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JAK SE VYROVNAT, JAK ZAPOMENOUT... - I.
PÃ¡tek, 11 kvÄ›ten 2007

Ahoj Danielo, kudlanky, kudlánci - moc prosím, poraÄ•te. Mám kamaráda. PÅ™ed pár mÄ›síci se seznámil se sleÄ•nou, po
mÄ›síci se k ní odstÄ›hoval a najednou je to v pytli. Nepoznávám ho. A trápí mÄ›, jak vrátit zpátky toho fajn chlapa,
pÅ™átelskýho, pÅ™íjemnýho, pozornýho...
Chlapa, se kterým se dalo povídat o v&scaron;em, se kterým mi bylo dobÅ™e - místo souÄ•asnýho morouse, vÄ›Ä•nÄ› napruÅ¾
na kterýho aby se Ä•lovÄ›k bál promluvit a ze kterýho jsou jeho kamarádi najednou zaskoÄ•ení... Bude to del&scaron;í, tak se
dopÅ™edu omlouvám, ale nechci vynechat nic, co by mohlo být dÅ¯leÅ¾ité.
My jsme totiÅ¾ pÅ™ed tím byli spolu&hellip; Já
se zamilovala, on to nikdy tak váÅ¾nÄ› nebral - spal se mnou nejspí&scaron; jen proto, Å¾e si tak Å™e&scaron;il krizi ve svým
tehdej&scaron;ím vztahu (ov&scaron;em to, Å¾e s nÄ›kým Å¾il, mi Å™ekl aÅ¾ po odchodu od té tehdej&scaron;í pÅ™ítelkynÄ
potkal tuhle sleÄ•nu, zamiloval se do ní a mnÄ› nechal, aÅ¥ se s tím nÄ›jak poperu. BudiÅ¾. To, Å¾e mi tak vyfoukla chlapa, za
kterým bych &scaron;la ten svÄ›ta kraj svÄ›ta, to uÅ¾ je teÄ• jedno, protoÅ¾e v&scaron;ecko pÅ™ebolí, snad jednou i tohle. Je
nÄ›j je najednou nÄ›kdo úplnÄ› jiný. A i kdyÅ¾ jsem ve své opatrnosti, abych nÄ›komu nekÅ™ivdila, odmítala my&scaron;lenku,
to zpÅ¯sobila tahle sleÄ•na - Å™íkala jsem si, jsem leda Å¾árlivá a sakra pÅ™ece mu pÅ™eju, aby byl spokojený a &scaron;Å¥
najednou jsem podobné komentáÅ™e zaÄ•ala sly&scaron;et i od dal&scaron;ích lidí, kteÅ™í ho znají (a kteÅ™í nevÄ›dí, Å¾e m
náma kdy co bylo).
Jen na vysvÄ›tlenou - od zaÄ•átku jsem se opravdu snaÅ¾ila být k ní pÅ™átelská, milá, nijak nepÅ™íje
Tím zaÄ•átkem myslím moment, kdy jsem ji poprvé vidÄ›la - dÅ™ív neÅ¾ on. A proÄ• "snaÅ¾ila": protoÅ¾e v okamÅ¾iku, kdy
uvÄ›domila, Å¾e ti dva se potkají, mÄ› pÅ™epadl nevysvÄ›tlitelný strach a nedÅ¯vÄ›ra. Já jsem ale ten typ, co nÄ›jakou (racioná
bezdÅ¯vodnou nedÅ¯vÄ›ru a antipatie vÅ¯Ä•i komukoli nepÄ›stuje, potlaÄ•ila jsem to tedy v sobÄ›. ProtoÅ¾e je to pÅ™ece takov
holka, Å¾e - a pÅ™ece mi nic neudÄ›lala... KdyÅ¾ se ti dva pak opravdu dali dohromady, Å™íkala jsem si: aha, tak to byl ten st
to, Å¾e k ní odejde, nÄ›jak jsem to asi pÅ™edvídala. UÅ¾ kolikrát jsem se pÅ™istihla, Å¾e si pÅ™eju, aby prostÄ› nebyla. A ta
chovám "nijak" - Å¾ádné nepÅ™átelství, ale ani sladké úsmÄ›vy a pÅ™átelské povídání.
ÄŒasem jsem pochopila, Å¾e ode
Ä•ekal, Å¾e jeho v&scaron;udypÅ™ítomný doprovod budu vítat s úsmÄ›vem a radostí a budu dÄ›lat jakoby nic, protoÅ¾e - on jí
prostÄ› neÅ™ekl. A nechce Å™íct. A mnÄ› po jednom docela stra&scaron;idelném víkendu, který jsem holt nÄ›jak pÅ™eÄ•kala
pÅ™ítomnosti, pÅ™ijel vynadat, Å¾e jí prý ani ahoj neÅ™eknu (není pravda, i kdyÅ¾ z toho jejího podání ruky je mi divnÄ› je&s
- v&scaron;ak víte, taková ta "leklá ryba", brrr), ona Å¾e pÅ™ece za nic nemÅ¯Å¾e a chudák neví, proÄ•. Fajn, ale to, Å¾e ona
neví proÄ•, je jeho rozhodnutí, je to jeho nedÅ¯vÄ›ra vÅ¯Ä•i ní (nebo nedÅ¯vÄ›ra vzájemná?), Å¾e není schopný být upÅ™ímný.
pravdu, mít Ä•isto. Do háje, ale na neupÅ™ímnosti se pÅ™ece nedá stavÄ›t, bojím se o nÄ›j, Å¾e se mu to sesype... JenÅ¾e já
teÄ• v roli toho, kdo to jeho novÄ› nabyté &scaron;tÄ›stí prý ohroÅ¾uje, on je pÅ™ece teÄ• koneÄ•nÄ› po letech spokojený, a kd
objevím v jeho blízkosti, jsem prý Å¾ivá výÄ•itka (co??? ... ale asi tedy nÄ›jak zapracovalo svÄ›domí, Å¾e to tak vidí) a kdyby
náhodou nÄ›kdo nÄ›co poznal, no to by byla tragédie.
PÅ™itom jsem se tak tÄ›&scaron;ila na ten víkend, kdy jsem sice vÄ›
Å¾e tam budou spolu, ale taky to, Å¾e ho tam tedy uvidím spokojeného, &scaron;Å¥astného, v pohodÄ›, protoÅ¾e poÅ™ád Å™
jak se teÄ• má výbornÄ›. Å½e bude Ä•as si koneÄ•nÄ› popovídat, strávit spolu pár pÅ™íjemných chvil - i kdyÅ¾ "jen" jako kama
Å¾e to bude bezva pár dní. PÅ™ijedu tam a Å™íkám si - do, ehm, hvÄ›zdy, takhle rozhodnÄ› nevypadá spokojený Ä•lovÄ›k... N
&scaron;patnÄ›. Nevím co. KdyÅ¾ jsem se pozdÄ›ji vidÄ›la se spoleÄ•nými známými, pÅ™i&scaron;la na nÄ›j Å™eÄ• - byli z je
taky dost pÅ™ekvapení, zaÄ•ali o tom sami od sebe. Myslela jsem si, Å¾e se ke mnÄ› chová divnÄ›, protoÅ¾e je na mÄ› (pro s
vlastní slabost) na&scaron;tvaný. Soukromé vÄ›ci uÅ¾ jsem nijak rozebírat nechtÄ›la, aby nemÄ›l pocit, Å¾e mu nÄ›co vyÄ•ítám
Ä•ert ví co, ale pracovním záleÅ¾itostem se Ä•lovÄ›k nevyhne.
A tak napÅ™íklad kdyÅ¾ jsem za ním jednou v pauze pÅ™i
abych ho co nejdiplomatiÄ•tÄ›ji a ne pÅ™ed ostatními upozornila, Å¾e v práci uÅ¾ opravdu pÅ™estÅ™elil (v Å™eÄ•i smÄ›rova
kteÅ™í si ho platí, uÅ¾ to zaÄ•alo zavánÄ›t arogancí, a na tÄ›ch lidech uÅ¾ bylo docela vidÄ›t, Å¾e jim to vadí), odpálkoval mÄ
jsem mÄ›la sto chutí se sbalit a odjet - a to jsem to rozhodnÄ› nepojala jako výtku, naokpak, jako nÄ›jakou zpÄ›tnou vazbu
mínÄ›né pÅ™átelské "hele, bacha, tohle uÅ¾ by mohlo být pÅ™ehnaný" a je&scaron;tÄ› s opatrným úvodem "prosím tÄ›, tohle
&scaron;patnÄ› a nechci nijak rýpat". AniÅ¾ by uÅ¾ vÄ›dÄ›l, co mu vlastnÄ› chci Å™íct, uÅ¾ na ten úvod zareagoval: "No tak to
Kristova noho... JenÅ¾e pak jsem zjistila, Å¾e podobnÄ› reagoval i na ostatní. Nejde pÅ™itom jen o vztahy k lidem, pÅ™ipadá
i ztrácí dÅ¯leÅ¾itost vÄ›ci, ve kterých je dobrý a které pro nÄ›j byly to nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í. Ztrácí se pÅ™átelskost i
profesionalita. A já uÅ¾ jsem z toho fakt zoufalá. A co teÄ• s tím? AneÅ¾ka
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