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JAK SE ZBAVIT JEHO MILENKY
ÃšterÃ½, 25 listopad 2014

Milá Danielo, manÅ¾elova bývalá milenka - no bývalá - moÅ¾ná to není ten pravý termín. Ale od zaÄ•átku... po 25 letech
manÅ¾elství se objevila krize. ZpÄ›tnÄ› uÅ¾ mÅ¯Å¾u hodnotit, Å¾e jsem na ní mÄ›la urÄ•itÄ› chováním i podíl já, ale hlavnÄ› s
jeho pÅ™átelství s na&scaron;í spoleÄ•nou známou. PÅ™íli&scaron; jsem si to nepÅ™ipou&scaron;tÄ›la. Jednak jsem si mysle
Å¾e ona Å¾ije v &scaron;Å¥astném manÅ¾elství a jednak Å¾e On by mi to nikdy neudÄ›lal.

Ale ukázalo se to jako pravda v nejhor&scaron;ím provedení. KdyÅ¾ jsem se zeptala, jak dál - Å™ekl, Å¾e neví, ale opus
nemÅ¯Å¾e... Ona zjevnÄ› vÄ›dÄ›la víc, protoÅ¾e tajnÄ› opustila svého manÅ¾ela a zaÅ™ídila nové místeÄ•ko lásky. PÅ™es
neode&scaron;el.
Na radu psycholoÅ¾ky jsem ho neposlala nikdy pryÄ• a on sám nikdy neode&scaron;el. Musím taky Å™í
Å¾e jsem si aÅ¾ teprve v tom hrozném Ä•ase uvÄ›domila, jak mi chybí, jak s ním mám spojenou minulost a jak jsem s ním
poÄ•ítala i v budoucnosti a bylo mi toho hodnÄ› líto. Je mi 46 a taky jsem si Å™íkala, Å¾e uÅ¾ moÅ¾ná nikoho nepotkám a bu
smutno. ..
Zkusím to zkrátit. Po více neÅ¾ roce se s ní roze&scaron;el. Ale má asi výÄ•itky. TakÅ¾e v Ä•em to spoÄ•ívá dává bokem peníze a obÄ•as jí platí nÄ›jaké úÄ•ty, kdyÅ¾ nÄ›co potÅ™ebuje - pÅ™iveze, odveze. ProstÄ› kombinace Ferdy
Mravence a prince na bílém koni. Ona mu obÄ•as volává, co v&scaron;echno po nÄ›m dal&scaron;ího chce - nevím, mÅ¯Å¾u
se jen dohadovat.
MoÅ¾ná se s tím rozchodem nesmíÅ™ila - nemyslím, Å¾e by byla zvyklá prohrávat. Stále ho nÄ›kam
láká - spoleÄ•né akce s pÅ™áteli - a on nechce vypadat jako podpantoflák a tak hledá výmluvy, proÄ• to nejde anebo to
jednou za Ä•as jde... A já jsem z toho v&scaron;eho uÅ¾ hroznÄ› unavená a mám strach, Å¾e to takhle bude napoÅ™ád, Å¾
se z toho nikdy nevyhrabeme.
Jinak Å¾ijeme fajn Å¾ivot, trávíme spolu dost Ä•asu, skoro v&scaron;e se zdá v pohodÄ›. A
já mám v hlavÄ› poÅ™ád zasunuto - tÅ™eba je to tak, Å¾e ona na nÄ›co Ä•eká - tedy aÅ¾ rupnou nervy mnÄ› a já se rozvedu
si myslela od samého zaÄ•átku), aÅ¾ dÄ›ti dostudují, budou z domu nebo nevím co.... Nechci se sníÅ¾it k tomu, Å¾e bych se
dala do Å™eÄ•i. Navíc bych jí asi vlasy netrhala, spí&scaron; bych se rozbreÄ•ela.
VlastnÄ› se chci zeptat, jestli máte nÄ›jak
nápad, jak ji vygumovat z na&scaron;eho (jeho) Å¾ivota. Nebo naopak - jestli se na to mám vyka&scaron;lat a jít pryÄ•.
Lep&scaron;í vánoÄ•ní dárek bych jí dát teda nemohla.... sakra. Sakra. Sakra. Nemáte nÄ›jakou dobrou radu????
ANEÅ½KA O D P O V Äš ÄŽ :
Milá AneÅ¾ko,
tohle je velmi tÄ›Å¾ké, ale rozhodnÄ› ne neÅ™e&scaron;itelné. Zrovna jsem nÄ›co podobného psala jednom
mlaÄ•ochovi, který je v podobné situaci, jen po pár letech manÅ¾elství... A stejnÄ› jako jemu, i tobÄ› mohu napsat, Å¾e je to sic
docela nápor na nervy, ale není to boj pÅ™edem prohraný, to rozhodnÄ› ne.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e by byla bláhovost pouÅ¾
takové ty stále opakované rady: zaÄ•ít se lépe oblékat, zmÄ›nit úÄ•es, snaÅ¾it se ho nÄ›jak "milenecky uhánÄ›t". To
vÄ›t&scaron;inou neúÄ•inkuje, a kdyÅ¾ uÅ¾, tak opaÄ•nÄ›. Musí&scaron; vyuÅ¾ít to, co ona nemá... Ona mÄ›la tu novost mile
zajímavost zakázaného ovoce, pÅ™ípadnÄ› jeho výÄ•itky, Å¾e ona "kvÅ¯li nÄ›mu teÄ• z lásky trpí, Å¾e se kvÅ¯li nÄ›mu rozved
TakÅ¾e - zaprvé na ni nemysli, na to, co ona dÄ›lá, se vyka&scaron;li.
Ale máte spolu za ta léta urÄ•itÄ› plno jiného
spoleÄ•ného, pÅ™edev&scaron;ím to "manÅ¾elské kamarádství". A to vyuÅ¾ij! SnaÅ¾ se, abyste se spolu bavili, tedy nejen o
nutných v&scaron;edních vÄ›cech, ale mÄ›li spolu i opravdu zábavu. UrÄ•itÄ› ví&scaron;, co jsou jeho koníÄ•ky, co on zná,
obdivuje, Ä•emu opravdu rozumí. Tak se snaÅ¾, aby ti o tom v&scaron;em povídal, aby se s tebou bavil jako s bezva
kámo&scaron;em... Hele, ono to vypadá napohled jako taková zbyteÄ•ná vÄ›c, ale uvÄ›dom si, Å¾e na&scaron;i pánové
jsou v podstatÄ› opravdu jako pejskové: chtÄ›jí se dobÅ™e najíst, dobÅ™e si popovídat s nÄ›kým, kdo je bude poslouchat, pÅ™
obdivovat, s kým si mají co Å™íct, pÅ™ípadnÄ› spolu jít nÄ›kam, kde je to bude&scaron; oba bavit... UrÄ•itÄ› zná&scaron; ten h
vtip: "Má drahá, chovej se ke mnÄ› jako k psovi - dej mi najíst a pustË‡mÄ› ven!"
Ano, pánové chtÄ›jí být spokojení - takÅ¾e
kdyÅ¾ bude spokojený s tebou, bude s tebou. Jak Å™íkám - je to válka nervÅ¯. Prohraje ta, která vyÄ•ítá, urguje, vyhroÅ¾uje,
dÄ›lá scény... Ty ho za dlouhou dobu zná&scaron;, urÄ•itÄ› ví&scaron;, jak to zaÅ™ídit, abyste byli spokojeni.
A je&scaron;tÄ
jedno - ROZHODNÄš nesmí mít pocit, Å¾e je na malém dvorku, na krátkém Å™etÄ›zu a pod biÄ•em... To bys ho jako balíÄ•ek
poslala jí :-))) P.S. KdyÅ¾ tak se mi je&scaron;tÄ› ozvi, na e-mail..d@niela .
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