Kudlanka

JE TO SNAD BIGAMIE?
ÄŒtvrtek, 19 Ä•ervenec 2007

KudlanÄ•í server vÅ¾dycky jenom proÄ•ítám, ale párkrát jsem mÄ›la tendenci napsat, kdyÅ¾ jsem Å™e&scaron;ila problémy
v&scaron;em Kudlankám známé: nevÄ›ra, ztráta dÅ¯vÄ›ry, tchýnÄ› atd. Ale teÄ• nastává období, se kterým si opravdu nevím
rady a to ani po peÄ•livém prohledání netu. Stalo se - moje kamarádka se roze&scaron;la se svým pÅ™ítelem a já jí zaÄ•ala
vÄ›novat víc Ä•asu.
S mým manÅ¾elem jsme ji brali na spoleÄ•né výlety, trávili spoleÄ•nÄ› víkendy, tÄ›&scaron;ila mÄ› její pÅ™ítomnost. Posléz
hrÅ¯zou jsem zjistila, Å¾e je pro mÄ› víc neÅ¾ kamarádka, jednodu&scaron;e - jak jsem pak zjistila - jsme bisexuální. VÄ›dÄ›la
jsem, Å¾e ani já jí nejsem lhostejná a snaÅ¾ila jsem se ji dostat do postele, ale s ohledem na mého manÅ¾ela ona odmítla.
Nastal posléze jeden krásný den strávený ve tÅ™ech a veÄ•er mi manÅ¾el oznámil, Å¾e nechce být jen se mnou, a Å¾e mu p
naprosto pÅ™irozené, být ve tÅ™ech. V urÄ•itých smÄ›rech jsem velký konzervativec a toto mi naprosto vyrazilo dech a v prvotn
&scaron;oku jsem to naprosto odmítla, ale jak &scaron;el Ä•as, tak se to nÄ›jak upravilo a nyní v podstatÄ› bydlíme ve tÅ™ech
resp. ve Ä•tyÅ™ech, protoÅ¾e s námi bydlí i tchýnÄ›, která touÅ¾í po tom, aby jí na&scaron;e pÅ™ítelkynÄ› Å™íkala maminko
mi Å™eknÄ›te - je to vztah, který sice není obvyklý, ale má to tak je&scaron;tÄ› nÄ›kdo dal&scaron;í neÅ¾ my? Nebo jsme fakt
úchyláci, kteÅ™í patÅ™í do ústavu? MÅ¯Å¾e takový vztah fungovat del&scaron;í dobu? Je nám v&scaron;em kolem tÅ™iceti a
jsme bezdÄ›tní. PoÄ•áteÄ•ní problémy se Å¾árlivostí jsme ustáli a vyÅ™e&scaron;ili, manÅ¾el se snaÅ¾í a pÅ™ítelkynÄ› také
dojem, Å¾e jim nemohu v&scaron;e vrátit stejnou mÄ›rou, nedokáÅ¾u je milovat stejnÄ›, vÅ¾dy tam jeden má pÅ™ednost... T
teÄ• se do nás mÅ¯Å¾ete pustit... LaÄ•ka ODPOVÄšÄŽ: Ahoj LaÄ•ko, Hele, nemyslím si, Å¾e by to v souÄ•asné dobÄ› mÄ
problémy - podle mÄ› jsou problémy jedinÄ› ve va&scaron;ich hlavách, resp. v tom, co má Ä•lovÄ›k nauÄ•ené, Å¾e "se má...".
TakÅ¾e pokud vám to funguje, proÄ• ne. Ale:
Snad bych vidÄ›la problém do budoucna. Ví&scaron;, berme to tak, Å¾e z
ty souÄ•ástí hlavního páru, Å¾e pÅ™ítelkynÄ› je "doplÅˆujícím" Ä•lenem. ZáleÅ¾í na tom, jak bys to nesla, kdyby se najednou s
mírnÄ› zvrtla, kdyby dejme tomu ona otÄ›hotnÄ›la (nikdy neÅ™íkej nikdy, kdyÅ¾ pámbu dopustí i motyka spustí) a "oni mÄ›li
dÄ›Å¥átko". ProstÄ› najednou bys byla na vedlej&scaron;í koleji. Byla by nejprve chudinka, postiÅ¾ená nevolnostmi, pak
chudinka, která se musí &scaron;etÅ™it, pak chudinka, která trpí, pak ta, která "dala potomka". Posléze ta, která kojí
atd., protoÅ¾e to je "její" dítÄ›...
Nevím, musí&scaron; to promyslet pár tahÅ¯ dopÅ™edu. PochopitelnÄ›, Å¾e tatáÅ¾ situac
postihnout i tebe, a zas bys mohla mít nepÅ™íjemné pocity: tobÄ› bude blbÄ›, jí ne, ty nebude&scaron; smÄ›t tohle ani tamto,
kdeÅ¾to ona ano, ty bude&scaron; neohrabaná, bolavá, s bolavýma nohama, celým tÄ›lem... KdeÅ¾to ona bude stále
pÅ™íjemná, stále k dispozici...
SnaÅ¾ila jsem se ti tu vypsat pár pocitÅ¯ - jen tak namátkou. Musí&scaron; se nad tím
zamyslet sama, sama dobÅ™e ví&scaron;, co asi bys zvládla a co ne... A pokud to je&scaron;tÄ› neví&scaron;, zkus
zapÅ™emý&scaron;let. Ber to jako smaÅ¾enici z hub. MÅ¯Å¾e být bájeÄ•ná, mÅ¯Å¾e ti chutnat, ale mÅ¯Å¾e to být taky pochu
poslední. Nechci ti do pÅ™íjemných chvil pÅ™idávat hoÅ™ké koÅ™ení, ale takový je uÅ¾ Å¾ivot. VÅ¾dy se vyplatí trochu pÅ™
dopÅ™edu, uvaÅ¾ovat s rÅ¯znými eventualitami.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e v&scaron;echno mÅ¯Å¾e naopak být bájeÄ•né, Å¾
jednou po 45 nádherných letech Å¾ít v kruhu deseti spoleÄ•ných dÄ›tí, dvaceti úÅ¾asných vnouÄ•at, s bájeÄ•nou pÅ™ítelkyní a
muÅ¾em... d@niela
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