vína; manÅ¾el souhlasil. Cítila jsem, Å¾e to i pro nÄ›j byla urÄ•itá
Å¾e o tom mluví, ale zároveÅˆ jsem pochopila, Å¾e neví kudy kam. Prý mÄ› má stále rád a moc si mÄ› váÅ¾í a neumí si
pÅ™edstavit , Å¾e by dennÄ› nevidÄ›l malého, ale s ní - s ní prý poznal nÄ›co úplnÄ› jiného. Je nám obÄ›ma 42 let a máme tep
8 letého chlapeÄ•ka, kterého jsem adoptovali a který je na nás oba velice fixovaný.
Já jsem neÄ•ekanÄ› zachovala klid a
Å™ekla mu , Å¾e ho stále miluju a dávám mu proto na chvíli Ä•as a prostor, aby si rozmyslel, co vlastnÄ› chce. Nevím, jestli
jsem udÄ›lala správnÄ›, ale nechci ho ztratit, i kdyÅ¾ mÄ› jeho nevÄ›ra moc bolí, ale poniÅ¾ovat se pláÄ•em a scénami taky
nebudu.
PORAÄŽ MI, moc prosím. Díky, Irena

ODPOVÄšÄŽ: Milá Ireno,
teÄ• jsi v takovém obluzení, snad i proto jsi pravdÄ›podnobnÄ› nebyla schopná "ztropit scénu, bre
hysterÄ•it". Je to srovnatelné s velkým úrazem. NÄ›kdo ti nesmírnÄ› ublíÅ¾il... Moje rada: nelituj, Å¾e jsi mu Å™ekla, Å¾e ho
má&scaron; stále ráda. VÅ¾dyÅ¥ je to pravda. Ale - teÄ• uÅ¾ to tak moc nezdÅ¯razÅˆuj a doporuÄ•uju, abys se chovala
spí&scaron; odtaÅ¾itÄ›ji. PÅ™ecijen, v podstatÄ› tÄ› okradl - vzal lásku, kterou mÄ›l dávat tobÄ› a dával ji jiné. TakÅ¾e není dÅ
abys mu teÄ• i nadále dávala najevo, Å¾e on je pro tebe stále ten jediný.
BohuÅ¾el, jeho vztah k tobÄ› se kardinálnÄ› zmÄ›n
láska uÅ¾ není ta, co pÅ™edtím, dala by se nejspí&scaron; pÅ™irovnat k lásce partnerské, myslím v pravém významu toho
slova. Jsi pro nÄ›j nÄ›kým, kdo s ním byl dlouhá léta, na koho je nesmírnÄ› zvyklý, ke komu má dlouhotrvající vztah. Ale - není
to ta láska, jakou bys chtÄ›la. S tou druhou poznal nÄ›co, co s tebou ne. A bohuÅ¾el, i kdyby ti nakrásnÄ› slíbil, Å¾e se s ní
rozejde, pochybuju, Å¾e by to dokázal opravdu udÄ›lat. Nikoho k lásce nedonutí&scaron;...
TakÅ¾e se snaÅ¾ odejít z boje s
&scaron;títem a ne na &scaron;títÄ›... Tedy se ctí. UdÄ›lala jsi správnÄ›, Å¾e jsi mu dala Ä•as. Scénami se opravdu nic
nevyÅ™e&scaron;í a pÅ™edev&scaron;ím bys se mu tak naopak zprotivila. TeÄ•, kdyÅ¾ jsi se zachovala tak dobÅ™e, jak jsi to
udÄ›lala, se on naopak bude cítit provinilý... Ale - zase jak Å™íkám - nevybudí&scaron; v nÄ›m ten cit, který dává té druhé.
Zvlá&scaron;tÄ› proto ne, Å¾e v jeho vÄ›ku, kdy u nÄ›j nastupuje "syndrom zavírajících se dveÅ™í" Ä•i se tomu také Å™íká "ují
autobus", milují muÅ¾i úplnÄ› jinou kvalitou. Dokonce si myslím, Å¾e je to podstatnÄ› víc vá&scaron;nivÄ›j&scaron;í neÅ¾
romantické...
Snad, vzhledem k va&scaron;emu synkovi, ke kterému (zas ti musím pÅ™ipomenout to bolestivé: jeho má
rád stejnÄ› jako dÅ™ív, narozdíl od tebe), se jeho cit nezmÄ›nil, bys mohla udÄ›lat následující: navrhnout mu,
- aby k oné druhé co nejdÅ™íve! ode&scaron;el a vlastnÄ› se stýkal jen s klouÄ•kem. Aby se k nÄ›mu v podstatÄ› choval jak po
rozvodu;
- abyste se spolu bavili nyní jen o praktických a nutných vÄ›cech, abyste va&scaron;i komunikaci omezili jen na synka a
nejnutnÄ›j&scaron;í a nejpotÅ™ebnÄ›j&scaron;í záleÅ¾itosti;
- i kdybys byla "na madÄ›ru", pÅ™ed ním se ovládej, stejnÄ› tak pÅ™ed známými, pÅ™íbuznými, v práci - prostÄ› nikomu to zb
neÅ™íkej. Nic tím neovlivní&scaron; a niÄ•emu to nepomÅ¯Å¾e;
- dej mu, po tom odstÄ›hování, urÄ•itou lhÅ¯tu - dejme tomu pÅ¯l roku, po které dobÄ› si zas promluvíte. S tím, Å¾e sama
uvidí&scaron;...
A pak, po té dobÄ›, aÅ¾ to nejhor&scaron;í trochu vyprchá, aÅ¾ pÅ™estane&scaron; na nÄ›j zírat skrz rÅ¯Å
brýle, aÅ¾ ho bude&scaron; vidÄ›t takového, jaký je (jak ho vidí i ostatní, nezúÄ•astnÄ›ní a pÅ™edev&scaron;ím nezamilovaní),
pozná&scaron;, co dál. Zatím bych nic neÅ™e&scaron;ila. Jestli to není Å¾ádný gauner, coÅ¾ si myslím, Å¾e není, mÄ›l by ti
poskytovat dostateÄ•né zázemí pro Å¾ivot tvÅ¯j i va&scaron;eho chlapce i bez nÄ›jakých tÄ›ch soudních výnosÅ¯. Zatím. Mj. st
tak se mÅ¯Å¾e stát, Å¾e tvÅ¯j manÅ¾el pÅ™eci jen (pokud mu, jak Å™íkám, nebude&scaron; dÄ›lat ani v budoucnu scény) vy
a uvÄ›domí si, Å¾e "potmÄ› je kaÅ¾dá Ä•erná" a Å¾e to tÅ™ebas sice bylo hezké, ale zas, v porovnání na vá&scaron; spoleÄ•
minulý Å¾ivot... No, mÅ¯Å¾e to pak tak být, také se to stává. Ale prosím tÄ›, nespoléhej se na to. Spí&scaron; poÄ•ítej s tou
hor&scaron;í eventualitou, pak bude&scaron; jen pÅ™íznivÄ› pÅ™ekvapena. OpaÄ•nÄ› je to vÅ¾dy hor&scaron;í...
Jo, a bud
rozhodnÄ› ráda, kdyÅ¾ se prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› ozve&scaron; a Å™ekne&scaron;, co a jak je nového. VyuÅ¾ij té krásné anonymity, k
se mÅ¯Å¾e&scaron; "beztrestnÄ› " svÄ›Å™it, nechat si poradit kamarádkami, které tu jsou a které rozhodnÄ› radí jen to, co sam
povaÅ¾ují za nejlep&scaron;í. Které nemají sebemen&scaron;í dÅ¯vod ti nÄ›jak u&scaron;kodit, ale naopak jen a jen pomoct.
PÅ™eju ti, abys tuhle nepÅ™íjemnou etapu zvládla. A - i kdyby nakrásnÄ› tvÅ¯j manÅ¾el ode&scaron;el za hlasem svého
bouÅ™livého srdce a ty jsi zÅ¯stala s klouÄ•kem sama, tak si uvÄ›dom, Å¾e jsi v podstatÄ› je&scaron;tÄ› velmi mladá, Å¾e co t
ví&scaron;, tÅ™ebas i na tebe nÄ›kde Ä•eká nová, kouzelná a naplÅˆující láska. TeÄ• na to zatím je&scaron;tÄ› ani
nemá&scaron; pomy&scaron;lení, ale vÄ›Å™ mi, Ä•lovÄ›k je uzpÅ¯soben tak, aby to o&scaron;klivé co nejrychleji zapomínal.
Tímpádem mÅ¯Å¾e v&scaron;echny ty nepÅ™íjemnosti zvládnout... a pÅ™edev&scaron;ím: zaÄ•ít znovu. d@niela
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