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Předmluva
Série knih O Tereze a Tomovi vznikla v létě 2020 a zachycuje 
příběh Toma a Terezy. Jedná se o převedení deníkových 
záznamů z let 2012 – 2017 z blogu do knižní podoby. Bohužel 
však čas způsobil, že některé obrázky nejsou již dostupné 
(mimo jiné se Tereza rozhodla odstranit všechny své obrázky s
obličejem). Přesto zůstává toto povídání nejen neobyčejnou 
osobní výpovědí, ale také velkou informační studnicí na téma 
transsexuality.

Vzhledem k rozsahu je kniha rozdělena do 5 dílů.

Kristina
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Leden 2013

MBTI typologie
1. ledna 2013 v 18:44 | Tom 
1.1.2013. Úplně náhodou jsem narazil na nový osobnostní test
personalistů podle tzv. MBTI typologie. Ten název zní děsně! 
Ale výsledky jsou zajímavé.
Vypníte si 20 jednoduchých otázek a je to :)

"Jste vůdce, dobyvatel, umělec nebo bavič? Otestujte se 
pomocí osobnostního testu podle MBTI typologie a zjistěte, 
který ze šestnácti osobnostních typů jste právě Vy. Objevte, 
jaké chování je pro Vás charakteristické a pro jaké profese se 
hodíte.

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je jeden z modelů 
osobnosti. Kritéria modelu vychází z kritérií rakouského 
psychologa Carla Gustava Junga. Jsou celkem čtyři a každé z 
nich nabízí dvě možnosti: Vnímání okolního prostředí 
(Extroverze × Introverze), Získávání informací (Smysly × 
Intuice), Zpracování informací (Myšlení × Cítění) a Životní 
styl (Usuzování × Vnímání).

Celkem má model šestnáct možností - šestnáct osobnostních 
typů - každý z nich je navíc specificky pojmenován rolí 
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vzorového reprezentanta. Svůj osobnostní typ se dozvíte 
právě v našem testu."

U mě se u většiny věcí trefili přesně :)

Tak jsem se rozhodl (i pro odlehčení tohoto blogu), že sem 
vložím odkaz.

Do komentářů můžete napsat, kým jste Vy :)
Mě vyšlo, že jsem INFJ "umělec".

Moje kompletní výsledky, které nikomu necpu, jsou po 
kliknutí zde na "celý článek":
---------------------------------------------
Osobnostní typ INFJ je jedním z šestnácti osobnostních typů 
podle MBTI typologie. INFJ se označuje jako typ "Umělec".

Základní charakteristiky tohoto osobnostního typu jsou:

Leden 2013 - MBTI typologie 11
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Nejvzácnější typ, náladový snílek, pochybuje o sobě
Perfekcionista, často kontroluje věci
Výborný pozorovatel, velmi empatický
Orientován prakticky, má rád pořádek
Preferuje samotu a klid
Bohatý vnitřní svět
Upřednostňuje hluboké vztahy a bezpodmínečnou věrnost
Dává velký důraz na spravedlnost
Kroeger, Thuesenová a Rutledge uvádějí následující 
charakteristiky a doporučení:

V práci: přináší inspiraci pro ostatní a dobře míněnou 
oddanost organizaci
Profesionální rozvoj: musí pochopit, že jeho nadšení pro 
budoucí projekty může ostatním připadat nerealistické
Vedoucí pozice: používá fantazii, inspiruje morálním 
kontextem směrem ke změnám a k rozvoji
Osobnostní typ INFJ v praxi: Každý typ člověka je vhodný 
pro různou práci. Lidé s typem osobnosti INFJ vynikají 
obvykle v organizacích v těchto profesích:

HR specialista
Lektor
Manažer marketingu
Podnikový psycholog
Specialista pro rozvoj a vzdělávání
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Významní lidé s typem osobnosti INFJ:

Aristofanés - řecký dramatik
Goethe - básník
Nelson Mandela - prezident Jihoafrické republiky

Leden 2013 - MBTI typologie 13



I miss the sea - teď v lednu
1. ledna 2013 v 22:19 | Tom |  Cesty 
Tak jsem si trošku hrál se srpnovými fotkami od Baltského 
moře a konečně si je uschoval do videa...
Strašně rád fotím lidi.

https://youtu.be/SMR13AXkyTY

Jak to, že jí nechybí láska? Že jí nechybí objetí nebo 
spokojené usínání? Jak to dělá, že se jí v hlavě nevybavují 
tisíce krásných vzpomínek? To je opravdu všechny utloukly ty
hrozné? A byly opravdu tak hrozné?

Jdu se pokusit spát.
Zase se moc ptám.
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3.316.340.000 žen
4. ledna 2013 v 20:38 | Tom 
Lásku bych přirovnal k jednomu typickému českému 
mluvnickému pravidlu.
Na světě žije nyní více než 3.316.340.000 žen. (Mimochodem
mužů je o trochu víc 3.354.241.000, tj. 50,28 %, protože se 
rodí 105 mužů na 100 žen, ale zase dříve umírají...)

Kdybychom řekli větu: "Všechny ženy světa (tj. 
3.316.340.000 žen!) a jeden jediný muž, například Rudolf 
Vomáčka, si k večeři uvařili vajíčka.", už musíme písmeno "i"
ve slovese "uvařili" podřídit tomu jednomu jedinému muži, 
přestože jsou tu proti němu všechny ženy světa, včetně těch 
nejkrásnějších, nejmocnějších, nejveleváženějších... Nestačí, 
že si ta vajíčka uvařily všechny ženy světa (tedy přes tři 
miliardy!). Stačí, aby se našel jeden Vomáčka a už je tam 
měkké "i".

S láskou je to stejné.
Mám tři miliardy důvodů, proč být spolu, ale stačí jeden - a to
ten, že mě nemiluješ, jak říkáš - a vše je podřízeno tomuto 
jedinému.

Proč se nemůžeš rozhodnout stejně jako v létě 2011? Tehdy jsi
mi řekla, jaký jsem vlastně táta, jak se vlastně o rodinu 
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starám, že nepiju, nekouřím, nikoho nebiju, atd. a usoudila jsi,
že mě takového chceš.
To bylo správné rozhodnutí, protože zachránilo rodinu, vztah, 
všechno... jenže to bych nesměl trucovat já. Když už jsi 
nebyla tvrdohlavá Ty, tak jsem byl takový já :/ Ach jo.

Nezoufám. Jen se zamýšlím nad tím, jak jeden jediný důvod 
může překonat tolik ostatních důležitých důvodů, jakými jsou 
třeba zachování rodiny, když máme dítě, vyšší životní standart
všech v rodině, protože bychom měli dva příjmy, vzájemnou 
podporu (psychickou i fyzickou), protože ve dvou se to prostě
lépe táhne a což teprv ve stáří? Ale takhle? Tenhle byt jsme 
měli mít za rok splacený. Měli jsme se konečně odprostit od 
všech dluhů a žít tak, abychom se měli všichni tři dobře.

Teď se budeme mít všichni tři hůř. (Neříkám že špatně, ale o 
hodně hůř ano.) Anebo vlastně jo. Špatně. Protože je to tolik 
peněz, co nám bude chybět a co budeme vyhazovat oknem 
tam, kam bychom je spolu nikdy nevyhazovali, že je to prostě 
špatně.

Budu mít na 30 let hypotéku. 30 dalších let (tedy zbytek mého
života až do mých 66 let) budu platit měsíčně 3000 Kč, které 
jsem mohl dávat Tobě nebo Kátě, 36 tisíc korun měsíčně, za 
které jsme mohli jet spolu nějak k moři, za které jsme mohli 
kupovat maso, hezké oblečení, hezké hračky, ale musím je 
cpát nějaké bance, která mi půjčí na tenhle byt. I kdybych v 
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tom bytě byl jednou šťastný s nějakou jinou ženou, už celý 
život budu o 3000 Kč měsíčně chudší. Za těch 30 let zaplatím 
bance skoro tolik, že tenhle byt bych z toho mohl zaplatit celý
(a ne jen půlku). Mohli jsme Kačence kupovat víc věcí, mohli 
jsme se mít lépe i my, konečně jsme si mohli dopřát celá 
rodina.

Život nikoho z nás už nebude nikdy lepší.

Nabízím toho tolik, ale Ty máš jediný důvod, díky kterému to 
nepřijímáš.

Ještě je čas to změnit, ale Ty o tom nechceš slyšet.

Tak, jako se to stávalo mockrát, že jsme oba dělávali 
rozhodnutí, kterých jsme potom litovali.

Ale to si člověk uvědomí příliš pozdě. Musí se to stát, 
abychom přišli na to, kde se stala chyba.
Chybami se člověk učí ne?

Někdy ano.
Někdy mu už bohužel druhou šanci nedají.

Tak jsem vstoupil do roku, ve kterém si už na celý zbytek 
života snížím svou životní úroveň. Budeme se v tom všichni 
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plácat a nebudeme mít nikdy nic místo toho, aby Kačenka 
prožila spokojené dětství.

Říkáš, že nechceš, abych si Kačenku ze školky vyzvedával ob
den, kdy mám krátkou směnu v práci, protože prý potřebuje 
řád.
Já zase říkám, že nejsprávnější je být s ní co nejčastěji. Oba 
rodiče by s ní měli být co nejčastěji to jde. Opět se nedokážeš 
vcítit do mé situace a představit si, jak by Ti bylo, kdybych Ti 
tohle řekl já a Kačenku měl v péči také já? Bohužel nebudu 
patřit mezi tatínky, kteří na ní zapomenou a nebudou se jí 
věnovat. Štve mě každá vteřina bez ní. A Ty říkáš, že 
potřebuje řád!
Ano, potřebuje, ale není v tom snad taky řád, když jí každý 
druhý den vyzvednu já?
Říkáš, že má z toho potom zamotanou hlavu. Bojíš se, že je se
mnou příliš často. Pořád se něčeho bojíš.

A já se pak bojím Tebe.

Všichni se pořád něčeho bojíme.

Bezva život.

Tuhle cestu si vybíráš Ty. A vybíráš jí teď i nám...svojí vlastní 
dceři i mě. My dva Tě milujeme, umíme být rodina, ale Ty 
máš svůj jediný důvod a tím to hasne.
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Tak jsem se prostě zase zamyslel no. A vyvztekal. Je pátek, 
takže mám páteční euforii, že nemusím ráno vstávat do té 
stresující práce, ale Kačenku uvidím (doufám) až v pondělí, 
protože teď jí chceš mít na víkend Ty. (Respektuji to).

Dneska mám spíš vztek než aby mi bylo smutno. Vztek nad 
tou bezmocí něco s tím udělat. S tím, jaký život mě čeká. Jaký
čeká i vás! Uvědomuješ si to vůbec? (Já vím, že tenhle blog 
nečteš, takže je to jedno.)

A něvěřím tomu, že mě nemůžeš milovat. Nechci partnerku, 
která mě nemiluje, ale já to všechno prostě vidím jinak.

Odpudivé síly jsou krátké v čase, ale silnější. Zatímco 
přitažlivé jsou slabé, ale po dlouhé době vyplavou zase na 
povrch.

Ale vždycky je čas s tím něco udělat... je jen třeba vidět 
trošku dál do budoucnosti a zamyslet se nad ní.
Kdo vidí jen pálení mostů, aby už si mohl konečně 
oddechnout, dívá se jen dozadu... A některé mosty je škoda 
pálit. Protože se navíc nemusí už nikdy objevit...

Nikdy jsem Ti nebyl nevěrný, nikdy jsem Tě nebil, nenadával,
staral jsem se o vás a udělal bych pro vás všechno na světě. I 
násilníkovi nebo nevěrníkovi může být odpuštěno. Mě ne.
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Nerozumím tomu.
Je správné chovat se správně? K čemu to potom je, když to 
končí takhle?

Vidím to tak, že to mé rozhodnutí byla blbost. Ty to víš, ale už
to nepřijímáš. Ale měla bys, protože Ti v tom nic nebrání a jen
na tom získáš. (A nejen vysoký životní standart nebo peníze, 
ale taky lásku...klidné stáří...spokojenou dceru...) To je 
málo???

Neříkejte mi, že mám zapomenout. Že jí mám pustit z hlavy. 
Že si mám někoho najít, přestože v tom druhém budu pořád 
hledat ji a tím jí (té nové) budu škodit. Nemůžu si říct stop. 
Ještě ne. A pro mě za mě si ho řeknu třeba až mi bude 67. Je 
to jako s tou hypotékou.

--------------------------------------
Musím se na to dívat pozitivně!
Až mi bude 67, budu si už moct konečně užívat bez dluhů! 
Joooo!!! Jak báječné!
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Statistický večer
5. ledna 2013 v 23:35 | Tom 
V televizi pořád řve ta strašná obrovská opice, tak jsem jí 
vypnul (King Kong, né žádná herečka).
Britští vědci zjistili, že největší šance na seznámení má člověk
v sobotu mezi 21 - 22 hodinou na internetovém chatu...
Rozhodl jsem se projet všechny profily holek z okresu mezi 
18-32 lety (32 let je mé manželce) s tím, že se kouknu, která 
holka by stála za oslovení. Když nepůjdu tomu štěstí naproti, 
tak ho taky nikdy nemusím potkat, žejo?

Výsledek?
Katastrofa.

Strávil jsem tím pěknou dobu - řekl jsem si, i kdybych tu měl 
sedět až do rána... Z celkového počtu 990 profilů jsem napsal 
6 holkám (čekal jsem horší výsledek). To je úspěšnost 0,6 %.

Moje manželka nepsala nikdy místo "v" to přiblbé "w" (i když
v polštině se mi líbí). Nechci dělat kompromis, protože jsem 
ho nemusel dělat ani v době, kdy jsem poznal manželku, 
zatímco všechny mé předchozí vztahy kompromisem byly a 
pořád jsem se zabýval myšlenkou, zda je lepší mít partnerku, 
u které nad lecčíms přimhouřím oči, ale budeme na život dva 
a budeme se mít rádi nebo si stát za svým a jít se vydat hledat 
tu nejlepší, u které ty oči mít tak přimhouřené muset mít 
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nebudu... A když už jsem si myslel, že je lepší ty oči 
přimhouřit a spokojit se aspoň s něčím, přišla manželka. Ona 
byla zoosobněním mých snů a věděl jsem, že ji budu milovat 
celý život, po celých 12 let se mi strašně líbila (a líbí) a taky 
jsem věděl, že jí nedokážu být nevěrný.

Některé profily mě dneska zděsily:
- na hlavní fotce s flaškou nebo s cigárem (takový polibek po 
cigaretě nebo po pivu...ufff)
- nebo v textu, že kouří (a kolikrát i taková hezká holka!)
- sprosté komentáře (moje žena nemluvila sprostě - to až teď, 
když je naštvaná na mě :/ )
- místo krásného krčku omotaný kus hadru zvaný palestina 
(prostě se mi nelíbí, no a co)
- místo úsměvu vykulená prsa (a někdy i oči před zrcadlem s 
našklebeným obličejem)
- v textu, že je zadaná nebo vdaná (upřímnost se cení, ale do 
toho nejdu)
- tetovaná (ta krásná ramena, dekolt, krk, ruce...všechno je už 
navěky zničené...)
- s piercingem... třeba i na jazyku, brrr (ten piercing je vůbec 
hodně rozšířená věc, která kazí jinak tak hezký obličej. Je 
jako pupínek!) (nechci se tu s nikým dohadovat o jeho kráse, 
potřebnosti nebo modernosti, prostě vyjadřuju svůj názor.)
- zrzavá
- líbající se na fotkách nebo dokonce vystrkující jazyk na 
někoho, mnohdy i na polonahého muže
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- spustí se automaticky písnička od skupiny Kabát (nechci, 
aby moje partnerka měla ráda Kabáty, protože tuhle muziku 
nechci poslouchat, i když proti ní nic vyloženě nemám)
- na fotkách je jako horolezkyně, jezdkyně na koni, na surfu 
na sněhu, na moři, s puškou, s kudlou, v koženém oblečení na 
motorce, píše, že skáče s padákem... nééé...nechci adrenalin 
ani akční holku
- přestože je krásná, na fotkách je břicho v těhotenství, které 
odhalí třeba její další tetování
- na detailních fotkách jinak krásných dlouhých prstů jsou 
vidět okousané nehty, sloupaný lak na nehtách...
- je povoláním barmanka
- má příliš vystouplé lícní kosti
- je pihatá
- strašně se mračí
- má přezdívku "Mucinky.mucinky.muck.Ivetka" apod. ufff (a 
to jsem si dal profily až od 18ti...)
- má popraskané jinak krásné rty tak, že je poznat, že 
nedodržuje pitný režim a musel bych jí pořád nutit pít :)

NIC z toho moje maželka neměla a byl jsem rád. Pokud 
taková žena existovala, musí existovat ještě přeci i někde 
jinde! Bohužel né asi v tomhle okrese.
Přesto se tu dalo těch 6 dívek najít.

Možná tak tu alergii na kočky bych byl schopen 
překousnout...
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A naopak vůbec mi u dívky nevadí brýle jak jsem zjistil, 
přestože je moje manželka nenosila...

Je těžké narazit na normální hezkou milou holku. A to vidím 
jen její vzhled a pár informací. Vůbec nevím, jaká je. Ale 
když nebudu první, kdo jí osloví, tak to nepoznám. Schválně, 
jestli některá z těch 6ti napíše. (Té jedné se docela bojím :)

Mojí ženu jsem poznal ve stejné ulici, ve které jsem bydlel. 
Nehodlám se zase zamilovat do někoho z Ostravy! Naftu 
nekradu, takže bych tam neměl hlavně jak dojet. Jednou ano, 
ale opakovaně?

Některé holky jsou hezké. Ty hezké jsou většinou zadané. Ty 
nezadané většinou kouří. Ty co nekouří, se na fotkách buď s 
někým líbají nebo na lide.cz prostě nemají profil. Ty, co ho tu 
nemají ale nenajdu... :/ Náš okres má něco přes 100 tisíc 
obyvatel. Osob ve věku 18-30 zde žije přibližně 30%, tj. 33 
tisíc, z toho přibližně 16 tisíc žen. Pokud vezmu v úvahu 
dnešní výsledek 0,6 % vyhovujících, pak by jich v tomto 
okrese mělo být 96. Z toho 6 už jsem oslovil, takže je někde 
ještě 90 zbývajících mých potencionálních partnerek, což je 
dost. Z toho tak polovina bude už zadaná nebo vdaná, takže 
45. (Vtipné je, že hustota zalidnění našeho okresu je také 96 
osob / km2, takže si budu ve svých sci-fi představách 
představovat, že na jednom kilometru najdu úplně všechny :)
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Počet obcí v našem okrese je 57, takže to vychází necelá 
jedna potencionální partnerka na jednu obec. Blbé na tom je, 
že já nejsem žádný model, Schwarzenegger ani Brad Pitt, 
takže podle zkušeností z dřívějška budu počítat, že bych se 
mohl líbit tak 10% z nich. Takže místo 45 na okres už je to jen
4,5. Takže 4. Né, budeme myslet pozitivně přeci!!! Takže 5 :) 
Tak to nevím, jak jí najdu... :/
Pokud bych to přepočítal na celou republiku, kde máme 76 
okresů, pak by to znamenalo, že v celé ČR žije 3420 
potencionálních partnerek! 10% z nich je 342. Tolik obyvatel 
má třeba vesnice Černá u Bohdanče. Nevím proč mi vyjela v 
googlu zrovna tahle vesnice jako první, ale prostě vidím to 
taky ČERNĚ!

A pak že statistika nuda je!

Já chci zpátky mojí krásnou ženu.
Proč já o tom pořád dokola tak melu?

Proč každé ráno její postel stelu?
Že se na to všechno už konečně nevyse*u...?

Ježiši to je děsný. Vždyť já žádnou partnerku pořád nechci... 
Byla by chudák řešit se mnou to, co pořád řeším. Konec 
bezstarostného života. A vyhlídky? Fakt super! Hele, pojď se 
mnou životem jo? V důchodu už budu bez dluhů! Jsem bezva 
partie! Jo a musíš se taky sžít s mojí dcerou víš? Tu miluju a 
vlastně pořád čekám, že se mi žena vrátí. A vysvětlovat jí 
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svoji minulost. Ženě, která touží po mužném muži. To chce 
hodně odvahy a síly i pro ní. Tak nějak si to neumím 
představit, přestože mi chybí láska, o které jsem si myslel, že 
už jí budu mít navždycky...

Tak tudy cesta nevede.

Doufám, že tohle je ponaučením pro všechny, co nechtějí 
jeden večer strávit zjištěním, že ideální partnerka, kterou 
ztratili, už neexistuje... Kéž by to tak zjistila i ona...
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Ráno po statistickém večeru
6. ledna 2013 v 9:00 | Tom 
Do dvou v noci se tu zabývám 990 profily jiných žen, aby mě 
můj milý zatracený mozek potom odměnil opakovanými sny 
o manželce. Bohužel krásnými, jako vždy. Nemůže vymyslet 
něco, co by mi to usnadnilo (třeba že se na ní naštvu apod.)?
Během těch snů zjišťuji (protože to pár vteřin po procitnutí 
ještě vydrží), že "to ze mě spadlo". Pocit, který už neznám. 
Manželka se vrátila, řekla, že to zkusíme atd. atd. A do toho 
ještě v dalším snu erotika o ní a pak mějte krásnou neděli :/

Jdu to sem napsat, abych si ulevil a vyskočí na mě článek: 
Děti mého muže mě nenávidí

No číst to ani nemusíte, protože všichni víme, jak to je těžké a
jak to asi dopadlo. Ty děti novou "mámu" přijaly až po 10 
letech (to už byly dospělé a měly svůj život).

A hned pod tím: V porodnici mi manžel oznámil, že je gay

Nikdo to nemá jednoduché.

Buď si budete vážit vašeho vztahu (pokud nějaký máte) a 
uvědomíte si, že pokud je tam nuda, je to vlastně ještě pořád 
ta dobrá varianta, se kterou se dá něco dělat, nebo se na nudu 
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vykašlete a můžete prožívat něco jako my... To je potom ten 
správný adrenalin. Garantuju vám, že je po nudě!

Jo a ještě něco.
Když vám vezmou dítě, podle mě se s tím nemůžete smířit 
nikdy.
Dítě, se kterým jste si denně hráli, koupali ho, vymýšleli 
výlety, hry, utíkali každý den kvůli němu z práce domů a 
najednou tu není... To si můžete říkat co chcete, přesvědčovat 
se o čemkoliv, začínat jakýkoliv nový vztah, ale tohle už vás 
bude strašit po nocích celý život...

Jdu odstrojit stromeček.
Tak jsem ty Vánoce nějak přežil. A teď přežít výročí 
seznámení (9.2.) - to loňské jsme si ještě navzájem něco dali a
vzpomněli si oba - ještě 9.2. se to dalo zachránit!, narozeniny 
dcerky, Velikonoce (1.4.), manželky narozeniny, výročí svatby
a už zase Vánoce...
Jo jo, minulosti se nezbavíš...

-----------------------------------------
10:59
Tak mi odepsala první slečna... nevšiml jsem si bohužel, že 
má v ikoně profilu list marihuany :/ Ale odpověď byla jinak 
moc milá. Možná až moc, že jsem to nečekal. Tak jsem jí zase
mile odpověděl a na konec připsal otázku, jestli kouří (protože
to tam nemá uvedené, což podle mě znamená, že ano).
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A do toho se mi začalo strašně stýskat po Kačence. Už týden 
jsem jí neviděl a manželka mi teď odepsala, že mi jí dá až v 
pátek (na celý víkend). Přitom příští týden mám v pondělí, ve 
středu i v pátek jen do 14 h. a mohl bych jí vyzvednout ve 
školce. Ale hold by v tom neměla řád! :/ Blbost.

19:01
Tak nic. Ta slečna je kuřačka. I když hezká, ale to je tak 
všechno. Někdy to poznáte už z první věty, že to není ono...

Aspoň to nemusím řešit.
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Táta
6. ledna 2013 v 13:46 | Tom 
Zdálo se mi o tátovi, že jsem s ním u moře a že se potápím pro
mušle. Bylo to jako před lety. A mně bylo fajn.
V tom se na mě z úkrytu vrhla ohyzdná chobotnice. Přitiskla 
mě ke dnu a odporně studeným a slizkým chapadlem mi 
šátrala po obličeji. Otevřel jsem oči. Všude kolem byla 
podivná bílá mlha. Divný pocit v obličeji nezmizel. Posadil 
jsem se. Do klína mi dopadl pytlík s mlékem a do očí mě 
udeřilo sluneční světlo. Rychle jsem je zase zavřel a snažil 
jsem se přivolat si zpátky tátu. Od té doby, co od nás odešel, 
ho vídám strašně málo. Vlastně jenom o prázdninách.

"Má teď jinou rodinu", říkává máma. Ale na mě je moc hodný
a snaží se mi všechno vynahradit, jak často říká.

"Klid, klid, už je to v pořádku," uslyšel jsem nad sebou tichý a
uklidňující hlas. Nepatřil tátovi, ale byl mi odněkud 
povědomý. Rychle jsem otevřel oči. Nade mnou se skláněl náš
školník pan Šimerda a povzbudivě se usmíval.
"Můžeš vstát? Zkus to," podal mi ruku.
"A stav se někdy na kus řeči," poplácal mě místo dlouhých 
řečí po zádech. "Seš správnej kluk."
Zase jsem si vzpomněl na tátu. Jak je to dlouho, co jsme spolu
takhle seděli? S panem Šimerdou mi bylo moc dobře. Bylo by 
to fajn, mít ho za tátu.
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Tohle je napsané v jednom výtisku časopisu Ohníček z r. 
1988, který jsem si schoval, protože tam otiskli můj kreslený 
obrázek, jak sedím nad mikroskopem a zkoumám rostliny. 
Narazil jsem na něj - normálně na mě vypadl a otevřel se na 
téhle povídce s názvem Táta, když jsem vyhrabával poslední 
kusy dámského oblečení, které tu mám a které se od srpna 
neprodaly. Dám je ségře. Už je jich jen pár. Ttady je už 
nepotřebuji.

A ten článek o tátovi... takhle to vidí děti... :/

Ne a ne se mi ulevit.

Leden 2013 - Táta 31



Vzpomínání na zabedněné
6. ledna 2013 v 19:04 | Tom 
Přesně, jak řekla Anička, kamarádka z let před manželkou, 
která se po 10 letech rozvedla o rok dříve než já a zůstaly jí 
dvě děti: "Proč jsou ti naši partneři tak zabednění?!"

Vrátila by se ke svému partnerovi, ale ten má už svůj život - 
novou ženu, novou rodinu. Přitom iniciátorem byla ona.
Proč jsou někteří partneři tak zabednění? Proč jsou tak 
nepřístupní jakýmkoliv rozhovorům? I těm nejobyčejnějším? 
Netožpak těm důležitým? Proč si nenechají nic vysvětlit? A 
staví před sebou neprostupnou zeď, kterou nám nedovolují 
překročit, přeskočit ani proskočit, přitom je to tak jednoduché.

Zabedněnost není zlá vlastnost. Je to jen obranný 
mechanismus.

Měli jsme si oba říct: "To všechno zvládnem a budeme v 
pohodě. Jen mě už z ničeho nevynechávej."

Pár smsek z předvánoční doby pro Tebe, které jsem Ti nikdy 
neodeslal:
Úterý 27.11.2012
Mávání z okna, když jdeš do práce, čekání na Tebe před prací 
a pak spolu domů, večerní čaj u televize, celých 11 let každý 
večer pusa na dobrou noc, usínání se spojenými dlaněmi 
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navzájem, "krásné ráno maminko a tatínku!"... noc v bouřce 
pod stanem u rybníka, objetí na "Klíčku", společná noc v 
domě Tvojí mamky, cinkání Ježíška v našem bytě, 
bezstarostný večer propovídaný v naší posteli, společné 
sprchování a objetí, které mi tak chybí... Tohle už nikdy 
neprožiješ! Copak Ti to nechybí? Tohle dělá život krásným. 
Sytý hladovému nevěří. Už rozumím, proč někteří lidé tak 
touží po objetí...jaká je v něm síla... Když vidím ty mladé 
páry, které se drží za ruce...říkám si... "Vždycky to začíná tak 
hezky!" Ale my nemůžeme začít znovu. Nám už nikdy nebude
dvacet. Začátek už byl... A byl náš. Nikdo nám ho už 
nevezme. Jen ten konec po 12ti letech prostě ještě neměl 
přijít... Uznal jsem chybu, odstranil důvody zániku našeho 
vztahu, snažím se jak můžu, jsem připravený Vás milovat do 
konce svého života, podruhé už tu samou chybu neudělám, ale
Ty mi nevěříš... rozumím Ti, můžu si za to sám, ale Ty jsi bez 
emocí, bez úsměvů, bez vlídných slůvek. Nenávidíš mě. A 
možná ještě dlouho budeš. A tak si čekám. Pojď, dáme si 
spolu čaj. Sedneme si spolu a jen tak popovídáme. 
Bezstarostnost skončila. Pro oba. Teď už je to na Tobě. Já 
jsem připravený plnit dál Tvé sny...

(Pokračování po kliknutí na "celý článek")

Středa 28.11.2012
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Vždycky, když vidím maminku s kočárkem, vzpomenu si na 
Tebe, jaká jsi byla starostlivá a pečlivá maminka. A taky 
krásná! Přál jsem si mít ještě jedno mimčo... ke Kačence. 
Musím zaměstnávat mozek. V práci to jde, tam je stres, tam se
nestíhá myslet na to, jak mi chybíte. Musím pořád něco dělat, 
jinak jsi zase tady...se svými krásnými blond vlasy, které 
občas vidím z auta ve městě, ale nejsi to Ty... se svou ladnou 
chůzí, se svým hlasem, který mě 12 let uklidňoval... Už půl 
roku ho neslyším a není to jen Tvůj hlas, po kterém tu zůstává
prázdno...
Když prý člověk zemře, mozek ostatních tu informaci po čase 
zpracuje tak, aby se z toho nezbláznil a "zasune" ty 
vzpomínky hluboko tak, abychom mohli dál žít. Ale Ty žiješ. 
Můj mozek nikam nic nezasouvá. Jsi tady. Všude. Mluvím s 
imaginární osobou, mívám halucinace, které mě uklidňují, 
protože slyším Mášu, Káťu nebo i Tebe...

Čtvrtek 29.11.2012
Myslím, že člověk by měl potkat svou životní lásku v době, 
kdy je mladý. Třeba v období dospívání, chození na vysokou 
nebo čerstvě po škole. Poznat toho druhého v této 
bezstarostné době a začít ve dvou zjišťovat, co je život, 
získávat nové zkušenosti ve dvou a budovat tak historii, 
kterou už nikdo nikdy nezmění ani nemůže zopakovat. 
Samozřejmě, že láska se může zrodit i v pozdějším věku, ale 
už to nebude ta nejhezčí varianta. Vím, že láska je vždy 
krásná, ale myslím tím to, že mladí jsme jen jednou. 
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Pamatuješ, jak nás před lety zastavila na chodbě v nemocnici 
jedna babička? Řekla: "Slečno a mladý pane, vy se k sobě tak 
hezky hodíte!" Vidím to dodnes. Byl jsem ohromně pyšný. 
Vždycky jsem byl na Tebe pyšný. Byla jsi ta nejkrásnější 
holka ve městě a byla jsi moje. Byla jsi mi věrná a milovala 
jsi mě. A já jsem si toho nevážil. Neposloucháš mé omluvy, 
mé sliby, má odhodlání, mé pocity ani mé sny. Jsi tak bez 
emocí, že si s tím nevím rady... Zítra je pátek, konečně se 
vyspím. Těším se na Kačenku, jak spolu půjdeme v neděli na 
rozsvícení stromku na náměstí u vás. A Ty s námi jít 
nechceš...

Úterý 11.12.12
Všechno co udělám, dělám špatně. Všechno co řeknu, 
označuješ za provokaci. Mračíš se na mě. Nevím, jak s Tebou 
mluvit. Vyzkoušel už jsem všechny způsoby. Snažím se, ale s 
Tebou se mluvit nedá. Celou cestu jsme si s Kačenkou v autě 
zpívali, těšila se, jak vyskočí z auta a vybafne na Tebe. 
Schovávala se za mnou. Otevřela jsi dveře, zamračila ses a 
zatímco na Tebe Kačenka nadšeně vybafla, Ty jsi jen 
prohodila, ať už jdu, že pospícháš. Nemohl jsem jí ani sundat 
botičky. Těšíme se na Tebe oba, ale Ty na nás ne. Vadí Ti, že 
už půl roku bydlíš v jednom malém pokoji u Tvé mamky, že 
nemáš prostor ani soukromí. Přitom tenhle náš byt byl půl 
roku prázdný. Vyhnala jsi mě z něj a za tři dny ses 
odstěhovala k mamce a teď Ti vadí, že tu jsem. Že nemůžu 
bydlet u mamky, které jsem neplatil nájem, protože na to 
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prostě nemám, že mi vadí cigaretový kouř a v noci taková 
zima, že i v létě jsem musel spát ve svetru. Všichni s Tebou 
soucítí, že potřebuješ už peníze na nový byt, že takhle žít 
nemůžeš. Ale tenhle byt byl celý Váš. Měl bych Vás blízko, 
ale Ty utíkáš. Pro Tebe neexistuju. Omluvil jsem se, uznal 
svojí chybu, změnil své cíle, svůj život, jsem to zase já se 
vším všudy, miluji Tě a miluji Kačenku, napsal jsem Ti tisíce 
důvodů, proč být rodina, proč se mít zase rádi, ale Ty mě 
nenávidíš, už ani nevíš proč. Každou noc celý ten půlrok se 
probouzím hodinu co hodinu, k ránu každou čtvrthodinu. 
Bojím se zítřku, že se tenhle byt prodá. Že to do 13.2.13 
nestihnu se svojí hypotékou. Že budu muset kupovat nějaký 
pitomý malý byt, abych jednou (až někoho zase potkám nebo 
až se vrátíme k sobě my), musel zase jako tenkrát před 10 lety
hledat nějaký větší byt 3+1, zase řešit jeho koupi, stěhování... 
Hezčí byt v Lípě neexistuje! Tenhle je náš, tady jsme 
překonali všechny starosti i problémy a Ty tu být nechceš. 
Chceš malý byt. Máš svou vizi, po které jdeš hlava nehlava. 
Neuvažuješ racionálně. Mluví z Tebe nenávist vůči mě, 
zatímco já bych Tě nejradši při každém setkání pohladil. 
Necítíš potřebu lásky. Jak můžeš být tak chladná? Jen se 
mračíš. Dal bych Vám všechno na světě. Ale věřím na 
znamení. A pokud zítra mají přijít zájemci o byt, pak to tak 
má být. Je to něco, co nedokážu ovlivnit a ani nesmím, 
protože Ty potřebuješ peníze co nejdřív, pokud možno hned. 
Do konce roku nejlépe. To Ti stejně žádná banka nedá. 
Kdybych měl milión, dám ho celý Tobě. Nepotřebuji nic. Jen 
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vás dvě... Měli bysme být rodina. Měli bysme si odpustit. 
Měli bysme začít žít... Tohle je špatná cesta...

Čtvrtek 13.12.12
Rodinu ničím nenahradíš. To není z mé hlavy, ale je to pravda.
Ale k čemu mi to je, že to vím? Vím to už dávno... Kdybych 
tenkrát šel s Tebou k tomu psychologovi, bylo by vše teď 
takové, jaké bych si přál. On by nás posunul tam, kam jsme 
potřebovali. Ale nejdřív jsem neměl problém já, teď ho zase 
nemáš Ty. Jsme jak blázni. Do smrti si to budu vyčítat. 
Pamatovat si 4. červen 2012, kdy jsem večer musel odejít. 
Kačenka spokojeně spinkala v obýváku, protože se bála 
usnout ve svém pokoji a vůbec nic netušila... ten obrázek 
vidím dodnes. Pronásleduje mě, stejně jako milión jiných 
obrázků spokojené rodiny. Říkáš, že než nefungující rodina je 
lepší žádná rodina. A já zase říkám, že lepší než nefungující 
nebo žádná rodina je pokus o to všechno spravit, aby ta rodina
byla zase rodinou. Rodinu ničím nenahradíš. Nemáš jí ani Ty, 
ani já. Potřebuji, aby sis vyzkoušela všechny fáze rozchodu, 
aby sis uskutečnila svoje sny o vlastním bydlení, aby sis našla
někoho nového, kdo Tě bude milovat a zkusila s ním žít. Prý 
se říká, že mám čekat maximálně 1 rok. Protože jinak si 
nebudu užívat života. Ale jak si mám poručit Tě nemilovat? 
Snažím se, ale nejde to. Myslím si, že to musí přijít samo. A 
tak čekám.

Sobota 15.12.12
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Staří lidé ve starých pantoflích na křesle v nemocniční 
chodbě, jejich smířený pohled a ruce, které toho mají tolik za 
sebou, tolikrát je za ně drží jiná dlaň, aby nebyli sami - mi 
každý den v práci připomínají, že jednou budeme staří, že 
jednou budeme někoho potřebovat, že jednou můžeme litovat 
něčeho, co jsme neudělali a neměli jsme to štěstí jako ti, kdo i 
stáří prožijí ve dvou. Neměli bychom se zabývat prkotinami, 
které nám berou to hezké. Měli bychom žít a vážit si každé 
chvíle s někým, koho milujeme. Jednou na tom křesle budeme
sedět i my a už neuděláme nic. Rodina má být rodina a láska 
tou nejsilnější silou ve vesmíru. Žádná nenávist nebo hrdost ji 
nemá co překonávat. Čekáme na to své štěstí a když ho 
dosáhneme, pomalu ho zase ztrácíme, neumíme něco udělat, 
protože jsme jenom lidé - chybující, ale přesto milující a 
milovaní. Nedostáváme k životu manuál. Proč se mračit? A 
proč pořád říkat, že vše, co udělám, je špatně, zatímco já mám
strašnou touhu jí pohladit po tváři? Teď vůbec není čas na 
přemýšlení, teď se má spát. Tak dobrou noc. Spi. Já si jen tak 
povídám. Ty stěny mě tu totiž neposlouchají...

Neděle 16.12.12
Chtějí přesvědčit hladového, že nemá hlad. Říkají mu, ať se 
tím netrápí, ať žije, ať dělá něco, aby hlad neměl. Ale dokud 
bude hladový, toho strašného pocitu se nezbaví. A tak se 
hladový najedl...
...toužím po lásce, po objetí, po rodině... po své rodině... 
Jediný člověk, který to může změnit říká, že já už nemám 
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žádnou svou rodinu, žádnou lásku a ani objetí ať nečekám. 
Přemýšlím, jak to udělat, abych se zbavil starostí, zatímco 
zůstanu hladový...

Pondělí 17.12.12
Potřebuju přijít z práce a postěžovat si někomu. Potřebuju 
vyjádřit své obavy, jestli to zítra zvládnu. Nemocnice 
propouští na svátky ležící pacienty a já nemám volné sanitky. 
Zítřek bude hrůzstrašný - jestli to přežiju, tak přežiju už 
všechno. A do toho ta důchodkyně, co dělá z komára 
velblouda každou chvíli - to je masakr :( Potřebuju se k 
někomu přitisknout, chytnout ho za ruku, usnout u něj, 
povídat si s ním - i o jeho starostech a nemyslet tak na svoje. 
Chybíš mi. Neumím žít sám. Za těch 12 let jsem si odvykl. 
Vlastně jsem si na samotu nezvykl ani nikdy předtím. Byl to 
jen zoufalý čas hledání, tápání a plácání se na místě. A tam 
jsem teď zpátky. A do toho řeším práci, ten šílený stres, kdy 
nemůžu ani jíst ani nestíhám pít (přestože dodržuju pitný 
režim vždy tvrdě), nemůžu spát, budím se s hrůzou v očích a 
ještě řešit byt... Co je na tomhle životě fajn? Kačenka... a 
tamta Jaruška, kterou jsem znal kdysi. Né ta, co se na mě 
mračí. Aspoň se mi trošku ulevilo, že jsem Ti to tu mohl 
napsat sem. Do prázdna. Do ticha. A Vánoce na krku :/ Ještě, 
že každý den má jen 24 hodin a ty musí skončit. Potřebuji 
zažít něco veselého (nejen ve chvílích, kdy jsem s Kačenkou),
potřebuji mít víc jistot, potřebuji Tebe. Pro jediné pohlazení 
šel bych světa kraj...
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Pondělí 17.12.12
Dokud budu dveře pomalu otevírat s tím, že je za nimi naše 
kočička, dokud se budu každý večer vyhýbat jejím miskám s 
vodou a granulkama, přestože tam už půl roku nejsou, bude to
pořád stejné. Stejně tak tu vidím Tebe, usínající Kačenku i 
všechno, co dělalo naší šťastnou rodinu. Snažím se toho 
zbavit, ale pak ty dveře zase stejně nevědomky otevřu 
pomalu... abych jí nebouchl do hlavičky...aby neutekla na 
chodbu... Těším se, jak si jí pohladím, ale žádná kočička 
nepřichází. Nikdy nepřijde. Vím to a přesto jí tu vidím. Asi 
mám zase ty své halucinace...

Středa 19.12.12
Všechno je vpořádku, protože všechno je na začátku. Pády, 
rozchody, vracení se k sobě... to všechno je vpořádku, když 
jste na začátku, když je vám 18, 19, 20... Do každého vztahu 
jdu s tím, že bude trvat věčně. Jinak by to nemělo smysl. Je 
potřeba do toho dát všechno. Emoce, radost, energii. Ono se 
nám to vrátí. Já vím, že se lidé rozchází. A taky vím o všech 
těch důvodech. Ale taky vím o důvodech, proč se nerozcházet.
Nebo proč se vracet. Já už nejsem na začátku. Jsem násilím 
vytržen z reality, ze splněného snu, z života, který měl 
pokračovat, ale nepokračuje. Nevím, co dělat. Zkouším různé 
způsoby a cesty, ale jediné, co mi pomáhá usnout je říkat si 
stále dokola: "Jsem šťastný, jsem šťastný, jsem šťastný..." 
Cítíme se totiž tak, jak se chceme cítit. Dokud si budu 
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opakovat, že jsem nešťastný, neusnu. Co na tom, že to není 
pravda. I tak se dá mozek oblbnout. Na Štědrý den asi v práci 
nebudu, nakonec mi službu nedali. Škoda. Nevím, kam mám 
jít. Nechci být nikde. Tak jako nechci existovat, ale musím. 
Vyplivli vás zkrátka na tento svět a vy už to tu musíte vydržet,
ať chcete nebo ne. Protože máte závazky, máte naději ...nebo 
spíš víru... Že nevěříte v Boha? Ale začnete se modlit. 
Zkoušíte prostě všechno. A ono to nepomáhá. Nic se neděje. 
Ale víru vám nikdo vzít nemůže. Ani nařídit, abych věřit 
přestal. Na Štědrý večer vám přivezu pár dárků. Hlavně 
Kačence, ale i pro Tebe mám. Budeš se zase mračit, budeš 
naštvaná, budeš chtít zavřít dveře co nejdřív, protože Ti je 
zima a ani mě nepustíš dovnitř. Ale já tam stejně přijedu a 
budu věřit, že mě dovnitř pustíš aspoň na chviličku... když se 
nechceš pořád vrátit domů i s Kačenkou do uklizeného bytu, 
ve kterém bysme měli prožít normální klidné Vánoce. Ty 
nejhezčí v životě, protože si konečně budeme vážit toho, že 
jsme zase rodina. Že máme vedle sebe někoho, koho 
milujeme. Vím, že jsi v jiném světě. Přesto Ti tu píšu tohle. 
Nemůžu si přikázat. To musí přijít samo. Nechte mě věřit...
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Druhý pokus
7. ledna 2013 v 16:33 | Tom 
Ptal jsem se párů, které jsou spolu už dlouho, jak to dělají, že 
se pořád mají rádi.

A víte na čem se všichni shodli?

"O všem spolu mluvíme. Nic si nenecháváme pro sebe. Když 
mám problém, řeknu mu o tom. Když má problém partner, 
řekne o tom mě a zase o tom spolu mluvíme. Když něco chce,
řekne mi to a já mu to dovolím, protože vím, že on to příště 
dovolí mě a víme jeden o druhém. Nejhorší je, když někdo 
něco skrývá."

Muž a žena spolu musí mluvit.

Jak začnete něco skrývat, jak přestanete mluvit, jak se 
přestanete ptát (i na maličkosti typu: "Jak bylo dnes v práci?")
je konec.

Ty páry nejsou ideální. Ale mezi sebou pořád cítí lásku. Vědí, 
že není důvod to měnit. Proč taky?
Kolikrát jsme si říkali, že ty páry spolu dlouho nevydrží, ale 
ono je to jinak. Je to postavené na úplně jiných základech.
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Tak spolu mluvte! Bez zábran a o všem. Šokovalo mě, o čem 
všem si některé páry povídají. Hned jsem věděl, že u nás to 
takhle nefungovalo. Je fajn to zjistit - i když pozdě. Protože v 
tomhle životě ke mě přijde pravděpodobně někdo, kdo 
všechny tyhle mé poznatky, rady a poznání dostane hezky 
zužitkované v praxi.

Druhý pokus má vždycky větší šanci na úspěch.
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Jako droga
7. ledna 2013 v 19:02 | Tom 
Začnu chodit do práce zase pěšky. Jako dřív do té předchozí 
přes celé město 40ti minutovou procházkou tam i zpět 
(protože autem jezdila manželka i do školky a pak někdy i pro
mě). Stejně nikam nespěchám. Kouknu se na naše krásné 
náměstí, zapřemýšlím si, vyvětrám se, třeba někoho potkám :)

Vrátil jsem se z procházky na čerstvém vzduchu, abych si 
trochu vyčistil hlavu a na něco jsem při ní přišel.

Přistihl jsem se totiž, že myslím úplně normálně na krásné 
ženské nohy. Že si je představuju nahé v sukni a v ten moment
se mi mozek jakoby zaplnil touhle hezkou představou a 
najednou ze mě spadla i ta nekonečná tíž u srdce. Sice jenom 
na chvilku, ale fungovalo to.

Vzpomněl jsem si, jak jsem kdysi před lety odpovídal v mailu
jedné slečně na otázku, proč nosím silonky. Snažil jsem se 
pochopit sám sebe a najít důvody, které mě k tomu nutí, 
protože to najednou byla výzva nad tím přemýšlet, protože tu 
náhle byl někdo, koho to zajímalo (a nebyla to bohužel moje 
manželka, která o tom v té době nevěděla, i když vědět měla).

Tenkrát jsem přišel na to, že kdykoliv mám silonky na sobě, je
mi dobře. Najednou nemyslím na to špatné a jsem pozitivně 
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naladěn, čímž přenáším tu dobrou náladu vlastně dál. Silonky 
byly jako taková moje povolená droga. Stačilo si je vzít a 
věděl jsem, že celý den budu v pohodě...

...jo, ono to tak fungovalo, jenže on to byl takový ventil, na 
který jsem si zvykl. Děláte něco neobvyklého, je to příjemné 
(protože ženské nohy se mi prostě líbí a všechno s nimi 
spojené taky) a jakmile hrozil někde nějaký stres (třeba v 
práci), stačilo ráno vzít silonky a jít. Taková maličkost! 
Nikomu to neubližovalo, ale postupně (jako droga) se to 
začalo rozvíjet dál a dál, protože jsem chtěl víc a víc utíkat z 
reality, být jinde, být někým jiným, abych nemusel řešit 
normální věci, které jsem řešit měl.

Já ty věci stejně musel vyřešit, ale pořád jsem měl na sobě ty 
silonky a pořád mě to tak jako lehce vzrušovalo a jak známo 
muži při vzrušení nemyslí hlavou.

Tenhle dnešní zážitek při procházce, kdy se mi z ničeho nic 
vybavily před očima ženské nohy (neurčité ženy) mě tak 
zaujal, že mi prostě došlo, že kdykoliv jsem se převlékal za 
ženu, kdykoliv jsem se snažil být ženou a kdykoliv jsem nad 
tím přemýšlel, byl to únik z reality. Můj mozek se najednou 
zaměstnával něčím úplně jiným než trápením a starostma. 
Čím více jsem toho musel řešit, čím větší tíže na mě padala, 
tím více jsem potřeboval tuhle mojí "drogu". A taky tak 
fungovala!!! Pak už se toho nemůžete nabažit. Jdete večer ven
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v sukni kompletně jako blondýna a když se vrátíte, jste v 
euforii. Protože jste v jiném světě a váš mozek se zabývá 
věcmi, které ho úplně celý pohltily, že nezbyla ani skulinka k 
přemýšlení o tom, že bych měl řešit něco jiného. Proč taky 
nezůstávat ve snách, když tam vedle je ta hnusná realita?

Je to jenom moje teorie, ale funguje.

Proč nefunguje teď?

Protože můj mozek mi řekl: "Tahle droga tě zabíjí. Tahle 
droga ti zpackala tvůj život. Tahle droga je špatná." A přestal 
jsem ji chtít. Samovolně to odeznělo, protože najednou nebyl 
důvod (těsně po rozvodu, kdy jsem měl otevřené dveře k tomu
stát se ženou) něco ventilovat. Najednou se ten ventil stal totiž
tou realitou! Nebyl tam prostor na nic jiného. A tak přestala 
droga účinkovat. Bylo jí najednou tolik, že víc už jí být téměř 
ani nemohlo. Absolutní opojení, kterého jsem se chvíli 
nemohl nabažit, až to z ničeho nic (aniž bych to ovlivnil) 
přešlo.

Moje úvaha kdysi před lety byla správná. Nejsem transsexuál 
a ani jsem nikdy nebyl. Jsem možná něco jiného, ale teď 
momentálně žiju v realitě. Tamta droga přestala fungovat a 
jinou hledat nechci. Vlastně ano. Tou novou drogou by mohla 
být třeba láska. Když na ní myslíte, taky je vám krásně a 
překonáváte s ní všechna úskalí.
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Proto vždycky, když jsem byl čerstvě zamilovaný, se Tereza 
na pár týdnů vytratila, aby se pak zase objevila. Zamilovanost 
a Tereza se spolu nikdy neměly rády. Jste-li od narození žena 
v mužském těle, jdete si za svým cílem zamilovanost 
nezamilovanost, prostě každý den a nic vaší touhu nemůže 
změnit nebo zvrátit.

Možná bych měl být vděčný za to, že jsem se té drogy takhle 
zbavil. Nešlo o to, že je neškodná vůči lidskému zdraví. Šlo o 
to, že to byla závislost. A to bylo špatné.

Otázkou je, jestli to vlastně není správné, že jsem byl mimo 
realitu :) Protože jsem žil život jako ostatní, chodil do práce, 
domů, na nákupy, ale byl vlastně pořád pozitivně naladěný, 
měl radost, těšil jsem se z toho pocitu...
Teď je mi blbě a můj život rozhodně nepovažuji za lepší než 
předtím. Ale možná v tom je ten paradox. Jsme-li na něčem 
závislí, vidíme svět růžově. Je snadné žít takový život. 
Zbavíme-li se však té závislosti, dopadneme tvrdě na zem, ale
náš život začne mít úplně jinou hodnotu. Nemůžeme si uměle 
vyvolávat hezké pocity. Anebo ano???

Jak je to?

Když si necháme dát nějakou skvělou masáž? To je taky 
droga.
Nebo sex! Ještě větší droga!
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A co nějaké luxusní jídlo? Kdo z tohohle nemá radost?

To jsou všechno věci, které nám lidem dělají dobře. Proto je 
vyhledáváme, proto si jich užíváme. Dokážou nás dobře 
naladit na hodiny nebo i dny! Ale nesmí se to přehánět.
Co by se asi stalo mít masáž 3x denně?
Nebo od rána do večera jen samé dobroty?
A sex taky 3x denně?
A co kdyby se ze světa vytratilo zlo? Jak by se nám to líbilo? 
Dokázali bysme ještě rozlišit, co je to dobro?
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Svačina
8. ledna 2013 v 19:42 | Tom 
Poprvé do nové práce a z práce pěšky. Leje. Na Moravě sněží.
Teď jsem přišel. Krásně jsem si vyvětral hlavu. Cestou domů 
jsem nepotkal nikoho. Už se těším na mé cesty pěšky na jaře a
v létě.

"Co je na tom nenormálního chtít zpět vlastní ženu?", se mi 
včera líbil Heřmánek v jednom starém seriálu. :)

Smysl manželství tkví v tom, že jeden druhého podrží v 
těžkých chvílích.

Dneska přinesla přítelkyně jednomu řidiči svačinu. Blbý dvě 
housky s pomazánkou, ale tak tam voněly...
Přišla s prckem.

A o tom to je.

Myslíte na druhé a oni myslí na vás.

To je rodina a to je štěstí.

Jdu si udělat večeři, kecnout před telku a užívat si 
nicnedělání. (I když bych tisíckrát radši koupal malou, četl jí 
pohádky a kašlal na svůj hlad...)
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Nikdo mi nikam nic nepíše (jenom v noci 1 zoufalá sms od 
jedné milé a krásné slečny z Prahy ještě z tehdejších i-girls.cz,
co mě ještě oslovuje Terezko a nikdy mě jinak nebrala :) (Té 
minulosti - ani té dívčí - se člověk vážně nezbaví :) Ale přeci 
kvůli tomu nepřijdu o své přátele. Povzdechla si, že se zase 
zamilovala do své kamarádky... Tak rád bych jí nějak pomohl.
Ono kolikrát stačí pár slov v smsce, protože víte, že je tu 
někdo, kdo vaše povzdechy poslouchá...

Jo jo. Každý máme ty své boje a pořád něco hledáme.

Někdo z nás to našel a přesto to hledá.
Někdo z nás to našel a už nic nehledá.
Někdo z nás to ještě nenašel a ani to nehledá.
A někdo z nás to našel, ztratil a ... píše z toho blog... :)
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Budoucí partnerka
9. ledna 2013 v 20:13 | Tom 
Moje budoucí partnerka sice bude mít výhodu, protože půjdu 
do vztahu s ní poučen z předchozích nezdarů a rozhodně se na
všechno budu dívat jinak.

Ale na druhou stranu mi je jí líto. Protože to bude ona, kdo 
bude muset čelit té mé debilní náklonnosti k manželce, které 
stačí říct jednou "ano" a budu muset řešit neřešitelnou situaci, 
které bych se radši zatím vyvaroval.

Dneska jsem potkal asi na 30 vteřin v obchodě Aničku, se 
kterou si výhradně přes sms a maily povídáme o životě po 
rozchodu s dětmi... Ona je oproti mě o rok napřed. A je to 
pořád stejné...
Slušelo jí to.

Píšu to sem proto, že mě to potěšilo.

A taky to, že si v bývalé práci, kam jsem přišel na pokec 
(když si musím pro Káťu dojet až v pátek a né dneska), řekl 
kolega s kolegyní, jestli bych je večer neodvezl domů.

Konečně mě někdo potřebuje.
Je jedno kdo.
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A z těch 6ti slečen, kterým jsem napsal, mi odepsaly dvě. 
Zbylé to zatím nečetly.
Jenže...došlo mi, jak malé mám šance, protože s 
přesvědčením, které teď mám (za žádnou cenu nekončit vztah 
a snažit se ho "vyléčit") nemůžu po nikom chtít, aby se 
rozváděl, aby se rozcházel nebo aby na to třeba jen pomyslel, 
třebaže jejich vztah nefunguje. Já budu ten, kdo řekne: "Už 
žádou epidemii rozchodů." A dám jim přečíst tu knížku.
Nezadané holky jsou snad jen náctileté.
Kašlu na to.

Pořád mi vychází jako nejjednodušší, nejlepší a 
nejperspektivnější varianta začít znovu původní vztah.
Jenže na to jsou taky potřeba dva.
Smůla no.

No, dávaj oblíbený film mé manželky... :/
Moment.
Musím to přepnout.
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Hluchá místa
13. ledna 2013 v 18:54 | Tom 
Neděle večer. Hluché místo. Můj nejnenáviděnější okamžik 
týdne. V sobotu ráno po probuzení mi Kačenka ještě v posteli 
smutně řekne: "To už tu budu spát jen jednou?"
Nemyslíme na konec víkendu a užíváme si ho spolu.
Pozoruji, že najednou neřešíte maličkosti, které vám dřív 
vadily. Že si vaše dítě po příchodu ze zasněžené ulice nezuje 
boty a místo toho nadšeně shrabuje nahnědlý sníh, který zbyl 
na bobech a nese jej do nejbližší skleničky v kuchyni, aby 
pozorovalo, jak taje? Že nechce z vany, protože musí ještě 
vyzkoušet archimédův zákon na nafouknutém pytlíku v žínce 
na mytí, že musí všechnu vodu vycákat kopáním svých 
nohou, že začíná být nejživější, zatímco by mělo za chvíli 
usínat? Že vás ráno vzbudí se slovy: "Tati, otevři oči!" :) Je 
jedno v kolik. Jste šťastní, že můžete vstát a že si můžete o 
hodinu dvě spolu déle hrát. Neřešíte maličkosti, které vám 
dřív vadily. Snažíte se pohltit každou volnou vteřinu během 
těch pár hodin, kdy můžete být s někým, koho milujete a kdo 
miluje vás.
V neděli se podvědomě bojím, že přijde odpoledne. Až se 
setmí, že musím Kačenku obléknout a vrátit jí k mamince. Ale
uklidňuje mě, že Kačenka je v pohodě, protože zatímco se 
sice loučí s tátou, těší se na maminku. Pořád se má na koho 
těšit. Je veselá. Chce se mi občas spát, jak jsem unavený, ale 
proplesknu se a hraju si s ní do poslední minuty.
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Před odjezdem se jdeme ještě jednou sklouznout na bobech. 
Oba bysme chtěli víckrát, ale musíme jet, abysme splnili 
slovo, které jsme mamince dali.

Vtípky v autě, hádanky, smích, objetí, poslední pusa, vůně mé
ženy... rychlé zabouchnutí dveří.
Nemůžu nastartovat. Snažím se zadržet ten pocit, kterého se 
pokaždé bojím a nedokážu se ho zbavit, přestože se snažím. 
Sevře se mi hrdlo, rozbuší srdce, zadržuju slzy. Nastartuju. 
Rozjedu se. Stejně mám mokré brýle, ale držím se.
Vystoupím z auta. Je mráz. Studí to na tváři. Vytahuji prázdné 
boby. Táhnu je bez Kačenky domů. Ještě víc se mi svírá hrdlo.
Přemýšlím, jak tohle zastavit, co udělat, abych tenhle pocit, 
kdy se mi stýská, neměl.
Přede mnou vchází do domu jedna hodná sousedka (vdova) se
psem.
"Byl jsi bobovat?", ptá se.
"Jo, s Kačenkou na Tolštejně." A už si fakt přeju být doma, 
protože jak se na mě podívala, řekla: "Stojí to za hov*o, viď?"
Už jsem neměl sílu na to odpovědět. Pohladil jsem jejího psa, 
co má už dva roky rakovinu a jakmile vyskočila z výtahu, už 
se to nedalo zadržet.
Zase to ticho. Namalované obrázky pro mě. Rozrochňaná 
deka. Nedopitý čajík.

Vím, že na tohle nepomůže nic, protože člověk, který mě z 
tohohle může vysvobodit mě nenávidí. A tak použiju ještě 
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jeden lék. A zaměstnávám si mozek. Rychle umýt nádobí, 
vysát, vytřít, vymýt koš... a najít něco, na co se můžu těšit - 
jo, zarochňat se do deky u televize a otevřít si broskvový 
kompot od mamky, která je na mě tak hodná, zatímco moje 
žena jí nemá ráda.

Snažím se s tím bojovat, jak jen to jde, ale představa, že 
Kačenku uvidím zase až za 14 dní mě tíží u srdce. Minule mi 
žena říkala, že nechce, abych Kačenku vyzvedával každý 
druhý den ve školce. Nechápu prostě proč. Prý aby neměla v 
hlavě guláš... Nevím. Musím nad tím přemýšlet. Chybí mi. Je 
to moje největší radost. Podle mě to přeci nevadí.

Rozchod s partnerem je něco jiného, než rozchod s partnerem,
se kterým máte dítě.
V tom je tak zásadní rozdíl, že na oba dva druhy rozchodů 
nelze aplikovat stejné rady. To dítě vás totiž už navždy poutá 
k bývalému partnerovi.

Týden má 168 hodin. Dva týdny mají 336 hodin. Moje žena 
chce, abych mohl být s Kačenkou jen o víkendu jednou za 14 
dní. Celkem jen 51 hodin za 14 dní. To je jen 15 % veškerého 
času, kdy mohu být s Kačenkou!

Měl bych být šťastný i za to. Nemuseli jsme mít ani to... 
Místo 100% jen 15%.
To je jako spát místo 100% (8 hodin) jen 1,2 hodiny!
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To je jako sníst místo 5 knedlíků jen 0,75 knedlíku!
To je jako brát místo 15 tisíc výplatu jen 2250 Kč!
To je jako jet vlakem místo 100 km jen 15 km a zbytek pěšky!
Nebo vidět místo 90timinutového filmu jen 13,5 minut z něj!
To je jako říct někomu: "Mi...." místo "Miluji Tě!"....

Připravil jsem se o 85 % života, který jsem mohl strávit se 
svojí dcerou.

A tak se snažím zaměstnat mozek, abych na to nemyslel.
Ale stejně jsou tu hluchá místa, jako vždycky v neděli večer, 
když mozek zaměstnat nemůžu, protože sedím v autě a musím
dojet domů, musím vystoupit z auta a dojít do bytu... a tady 
uklidit její hračky...

I teď zaměstnávám mozek, tak je mi líp.

Těším se, až budu zase s ní.

Někdy mám pocit, že přeměnou jsem neprošel já, ale moje 
žena.
Je z ní jiný člověk, kterého neznám. A někdy mám taky pocit, 
že to bylo její rozhodnutí, ne mé...

Dříve než jsem věděl, jak jednou dopadnu, jsem si povídal s 
dcerou kolegyně z bývalé práce, která je z rozvedené rodiny. 
Vyprávěla mi, jak rozvod rodičů nejdřív brala těžko, ale jak 
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brzy pochopila, že je jí najednou s tátou líp, protože kdykoliv 
jí měl na víkend, udělal pro ní první poslední. Nikdy se 
nehádali. Vozil jí na výlety, kupoval jí dobroty, snažil se jí 
všechno vynahradit a jí se ta pozornost líbila. Milovala svého 
tátu (než tragicky zemřel) a on zase jí.
To dítě to pak bere jinak. I ten rodič vlastně. Uklidňuji se tím. 
Protože je mi šuma fuk, jestli mě bude blbě. Bude mi 
každopádně líp, když budu vědět, že Kačence je fajn.

Můj pokus s tím, zda jde začít znovu úplně od nuly s někým 
novým mladým, který ještě za sebou nemá žádný dlouhý 
vztah, skončil docela rychle. Výsledkem bylo, že všech 6 
dívek z 1000 mi napsalo, že je sice moc hezké, co jsem ji 
napsal, že je to zahřálo u srdce atd., ale že přítele už mají. Co 
jsem jako čekal, žejo? Tak to mám aspoň potvrzené. Je to 
blbost začínat vztah znovu úplně od začátku, když je mi 36.

Pak ale fakt nevím, jaký vztah mě čeká. Vím, že člověk nesmí
přestat hledat, protože to hledání je naděje, kterou člověk 
potřebuje. Je jedno, jestli někoho najde nebo ne. Jen nesmí 
přijít o tu naději, i když ví, že je to k ničemu.
A taky představa, že se do mě někdo zamiluje a já mu budu 
nechtěně ubližovat tím, že nemůžu jít do téhle cukrárny, 
protože jsme tam chodili s manželkou, i když je nejlepší v 
okrese nebo že nemůžu vidět tenhle film, protože ho měla 
žena ráda atd. atd. - to není fér vůči ní. Na druhou stranu i 
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vytlouct klín klínem je určitý způsob řešení... třebaže by mělo 
krátké trvání. Tomu se nebráním, ale zase je to nefér.

Tohle je začarovaný kruh, ze kterého nevím jak ven.

A do toho ještě zase začátek pracovního týdne - stres, který 
mě v noci budí, když mě nebudí zrovna stres z toho, že 
nemám vedle sebe Kačenku ani manželku... Ale z práce utéct 
nehodlám, i kdyby mě tam měli škrtit! To mě budou muset 
vyhodit oni, ale já si dám sakra pozor, abych neudělal nějakou
botu! Nemůžu o tuhle práci přijít, protože mi dává peníze, za 
které si můžu vzít hypotéku, protože mi dává takovou 
pracovní dobu, že můžu být víc s Kačenkou, protože práce 
prostě není a hledat novou je dnes nadlidský výkon. A taky 
protože šéfová je skvělá ženská a ta důchodkyně už příští rok 
v lednu půjde do důchodu. Rok stresu vydržím. Protože díky 
tomu získám mnohem víc...

Jdu do sprchy a k telce s kompotem... Bojím se noci (další 
hluché místo, kde nelze zaměstnat mozek). Strach je můj 
nejlepší kámoš :)
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3 roky přeměny ve 2 minutách
13. ledna 2013 v 19:10 | Tom |  Přeměny 
Tak a protože tenhle blog by měl být kromě toho, aby se mi 
ulevilo, taky ještě pořád určitým zdrojem informací o 
transsexualitě, kterou neztracuji a která mě pořád zajímá, 
přestože jsem si ujasnil, kým jsem, narazil jsem úplně 
náhodou na článek na novinky.cz s názvem: Zdokumentoval 
svou přeměnu v ženu, tři roky vtěsnal do dvou minut

Po kliknutí na tento odkaz se vám článek zobrazí i s videem:
http://www.novinky.cz/koktejl/289874-zdokumentoval-svou-
premenu-v-zenu-tri-roky-vtesnal-do-dvou-minut.html

Tenhle článek se mi náramně hodí, protože už jsem dlouho 
chtěl napsat o tom, jak vidím přeměnu druhých teď.

Nedávno mi jeden řidič v práci říkal: "Tyjo, viděls toho 
taxikáře? Z dálky ženská! Skoro z blízka taky, ale jak se na 
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tebe podívá nebo jak promluví, to je chlap! Předělanej chlap! 
Fuj!"

A podobné věci jsem slýchával v kantýně v předchozím 
zaměstnání nebo o nich četl, aniž bych je vyhledával.

Došla mi jedna věc.

Tenhle článek dokumentuje tři roky během dvou minut ve 
videu dvacetiletého transsexuála.
O tom to totiž je!
Pokud je vám 18, 19, 20... to je ideální věk do toho jít!
Těch 20 je tak horní hranice. Na tom videu jsou vidět 
feminizační operace obličeje, které už musel podstoupit, 
protože testosteron napáchal škod víc než dost a ty už nejdou 
vzít jinak zpátky.

Pokud je vám 30, 40.... stojí to za prd.

Tady najdete video o přeměně, která začala v 15ti letech! To 
je přesně to, o čem mluvím. Takhle to má být a takhle to 
funguje. Tady je úspěch zaručen. S každým rokem navíc se 
dokonalé ženě vzdalujete diametrálně.

Možná se vy osobně budete cítit lépe, protože budete moci 
vystupovat jako žena, ale jako žena nikdy vypadat nebudete. 
Okolí, která vás bude mít rádo, vám bude sice říkat, že jste 
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krásná, že vás miluje a že jste žena (a taky vás tak bude brát), 
ale vždycky se najde někdo, kdo se nad vámi bude 
pošklebovat. A to proto, že v tomhle věku se už mužské znaky
odstraňují jen těžko. Zůstanou vám ramena, která se sice 
trochu zmenší, ale pořád budou mužská a taky hlas už nikdy 
nenatrénujete stoprocentně žensky.

Teď nikoho neodrazuji. Mrzí mě, že tohle musím napsat, ale 
tak to prostě vidím. Já vím, že na prvním místě je to, jak se 
ten člověk cítí - čili že bychom mu měli umožnit přeměnu, 
pokud se on bude cítit lépe.

Já jen říkám, jak to vidím z pohledu druhých.

Jsem tolerantní a vždycky takovou osobu budu brát jako ženu.
Vím, jak to pro něj musí být těžké, ale taky uvidím, jak ho 
vidí "ti druzí", které bychom si tak přáli ignorovat a ono to 
kolikrát nejde.

Přeměna má smysl - a velký! Ve dvaceti tak akorát. Později už
ne. Už jste navěky v mužském těle a nešťastní. Někdo víc, 
někdo míň.

Nejhorší je, že do dvaceti člověk ani pořádně neví, co se s ním
děje, natož aby už měl vyřešenou přeměnu. To ten pud a 
podpora stát se tím, kým doopravdy jsem, musí být opravdu 
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silný a člověk si musí jít tvrdě za svým cílem. A to je dobře, 
protože pak to má smysl a vypadá to hezky.

Však mrkněte na to video :)
Ostatně jako jakékoliv jiné tady nebo na youtube, když jde o 
mladého člověka.
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Oxytocin jako nosní sprej
14. ledna 2013 v 22:04 | Tom 
Chtěl jsem se dívat na Majora Zemana. Úplně se mi při něm 
vypne mozek. A taky čím víc se bojím, tím méně myslím na 
svoje starosti. Horrory vůbec dobře fungují proti stresu, i když
jsou hnusné.
Ale jako minulý týden jsem při reklamě projížděl programy a 
zase skončil na německé stanici a už to musel dokoukat.
Tentokrát se pořad jmenoval "Sex ve 21. století" a byl o tom, 
jak se změnilo pojetí sexu oproti minulému století.

Do výzkumného střediska se pozval milující se pár, kde každý
z nich měl napíchlou malou kanylu, ze které proudila krev při 
milostném aktu a počítač zaznamenával hladiny hormonů a 
různých látek.

Byl také sledován pár, který se seznámil přes internet, kde 
muž vypovídal, že hledá pouze sex.

První pár byl přirozeně během milování doslova zalitý 
vysokými hodnotami hormonů, přičemž nejvyšší z nich byl 
oxytocin. Takže udělali test, kde si pozvali dobrovolníka, 
který byl vystavován velmi stresovým situacím. V prvním 
případě mu nebyl aplikován oxytocin (stříknutím do nosu), v 
druhém případě ano.
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Výsledek byl asi nepřekvapující.
Na grafu bylo vidět, že hladina kortizolu (hormonu 
vyvolávající stres) byla bez stříknutí oxytocinu velmi vysoká. 
Po stříknutí oxytocinu byla více než poloviční. Křivka stresu 
gradovala někde uprostřed, kde byl dobrovolník vystaven 
nejvyššímu stresu (různými otázkami, včetně početních na 
čas), ale "pod vlivem" oxytocinu byl jeho stres více než 2x 
menší.

To je přesně ono.

Nejlepší psychoterapeut je váš partner!

Stačí pohled, dotek, pohlazení a okamžitě stoupá hladina 
oxytocinu. A ten si se stresem umí perfektně poradit. Člověk 
je vyrovnanější, klidnější, šťastnější. Dokáže lépe čelit 
stresovým situacím. To, že váš život ovládne stres zjistíte, až 
když o svého partnera přijdete... Člověk si velmi rychle 
zvykne na něco, co jiní považují za luxus a vnímá to jako 
standart. Bohužel. Já to jako standart nevnímal. Věděl jsem o 
účincích oxytocinu už dlouho, ale abych si to v hlavě srovnal, 
to ne... :/

Pár, který se seznámil na internetu a který se znal jen z fotek 
pozvali, aniž by to oba věděli, aby se projeli na bruslích v 
parku a při tom je snímala kamera. Vůbec si jeden druhého 
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nevšimli. Ve skutečnosti by se ani nikdy v reálném životě 
neseznámili. Jeden druhého ničím nezaujal.
Potom oba požádali, aby se domluvili na schůzce (opět v 
parku) a aby se konečně sešli. Výsledek byl zajímavý - muž 
byl nadšený, už na první schůzce jí začal líbat, mazlili se, i 
jeho ženskému protějšku se to líbilo, ale potom byl střih, ve 
kterém žena sdělovala své pocity a řekla tam, že se necítí 
šťastná, protože ten muž chtěl jen sex. Neměl potřebu hledat 
lásku. Patřil mezi ty, kteří rozlišují: "Sex nebo láska". Nikoliv
"sex a láska".

No prostě - pokud jste už několik let zvyklí na každodenní 
přísun oxytocinu, pak si neuvědomujete, že jste na něm závislí
(to je přirozená věc). Oxytocin nám dodávají i naše děti, 
milovaná zvířata atd. To proto je mi s Kačenkou tak dobře. To 
proto je s ní stres taaakhle maličký! Ale když s ní nejsem, 
nemám svou dávku oxytocinu a je to v pytli.

Dneska mi kolegyně říkala, ať si někoho najdu, ať nejsem 
sám. Že můžu klidně i nějakou mladou holku přeci! Tak jsem 
se jí jen tak ze srandy zeptal, jestli nemá dceru. A ona zrovna 
jo! Ukázala mi jí hned na facebooku! Fakt krásná!!! Ale - 
obsazená! :) (Teda zadaná se říká vlastně.)

To je jako s hledáním práce. Taky jsou ta dobrá místa 
obsazená. A lítáte z jednoho výběrového řízení do druhého a 
pořád nic, všude vás odmítají. Stojí to zaprd.

Leden 2013 - Oxytocin jako nosní sprej 65



Jinak jsem se ještě dočetl, že stres způsobuje obezitu (mě a 
manželce teda ne, protože se předpokládá, že kvůli stresu víc 
jíme). Při stresu se totiž vylučuje více kortizolu a kortizol 
mobilizuje cukr z jater. Svaly ale cukr nepotřebují, hladina 
inzulinu a cukru stoupá, enzymy spalující tuky zastavují svou 
činnost a kontrolu přebírají sacharidové enzymy. A tenhle stav
určitě znáte - pokles hladiny krevního cukru = záchvat hladu. 
(V takovém případě vás prý zachrání tabulka čokolády. Ne 
vůle zůstat štíhlí. Stres je totiž vždy silnější než vaše vůle.)

Málo spánku zvyšuje hladinu kortizolu. Kortizol brzdí i 
funkci štítné žlázy. Jste pak unavení, slabí a hromadí se stále 
více tuků, protože metabolismus běží v úsporném režimu. 
Tělo má následně, tedy po stresové situaci, znovu možnost se 
zregenerovat, opět vše nastavit do normálního stavu. Tak je to 
myšleno. Jenomže to neděláme.

Co se týče oxytocinu, mám uložený jeden takový hodně 
zajímavý článek s názvem "Biochemie lásky". Možná ho 
znáte, ale pokud ne, můžete ho na konci tohoto článku po 
kliknutí na "Celý článek" otevřít. Blbé na tom je, že je tam 
popsané čistě chemické pojetí lásky. Ale otevře vám oči. 
Vlastně v dobrém slova smyslu, protože jsem pochopil, co to 
vlastně láska je a proč cítím to, co cítím. Že náhlé vzplanutí 
má na svědomí fenylethylamin, zatímco dlouhodobý vztah 
oxytocin...
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V tom německém pořadu ještě ukazovali seznamku, která se 
jmenuje "Gene-partner" z Curychu.

Za 249 EUR se zaregistrujete, pošlou vám špejli, kterou 
oslintáte, vhodíte do obálky a odešlete zpátky.

No a pak se dějí divy!!! :)

Na jejich webu můžete vidět, jaké máte třeba dispozice k 
umění, k pořádku, zda jste klidní, vyrovnaní, zda máte 
symetrický obličej, tělo, atd. atd. Taková hloubková analýza 
vaší DNA. Nejlepší na tom je, že systém vám nabídne 
partnery, kteří by vám mohli vyhovovat! A na ně když 
kliknete (pod takovým dlouhým číslem), tak se vám ukáže, 
jaké má zase ten partner různé předpoklady, vlastnosti, 
vzhled... Fotka vidět není, ale graficky jsou znázorněny jeho 
znaky.

A můžete vybírat :)
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Vždy, když jsem ob den v práci do 18 a jdu si ještě před 
odchodem domů odskočit, jdu prázdnou nemocniční chodbou,
kde hučí zářivky, je cítit nemocniční vůně a je ticho... Tak 
strašné ticho, které mi připomíná chvíle, kdy jsme takhle 
čekali s manželkou v těch nejhorších chvílích našeho života 
na výsledky naší dcerky. Vyjdu ven do té tmy a na parkovišti 
vidím pořád to naše auto - jediné na obrovském parkovišti, v 
rozsvícených oknech dětské části siluetu manželky, kterou 
tam nechávám kolem třetí ráno s dcerkou, abych se šel domů 
na pár hodin vyspat a druhý den tam přišel s tím, aby nám 
řekli, že musíme odjet do Motola... Tolik těžkých situací jsme 
spolu překonali, tolik jsme toho vydrželi a najednou ta láska 
nebyla dostatečně silná? Nebo jí zničila nuda?

Zaměstnal jsem si zase na chvíli mozek.
Zítra ráno další přísun kortizolu. Vlastně už v noci.
A pořád dokola.
Čím více stresu, tím méně spánku. Čím méně spánku, tím více
stresu. Žádný oxytocin. A zase prostředí, které vyvolává stres, 
důchodkyně, která řeši každou prkotinu, kvůli které se 
rozčiluje a vlastně si tak zvyšuje taky kortizol. (Možná proto 
je obézní - čímž se jí nechci dotknout.)

Mám zvyšovat svůj noradrenalin fyzickou aktivitou. Snažím 
se chodit pěšky. Pomáhá to. Chvíli.
Mám spát pořádně. A jak asi???
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A mám dodávat tělu hořčík. Jo, minerálka Magnesia mi 
chutná, ale piju vodu z vodovodu. Je totiž nejlevnější a není 
zas tak špatná.

Potřebuji oxytocin.

Dá se koupit za 29 USD ve spreji... ta nejmenší lahvička :/ (to 
taky ukazovali v tom německém pořadu jako kontroverzní 
téma, zda je to etické).

Nechci sprej.
Chci svojí ženu.
Nebo tu hezkou dceru mé kolegyně :)
Zadanou :/ Takže nic.
A tak je to pořád dokola.
Kdy já se konečně z tohohle pitomého období vymotám?

Biochemie lásky

Vzájemná náklonnost dvou lidských jedinců, které jsme si 
zvykli říkat láska, je i v citátech klasiků něčím mezi 
šílenstvím a poezií. Z ryze pragmatického hlediska se může 
někdy jevit jako zbytečná, možná hloupá, a pravděpodobně 
bezúčelná věc. Existuje však také moderní vědecký pohled, 
který považuje lásku za jev stojící na základech tvořených 
evolucí, biologií a biochemií. To, co při povrchním pohledu 
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vypadá jako nesmyslné a zmatené chování, je ve skutečnosti 
něco přesně naprogramovaného.

Hledáme-li skutečné počátky lásky, musíme zalistovat v 
historii lidstva opravdu hodně, hodně zpátky. Všechno se to 
nastartovalo asi v době před 4 milióny let, v době, kdy člověk 
přestal pobíhat po afrických pláních po čtyřech, napřímil se a 
začal chodit po dvou. Tato změna "zviditelnila" poprvé celou 
postavu před ostatními členy společnosti. Všechny 
individuální rysy, počínaje barvou očí přes rysy obličeje či 
šířku ramen až po pohlavní orgány, byly náhle jasně zřetelné. 
Z toho vyplynuly i nové možnosti mezilidských kontaktů a 
pravděpodobně také nové způsoby milování. Klasická zvířecí 
poloha zezadu - "la vache" - začala pozvolna ztrácet 
popularitu ve prospěch poloh tváří v tvář.

Sex tak přestal být pouhým reprodukčním aktem, s pohledem 
do očí partnera se stal také záležitostí citovou. Citové pouto 
mezi mužem a ženou stabilizovalo pár, soužití bylo delší a 
bylo z hlediska evolučního výhodné pro lepší ochranu 
potomků. Primitivní páry zůstávaly pohromadě 
pravděpodobně jen po dobu kojeneckého a časného dětského 
věku svého potomka. Poté si každý z rodičů našel jiného 
partnera a oba začali nový vztah.

Toto období trvalého vztahu je asi čtyřleté a existuje nápadná 
shoda právě tohoto intervalu se statistikami rozvodovosti snad
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ve všech zemích na světě - rozvodovost vždy kulminuje po 
čtyřech letech manželství. Toto ovšem platí pro případ 
jednoho dítěte. Dojde-li k novému těhotenství, nejčastěji do 
tří let po prvém porodu, nastává další asi čtyřleté období s 
vrcholem rozvodovosti po sedmi letech. Trvale zakódovaný 
čtyřletý monogamní vztah nebude asi věcí náhody, protože se 
v tom vzácně shodují statistiky řady zemí různých kultur, 
náboženství a rozličných tradic.

Je zřejmé, že akutní zamilování má charakter podobný 
onemocnění. Zamilovaní jej popisují jako pocit prudké 
změny, jsou uchopeni vnější silou, unášeni bezmocně někam, 
zažívají pocit pádu, ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Tento 
stav ovšem nevzniká sám od sebe, má jednoznačně svou 
biochemickou podstatu. Poslední vědecké výzkumy prokazují,
že akutně zamilovaní jedinci jsou náhle zaplaveni řadou 
biologicky aktivních látek a hormonů, které mají charakter 
přírodních opiátů - tedy látek povahy drog. Zčásti vznikají a 
působí přímo v mozku a objevují se i v periferní krvi, mohou 
však vznikat i na jiných místech těla, třeba v pohlavních 
žlázách.

Celý stav akutní zamilovanosti nápadně připomíná stres. 
Pohled do očí, dotek ruky, vůně parfému - to vše navozuje 
známé příznaky zmatenosti, červenání se, pocení dlaní, 
hluboké dýchání.
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Láska je ve skutečnosti jen chemická formule C8H11N 
(FEA). Jde o strukturně superjednoduchý a účinný 
fenylethylamin, hormon skupiny amfetaminu. Je produkován 
septem limbického systému mozku v řídící centrále pocitů, 
což je část mozku zodpovědná za veškeré emoce. Když se k 
sobě přiblíží dva lidé, dochází tak v jejich mozku ke zvýšené 
sekreci fenylethylaminu. Ve skutečnosti se stane mnohem víc. 
Této disciplíně se věnuje obor biochemie - tzv. sexuální 
chemie.
Tyto jevy je možno rozdělit do čtyř etap.

1/ V první fázi přicházejí ke slovu genetické vlohy každého 
jedince, vliv dané kultury a vlastní zkušenost individua včetně
vzdělání. Například různé hodnocení jednoho parfému je 
způsobeno různým genetickým programováním každého 
člověka. Čich může mít důležitou úlohu v prvých kontaktech 
se sympatickou osobou a může se podílet na navození 
okamžitých sympatií.

Velký mozek dostává informace pomocí očí. Např.: má hnědé 
oči, plavé až hnědé vlasy, měří 178 cm. Má pěstěné ruce, je 
sebejistý. Má drahé hodinky - symbolika peněz atd. Tento 
proces trvá asi tři vteřiny. Proběhne zhruba takto: vnější 
podráždění se chemicky změní sítnicí oka. Třicet miliónů 
tyčinek a sedm miliónů čípků vyšle signály velkému mozku 
rychlostí 432 km/h.
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Takřka současně se zaktivuje ucho. Sbírá akustické informace,
např.: jeho hlas je jemný, příjemný, jeho smích je srdečný, 
pohybuje se tiše.

Zapíná se nos. Každý člověk má svůj specifický pach. Kůží a 
potními žlázami jsou vylučovány charakteristické látky...
2/ Druhou fází je stadium přitažlivosti. Velký mozek 
vyhodnocuje všechny signály, které až doposud přijal. Vůni, 
akustické a optické signály. Srovnává je se všemi 
informacemi, které získal v průběhu života. Když jsou 
vyvolány negativní vzpomínky, nenastane žádná reakce. Když
jsou vyhodnoceny pozitivně, má hlava poplach. Čtrnáct 
miliard nervových buněk přikáže hypotalamu, velkému jako 
hrášek, aby předal signál do kůry nadledvin a vyplavil se tak 
adrenalin a další hormony. Sotva se vyplaví adrenalin, zapojí 
se milióny nervových buněk, které předávají informace do 
celého těla. Až dosud uběhly od prvního pohledu pouhé čtyři 
vteřiny.

Mozek je silně ovlivněn až omámen biologicky velmi účinnou
látkou - fenylethylaminem (FEA) a dalšími příbuznými 
látkami - dopaminem (DOPA) a noradrenalinem. Zamilovaní 
prožívají stav prudké euforie - výsledný jev se podobá 
působení amfetaminu, a není divu, neb mezi ním a uvedenými
látkami existuje chemická podobnost. Anthony Walsh, který 
se upřímně snažil o porozumění lásce a jejím účinkům na duši
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a tělo, dospěl k závěru, že fenylethylamin (FEA) dělá právě 
ten přihlouplý úsměv, kterým obšťastňujeme ostatní.

Shrňme, co se stalo.
Zdá se mu velice přitažlivý. Každý dotek působí jako 
elektrický šok. Zádové svaly se napínají. Žaludek pracuje na 
120 %. Dochází k pocitu slabosti v kolenou, červenání, 
srdeční tep se zvyšuje o 30 až 60 %. Játra a ledviny pracují na 
plné obrátky. Zrychluje se dech. Pánevní a stehenní svaly se 
stahují. Zorničky jsou rozšířenější, než by odpovídalo 
momentální intenzitě světla v místnosti. Tělo prahne po 
doteku.

Takže fenylethylamin zaplavil septum a ty prožíváš nádherný 
pocit radosti doprovázený oněmi neurovegetativními 
hormonálními změnami. Lze jen dodat, že v této chvíli jsi již 
naprostým otrokem FEA, bez kterého se už nemůžeš obejít, 
protože on je tou látkou, která ti zaručuje ony nádherné pocity
radosti. Nacházíš se tak ve stavu euforické závislosti. Jinými 
slovy: musíš milovanou osobu vidět, potřebuješ ji slyšet 
několikrát denně v telefonu, rozjímáš nad její fotografií, do 
extáze tě přivede vůně parfému, který používá.

Návyk na uvedenou drogu se navíc dostavuje okamžitě. Je-li 
zamilovaný vzdálen od předmětu své lásky, je celý nesvůj, 
ztrácí chuť k jídlu, nespí, neustále myslí na milovanou osobu. 
Avšak na rozdíl od narkomanů nepociťuje únavu, neboť od 
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okamžiku vzniku závislosti se v těle vylučuje látka dopamin, 
která působí protistresově. Všechny neurony se soustředí na 
jediný cíl: znovu se shledat se svým miláčkem, a tak si 
vyvolat tvorbu další dávky FEA. Tělo látku vyžaduje více a 
více a chce ji mít čím dále tím častěji. Ovšem je-li tohoto 
hormonu vyvíjeno nepřetržitě příliš velké množství, 
nedokážou neuronové receptory na tuto situaci příslušným 
způsobem reagovat a láska na první pohled najednou mizí.

Není-li stav zamilovanosti oboustranný, dochází u 
nemilovaného k vážným mozkovým poruchám. Zasažený 
jedinec pak nedokáže správným způsobem užívat základní 
hormony upravující náladu a nespavost (adrenalin, dopamin, 
serotonin). Objevují se symptomy, které se objevují při 
odvykání drogám: poruchy srdeční činnosti a krevního oběhu,
strach, rozčarovanost, deprese, strnulost svalů. Jako první 
pomoc může posloužit pláč, neboť slzením se vylučuje 
adrenalin. A doporučuje se i čokoláda, neboť obsahuje jisté 
množství FEA.

Účinek FEA není pochopitelně věčný, a proto tato romantická
fáze lásky má pouze omezené trvání. Také na amfetamin si 
tělo časem vytváří toleranci a vytváří se tak návyk na FEA. Po
dvou až třech letech už organismus prostě nedokáže vytvořit 
dostatek drogy. Konec omámení pro mnohé znamená i konec 
vztahu. Což jsme si popsali v kapitole o vývoji vztahu.
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Medicína, klasická literatura i černá kronika popisují jedince, 
etablované v této formě intoxikace, kteří se vrhají do stále 
nových vztahů, aby utišili svůj hlad po FEA. To úzce souvisí i
s homosexuální prostitucí, kterou jsme popsali v kapitole 
tématu partnerství, kde jsme si však podrobněji nevysvětlili, 
co se děje poté, co účinek FEA vyprchá.

Moderní věda nabízí vysvětlení tohoto jevu, a to opět na 
biochemickém podkladě. Zamilovaná dvojice totiž přechází 
do třetího stadia. Další přítomnost milované bytosti postupně 
v těle vytváří vzrůstající hladiny látek zvaných endorfiny. 
Historie jejich objevu je nesmírně zajímavá. Při zkoumání 
mechanismu účinku opioidních drog, jakou je například 
morfium, zjistili vědci, že se tyto látky v těle váží na speciální
místa, zvaná receptory. Předpokládala snad příroda, že si 
jednou lidé budou vpichovat do těla podobné drogy? Jistě ne. 
Receptory musí být tedy v těle z jiného důvodu.

A opravdu bylo zjištěno, že organismus sám vytváří řadu látek
strukturou podobných morfinu, které se za různých situací 
vážou na tyto receptory. Zatímco látky jako amfetamin působí
vzrušení, jsou endorfiny povahy utišující, konejšící. Pokud 
tedy v medicíně používáme deriváty morfinu k tlumení 
bolesti, jsou endorfiny vyráběny za stejným účelem. Přinášejí 
pocit pohody, míru a bezpečí. Toto stadium lásky je 
dlouhodobé a liší se od žhavého akutního stadia způsobeného 
FEA. Možná je tím také vysvětlena bolest pociťovaná při 
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ztrátě partnera. Psychiatr Mark Gouldston z Kalifornské 
univerzity říká: "Časná láska je, že se vám líbí pocity, které ve
vás partner vzbuzuje. Zralá láska je, že milujete druhého pro 
to, kým je." My již tedy víme, že to první vzplanutí způsobí 
FEA, ve zralé lásce pak dominuje opiový účinek endorfinů.

Mazlení

Poslední, čtvrtou částí spektra byl poměrně nedávný objev 
látek, které Fisherová nazývá "chemikáliemi mazlení" (cuddle
chemicals). Patří sem zejména hormon oxytocin a podstatně 
méně účinný vasopresin. Oxytocin je produkován v mozku a z
hypofýzy uvolňován do krve. U žen stimuluje porodní 
kontrakce a ejekci mléka při kojení. U mužů erekci penisu a u 
obou pohlaví jeho hladina několikanásobně stoupá při souloži.
Poměrně nedávné objevy ukazují, že oxytocin je vydáván a 
transportován také speciálními vlákny uvnitř mozku do těch 
mozkových oblastí, o kterých se předpokládá, že mají roli v 
sociálním a mateřském chování. Oxytocin je pravděpodobně 
zodpovědný za něžné chování matky k dítěti, ale předpokládá 
se, že je to i hormon partnerských vztahů. Snad je oxytocin 
hormonem inspirujícím k mazlení a něžnostem. Je zajímavé, 
že hraje asi svou roli také v sociálních rolích dominance či 
submisivity. Je tedy hormonem společenských vztahů.

Určité pohlavní rozdíly však zřejmě existují i v průběhu 
zamilovanosti. Řada vědeckých prací se shoduje v tom, že 
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muži se v samém počátku vztahu zamilovávají daleko rychleji
nežli jejich ženské protějšky. Předpokládá se, že jsou schopni 
odhadnout poměrně rychle zpočátku spíše fyzické hodnoty 
svého partnera. Ženská reakce je pomalejší, zkoumá partnera 
daleko komplexněji a potřebuje čas k tomu, "aby si jej mohla 
trochu proklepnout".

Většina vědců působících v této oblasti se shoduje v tom, že 
jeden člověk nedokáže ve stejném čase milovat více nežli 
jednoho partnera. Milovat myšleno být v daný moment 
biochemicky poblouzněn podle výše uvedeného schématu. 
Něco jiného je uchovávat v sobě silnou citovou náklonnost k 
více lidem. Předpokládá se, že příroda každého z nás 
naprogramovala vždy pro jedinou, právě pro nás ideální 
bytost. Každý člověk tak nosí v sobě obraz ideálního partnera.
Není asi na světě osoba, která by mohla splnit všechny 
vědomé i nevědomé požadavky. Lze tedy předpokládat, že 
splnění alespoň určité sumy požadavků představuje jakési 
propojení řady bodů na mapě. To pak zažehne signál, vyšle 
impuls a roztočí hormonální kolotoč.

Možná je to tak. Možná výčet není úplný. Biochemie lásky se 
jistě mnohým romantikům vůbec nebude líbit. Odmítnou 
lásku redukovat na hormonální produkci těla. Vědu však nelze
podceňovat a fakta, i když je odmítneme, z mapy 
nevymažeme…
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Oblblá mrtvola
15. ledna 2013 v 19:07 | Tom 
Tak nevím, jestli to byl dobrý nápad zbavovat se stresu jiným 
stresem.
Je sice fajn, že v práci nemyslím na starosti s manželkou, ale 
je mi tak blbě, že když vyjdu z práce, nejradši bych nemluvil, 
nechodil, nepřemýšlel... a do toho za chvíli sám od sebe 
naskočí ten první stres (s manželkou) a zase likviduje ten stres
pracovní. A tak pořád dokola. Žádný ventil. Začínám si 
připadat divně. Nejradši bych chodil spát v pět odpoledne, 
jsem úplně vyšťavený a tyhle dva stresy mi rozhodně moc 
klidný spánek nepřináší.

Když můžu ráno spát déle a zkusím si vzít prášek, připadám si
jak chodící oblblá mrtvola, které to nemyslí. (To si připadám 
stejně, když jdu z práce).

Dnes jsem poprvé od 12.11.12, kdy jsem nastoupil do nové 
práce, nerozdejchal tu důchodkyni, co bouchá do stolu, křičí, 
všechny kolem sebe (včetně řidičů a ostatních kolegyň) 
považuje za malé haranty a občas padne i nějaký ten pohlavek
- to vše kvůli maličkostem. Po celé dva měsíce jsem od ní 
neslyšel jedinou pochvalu - stále jen kritika. Když se mi ten 
den povede vše na jedničku (tzn. navézt všechny pacienty na 
místo včas), tak jsem se jednou nahlas pochválil a to byl oheň 
na střeše. "Vůbec se vám to nepovedlo!", mě hned zchladila. 
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Říkám jí: "Jak to, vždyť tu byli všichni včas?" A začal výčet 
nesmyslných malicherností, které jsem udělal, které ale vůbec
nikoho nepoškodily ani nezajímaly. Co na tom, že šéfová 
(která je tam jen občas a před kterou se snaží většinou držet) 
je úžasná?

Dnes poprvé jsem měl strašnou chuť utéct a vzdát to. Ten rok,
než půjde do důchodu, tohle prostě denně nevydržím. Nemám
to kde ventilovat, ale nemám na výběr.
Rovnice je jednoduchá: zůstat vyšťavený v práci a snášet 
urážky (to jsem fakt ještě nikde neviděl takovýhle přístup!) = 
schválená hypotéka = jistota, že budu v tomhle bytě pořád 
(což se líbí i Kačence)

Jel jsem hned do bývalé práce v obchodě, abych si vyčistil 
hlavu. Pomohl jsem jim tam ve skladu, pokecal, strávil tam 
zase přes hodinu. Skončila tam kolegyně, tak prý jestli nechci 
zpátky. To mě teda nahlodali! Ale nemůžu skočit zase do další
zkušebky! :/ Když porovnám stres v tomhle obchodě, v O2 
jako operátor a tady, tak v tom obchodě to bylo proti tomuhle 
úplně v klidu. Ale nemůžu. Teď nemůžu. Teď je prioritou 
dořešit tenhle byt. Takhle blbě mi nebylo ani v O2, kde jsem 8
hod. vkuse musel mluvit a přemlouvat lidi a měřeno vám bylo
úplně všechno, včetně doby čůrání, vyplňování formulářů, 
doby hovoru, skok pro radu ke garantovi... To přemlouvání 
bylo sice krásně zaplaceno, ale 4500 Kč na naftě za měsíc se 
nedalo udržet a takhle mám aspoň obden do 14 h. a teoreticky 
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můžu vidět Kačenku. Teoreticky, přestože jsem si původně 
myslel, že to bude i prakticky. Teď se už týden snažím z mé 
ženy dostat, kdy půjde malá k zápisu do 1. třídy, že bych šel 
rád s nimi. Žádná odpověď. A zápisy do její školy jsou už 
zítra a pozítří. Pokud nebude mít odklad - což bych byl radši.

Tohle asi dlouho nevydržím. Myslel jsem si, že jo, ale dneska 
je mi z té kolegyně tak blbě, že už nevím, z čeho je mi blbě 
víc. Nejsem schopný ničeho. A ve čtvrtek bude tolik převozů, 
že se z toho zblázním. To prostě nedám - vím to, protože je to 
extrém. Šéfová mi říkala, ať mám s kolegyní trpělivost, že je 
před důchodem a už nezvládá stres, ať vydržím půl roku, že 
pak se ukáže... věřím jí, jenže to každodenní vysávání energie,
ponižování a zacházení jak s malým dítětem mě ničí.

Teď jsem si postěžoval a je mi trošku líp. Jdu do sprchy a 
spát. Večer usínám teď rychle, ale v noci už se budím. Nevím,
kam jinam všecko tohle psát, nemám to komu říkat, nikdo mě 
nepřitiskne a neřekne: "Vykašli se na ní! Teď jsi tu se mnou a 
já tě miluju..." Tenhle "motor" mi chybí. 
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Chci se vyspat
17. ledna 2013 v 22:17 | Tom 
Najdi 1 rozdíl:

"Kde jsi byl?"
"Venku."
"Cítím z tebe její parfém!"
"Dali jsme si jen pohár!"
"Jsi můj manžel! Miluji tě! Která to je? Kolik jich bylo?"
"Promiň. Taky tě miluju... je mi to tak líto!"
"Proč mi to děláš? Mezi námi i v sexu nám to přeci tak 
funguje!"
"Já ani nevím. Asi proto, že jsem muž a cítím to jinak. Už to 
neudělám. Nechci tě ztratit..."
Objetí. Jednou ztracená důvěra se těžko znovu nachází, ale 
vše je odpuštěno.

"Kde jsi byl?"
"Venku."
"Cítím z tebe její parfém!"
"Musel jsem to udělat!"
"Jsi můj manžel! Miluji tě! Která to je? Kolik jich bylo?"
"Promiň. Taky tě miluju... je mi to tak líto!"
"Proč mi to děláš? Mezi námi i v sexu nám to přeci tak 
funguje!"
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"Já ani nevím. Asi proto, že jsem se musel bránit a cítím to 
jinak. Už nikdy nikoho nezabiju! Nechci tě ztratit..."
Objetí. Policie. Léčba. Jednou ztracená důvěra se těžko znovu
nachází, ale vše je odpuštěno.

"Kde jsi byl?"
"Venku."
"Cítím z tebe její parfém!"
"Nebyl jsem s žádnou ženou!"
"Jsi můj manžel! Miluji tě! Která to je? Kolik jich bylo?"
"Promiň. Taky tě miluju... je mi to tak líto!"
"Proč mi to děláš? Mezi námi i v sexu nám to přeci tak 
funguje!"
"Já ani nevím. Asi proto, že nejsem muž a cítím to jinak. Už 
to neudělám. Nebudu se převlékat za ženu. Nechci tě ztratit..."
Objetí se nekoná. Jednou ztracená důvěra se těžko znovu 
nachází. Odpuštění se n e k o n á.

I nevěra se dá odpustit.
Dokonce i vražda se dá odpustit. (Ano dá.)
To, že se váš manžel chtěl stát ženou a nakonec se jí nestal se 
odpustit nedá?

Zjistil jsem, že Xanax funguje skvěle. Jen tupě zírám a 
nerozhodí mě nic. Bohužel ale ani ty pozitivní zprávy. Loutka.
Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Tužka. Papír. Odchod. 
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Příchod. Spánek. Práce. Jídlo. Spánek. Žádné emoce. Žádná 
radost. Žádné nadšení. Žádný stres.

Co je lepší?

Po devíti hodinách spánku máte hezkou pleť. Není svraštělá 
nevyspáním. (To psala jedna paní na internetu, co užívá 
Xanax.)
Po čase nastavené dávkování přestane stačit a zvýší se dávka. 
Potom už nastává závislost.

Nechci závislost.
Nechci stres.
Chci se vyspat.
Chci se probudit vedle Tebe.

A Xanax vyhodit.
Pitomá chemie.
Ale která je horší?
Ta v těle bez Xanaxu nebo ta v těle po Xanaxu?

I v jabku je chemie: E330 - kyselina citrónová, E296 - 
kyselina jablečná, E160a - karoten, E375 - kyselina 
nikotinová (niacin), E101 - riboflavin, E440 - pektin, E363 - 
kyselina jantarová, E270 - kyselina mléčná, draslík, železo.
Molekuly jakékoliv sloučeniny, např. kyseliny citrónové jsou 
naprosto totožné se všemi jinými kyselinami citrónovými atd.
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Proč nad tím vlastně přemýšlím?

Myslel jsem si, že to budu já, kdo půjde za svým snem, ale jsi 
to vlastně Ty, kdo si svůj sen chce uskutečňovat...

Chemie mě fascinuje.

A Beřkovice taky :)
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Kdybych byl žena
18. ledna 2013 v 21:14 | Tom 
Kdybych byl žena a četl tenhle blog, tak bych takovému 
zoufalcovi nikdy nenapsal... Ani bych s ním nechtěl mít nic 
společného. Natož se s ním seznámit, zamilovat se do něj a žít
s ním! To bych musel být fakt blázen.
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Kouzelný dědeček z Ortelu
19. ledna 2013 v 20:54 | Tom |  Cesty 
Zaměstnat mozek - to je teď můj každodenní úkol. Dávat mu 
jakékoliv vjemy, jen aby neměl čas se zastavit, protože 
jakmile to udělám, už se tam zase derou myšlenky, které 
pořád odháním.

Omlouvám se za tenhle spíš cestovatelský zápis, ale moje 
vjemy potřebují být vypsány. A přestávám tajit zeměpisné 
body, které mohou prozradit moji identitu. Beztak je to jedno.

Miluju Luž - nejvyšší vrchol Lužických hor 793 m.n.m. To 
místo je asi jediné, které mi sice manželku připomíná, protože
jsme si tam jednou udělali moc hezký výlet, ale ten výhled a 
představa, že stojím na nejvyšším bodě východního Německa 
a dívám se chvíli na jih do Čech a chvíli na sever do 
Německa, ty lesy, atmosféra, krása všude kolem prostě předčí 
jakékoliv zážitky z minulosti. Všechno zůstává dole. Té krásy 
je tolik, že můj mozek nestíhá vzpomínat. Stíhá jen vnímat 
přítomnost... Je to asi moje nejoblíbenější hora. Také proto, že
se dá na ní dostat poměrně nenáročným výšlapem a má ještě 
jeden půvab - tam jdete z Čech, ale sejít se dá po německé 
straně a vracíte se už z ciziny. Tenkrát tam šla s námi i malá 
čtyřletá dcerka, kterou jsem téměř nenesl. Ťapala hezky 
nahoru i dolů a bylo to myslím v březnu, takže na německé 
straně byla ještě fůra neroztátého sněhu, do kterého jsme se 

Leden 2013 - Kouzelný dědeček z Ortelu 87

http://otereze.blog.cz/rubrika/cesty


bořili až po kotníky, byla nám zima (zatímco na české straně 
nás hřálo sluníčko, že jsme si museli sundat i bundy) a malá z 
toho měla neuvěřitelnou srandu :)

Nejradši tam chodím ve všední dny, kdy tam není moc lidí. 
Strávím nahoře i hodinu.

Rozhodl jsem se, že se tam dnes vypravím, protože bylo 
mínus 6 stupňů a krásná slunečná obloha. Takhle uprostřed 
zimy jsem na Luži ještě nikdy nebyl. Představoval jsem si ty 
zamrzlé větve stromů a tu krásu všude kolem. Jenže už při 
příjezdu do Horní Světlé byla silnice lemována automobily a 
protože k Chatě Luž vede velmi úzká cesta, na kterou se vejde
jen jedno vozidlo, bylo mi jasné, že se tam asi nevyhrabu. 
Přesto jsem to zkusil, ale v půli té úzké cesty bylo zapadlé 
auto, které se jiné auto snažilo vytáhnout. Musel jsem v tom 
prudkém kopci zastavit, ale jak jsem se zastavil, už jsem se 
nerozjel. Takže jsem chvíli couval, až jsem se mi povedlo se 
otočit a vzít to zpátky. Chtělo to řetězy, které nemám. I tak 
jsem se ale cestou pod Luží pokochal:

Leden 2013 - Kouzelný dědeček z Ortelu 88



Zimní království pod Luží a slunce, které se snaží prodrat
mezi mraky (-8 st.)

Tady přijde na jiné myšlenky každý.

Tenhle zápis je úplně mimo téma. Ale úplně :) Vlastně né tak 
docela, protože s tím, že jsem se nedostal na Luž jsem se 
nesmířil a vydal se na jiný kopec - podle psychotroniků na 
nejnegativnější místo v ČR - kopec Ortel u Cvikova. Byl 
jsem tam už v létě a člověk se tam cítí opravdu zvláštně. 
Všude se píše, že je radno se tomuto místu vyhýbat. Je to 
místo opředené tajemstvím, nazývané někdy Strašidelnou 
horou, na jejímž vrcholu bývala šibenice. (Článek o 
negativních silách této hory najdete zde na stránkách časopisu
Spirit.) Jsou tu někde i kameny s nápisy podobným runám, 
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které nikdy nebyly rozluštěny. A spousta dalších a dalších 
tajemství... brrr, až mi jde mráz po zádech! :)

Tenkrát v létě jsem tam byl v červenci a našel jsem úplně 
nahoře jednu rozkvetlou fialku. Dokonce voněla! Červencová 
fialka! Teď jsem tam slyšel zvláštní vrzání a taky to tam bylo 
zajímavé. Zima úplně všechno změní k nepoznání. Ale co se 
mi na tomhle výletě líbilo bylo setkání na vrcholu. Šel jsem 
tam sám. Říkal jsem si: Třeba potkám nějakou holku! A taky 
že jo! Proti mě šly se psy dvě sympatické slečny. Zajásal jsem
:) Ale ne moc dlouho, protože za nimi šli jejich dva chlapci... 
Všichni jsme se pozdravili a já pokračoval. Když jsem se 
blížil k vrcholu, stál tam nějaký starší vousatý pán. Člověku 
proběhne hlavou ledasco. Díval se na mě a vyloženě čekal, až 
dorazím.
Když jsem byl u něj, pozdravili jsme se a on ze svého baťohu 
vytáhl krásný kovový foťák. Chtěl zvěčnit. Zvěčnil na 
nejnegativnějším místě i mě a fotky mi poslal e-mailem. 
Povídal mi o čaji, který má z Nepálu a taky o tom, že už není 
aktivním horolezcem, ale spíše turistou... vytáhl termosku a v 
ní měl voňavý sypaný čaj s cukrem a citrónem. Nabídl mi. A 
povídal o kopcích, o atmosféře, o přírodě kolem. Pak přišel 
třetí muž. Taky vousatý. Taky dostal čaj. Malá svačinka na 
kultovním místě, kde se dříve prolévala krev obětí. Tři chlapi 
na Ortelu.
Co jsem čekal? Zástup blonďatých modelek? :) A i kdyby, tak 
by šly se svými partnery hezky za ručičku. To je přeci jasné.
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S fotkami, které mi poslal mi do e-mailu mi naprosto 
neočekávaně napsal: "Máš všechny trumfy mládí - tak si 
příště vem na kopec nějakou fajn holku." Aniž bychom 
probírali ženy, aniž bychom mluvili o mé situaci. Asi to bylo 
na mě hodně vidět, že bych tam byl radši s nějakou "fajn 
holkou", jak říká. Třeba to byl kouzelný dědeček. Takový 
moderní. S termoskou a čajem z Nepálu. A chtěl mi jen říct, 
že nemám ztrácet hlavu... Pak s úsměvem odešel.
Měl pravdu. Jednou budu starý, vousatý, s těží se vyškrábu na
vrchol a ženy už o mě nebudou ani zakopávat. Musím s tím 
něco udělat, dokud jsem mladý.

Cestou dolů jsem ještě vyfotil zimní západ slunce a měl 
radost, že jsem tu nebyl sám...
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Zimní západ slunce z Ortelu

Když cestujete ve dvou, má vás vždy kdo vyfotit.
Ale když cestujete sami, poznáte víc lidí.

Ortel je strašidelná hora, kterou mám rád. Lidé tamější 
atmosféru vnímají různě. Buď máte strach, cítíte negativní 
energii nebo je vám tam dobře. Nikdy vás ale Ortel nenechá 
odejít bez zážitku. Tajemství tohoto místa je cítit na každém 
kroku.
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Místo, kde i stromy mají oči (přirozeně od přírody) a všude
vás sledují.

Co za tajemný artefakt je ukryt uprostřed této hory, že její
vrchol byl uměle zasypáván od prehistorických dob až po

středověk?

Pokud vám bude někdy opravdu hodně blbě, vydejte se sem.
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Dva zápory se totiž negují, takže z negativní energie hory a
negativní energie z vás se stane pozitivní :)

A kdo ví? Třeba i vy potkáte kouzelného dědečka z Ortelu,
který nad vámi vyřkne svůj ortel...

 

Leden 2013 - Kouzelný dědeček z Ortelu 94



Prokleté sny
20. ledna 2013 v 20:24 | Tom 
Už vím, že spánkem se černé myšlenky zahnat nedají. Spíš je 
to ještě horší.

Neustále dokola se mi zdávají tyhle sny:
(Já vím, že je to otravné číst, co se druhým zdá. Tak to 
nečtěte. Já to sem potřebuju napsat, protože mě to štve. 
Nechci, aby se mi to zdálo, ale neovlivním to. Noc je ten 
nejpitomější čas, jaký může být. Všude je tma, melatonin 
znásobuje strach a do toho se vám zdají sny, které chcete 
honem rychle zapomenout, protože vás děsí.)

1. Jdu z práce domů. Odemknu dveře. Svlékám si bundu. 
Netuším, že je někdo doma. V tom se objeví ona. Pomalu 
přichází z obýváku ke mě. Má svoje domácí dlouhé šaty s 
velkými fialovými květy, které jí moc slušely, a natahuje ke 
mě ruce. Chce mě obejmout a taky to udělá. Úplně bez 
jediného slova. A pak řekne: "Promiň. Už nikdy neodejdu."

...dál to nikdy nepokračuje, protože mě to probudí a už 
neusnu, ať dělám co dělám.

2. Ležím v posteli vedle ní. Probudím se (v tom snu). Jsem 
vyděšený, je mi do breku, je mi špatně. Chytne mě za ruku a 
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řekne: "To se ti jen zdál nějaký strašný sen! Všecko to byl jen 
sen! Já jsem tady u tebe!"

...tenhle sen mě děsí. Na druhou stranu si občas říkám, že 
třeba jen doopravdy jen dlouho spím a tohle je ten nejhorší 
sen mého života, ze kterého se jednou probudím. Vedle ní. Ta 
představa je osvobozující. Ta myšlenka mě uklidňuje.

3. Jedu si pro Kačenku. Naložím si jí do auta a jedu s ní do 
bytu strávit víkend. Když přichází neděle večer a vezu jí 
zpátky, už nás někdo vyhlíží venku u dveří. Už to mi přijde 
divné. Je zima, ale stojí tam manželka. Otevřu dveře, vyndám 
Káťu, ta se jde hned do chodby zout, ale manželka stojí ve 
dveřích a říká: "Nechceš tu dnes s námi zůstat? Do práce 
můžeš jet odsud až ráno!"

...tohle mi totiž v minulosti několikrát nabízela a nikdy jsem 
to neudělal... Teď bych to udělal okamžitě a bez váhání. Byl 
bych s nimi kdekoliv a kdykoliv, i kdyby to bylo tisíc 
kilometrů daleko. Můj mozek to ví. Takže když se probudím a
zjistím, že tu manželka neleží, že "návrat" se nekoná, že ty 
opravdové pocity štěstí, které mi zaplavily tělo i mozek, 
protože jsem je jakoby skutečně (ale jen ve snu) prožil 
(nicméně chemie zafungovala) jsou falešné a je po spánku.

Zdají se mi obden.
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A když ne o manželce, tak o práci. Čtu si jména pacientů, 
volám řidiče, hlásím se do vysílačky, křičí na mě kolegyně, 
bouchá do stolu. Zase se probudím. Bývá to tak ve tři ve čtyři 
ráno. Zavřu oči a pokouším se simulovat spánek. Nejde to.

Prokleté sny!

Když už se mi daří přes den zaměstnávat mozek, aby neplodil 
tyhle zatracené myšlenky nazývané vzpomínkami, tak mi to 
dává pěkně sežrat přes noc.
Vyspím se jen, když si vezmu prášek. Ten, co vyvolává 
závislost. Ten, co se s ním nesmí řídit auto. Ten, co mě otupí 
vůči všemu a jsem pak jak praštěný.

Je neděle večer - nejkritičtější okamžik týdne. Ten příští bude 
horší - to tu budu zase sedět po víkendu s Kačenkou, kterou 
už zase nebudu mít u sebe a přede mnou 14 dní bez ní :(

Povídám si přes vzkazy na lide.cz s jednou slečnou. Jen tak o 
všem. O jejím klukovi, o buchtách od babičky. Zaměstnávám 
mozek a je to fajn.
Dal jsem si asi po pěti letech opravdovou koupel ve vaně s 
úžasným vonným olejíčkem, co dostala ségra od Léni.
Jak jsem si tam tak lehl do horké vody a poslouchal to ticho, 
vzpomněl jsem si, jak jsem v minulosti právě ve vaně 
přicházel na ty nejlepší nápady. Tam mi to vždycky pálilo. Ale
teď jsem vypnul.
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Mrzí mě, že chce jet manželka sama s malou do Prahy na 
kontrolu. Vždycky jsme jezdili spolu a minule jsem žádné 
problémy nedělal. Ona mě tak nenávidí. Tak strašně jí vadím!

A přeci existuje člověk, který mi s klidným hlasem říká, že 
všechno bude zase fajn. Že jednou budu zase šťastný. A 
možná se i život vrátí tam, kam má...

Nečekal jsem, že po 12ti letech budu někoho hledat. Měla to 
být láska na celý život. Nechci nikoho hledat. Stojím 
uprostřed prázdna a nevím kam jít, kudy jít a co dělat. Ale 
abych jen tak nestál, pokouším se dělat kroky. Vždy je to do 
neznáma. A vždy zjistím, že to není ten správný směr. Jeden 
ale přeci být správný musí!

Bojím se zase usnout. Bojím se snů, které mě na pár vteřin či 
minut poskytují falešné štěstí, kvůli kterému pak nejsem 
uprostřed noci schopný se zorientovat. Kde je manželka? 
Neprobudila se malá? Kde spí naše kočička? Nespadla? Proč 
tu jsem sám? Jak je ten mozek ubohý, že se nechá tak snadno 
oblbnout.

Mám jeden opravdu oblíbený film, nad kterým neustále (už 
několik měsíců) přemýšlím.
Sice mi zase připomíná chvíle, kdy jsme na něj koukali s 
manželkou, ale dám tu odkaz na jeho český trailer.
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Moc to tam sluší Emily Blunt :)

Správci osudu / The Adjustment Bureau (2011)
Romantický sci-fi thriller :) - dobrá kombinace ne?

ŽIVOT
JE ŘADA

UDÁLOSTÍ.

TENHLE MUŽ.
TENHLE POHLED.
TYHLE CHVÍLE.

TO VŠE PROBĚHLO
PODLE PLÁNU.
JEJICH PLÁNU.
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POKUD VĚŘÍTE VE SVOBODNOU VŮLI
POKUD VĚŘÍTE NA NÁHODU

POKUD VĚŘÍTE V MOŽNOST VOLBY
TAK O TO BOJUJTE.

https://youtu.be/teM0LDZIdpw
a jedna moc hezká skladba "Elise" z tohoto filmu

(video není z toho filmu)

Věřím v náhodu, protože mi přinesla tolik krásného... jen se 
ptám, kde je teď? Kdy na mě zase mrkne a přihraje mi do 
života něco, co bude stát zato. (Pokud možno prosím už na 
celý zbytek života ano?)
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Modrá
20. ledna 2013 v 21:23 | Tom 
Sorry, ale už mě ta růžová barva tohohle blogu štvala,
takže jsem ji v rychlosti změnil na modrou :)
Ale nechal jsem tu některé holčičí prvky, aby bylo jasné, o co 
tu vlastně původně šlo...
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Papír pro blondýnu
21. ledna 2013 v 19:21 | Tom 
21.1.2013
Dnes jsem v práci dostal do ruky poslední papír, který mi 
chyběl k získání hypotéky. (Ne pro mojí blonďatou manželku,
ale pro mojí finanční poradkyni, která je taky blondýna :)
Mám velkou radost!
Dnešním dnem jsem získal jistotu, kterou jsem potřeboval k 
tomu, abych nepřišel o tenhle krásný byt. Jsem šťastný a mám
o důvod víc klidně spát, protože budu moct říct Kačence, že 
byt mi zůstane, že její pokojíček tu zůstane, její samolepky na 
dveřích tu zůstanou... bude to pořád ten byt, který máme (já a 
Káťa) rádi. A manželka se uklidní, protože si konečně vyřeší 
svojí situaci, začne žít svůj život, jak říká. Navíc Kačenka se 
mě každý víkend ptá, jestli už tu bydlím, jestli už vím, zda 
tenhle byt budu mít a taky plánuje, jaká zvířátka si mám 
pořídit :) Těší se, jak tu bude se mnou. A já taky.

Na druhou stranu to znamená, že se do konce svého života 
zadlužím. Ale kdo ví, jak dlouho budu sám. A ve dvou se to 
lépe táhne a ve dvou to určitě půjde. Je otázkou času, jak 
dlouho budu takhle živořit v jednom. I kdybych měl ale zůstat
sám, tak v tomhle bytě rozhodně zestárnout chci. Miluju ty 
výhledy na město, na střechy, na kopce, lesy a pole, tu 
atmosféru tohohle sídliště uprostřed zeleně a mám radost, že 
všechny ty propocené hodiny strávené nad úpravami, když 
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jsme tenhle byt koupili, nebyly marné. Je to jako když 12 let 
malujete obraz a pak byste se ho měli vzdát...

Ještě přijde okamžik, který bude těžký - až si manželka bude 
odsud všechno stěhovat do svého nového bytu, protože jsem jí
řekl, že si může vzít co chce. Že nepotřebuji nic, než jí a 
Káťu. Ale rád jí pomůžu, když bude chtít. Protože Kačenka 
bude mít svůj pokojíček, manželka své bydlení. Za tu jejich 
radost mi to stojí. Zůstanou mi tu zase jen dvě matrace, jako v
r. 2000, kdy jsme se poznali s manželkou a začali bydlet v 
malém novém bytečku na druhé straně města. Dvě matrace, 
jeden starý stůl a pár starých skříněk. A taky úplně stará malá 
televize. Neměli jsme nic a přeci to byly ty nejkrásnější chvíle
mého života. Takhle to prostě mělo být. Správný začátek, 
správný průběh, akorát ten konec se nepovedl.
Nepotřebuji tu téměř nic. Důležitější pro mě je, že bude mít 
Kačenka věci, které zná, které má ráda. Nepotřebuji 
elektroniku, nepotřebuji nic (jen PC, které mi zůstane). 
Jediné, co potřebuju, je někdo, kdo mě bude mít rád. To mi 
stačí. A s ním už se dá bydlet kdekoliv, jakkoliv a v 
jakémkoliv prostředí...

Moje finanční poradkyně je moc ochotná, sympatická a 
dlouhovlasá blondýna :)

K tomu, aby mi tenhle byt zůstal, už mi tedy nic nebrání.
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Teď ještě musí ta milá a ochotná poradkyně vymyslet, jak to 
udělat, aby mě to co nejméně finančně zatížilo (tzn. doplatit 
(refinancovat) např. tenhle byt, který měl být za rok splacený 
a ostatní úvěry jako je auto, notebook manželky k 
narozeninám, kontokorent...). Bude to jen tak tak, šetřím kde 
můžu, ale možná si budu moct nechat i auto! To by bylo fajn.

Takže první pozitivní zpráva. Snad to nezakřiknu. A vlastně jí 
to ani nemusím říkat, protože některé (ty, které se mu hodí) 
věci, které tu napíšu, jí stejně někdo vždycky řekne. Oni si 
spolu notují. Nevadí mi to. Neřeším to. Nemám co skrývat a 
nedělám nic proti své manželce. Neničím jí život ani po ní nic
nechci. (I když bych chtěl.) Vím, že nechce, abych s nimi jel 
na kontrolu do Prahy právě proto, abych jí nefňukal na 
rameni, abych jí nepřesvědčoval, aby mi nebylo ještě hůř, 
když jsem s nimi. Potřebuje vidět, že jsem nad věcí. Protože 
ví, jak moc je chci zpátky a automaticky a přirozeně se brání 
jakémukoliv kontaktu se mnou.

Bez toho, abych začal být nad věcí, to nepůjde. To je začátek 
všeho.

Ale stejně se těším, až jí to řeknu. Čeká na to. Neskočí mi 
kolem krku, ale bude mít pocit, že už má vše vyřešené. Už mi 
nebude mít co připomínat ani vyčítat. A snad se to všechno 
začne konečně uklidňovat. Protože už nevím, co víc pro to 
udělat...
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Doživotí?
23. ledna 2013 v 19:46 | Tom 
Každý odsouzený ví, kdy mu skončí trest.
Většina z nich žije pro tu chvíli, kdy bude zase žít svůj vlastní
život. Vědí, že to jednou skončí.
Dokonce mají šanci na jeho zkrácení!
Jak jim tu naději závidím.

Nejhorší je, když nevíte, kdy to skončí...
Nevidíte ten bod, který vás jednou vrátí do života.

Něco jsem provedl a teď mě za to trestají.
Dostal jsem rok, dva nebo doživotí?
Mohu požádat o milost? Kde?

Chci taky vědět, že jednou to bude zase všechno vpořádku a 
budu moct klidně spát. I kdyby to mělo být za 10 let...
Ani metr nemůžu stříhat. Není na kdy se těšit.

Že máme svůj život ve svých rukách?

Tak proč mi je pořád tak svazují mé myšlenky a vzpomínky?

Nenávidím je a nemůžu je dostat z hlavy. Jsou všude. Kdy už 
to ten trapný mozek pochopí?
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V jedné pohádce o víkendu řekla princezna: "Chci, aby můj 
vyvolený pro mě trpěl, aby si vážil naší lásky."
Jenže v pohádce potom následuje svatba a šťastný konec.

Proč nám neřekli, jaký je život?

Proč nás přivádí na tento svět?

Proč jsou všechny jistoty, láska a štěstí v mžiku pryč, jakoby 
neznamenaly nic?

Chci řešit, kam pojedu na Silvestra, jaké boty si mám koupit, 
proč je ta paní na recepci tak neochotná a večer si o tom doma
postěžovat, na jaký film se večer podíváme, proč máš tak 
zpomalený notebook, jak bude vypadat Káti velikonoční fotka
ze školky, kdy pojedeme nakoupit, co si uděláme k večeři, být
co nejdřív doma, abych byl s vámi, kde vás mám vyzvednout 
a ne, jak usnout, jak to udělat, abych každý den byl s Káťou, 
když každý den jsme zase o den starší, jak přežít, když to 
nejde, ale musím...

V jeden takový ošklivý den 4.6.2012 v 00:52 jsem ležel sám v
posteli. Kačenka už dávno spinkala ve své posteli v pokojíčku
a z obýváku se ozývalo jen ťukání do klávesnice... takový 
běžný obrázek posledních měsíců. Nemohl jsem usnout. Chtěl
jsem, abys přišla. Abysme si povídali jako dřív. Měl jsem 
přijít já...
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Díval jsem se na velkého papírového ptáčka pověšeného u 
stropu, kterého jsme s Kačenkou kdysi spolu vyrobili, aby nás
chránil a kterého hezky vymalovala.

Otáčel se pořád dokola a tenkrát jsem si myslel, že už ho 
vidím naposledy. Byl jsem o tom tak skálopevně přesvědčen, 
jako jsem teď přesvědčen o svém odsouzení žít bez lásky, bez 
svého milovaného dítěte! Večer v ten den už jsem byl pryč.
Teď uléhám do postele, dívám se na něj a vím, že už tu spolu 
budeme napořád. Uklidňuje mě ten pohled a mám z něj 
radost. Člověk často vzdává věci předčasně, má zbytečný 
strach a teprve čas ukáže, že všechno je jinak...
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Původně jsem chtěl napsat tak tři věty. Neumím být stručný. 
Ale jednou přijde ten krásný okamžik, kdy tenhle blog 
přestanu psát.
Říkají mi, že rozumí mé manželce, že jí chápou. Já jí chápu 
taky.

Člověk se honí, trápí, snaží, stresuje... a přitom to máme
všichni na světě stejné.

Projděte se někdy po hřbitově.
Život jsou jen dva datumy.

A mezi těmi datumy máme to nejkrásnější stvoření na světě
zrozené z lásky - Kačenku.

Květen 2012 - hraje si na klávesy v domě, do kterého už
nesmím nikdy vstoupit.

Ležím na posteli, poslouchám jí a nasávám do sebe tu energii,
to štěstí a radost,

kterou mi tenhle okamžik dává, aniž bych tušil, že o to
všechno jednou přijdu.
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Zatímco naše princezna nic netušíc spinká rozvalená v
obýváku na gauči,

protože v pokojíčku se bála
a manželka se mě snaží v chodbě naposledy obejmout, jakoby

to byl jiný člověk
já nafoukaně odmítám její napřažené dlaně
a hážu se slzami v očích věci do výtahu...

4.6.2012 20:49
Tuhle podobu má konec?

----------------------------------
Prosím vás, nečtěte tenhle blog.
Já se jen prostě nemám komu vyzpovídat.
Ale za to vy nemůžete.
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Už zase ty sny
24. ledna 2013 v 7:05 | Tom 
"Jak Ti je?"
"Smutno."
"Mě taky."
"Tak přijeď..."

Jak málo stačí...

Už zase ty sny.

Téměř každou noc záplava štěstí a kámen, který konečně 
spadl ze srdce. Konečně je mám zase obě u sebe. 

A ono nic.
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Mhouříte oči?
24. ledna 2013 v 21:05 | Tom 
Kolegyně mi dnes říkala, že její kamarádka si našla fajn kluka
na badoo.com.
Že tam jde prý vyhledávat podle města.
Tak na to koukám.
Bude to zase 1000 profilů a z toho 6 oslovených?
Proč mám slevit ze svých nároků, že někdo takový existuje?
Jen proto, abych nebyl sám? Aby mi nebylo smutno? Abych 
byl šťastnější?
A budu šťastnější?
Čím větší kompromis udělám, tím méně budu šťastný.
Nechci se zase zabývat tím, jak moc mám přimhouřit oči, 
když jsem si v r. 2000 ověřil, že žádné oči téměř mhouřit 
nemusím. Jo, každý máme své chyby, ale když jsem poznal 
mojí manželku, bylo to perfektní. Věděl jsem, že to bude 
perfektní a věděl jsem, že nebudu muset být nikdy nevěrný, že
je to ta pravá, se kterou chci založit rodinu, mít děti a 
zestárnout.
A teď mám dělat kompromis?
To ne.
Nechci být šťastný málo. Chci být šťastný hodně - jako dřív. 
Holt mám tu smůlu, že mám vysoko nastavenou laťku. Možná
tak blbě vysoko, že už nikdy nikoho nenajdu.
To musím cítit u srdce. A ne mhouřit oči.
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"Jsem inteligentní, pohodová a sexy."
Uff. Tak to ne.
To každý vidí, že taková je! Ale nemusí to o sobě psát.

"Myslím si, že jsem good."
Ježiši, co to je za lidi?

Došly fotky.

Asi je to ve mě.

Nechci jí hledat. Chci jí zase potkat jen tak na ulici, usmát se 
na ní - dvakrát třikrát - pak promluvit - vhodit jí do schránky 
pohled se zašifrovaným vzkazem, který rozluští jen částečně a
proto se mě vydá hledat, nenajde mě, ale já jdu zrovna úplně 
náhodou kolem! A bylo to. Příliš mnoho náhod.
Příliš mnoho náhod = osud, na který nevěřím?

Kde jsou ty náhody teď?

Už jsem je asi vyčerpal a svojí blbostí je zase zahodil.

Někdo se rozjede v autě a napálí to za městem, kde často 
jezdím, rovnou nepřipoutaný do domu, do kterého udělá díru.
Někdo žadoní, aby se vrátila, ale čím víc žadoní, tím ještě víc 
jí ztrácí.
Někdo se mstí, jak může.
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A někdo píše tenhle blog.

Stejná příčina, jiný způsob.

A pak do jednoho víkendu s Kačenkou vtěsnat všecko to, co 
jsem během 14 dnů nemohl, po čem jsem toužil, co mi 
chybělo a co jsem s ní chtěl udělat, vymyslet, navštívit...nejde 
to stihnout. Nestačí mi to. Ani nemůže. Nemůžu už se dočkat. 
Ale je to jako když dáte vyprahlému poutníkovi na poušti 
místo sklenice vody jen jednu malou kapku. Jak dlouho takhle
může přežít?

Mé sny mi každý den dokazují, že ještě není ten správný čas 
na lásku.

Ani na tu, co si sním o jedné moc milé laborantce, která nám 
občas nosí materiál.

To jí přeci nemůžu udělat... stačí, když z toho šílím já.

Takže co?
Takže nic!

Z Badoo už jsem se odhlásil. Dobrý pokus no.
Ono je totiž jedno, kde hledám. Jde o to, koho hledám.

Za těch 10 minut od prvního přihlášení mě ohodnotilo 18 žen.
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Zajímavé :)
Ale holku z druhého konce republiky nehledám.

9.2. budeme mít výročí. Ten večer z r. 2000 si pamatuju 
minutu po minutě. Nejde to vymazat.

Jdu spát.

Ráno bude obzvlášť nepříjemné.
Musel jsem vyndat autobaterii, aby byla v teple, protože bude 
velký mráz a nenastartoval bych. Potřebuji nastartovat, 
protože hned z práce jedu pro Kačenku. Dnes večer byla 
schůze SVJ. Musel jsem z práce dřív, ale o to dřív musím ráno
přijít. A to ještě musím ráno ve tmě s baterkou zase zapojit 
autobaterii, která se jen tak nevyndavá, ale musí se šroubovat 
(to v našem starém Renaultu 19 šlo bez použití nářadí). V tom
mraze a nevyspalý to bude báječné. Hlavně myslet 
pozitivně :) Jen vymyslet, jak na to. :)
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4 dny v měsíci
27. ledna 2013 v 21:10 | Tom 
Vedle mě v posteli leží malá, spokojeně oddechuje, ještě jí 
pohladím, zhasnu, uklidím knížku s pohádkama a uvědomím 
si, jak je mi dobře. Jak jsem šťastný a jak klidně zavírám oči a
spokojeně usínám, jakobych nikdy žádné trápení neměl. Kam 
se hrabe tisíc Xanaxů a Lexaurinů! Ani jeden nedokáže to, co 
moje Kačenka.

Bohužel je tenhle stav jen 4 dny v měsíci.

Když jsem dnes Kačenku vracel mamince, pokusil jsem se s 
ní domluvit, že bych si jí aspoň jednou týdně ve školce 
vyzvedl. A byl zase oheň na střeše. Že jí používám proti ní 
(manželce), že bude mít zamotanou hlavu, že takhle je to 
lepší... a zase ses začala mračit, přitom o víkendu jsem Tě v 
telefonu, když jsme probírali Kačenky spaní, poprvé od 4.6.12
slyšel zasmát! Věděl jsem, že budeš v pohodě, protože byla 
sobota dopoledne a to nikdo nic nemusí. 

Když jsi zabouchla s Kačenkou dveře, nemohl jsem kvůli 
tomu tíživému pocitu u srdce ani nastartovat, abych odjel. Na 
auto se snášel sníh a přál jsem si v tu chvíli, abych tu celý na 
věky zapadal. Díval jsem se skrz ty tající vločky na okně na 
oranžové světlo lampy, co nám vždycky svítila do pokoje, ve 
kterém jsme všichni tři spokojeně spávali. Nepotřeboval a 
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nemohl jsem odjet, protože vše, co potřebuji, je tady. Ale 
nejhorší byla ta představa, že Kačenku uvidím zase až za 14 
dní.
Nestačí mi to.
Říkáš, že to je můj problém, že tady jde o Kačenku a kvůli mě
jí přeci nebudu motat hlavu. Mám si dojít pro lepší prášky. 
Posíláš mě k psychologovi, jako jsi chodila Ty. Říkáš, že 
konečně vidím, jak Ti bylo, když jsi ty prášky musela brát Ty. 
Nevěděl jsem, že je bereš. Nemluvili jsme už spolu o tom. 
Nechci Xanax ani žádné jiné svinstvo. Chci Kačenku. Ale 
nemůžu jí chtít jen proto, aby bylo líp mě. Nevím, co mám 
dělat. Když zajdu k psycholožce, bude prosazovat střídavou 
péči. Ale ta je dobrá akorát tak pro rodiče. Dítě lítá zmateně 
od mámy k tátovi a přitom chce mít oba. Nejsem si jist, zda 
mi je zrovna psycholožka schopna pomoct.

Člověk by se dokázal odprostit od manželky, když ho bude 
roky tak tvrdě, nesnesitelně a necitlivě odmítat, ale od 
vlastního dítěte to nejde.

Čeká mě život, kdy budu se svojí milovanou dcerkou jen 4 
dny v měsíci. 48 dní v roce, místo 365ti! 

Když jsem po půl hodině konečně mohl nastartovat, že jsem 
už zase mohl koukat a dojel domů, hned jak jsem otevřel 
dveře bytu,

slyšel jsem její smích, který mě léčí,
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přeskočil žirafu, u které s dobrůtkami klečí,
sešel jsem po schodech z polštářů,

a ve vaně uslyšel: "Koukni co dokážu!"

Smyl z vany některé její vlásky,
a s každým objetím plným lásky,

složil její deku, co byl z ní domeček,
uklidil zpátky proutěný zvoneček.

A víly Winx mi tu kolem hlavy létají,
v duhových barvách svou přítelkyni hledají,
tu s křídly z papíru, co si je sama vyzdobila,
a ani chviličku, ani maličko, mě tu nezlobila.

Všechny ty stopy její fantazie,
jejích úsměvů,
jejích slůvek,

vtípků,
doteků

a kouzelných hůlek,
zapomenuté složené maminčino pyžamo v posteli,

a koláč s kakaem, co je na něj tak pyšná,
banánová pěna do koupele,

nový kartáček na zuby a kelímek - nejlepší hračka do vany,
a taky nafouknutý pytlík a talířek s hrníčkem její zmrzliny,

hlaďounká ručička s jizvičkami, co už jsou minulostí,
fotka s culíčky,
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a pytel posmrkaných kapesníků...

Kam se hrabe tisíc Lexaurinů...

4 dny měsíčně tohoto štěstí stojí za život na téhle planetě.
Je to ještě pořád víc než 3, 2, 1 nebo nic.

Zbylých 26 dní s vystresovanou důchodkyní v práci,
stresem, že přijdu o byt,

černými sny, které mě budí,
steskem, který mě nedá spát,

strachem, jak vyjít s pětistovkou měsíčně,
a těšením se na ty 4 dny v měsíci,

je život,
který se nedá srovnat s tím předešlým,

ale nemám na výběr.

Naštěstí se člověk jednou tak unaví,
že na pár hodin usne...

A pak všechno znovu.

Dobrou.
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Rozkvetly orchideje
31. ledna 2013 v 18:40 | Tom 

Rozkvetly orchideje.
Všechen sníh roztál během jednoho dne.

Budou nám dělat nové stoupačky.
V Pompu neměli velké pastelky.

Všechna zvířátka pečlivě seřazená vedle sebe v pokojíku mají
před sebou svačinu z barevných plastových kroužků.

Budeme mít na sídlišti druhou webkameru.
Šéfová odlétá na měsíc a půl do Ameriky.

Žena mého kolegy odlétá sama na měsíc do Brazílie.
Zlobí mě auto při startu.

Laborantku, co se mi líbí, vždycky v práci propásnu.
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Přišel mi spam, abych se seznámil s nějakou Renatou, co chce
sex.

Zítra je únor a v něm se každý rok vždycky něco stalo.
Únor je jiný než ostatní.

Sousedka mi ve výtahu ukazovala plato plné větrníků.
Pořád otvírám dveře bytu pomalu, abych nepraštil neexistující

hlavu naší kočky, co teď bydlí s vámi.
Stále se budím v pět navzdory všem práškům.

Všude vidím Kačenku.
Musím dojíst 500gramové jogurty s trvanlivostí do 2.2.

Z práce nespěchám, protože nemám kam.

Manželka jednoho staršího pacienta ležícího v Praze na
dialýze a akutní kardio jednotce mu posílá tašku plnou věcí i s

řízky, protože se jí stýská.
Ája měla na vysvědčení samé jedničky.

Roman zase marodí.
Na poště jsem Kačence koupil krásné omalovánky s Ferdou

Mravencem, nutili mi pastelky.
V únoru s Kačenkou zasadíme lesní jahody.

Pořád mě večer zastavují auta a ptají se na nějaké doktory.
Nerosí se nám okna.

Sousedi nad námi čůrají příliš hlučně (aha, to oni mě budí! :).
Občas zapomínám, jaký mám hlas.

Ale dnes jsem si v autě zpíval s radiem:
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(Takhle krásně to vždycky začíná... hrajou jí ob den v
rádiu v práci...

a vlastně mě doprovází celý můj život...)

(A takhle to končí...)
https://youtu.be/XLhygvLjg2g
"...už se nebudem nikdy radit,

až pak někdo z nás dvou bude v nesnázích..."

Kéž bych už tohle dokázal konečně zazpívat mé manželce...
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Únor 2013

Bezva věc
1. února 2013 v 19:03 | Tom 

Každý den se těším,
jak se zítra vyspím.
Ale nemůžu spát.

A tak se mám aspoň
každý den na co těšit.
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Stres a trojobjetí
5. února 2013 v 21:10 | Tom 
Stres nezpůsobuje ta moje děsná práce, i když je stresující.
Nezpůsobuje ho ani strach o bydlení.
Nezpůsobuje ho ani to, jak utáhnu všechny účty se svým 
platem.

Způsobuje ho (a to nepřetržitě) to, že nepřijdu domů a nedám 
si se svou manželkou horký čaj s citrónem a medem k 
televizi, že si s ní nemůžu popovídat, že vedle ní pak nemůžu 
ulehnout, chytit za ruku a přitisknout se. Že nemůžu koupat 
naší dceru a přečíst jí pohádku...

Tyhle jistoty a jinak běžné činnosti odbourávají jakýkoliv 
stres a ze všech velkých životních problémů stávají se ty 
nejprťavější. To ovšem nevnímáte, dokud je neztratíte.

Pokud tyhle jistoty nemáte, děsí vás v noci i čerstvě napadaný
sníh nebo upadlý květ orchideje... Proboha! Co se mohlo stát, 
že upadl?!

Když zavřu oči a ony tu jsou, na vteřinu všechny děsy mizí...
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Co je víc, než tohle trojobjetí?
Snad už jedině čtyřobjetí.

Neznám nic na téhle planetě, co by se tomu vyrovnalo.
Viděl jsem ho dnes mockrát.

Takže ještě pořád někde existuje...
...a to je dobře.

Jsme tu dva ze tří, kteří po něm touží, a přeci je to málo.
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Prášky na stesk
10. února 2013 v 19:13 | Tom 
Zase ten pošmourný nedělní podvečer bez smíchu Kačenky, 
bez jejích vtipných průpovídek, bez jejího líbezného usínání. 
Jdu uklízet. Protože veškerý úklid, včetně mytí nádobí, je pro 
mě ztrátou času, kterého mám tak málo, když jsem s 
Kačenkou.
Přes týden mám času fůru, ale o víkendu jednou za 14 dní mi 
chybí. Uteče vždycky tak rychle. Přál bych si neřešit čas. Mít 
Kačenku ve vaničce denně, denně jí uspávat pohádkami a 
denně jí vozit do školky. Jako dřív.

Včera jsme měli 13. výročí seznámení s manželkou.
Nejhezčí den mého života. Ještě teď cítím to štěstí, kterým 
jsem byl na hodně dlouhou dobu zaplaven. Bylo to jako 
splněný sen, jako naplnění smyslu života. Něco, co se jen tak 
neprožívá. Pamatuji si všechno přesně do detailů a i když se 
bráním vzpomínkám, nejde to vymazat. Takový den bývá 
nejkrásnějším prostě už na celý život. Protože mi dal lásku, 
protože mi dal nejhezčí holku v ulici, protože mi dal naší 
dceru a tolik let zážitků, které jsem mnohdy zapomínal 
nazývat šťastnými, přestože šťastnými byly.

V červnu, kdy jsem je musel opustit, jsem si myslel, jak jsem 
nešťastný. Ale utíkal jsem z reality ve druhé identitě, která 
řešila jen svoje problémy, které (kupodivu) řešit šly, což mě 
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naplňovalo a hnalo dál. Na druhou stranu čím víc jsem se 
vzdaloval manželce i Kačence, tím hůř mi bylo, až se to 
někdy koncem srpna 2012 přehouplo do stesku po rodině a 
má druhá identita zanikla.

Teď teprve vím, co je to být nešťastný. Zase ten svíravý pocit 
u srdce, zase ty bezesné noci. To nejsou noci. To jdou děsy. 
Nemůžu takhle dál.

Dnes mi Kačenka během dne řekla, ať si lehnu, že mě očaruje 
(jako víly Winx, protože ona by chtěla být jednou z nich). Měl
jsem zavřít oči a jednu ruku mi položila na hlavu, druhou na 
srdce a takhle mě posílala energii. Přesně věděla, co mě bolí, 
aniž bych cokoliv říkal a přestože jsem to na sobě nikdy nedal
znát. Její dotek byl tak silným, že jsem z něj ještě teď nabitý. 
Ona je úžasná.

Přesto jsem celou noc nespal.
Budily mě děsy z práce.
Celou noc jsem posílal někam sanitky, šílel z toho, že se 
nevracejí včas a do toho padaly další a další převozy, které 
byly vždy různým směrem a akutně "teď hned"! V úterý je 
tolik převozů, že se to nedá zvládnout včas. Nervuju se z toho,
protože vůči té práci cítím zodpovědnost. Cítím jí i vůči mé 
šéfce, která je teď v Americe na dovolené až do půlky března 
a než odjela tak mi řekla: "Tomáši, všechno se mnou klidně 
řešte přes maily. Já vám budu maximálně nápomocna." Teď 
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mi došlo, co tím myslela. V úterý mi totiž končí zkušební 
doba. To je poslední den, kdy můžu jen tak z ničeho nic 
položit tužku na stůl a jít. Čili nenervovat se. Být v klidu. 
Zase klidněji usínat. Ale jak dlouho - bez práce?
Jenže to já nemůžu. Jsem v šachu. Potřebuji dojet zkušebku a 
okamžitě zažádat o hypotéku, jinak přijdu o tenhle byt.
Nemůžu ho prodat, protože co se tím vyřeší? Momentální 
finanční situace? A jak budu později v budoucnu řešit otázku 
bydlení pro rodinu? Nechci zůstat na věky sám! To si to raději
vyřeším takhle. Smlouvu mám na dobu určitou do konce 
června, takže... to musím vydržet a jediné, co mě dnes trochu 
uklidnilo bylo to, že si do té doby zkusím najít jinou práci. V 
té původní v obchodě, kam jsem se chtěl vrátit, zatím nic 
volného není, i když jsem první v pořadí (jak říká oblastní 
manažer).
Nejde o ty nervy z práce jako takové. Jde o ty nervy z té 
důchodkyně, která na mě opět křičí, bouchá do stolu, nervuje 
všechny okolo...trošku hysterie, trošku fašismus (jak řekla 
jedna uchazečka o místo dispečerky po pár dnech s ní, kdy 
bouchla dveřmi a odešla, že v takovém kolektivu pracovat 
nebude). Jo, chápu jí. Jenže já nemám na výběr. A tak nespím.
Stýská se mi a do toho se nervuju. Chybí mi Kačenka, chybí 
mi manželka, chybí mi rodina... a pak ty starosti s bytem, 
utáhnu to? Dostane manželka peníze brzy? A do toho ta 
pitomá práce, ze které je mi denně špatně.
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Myslel jsem si, že to překonám, že se nad tím povznesu, že to 
snesu, když zatnu zuby. Ale je to čím dál horší.

V úterý se jdu zase pokusit dostat k doktorce pro nějaké 
prášky. V úterý má totiž odpolední ordinaci pro pracující a 
minule měla zrovna dovolenou.

Je to pořád dokola.
Jsem unavený a ospalý, tak se těším do postele, ale jak si 
lehnu, tak kolem mě začnou lítat všecky ty děsy. Když už to 
tělo nevydrží a fakt usne, tak se za hodinu vzbudí. A za další 
znovu a znovu a ve čtyři ráno už neusnu vůbec. Takže jsem 
nevyspalý a těším se, jak se večer zase vyspím... V noci je mi 
blbě, ráno je mi ještě hůř. Nemám přes den vůbec chuť k 
jídlu, nemůžu jíst. Nejím ani skoro nepiju, protože prostě 
nechci a nemám chuť. Připadám si během dne jak vycuclý a 
do toho mě ještě dodělává ta důchodkyně, nezvládnutelné 
úterní sestavy převozů, kde vše co udělám, je špatně, jsem 
neschopný, neumím se rozhodnout, poradit si... zkrátka od 
listopadu, kdy jsem tam nastoupil, jsem neslyšel jedinou 
pozitivní připomínku. Jen samá kritika, bouchání do stolu, 
pohlavky!

Asi po měsíci od nástupu jsem zvedl telefon v momentě, kdy 
kolegyně zase křičela a najednou od té sestry, co chtěla 
nahlásit převoz slyším poznámku: "Ježiši tam u vás je zase 
nepřátelská atmosféra!"
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No divil jsem se. Jak "zase"?
Jo "zase".
Ta je tam pořád.
Řidiče, kteří mají krátkou směnu od 7 do 12 nesmím pouštět 
na oběd, přestože na něj mají nárok. Blbost! A žádný z nich 
obvykle nejde domů tak, jak má v rozpisu směn, ale končí o 
hodinu, dvě, tři i čtyři později! Přesčasy? Přežitek. 
Mažemeee... ostatně jako dnes všude. Nespokojení řidiči (na 
jejichž straně jsem asi holt víc než na straně mého 
zaměstnavatele, ačkoli by to mělo být naopak - ale to je dané 
mojí minulostí - vždy jsem byl na straně zaměstnanců - už 
jako zprostředkovatel práce nebo jako personalista), stres na 
pracovišti, důchodkyně... to všechno jsou věci, které (ač se 
šéfová snaží sebevíc) dělají z této práce práci nesnesitelnou...

Změnil jsem tedy názor. Přesto v úterý nemůžu jít a položit 
tužku na stůl.
Zrovna v pátek jsem četl článek, že je nejvíce 
nezaměstnaných od r. 1933!
Hrůza.

Nebudu-li mít práci, nebudu mít tenhle byt. Získám-li 
hypotéku a budu mít tenhle byt, ale ztratím práci, ztratím i 
tenhle byt, protože jím budu ručit bance.

A do toho stesk po Kačence, nevyspalost, žádný světlý bod 
(kromě toho pátečního jednou za 14 dní, kdy si jedu pro 
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Kačenku) v mém životě... Občas mě udělá radost, kdy zajdu k
mamce, která mě pozve na nějakou dobrotu. Přestože nemám 
chuť, nedá se nakonec odolat.

Takže v úterý (pokud ho v práci vůbec přežiju), zajdu si pro 
prášky na stesk.

A chci, aby mi bylo všechno jedno.

Jde to vůbec?

Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už by to brali všichni...

Ach jo.

Chci si dát už konečně svůj život do pořádku. Náš život...
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Zima roku 2000
11. února 2013 v 20:10 | Tom 
Venku je hrozná zima,
přesto jí mám rád,
protože je to přesně ona,
co lezla nám tenkrát pod kabát.

Uprostřed našich prvních i druhých
těch dlouhých únorových procházek,
hřáli jsme se dlaněmi, objetím i polibky,
od konce města až na začátek.

Voňavý čaj pak jsem Ti já
mezi holými zdmi vařil,
na jedné matraci jsme ho pili,
a aby Ti bylo krásně jsem se snažil.

Protože tahle zima roku 2000
nebyla s Tebou vůbec žádnou zimou.
A vůně Tebe i toho vzduchu,
se od toho dne ke mě teď každý den tiše linou.

Cestou z práce nás potkávám, držíme se za ruce a přesně si 
pamatuji, jak nám nevadila ani zima, ani únorový déšť. 
Venčila jsi svého zlatého kokříka a já jsem venku běhal s 
vámi. Hustě chumelilo, ale my jsme jeli do vedlejšího města 
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do cukrárny. A potom se hřáli na té jedné matraci, ke které pak
přibyla druhá.

Nikdy jsem nic takového nezažil.
Bylo to tak silné a tak věčné.

Já vím, že nesmím takhle vzpomínat. Ale v každém dni jsi 
skrytá a každý den ke mě mluvíš. Ze vzduchu, v jeho vůni, ve 
všech blondýnkách, co ladně jako Ty kráčí po městě, v 
dětském hlásku, co z ní na ulici jako by byl naší dcerky, v 
hrnci, co ještě voní Tvým gulášem a pořád to moje hlava 
nechápe, protože pořád se v noci budí a bojí se, abych Tě 
nezalehl, abych neshodil naší kočičku, jestli nám malá 
nespadla z postele... Snažím se před spaním počítat, ale stejně 
se mi nezdá o matematice...

Je to první zima po 13 letech, kdy vzpomínám bez Tebe.
Tak mi nezakazuj na to myslet.
První zimu se přeci může...
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Funkce deky
15. února 2013 v 19:58 | Tom |  Básničky 

FUNKCE DEKY

Napadly mě jednou vzteky
tři určité funkce deky.

Kromě funkce zahřívací,
dále funkce ukrývací,
je tu ještě jedna skvělá
a to funkce objímací.
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Epidemie rozchodů
15. února 2013 v 20:15 | Tom 
Už je to tady zase.
To se nám před Valentýnem rozešlo celebrit. A těch dětí, co po
nich zůstalo.
A TV Nova o tom ještě natočí reportáž. Jen tak prostě. 
Normálka.
To zas bude rozchodů.
Zase ten mor. Epidemie rozchodů.
Když vidíme rozchody všude kolem, přijde nám to normální a
začneme o tom přemýšlet.
Jestli se ve vašem vchodě rozešly už všechny páry a jen ten 
váš zůstává?
Nebojte, tahle epidemie zachvátí i vás. Nahlodá vás to. 
Začnete si totiž připadat divně, když přeci všichni kolem se 
rozcházejí a jenom vy ne?!
Všichni mají přeci už novou televizi. Všichni koukají na 
Ordinaci. Všichni chtějí mléko za 9,90!
Hele, oni ukazují celebrity, jak se rozešly a jsou úplně v 
pohodě!

To ale není normální! Nemusíme se rozcházet. A už vůbec ne 
proto, že ti druzí to udělali také.
Takhle to ale nefunguje... :/
Zastavte to už někdo!
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Druhý život
17. února 2013 v 7:49 | Tom 
Od chvíle, co jsem přišel od doktorky je to už lepší.
Dostal jsem něco na noc a něco na den.
Usínám rychle. Myšlenky mi přes den nervou srdce. Říkala, 
že budu bez emocí.
Ty emoce, které mě celý život dělaly šťastným mě teď ničí. 
Tak je zrušíme úplně :/

Těsně před usnutím už mozek nedokáže vyhodnocovat 
všechny podněty logicky, takže slyším, jak šustíš v obýváku, 
jak vypínáš televizi, jdeš uklidit hrnek a pak se vysprchovat. 
Slyším, jak se naše kočička protahuje na plovoucí podlaze a 
drápkama do ní zaškrábe. Čekám, kdy skočí ke mě do postele.
A Ty taky...
Naštěstí ihned usnu.

Budu prý spát 7-8 hodin. Po 6 hodinách se s těžkými víčky 
probudím ze snu, ve kterém jsem si s Tebou povídal. Říkám 
Ti, co je u mě nového a poslouchám zase Tvé zážitky. 
Všechno je úplně normální. Jenže jsem se probudil.
A nemůžu usnout.
Ale víčka tak padají, že do půl hodiny mě spánek přemůže a 
ještě usnu.
A pak se zdají další sny o Tobě.
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Žiju si s Tebou po nocích úplně normální druhý život. 
Nakupujeme spolu, bydlíme spolu, povídáme si a smějeme se.
Ale hlavně si povídáme...
Obdivuji, jak jsi krásná a nemám žádné negativní emoce. Spíš
naopak. Prý nebudu mít žádné...

Každé časné ráno teď nechtěně patří Tobě.
Bude super, až to přejde úplně, ale už se dá aspoň zase 
normálně fungovat.
I v práci je mi všechno jedno a nic neřeším, i když tam někdo 
křičí. Ono se totiž nic nestane, když někoho někam dovezeme 
později.

Povídám si s Tebou po nocích a nic mi nechybí.
Stejně jako si občas povídám s tátou, který už pár let nežije.
Prostě najednou přijdete a všechno je tak, jak má být.

"Na této zemi není smrti. Jsou jenom staří a mladí."
"Napsali znamení do stromů, do květů, že žijí."
(Jiří Wolker, Hřbitov ...úryvek z básně, kterou jsem se naučil 
před maturitou a v hlavě jí mám pořád)
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Zničení 1. můry
22. února 2013 v 8:54 | Tom 
Tak.
Jeden boj skončil a s velkým štěstím, které bojovník 
potřebuje, je jedna z mých tří černých můr, které mi nedají 
spát, zničena.
Zbývají ještě dvě.
Paradoxně zničení té první je teď kontraproduktivní, protože 
tím, že byla zahubena, se druhá stala můrou ještě větší... 
Takže budu potřebovat zase štěstí...
A ta třetí - tak její zničení je pořád v nedohlednu :/
Ale pořád lepší dvě můry, než tři... (nebo padesát!)

Je to jako taková hra. Schválně, jestli se mi jednou podaří 
zabít všechny tři.
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Velká modrá bandaska
23. února 2013 v 10:56 | Tom 
Usínám. Pokouším se o to.
Dal jsem si k posteli rádio, abych se myšlenkami soustředil 
třeba na text.
Jedna písnička: "Stačí když ty tu seš."
Druhá písnička: "S tebou...jsem ráda s tebou..."
Dám si tam Radiožurnál, kde skoro pořád jen mluví.
Ještě se pokouším napsat sms Monice o usínání v letním 
parnu a usínám. Ráno zjišťuju, že jsem jí dokonce stihl ještě 
odepsat, ale nemělo to moc hlavu a patu. Ani nevím, že jsem 
to psal. V příbalovém letáku prášků na spaní se píše, že můžu 
dělat věci, o kterých nebudu vědět. Nesnáším tu chemii. 
Snažím se to občas vynechat, ale hned je tu ta černá můra 
zase. Stejně se budím. Jen se vám chce víc spát, ale ty 
myšlenky jsou silnější. Až je doberu, už je nechci.

Chci zpátky svůj bezstarostný spánek vedle Tebe...

V týdnu jsem viděl na jednom německém programu úplně 
náhodou dokument o poruchách spánku. Jsou dva druhy 
poruch - s usínáním a se spaním (probouzení se uprostřed 
noci). Někdo trpí jen jednou z nich, někdo oběma. Nemůžete 
usnout, protože stres produkuje adrenalin a další látky, které 
znemožňují vytváření melatoninu, bez kterého prostě 
neusnete. Prášky na spaní fungují tak, že receptory reagující 
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na melatonin zbaví adrenalinu a melatonin se vesele může 
začít vytvářet a donutit vás usnout. Jenže to má háček - čím 
déle ty své receptory na melatonin oblbujete, tím více se 
stávají rezistentní vůči práškům na spaní, takže potřebují stále
větší dávku, aby to pomohlo. No a nakonec je z toho 
závislost, ze které se už člověk dostane těžko - jen 
psychoterapií, dlouhodobým léčením apod. Dobrá je údajně 
jóga. Méně učinné (ale nezávadné) jsou přírodní doplňky 
obsahující tyto květiny:

- kozlík lékařský (kořen)
- chmel plazivý
- meduňka lékařská
- třezalka tečkovaná
- mučenka pletní
- pepřovník opojný

Všechny tyto rostliny obsahují látky, které způsobí tytéž 
reakce na vaše receptory jako chemické prášky na spaní, ale 
bez závislosti. Jenže to má zase háček - nemají takový efekt. 
Funguje to na lehké poruchy. Pokud více než tři týdny 
nemůžete usnout, je to prý už v háji. Prášky na spaní řeší 
situaci jen dočasně. A jak to tedy vyřešit? V Německu jsou 
lékaři specializující se na poruchy spánku, ale neodstraňují 
následky práškami na spaní. Řeší příčinu. Je to dlouhodobý 
proces (několikaletý). Je důležité umět pracovat se svým 
stresem, protože ten je dnes všude. Důležité jsou rituály. I ty 
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před spaním. Zklidnění těla i mysli, strava. Tělo musí najet na 
nějaký neustále dokola se opakující systém - chodit spát vždy 
ve stejnou dobu za stejných podmínek. Člověk prý potřebuje 
jistotu. Potřebuje vědět, že je všechno vpořádku. Pak funguje 
normálně.

Hledal jsem čaj na spaní - kdysi se z těchto rostlin prodával - 
ale nedávno byl zakázaný (píšou v internetových lékárnách).

A přitom já vím, co mi může pomoct zase klidně spát. Je to 
tak jednoduché!!! Ale tak nedosažitelné a beznadějné.
I když jsem si jist, že kdybych měl svůj život zase takový jako
dřív, tak bych nejméně půl roku zase nespal strachy, že ode 
mě zase někdo odejde... že někoho ztratím... budil bych se a 
pořád kontroloval, jestli tu jsou...

Pak vždycky pár hodin přes den funguje vzorec: Žádné emoce
+ žádný smutek + žádná radost = klid.
Ale není právě ta radost (i z maličkostí) nebo štěstí (i malé) 
něčím, co člověka dokáže právě "nakopnout" do pohody?

Dokud budu neovlivnitelně cítit štěstí a euforii po každém 
telefonátu mé manželky, i když volá kvůli prkotinám typu 
"vezmi svíčky na dort", bude to stát za nic.
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Nemyslím si, že tomu jde nějak pomoct. Že jde urychlit 
proces, který směřuje k momentu, kdy přijde zase období 
klidu. Musí to přijít samo. Můžete si to usnadňovat, snažit se 
zabavovat mozek, vymýšlet aktivity, bojovat proti tomu a tím 
překlenout to pitomé období snadněji. Až pak najednou se to 
ve vás zlomí. A to bude ten okamžik.

Čekám na "paradoxní fázi". Ale to je špatně. Ta přichází 
přesně až v momentě, kdy na ni čekat přestanu. Do té doby 
prostě nepřijde.
A prý může přijít až za rok, dva, tři... nebo až za pět... není to 
o týdnech ani o měsících... 

Od čtyř do šesti jsem se pokoušel usnout.
Nakonec se povedlo.
Zdálo se mi o tom, jak jsem šel v létě do kopce po silnici za 
městem, svítilo sluníčko, bylo teplo. Najednou vidím, jak 
přede mnou letí nějaká velká modrá bandaska. Viditelně 
zpomaluje, klesá, až padá na trávu k silnici. Běžím tam. 
Vyskočí z ní jemná a krásná blondýnka v letních šatech - 
takový romantický typ, chci si ten výjev rychle vyfotit 
mobilem, ale ona si lehne na trávu, podává mi ruku a říká: 
"Jestli mě chceš najít, kup si dva balónky, dej je do sebe, 
nafoukni héliem a vypusť."

23. únor před šesti lety:
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Mokro. Zbytky sněhu. Teplota kolem nuly. Z práce za Tebou 
rovnou do nemocnice. Vyděšený doktor. Záchrankou do 
krajské nemocnice. My za Tebou. Jak křehký je život? Strach.
Nemocniční chodba. Nekonečno. Křik. Další několikaměsíční
nekonečno. Každý druhý den hodinu jízdy za vámi. Už vás 
chci mít doma...
Toho dne jsme ráno vstali do úplně normálního dne, ještě 
jsem Ti večer hladil bříško a večer vám šlo o život.
Od těch dob věřím na zázraky.
A věřím na ně dodnes...
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Boj s bankami
26. února 2013 v 8:27 | Tom 
Druhá noční můra začíná narůstat do obřích rozměrů.
Že mám práci?
Pravidelný příjem, který bohatě stačí na pokrytí splátek?
Že jsem přes 15 let klientem své banky?
Všechny své předchozí půjčky jsem vždy splácel včas a vždy 
je bezproblémů splatil?
Že mám nejlepší bonitu, jakou mohu mít?

Moje banka (ČS) mi řekla, že historie splacených úvěrů jí 
nezajímá.

Má problém s mým pracovním poměrem na dobu určitou, 
přestože mám příslib, že bude prodloužen o 1 rok. Ale protože
mám tedy bonitu č. 1, tak to prý zkusí na centrále, která 
povoluje výjimky, když jde tedy o to vypořádání manželů, 
které spěchá.

Zase někdo někde u stolu rozhodne o budoucnosti několika 
lidí.

Jenže když to zamítnou (dozvím se to během dvou dnů) a 
neuspěji v žádné bance, budu muset do nebankovního sektoru.
Čili tam, kam se uchylují lidé v registrech dlužníků, bez 
příjmů, bez zaměstnání...
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To je paradox.

ČSOB mi řekla, že by stačil spoludlužník, který bude mít 
pracovní poměr na dobu určitou alespoň na 1 rok (nebo 
neurčitou) a hned jak se i můj pracovní poměr prodlouží na 1 
rok nebo na neurčitou, bude můj spoludlužník vyvázán ze 
závazku . Hypotéka mi bude tím pádem ale schválena. Nikoho
takového ovšem neznám, takže mě napadla manželka. Zavolal
jsem jí, jestli by nechtěla být spoludlužníkem svých vlastních 
peněz :) Vůbec nevím, jestli to jde - dnes se na to zeptám.

FIO banka mě naprosto zklamala. V naší pobočce byla na 
dveřích cedulka "přijdu za 5 minut". Bylo vidět, že je 
používaná často a skrz dveře jsem zjistil, že tam (podle počtu 
židlí a stolů), pracuje 1 zaměstnanec. Takže jsem na něj čekal,
protože FIO všude hlásá, jak poskytuje super hypotéky bez 
poplatků za vedení a na internetu jsem si vyčetl, že řeší i 
majetkové vypořádání manželů po rozvodu apod. Po pěti 
minutách se mě ujal pán, který nebyl oblečený tak, jak 
býváme v bankách zvyklí do společenských kalhot, saka nebo
košile, ale úplně normálně civilně. Na svetru měl cedulku 
"vedoucí pobočky", tvářil se otráveně a když jsem mu řekl, že
bych chtěl hypotéku, protože potřebuji koupit polovinu bytu, 
kterou vlastní manželka odpověděl mi, že "tohleto oni 
nedělají". No comment.
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Finanční poradkyně, se kterou jsem byl v kontaktu už od 
prosince a která mi radila, jaké všechny doklady budu 
potřebovat, co mám udělat atd. se mi v den, kdy měla zavolat 
(před 14 dny hned po zkušební době) přestala ozývat a 
nereaguje na žádné mé zprávy. Musel jsem jednat, takže jsem 
šel do mé banky, kde jsem si teprve musel sjednat schůzku a 
vše se takhle zdrželo 14 dní a manželka na mě tlačí... Snažím 
se. Někdo se přeci najít musí, kdo mi půjčí, když na to mám. 
Copak to nikoho nezajímá?

Co mě potěšilo bylo, že rozsudek o rozvodu, který banka 
chtěla a který jsem před pár měsíci vzteky roztrhal, mi soud 
vydal ihned na počkání a úplně zadarmo i s právní mocí! To 
se dneska nevidí :)

Zajímavý byl tzv. on-line odhad nemovitosti, který si moje 
banka dělala přes internet, kam se zadala spousta informací a 
vyskočila hodnota nemovitosti. Náš byt vyšel jen na 55% své 
ceny, za kterou jsme ho chtěli prodat! Za tuhle cenu se 
prodávají nerekonstruované byty na největším betonovém 
sídlišti. Náš byt je v lokalitě, která zvyšuje cenu bytu, ale 
tahle lokalita banku zase nezajímá.

Všechno se to zase komplikuje...

Potřebuju teď štěstí.
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Možná bych měl jednodušší tu banku vykrást, než tohle...
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Za peníze se dobrý život koupit nedá
26. února 2013 v 13:06 | Tom 
Za peníze se dobrý život koupit nedá - tak to tvrdí nadpis 
článku, který dnes vyšel na serveru novinky.cz.
Přišli na to Australané.

Ten článek má smysl. Rozumím mu a přesně se ztotožňuji s 
tím, že nejdůležitější je fungující a uspokojivý vztah, dobré 
manželství, láska a šťastná rodina. Vím to, ale...

Tady je nejdřív celý článek:

"Šťastný rodinný život a uspokojující partnerství jsou klíčem k
dobrému životu. Podle australských psychologů 
experimentální výzkumy dokazují, že dobrý život si za peníze 
koupit skutečně nelze.

Pokud mají lidé v pokročilém věku vyjmenovat nejpodstatnější
hodnoty svých životů, pak nejméně důležité pro ně jsou 
bohatství, status celebrity či moc.

Naopak nejvyšší hodnocení získávají fungující a uspokojivý 
vztah, blízké přátelství, dobré manželství, láska a šťastná 
rodina. A tyto hodnoty dosahují vysokých priorit i u osob 
mladých, které mezi nimi ještě často uvádějí také úspěchy v 
kariéře, moc a slávu.
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"Skutečný blízký vztah se často vůbec neblíží zábavě, ať je 
člověk v manželství, vychovává děti nebo musí vycházet s 
dlouholetými přáteli a kolegy, všechno toto má svá úskalí a 
zkoušky. Z dlouhodobého hlediska mohou tyto vztahy 
obsahovat momenty, které nejsou vůbec zábavné, ale stále 
většina z nás věří, že tyto vztahy jsou tím, co dává životu 
skutečnou hodnotu. To nám napovídá něco víc o povaze 
lidské přirozenosti," uvedl doktor Gregory Bonn z Monashovy
univerzity v Melbourne.

Z jeho studie také vyplynulo, že pro lidi je důležité vychovat 
děti, které budou jednou úspěšné. Zmoudřet a vést morální 
život je pro většinu důležitější než být respektován. Nejníže 
pak mezi hodnotami byly vysoké společenské postavení a 
sláva či náboženská víra."

Potřebuji přes půl miliónu. Čeká mě běh všemi možnými 
existujícími bankami, které budu přemlouvat, že zrovna já 
potřebuji hypotéku, protože tenhle byt mám rád, protože už 
nechci v budoucnu řešit otázku bydlení pro rodinu, protože 
tenhle byt má ráda moje dcera, protože jsem tu strávil 12 let a 
všechno je tu takové, jaké jsme vždy chtěli... A taky protože 
na to mám! Splácet ano, ale celou částku bohužel ne.
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A banky kroutí hlavami, některé se snaží a vymýšlí, jak to 
udělat, některé se nesnaží pro jistotu vůbec (FIO). Má vlastní 
banka (ČS) mě zklamala nejvíc. Beru to od ní jako zradu! :)

Tlačí mě čas (a manželka) a čím víc času plyne, tím blíže 
jsem tomu, že o tenhle byt přijdu ne proto, že nemám na 
splátky, ale proto, že mám prostě pracovní poměr na dobu 
určitou. Přísliby jsou k ničemu. Bonita je k ničemu. 
Bezdlužnost je k ničemu. Že budu ručit celým bytem - nic z 
toho nikoho nezajímá. Kdo ví, třeba za tři měsíce budu mít 
smlouvu na dobu neurčitou a najednou by mi všechny banky 
otevřely dveře, jenže tři měsíce moje manželka nepočká. 
Jedině, že bych ji do té doby nastěhoval sem do bytu, ve 
kterém bydlet nechce.

Takže se hezky seznámím se všemi existujícími bankami a 
lidmi v nich a když mi všechny zabouchnou dveře, jsou tu 
"nebankovní hypotéky", kde je super, že nikoho nic nezajímá. 
Ručíš bytem, tak tady máš prachy. Máš sice vyšší úrok, ale 
máš, cos chtěl. Ani se mi nechce počítat, kolik přeplatím.

Není otázka, jestli to jde. Je jen otázka JAK. A někdo musí 
chtít. Jeden (já) k tomu bohužel nestačí. Chystám se jim 
nacpat půl miliónu navíc! Haló, kdo má zájem o půl miliónu 
jen tak pro nic za nic za to, že mi půjčí? No jo, vy se vlastně 
všichni bojíte, že jsem rizikový, když nemám dobu neurčitou.
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Věděli jste, že existuje Evropsko-ruská banka?
Já už je teď budu znát všechny - i ty, co bankami nejsou.

A na závěr jedna zajímavá tabulka. Jsou tu jen vybrané banky,
ale schválně, jestli najdete banku, která je pro mě vítězem? :) 
Za chvilku do ní vletím...

Banka
Podmínka pro akceptování smlouvy na

dobu určitou

Česká spořitelna

Smlouva na dobu delší jak 1 rok nebo 
minimálně jednou obnovená smlouva na 
dobu kratší jak 1 rok. Do konce platnosti 
smlouvy musí zbývat více jak 3 měsíce

ČSOB
Smlouva na dobu delší jak 1 rok nebo 
minimálně jednou prodloužená smlouva na 
dobu kratší jak 1 rok

Hypoteční banka
Smlouva na dobu delší jak 1 rok nebo 
minimálně jednou prodloužená smlouva na 
dobu kratší jak 1 rok

Komerční banka Smlouva na dobu delší jak 1 rok
LBBW Bank Pravidelně obnovovaná smlouva

mBank
Minimálně jednou obnovená smlouva 
uzavřená na dobu delší jak 1 rok

Raiffeisenbank
Smlouva na dobu delší jak 6 měsíců, do 
konce musí zbývat min. 3 měsíce (u 
státních zaměstnanců bez omezení)

Unicredit Bank Pravidelně obnovovaná smlouva
Volksbank Smlouva na dobu delší jak 1 rok
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Wüstenrot 
hypoteční banka

Minimálně jednou obnovená smlouva 
uzavřená na dobu delší jak 1 rok
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Překážky
26. února 2013 v 19:10 | Tom 
Proč je pořád taková?
Proč se pořád zlobí?
Proč mi pořád nevěří?
Proč mi pořád něco vyčítá?

Je to pořád stejné. Nezměnila se ani trošku. Žádné city, žádné 
pochopení, absolutně nulová důvěra, jen zloba a touha mít už 
vše "za sebou". Snažím se co to jde, ale nevěří mi vůbec nic. 
Nenaléhám na ní, neříkám jí, jak mi chybí, dělám že je mi 
ukradená... Nerozumím tomu. Teď už tomu nerozumím. 
Takhle se člověk dlouho chovat přeci nedokáže? Nerozumí mi
a nechce mi rozumět. Neví, jak mi je a nezajímá jí to. 
Nevyčítám jí to. Je to její normální reakce.
Nemyslím na ní ve zlém. Jsem trubka. Snesl bych jí modré z 
nebe. Místo toho bych měl asi bouchnout do stolu. Nevím si 
rady.

Už zase chci utíkat. Pryč. Navždy. A neřešit to. 
Už zase tady na tom světě musí člověk nést své břemeno až 
do skonání.
Další bezesné noci, dokud tuhle druhou noční můru 
nezabiju...
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Až se mi podaří koupit její půlku bytu, už mi nebude mít co 
vyčítat, už bude mít "to své", už by se měla zase uklidnit, mít 
radost z maličkostí (?), žít a užívat si života... Kde je ta moje 
nejmilejší holka na světě, kterou jsem v r. 2000 poznal?

Nic nezdržuji, nic neblokuji, nic se nesnažím prodlužovat. 
Neříkej mi tyhle věci. Nevím, co Ti na to říkat. Hned první 
den po zkušební době jsem běžel do banky. Jsem tam denně. 
Denně kontaktuji další a další finanční společnosti, které mi 
mohou pomoci. Nechceš čekat ani minutu, zlobíš se, nezajímá
Tě, že mi celou částku dají až za tři měsíce úplně v pohodě a 
bez problémů. Chceš to teď hned. Musím ukecat, uplatit (nebo
co vlastně???) odhadce nemovitostí. Ceny bytů klesly tak, že 
nemám šanci se odhadem dostat na cenu, kterou chceš.
Je to jakobych jednal s mafií. Je stejně neústupná a taky jí 
nezajímá, kdy kde co - a chtějí to teď hned.

Aspoň že jsou ještě lidé, kteří se mi snaží pomoct. Musím 
pochválit ČSOB. To co tam umí, v ČS nejde.

Proč prostě nemůžu přijít, říct že chci hypotéku a dostat jí? 
Proč to není jednoduché? Proč tam musí pořád být nějaké 
překážky? Proč pořád někde musí být nějaké překážky a 
vznikat nové a nové??? Kdo je tam pořád hází????? 

Únor 2013 - Překážky 154



Dobře, že jsi zlá
27. února 2013 v 11:10 | Tom 
To je dobře, že jsi na mě zlá, protože tím to budu mít aspoň 
jednodušší.

Vlastně nevím, proč se na mě pořád zlobíš, proč na mě křičíš, 
proč se tak úzkostlivě bráníš jakémukoliv setkání se mnou. 
Nejraději bys mě vymazala ze života. Jakobych vyvraždil 
Tvou rodinu nebo Tě celý život mlátil. Ale tahle zloba 
pochází jen z toho, že jsem z nudy chtěl být žena... a místo 
toho, abysme to řešili, tak jsme práskli dveřma.

Nikdo Tě nenutil jít z tohohle bytu. Zel prázdnotou několik 
měsíců, přestože jsme platili nájem.

Chtěla jsi, abych si našel dobrou práci. Tu už mám.
Chtěla jsi, abych se choval tak, jak mám. To už se chovám.
Chtěla jsi, abych se uměl postarat o rodinu. To už můžu.
Chtěla jsi, abych vás měl rád. To mám.
Nenávidíš mě, zatímco já necítím ani kousek nenávisti.

Asi bych kus té nenávisti potřeboval. A Ty mi v tom pomáháš.
Nevědomky svým jednáním, urážkami a osočováním 
zařizuješ, abych jednou vybouchl a abych se konečně vykašlal
na všechny ty své sny o Tobě, o malé, která mi tak chybí, o 
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rodině, o tomhle bytě, ve kterém budeme zase všichni tři. 
Děsíš se takových představ, jakoby tu bylo peklo. 

Jen do mě. Jen si kopni. Křič. Čím častěji to budeš dělat, tím 
dřív přijde okamžik, kdy se konečně naštvu a pustím Tě z 
hlavy. Vyčtu Ti všechny ty Tvé pseudopředstavy, že blokuju 
prodej bytu, že Ti nechci dát ani korunu... nevím, kde se to v 
Tobě bere. Kdo Ti říká ty tvé oblíbené věty: "Oni mi říkali, že 
neuvidím ani korunu..." Ani ve snu, ani vteřinu by mě 
nenapadlo Tě obelhat nebo podvést. Sbalila sis všechny 
šanony s papíry od bytu. Pro jistotu. Pro jakou jistotu? Bolí 
mě Tvé chování, protože ho nechápu, protože mu nerozumím.
Někdo Tě někde nahlodává nesprávnými myšlenkami a Ty ho 
věrně posloucháš. Věříš cizímu člověku, zatímco svému 
vlastnímu muži, se kterým máš dceru a který by pro Tebe 
udělal cokoliv, ne. 

Dal bych Ti milión, dva, kdybych je měl. Pro mě jsi pořád 
moje manželka, moje dcera je pořád moje dcera. Peníze jsou 
mi ukradené. Jestli vám mají pomoci ke štěstí, tak budu jenom
rád.

Buď zlá, ať je mi už konečně líp a přestanu na Tebe myslet.

Tohle nejsi Ty. 

Moje žena zemřela.
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Blbej den
28. února 2013 v 20:11 | Tom 
Přijít o své milované je horší, než žít v cizím těle! :(
Prosím uvědomte si to všichni, kdo se trápíte tím, že jste v 
jiném těle, ale máte milující manželku, milující děti. Přeměna 
není vždy nejlepší řešení :( Dobrý je kompromis. Ale čím více
se budete přibližovat žádanému tělu, tím více se vám začne 
vzdalovat milující osoba. To je zákonitost, která platí vždycky,
i když si třeba naivně myslíte, že to ve vašem případě může 
být jinak. Nemůže. Nikdo z těch, se kterými žijete svůj život 
teď, s vámi nebude žít po přeměně!

Nejde to. Nejde žít. Ať děláte cokoliv, chybí vám. Je vám 
ukradené, že se najednou můžete stát tím, kým toužíte. Ztratí 
to pro vás význam, protože rodina je základ, láska je základ, 
děti jsou smysl života. Každý den vám chybí vaše děti, každý 
den je všude vidíte, každý den si přejete všechno vrátit, abyste
mohli být spolu. A každý den je beznadějnější než ten před 
ním, protože víte, že o své děti už navěky přijdete. Budou 
vám je půjčovat, ale to vám nebude stačit. A tenhle stesk po 
nich je nekonečný, užírající, všudypřítomný. Najednou se 
nemůžete těšit na to, že sice utahaní, ale šťastní přijdete domů
a vykoupete si je, přečtete jim pohádku a pohladíte před 
spaním. Děti nejsou vaše partnerka, na kterou můžete 
zapomenout...
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Když nad tím tak přemýšlím, jaký JEDINÝ důvod mám pro 
to, abych tenhle život žil?
Mojí manželku nemám, mojí dceru můžu vidět 4 dny v měsíci
a hypotéka se rozplynula jako pára nad hrncem. Někdo udělal 
fíííí a všechno je pryč. Nemáte nic. Nemáte prostě vůbec nic. 
Ani ten milovaný krásný slunný velký nový byt, který jednou 
mohl být místem pro mojí novou rodinu, který miluje 
Kačenka a pořád se ptá, jestli už bude můj, abysme si do něj 
pořídili kočičku.

Všechny banky se na mě vykašlaly. Všem je ukradené, že 
nejsem v registru dlužníků, že jsem vždy všechno splatil včas,
že budu ručit nemovitostí. Dnes jsem obvolal a obešel úplně 
všechny existující v naší zemi - včetně těch německých, 
slovenských a francouzských. Některé řekly rovnou "ne", 
některé se opravdu moc snažily. Snažily se vyjednat výjimky, 
ale opět to končilo každou půlhodinu telefonátem, ve kterém 
jsem slyšel zase to "ne, nejde to".

Je to paradox. Splátky si mohu dovolit, ale nikdo mi zrovna 
teď, když to potřebuji, nepůjčí. Začal jsem to řešit hned po 
zkušebce, když mi ta moje poradkyně říkala, že to vyjde, že 
stačí příslib. Měl jsem v ruce papír přímo s hlavičkou ČS, že 
to půjde. Ale někdo někde řekl "ne". Nepočítal jsem s tím. 
Manželka mi to nevěří. Myslí si, že jí jen balamutím, ale to 
není pravda. Chce si dát mojí e-mailovou adresu do spamu. 
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Prý proto, že jí pořád píšu jak to řeším a přitom to nijak 
neřeším.

Výsledky mého dnešního lítání:
Air bank - pracovní poměr nad 1 rok
Axa - pracovní poměr nad 1 rok
Citibank - zástava nemovitosti minimálně 1.000.000 Kč, jinak
by mi to dali, ale chybí kvůli tomu odhadu 80.000 Kč
Česká spořitelna - zamítnuto nevím proč - prý to ještě po mém
naštvaném e-mailu, že chci změnit banku, budou řešit
znovu individuálně, ale já tomu nevěřím :(
ČSOB - zástava nemovitosti minimálně 1.000.000 Kč v rámci
"hypotéky bez doložení příjmů a bez zkoumání zaměstnání"
Equa bank - pracovní poměr nad 1 rok, i když po zkušební 
době se dá domluvit na "Hypotéce bez doložení příjmů"
Evropsko-ruská banka - pracovní poměr nad 1 rok
Fio banka - vůbec se se mnou nebavili
GE Money Bank - zástava nemovitosti minimálně 1.000.000 
Kč
Komerční banka - musí jít alespoň o druhé prodloužení 
smlouvy nebo zástava v minimální hodnotě 1.000.000 Kč
LBBW - zástava nemovitosti minimálně 1.000.000 Kč
mBank - pracovní poměr nad 1 rok
Modrá pyramida - jeden řekl, že mám smůlu, když mám dobu 
určitou, druhý (jiný) mi slíbil, že se pokusí vyjednat výjimku, 
protože už se mi to v listopadu jednou povedlo
Oberbank - pracovní poměr nad 1 rok
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Poštovní spořitelna - musím počkat na druhé prodloužení
Raiffeisen - jediná, která akceptuje kratší pracovní poměr na 
dobu určitou - to se ještě dozvím, jak to dopadne
UniCredit - pracovní poměr nad 1 rok
Volksbank - pracovní poměr nad 1 rok
Wustenrot - pracovní poměr nad 1 rok
Všeobecná úvěrová banka - pracovní poměr nad 1 rok

ČSOB by mi úvěr dala hned, ale minimální hodnota 
nemovitosti v zástavě musí být na základě odhadu nad 
1.000.000 Kč. A dva odhadci, které jsem kontaktoval a snažil 
jsem se je i podplatit mi šli maximálně na 920.000 Kč :( Prý 
se bojí o licenci. To chápu :( Prý před třemi lety by to bylo 
1.200.000 Kč, ale nemovitosti šly dolů. Chybí 80.000 Kč, 
které mohu zastavit jinou nemovitostí, ale já žádnou jinou 
nemám. Blbých 80 tisíc! Navíc ty lze po splnění podmínek z 
mé strany (po prodloužení pracovního poměru) "vyvázat" ze 
smlouvy.
A pak je tu ještě jedna moc ochotná paní z Raiffeisen bank, 
která jako jediná je mojí šancí a která říkala, že má ráda 
rébusy. Jediná Raiffeisen bank má totiž v podmínkách přímo 
uvedené, že "je akceptován příjem i osoby během zkušební 
doby po odpracování jednoho měsíce s možností čerpání 
úvěru po ukončení zkušební doby".

A nebankovní hypotéka je finanční sebevražda. Četl jsem 
dnes, jaké jsou to podvody, jak z lidí jen vytahají peníze, jak 
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přijdu o všecko... to to radši převedu zadarmo na manželku, 
protože z toho něco bude mít i moje dcera, kterou miluju.
Mezitím mi píše zase naštvaná manželka, že zítra dává byt na 
prodej realitce... že jsem ho nikdy prodat nechtěl, že jsem jí 
nikdy ty peníze dát taky nechtěl, jestli neberu drogy, že jí 
nabízím, aby tu bydlely, než si koupí svůj byt a klidně budu 
platit nájem. Uráží mě to, co si o mě myslí. Je mi to líto.

Když jste nespokojení v práci (a hodně nespokojení), tak 
uvažujete o změně. Tak tu práci prostě vyměníte. Ale život se 
vyměnit nedá. Ten máte jen jeden. A když si ho zničíte, když 
ztratíte ty nejmilovanější - je jedno jestli rozvodem nebo smrtí
- když se vám nic nedaří, když ta tíže toho všeho překoná tu 
váhu lásky vašich ostatních bližních, pak není důvod tady 
zůstat.

Nevím co mám dělat :(

Nemám manželku, nemám dceru, nebudu mít tenhle byt. Co 
tady vlastně ještě dělám? Bez lásky, bez minulosti, na které 
bylo postavené vše hezké. Minulost, kterou si vytváříte 
společně s někým, kdo když vás opustí, tak už si žádnou 
novou minulost po 12 letech znovu nevyčarujete. Minulost je 
jen jedna. Vznikají tam vazby na celý život. Desítky vazeb na 
lidi, které najednou nemáte potkávat. A když se objeví 
náhodou někdo nový, přijde do hotového bytu do hotového 
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života. Přichází tím o tu krásu toho všeho budování hezky od 
začátku - společně.

V tuhle chvíli říkám, že nemám důvod žít.
Pokusím se ten důvod najít, ale fakt nevím kde.
Nechci takhle žít. Nechci se probudit.
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Březen 2013

Strach je nejlepším lékem na strach
1. března 2013 v 23:33 | Tom 
Za poslední tři dny jsem poznal asi 60 nových lidí.
Kdybych požádal o hypotéku ještě vloni létě, kdy jsem měl 
smlouvu na dobu neurčitou (taková vzácnost!), kdy všechno 
vypadalo jinak, dostal bych jí hned. Banky by se o mě rvaly, 
protože by mi jí všechny daly a předháněly by se s co 
nejnižšími úroky.
Za poslední tři dny z těch 60 lidí se mi věnovalo 30.
Z těch 30 lidí se našli 3, kteří neřekli "ne, nejde to". Ti tři 
řekli: "vždycky to nějak jde" a přemýšleli, telefonovali, pátrali
v podmínkách nejrůznějších bank, hledali jak to obejít (i 
nelegálně nebo pololegálně), věnovali mi několik hodin času 
(někteří i dní) a snažili se pomoct. Vždycky se na světě 
najdou nějací tři, co se vám budou snažit pomoct. Jen 
mezi tím musíte vyhledat dalších 57, kteří vám 
nepomohou a nevzdat to.

V momentě, kdy jsem chtěl včera napsat manželce, že to 
vzdávám mi stihla napsat rozčilený mail, že už nehodlá čekat, 
že jsem jí nikdy žádné peníze dát nechtěl atd. atd... Byla to 
poslední kapka. Došlo mi, že když se k ní chovám dobře a 
hezky, oplácí mi to stejně svým vztekem a zlostí. Takže když 
se k ní začnu chovat zle i já, bude se ke mě chovat vlastně 
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pořád stejně. Tím "zle" myslím to, že jí prostě řeknu, že si 
počká měsíc až tři a pak tu hypotéku dostanu. Já vím, že už 
čeká dlouho, ale nikdo jí z tohohle bytu nevyhodil. Musel 
jsem odejít a za týden mi nečekaně odjely pryč, takže byt 
zůstal půl roku prázdný.

Jeden finanční poradce mi řekl, že pokud chce manželka 
vyřešit tak rychle bydlení, proč si nevezme hypotéku a byt si 
nekoupí s tím, že jí hypotéku dají hned a jakmile za půl roku 
splním podmínky já, dostanu hypotéku na tenhle byt a peníze 
jí vložím na tu úhradu té její. Bydlet může hned.

Už je mi jedno, co si o mně myslí, protože vím, že ať dělám 
co dělám, jsem pro ní zoufalec, o kterém si myslí, že bere 
drogy a svoji nenávist ke mě mi dává náležitě neustále najevo.
Nemá smysl se chovat dobře, přestože se jinak chovat 
neumím, když já trouba k ní necítím nenávist. Její reakce 
budou pořád stejné bez ohledu na můj přístup. Chová se ke 
mě tak, jako bych jí opravdu ty peníze nikdy dát nechtěl, 
jakobych jí pomlouval kde můžu, žije v neustálém 
několikaměsíčním pocitu spiknutí, které proti ní podnikám a 
nenapadne jí (a nechce napadnout), že to tak nemusí být.

Přesto mi dnes svitly tři naděje. A ta jedna je dokonce tak 
úžasná, že to prostě zkusím. Nechápu, kde se v některých 
lidech bere ta síla tak pomáhat, zatímco jiní se mnou nechtějí 
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mít nic společného. Všichni za to mají přibližně stejnou výši 
odměny, ale z některých lidí cítíte, že jim jde o něco jiného...

Dnes mi jedna paní řekla: "Tohle se mělo stát. Protože 
kdybyste dostal hypotéku hned, nepotkal byste mě a já bych 
vám nemohla pomoci..."

Naučil jsem se, jak se to třeba dělá. Necháte se u někoho 
fiktivně zaměstnat na dobu neurčitou. (Těžko se někdo takový
hledá, ale jednomu mému kolegovi se to povedlo.) Řekne si o 
30 tisíc, posílá vám tři měsíce mzdu kolem 15 tisíc, odvádí za 
vás odvody, všechno je na normální pracovní smlouvu a 
jakmile banka po zkušební době konečně zaměstnavateli 
zavolá, ten řekne: "Ano, ten u nás opravdu pracuje na dobu 
neurčitou." A hypotéka je schválená. Teď už jen vrátit 
všechny vynaložené náklady zaměstnavateli (včetně 
vyplacené mzdy a odvodů + odměnu) a všichni jsou 
spokojení. Vždycky to nějak jde. A těch způsobů je víc.

Je pátek večer. V telce jsou dva horory, takže když jsou 
reklamy, tak je přepínám, abych se co nejvíc děsil těch 
nejhnusnějších scén. Zjistil jsem totiž, že strach je nejlepším 
lékem na strach. Sice jste zděšení, ale tak nějak uměle. A 
najednou ta tíha všech těch starostí neexistuje. Vytlačí jí totiž 
strach z těch děsivých scén. Je to jediný pocit, který tohle 
dokáže. Láska, napětí, smích... to váš strach nezabije. Cítíte 
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ho pořád. A tak si to užívám. Čím děsivější scéna, tím víc se 
těším. Všude kolem mě je tma a já se chci bát. Pomáhá to...
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Láska existuje
2. března 2013 v 19:10 | Tom 
Na depresi a blbou náladu jsou nejlepší děti.
Jenže i když jsem s dětmi třeba mojí ségry a blbneme, moje 
Káťa mi tam chybí. Chybí mi tam její smích, její radost, její 
chuť si hrát, přitulit se, její zlobení i trápení a vyprávění o 
všem možném.
A doma v tichém bytě je to ještě horší. Stále tu mám její 
rozmístěné nejrůznější předměty tak, jak mi je tu poskládala, 
aby "mě ochránily". A v pokojíčku se každý den těším, až si 
dohrajeme s autodráhou, až zase napustím vanu, až zase 
půjdeme na výlet. Ale to ten, kdo své (nebo mé) děti má u 
sebe, necítí a neví (a nechce vědět). Z tohohle nevím jak ven...

Poučeni svými chybami z předchozího vztahu máme takovou 
jedinečnou šanci na nový! Protože všechno už je jiné. Není to 
návrat do stejné řeky. Tolik věcí, které jsem se dozvěděl až 
příliš pozdě, nám mohlo všem změnit život k lepšímu. Blbá 
zkušenost není nikdy dobrá zkušenost. Říká se, že všechno zlé
je k něčemu dobré. Ale podle mě je lepší tomu zlému 
předcházet. A o to se snažím i tady v tomhle blogu.

Mluvte spolu, řešte své starosti, nechávejte si radit od 
odborníků, netrucujte, nedělejte ukvapené závěry a nic 
před sebou neskrývejte. Domluvte se a pokud to nejde, 
nenechte si tím zabít to nejcennější co máte... O co když 
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přijdete, pak teprve zjistíte, jak to všechno stojí za starou 
bačkoru.
Je sto způsobů, jak vše vyřešit, ale stačí jeden špatný a jste v 
háji.
Jak jednou uděláte chybu, už kolikrát neexistuje možnost 
návratu, ačkoli by mohla. Ona totiž existuje, ale zničí to tak 
jako tak váš klid na věky.

Nedělejte to.
Nerozcházejte se.
Přečtěte si něco o vztazích. Něco o lidech. Nechte si poradit. 
Řešte to.

Rozchod je dlouhodobý proces. Není to otázka okamžiku, kde
jeden z partnerů řekne "jdi pryč". Začátek toho bývá někde 
hodně dlouho předtím. Několik týdnů, měsíců nebo i let. A to 
je dost dlouhá doba na to to změnit.
Ten kdo trucuje nebo tvrdí, že nemá problém, skončí kvůli 
tomu jednou na dně.

V souvislosti s přeměnou to platí taky. Nuda je hrozná věc. Ve
vztahu obzvlášť. A řešení svého opravdového vlastního já je 
tak... zábavné, vzrušující, naplňující... Ale taky je to jistý 
hřebík do rakve vašeho vztahu. Takhle bych nudu ve vztahu 
už nikdy neřešil.
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Tak honem, šup. Obejmout partnera. Dát mu pusu. I když 
kouká divně. I když má blbou náladu. I když před chvíli 
bručel. Obejměte ho.
Je to jednodušší, než se zdá.

V pátek jsem čekal na ségru před tanečním sálem, kde 
vystupovala její dcera na školním plese. Seděl jsem v autě, 
přicházeli mladí lidé, někteří se drželi za ruce, někteří se 
navzájem upravovali, někteří se objímali. Kdyby šlo otočit 
klíčkem a místo v autě bych se ocitl tam. V jiném světě, v 
jiném čase a v jiných souvislostech. Jak bezstarostné je to 
objetí, jak bezstarostné je přicházet na ples s někým... Jako by
to bylo včera - Ty a já a ples.
Vejdu domů a dole v chodbě vychází z výtahu rodinka, co 
byla u někoho na návštěvě. Pán nese mimčo ve vajíčku, 
chytnou se s maminou za ruce a jdou k autu.
Dneska přijdu domů, zavřu dveře a od sousedky vyjde starší 
pán s paní. Za chvíli je vidím venku ruku v ruce, najednou se 
zastaví a začnou se objímat.
Láska existuje.
Je všude kolem nás a je (naštěstí) věčná.
Líbí se mi, že to vím a že mi to takhle dává najevo. Říká mi: 
"Jsem pořád tady. A podívej, kolik lidí je díky mě ještě pořád 
šťastných. Opravdu existuji."

Nehledám jí, protože to nejde. Ale mám radost za ně.
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Potřebuji obejmout svojí dceru
3. března 2013 v 9:40 | Tom 
Proč ten lidský mozek funguje někdy tak nemožně, že není 
schopný si zapamatovat, co je realita?
A nemůžu to nijak ovlivnit. Přestože je neděle, prostě mě v 
pět ráno probudí snem o tom, jak je vše vpořádku. Mám doma
ženu i svou dceru, hladím jí před spaním. To pohlazení mě 
vzbudí a dívám se do stropu v bytě, ve kterém jsem úplně 
sám. Tak se díky práškům na spaní, které mě právě tohohle 
probouzení měly zbavit, snažím ještě usnout. V šest mě 
probudí zase jiný sen. Ale zase je tam moje žena a moje dcera 
a normálně spolu mluvíme. Jenže ty pocity jsou tak krásné, že
mě vzbudí. Zase usnu a zase sen o tomtéž, akorát v jiném 
prostředí. Žena mi dává ruku, dcera mě objímá, řešíme, kdo jí 
vyzvedne ze školky. Ale už je osm ráno a usnout nejde. Je mi 
hnusně. Potřebuju se té tíže zbavit, potřebuju to někomu říct, 
tak zapínám počítač a píšu to sem.

Potřebuji obejmout svojí dceru.

Tahle zima byla podle statistik nejzataženější za posledních 25
let.
Za celou dobu této zimy vysvitlo slunce skrz mraky jen 40 
hodin.
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Nenajdeme-li východisko, je řešení 
uvnitř
5. března 2013 v 19:23 | Tom 
Chybí mi těšení se.
Dřív jsem se těšil - na to, jak doma povím, co bylo v práci,
jak to vezmu přes obchod a nakoupím večeři,
jak si dáme večer čaj,
jak si popovídáme,
jak se půjdeme projít,
jak Ti nabarvím vlasy,
jak vedle Tebe večer ulehnu,
jak spolu půjdeme koupit Tvojí novou bundu,
jak si s Káťou vyhrajeme ve vaně,
jak mi povíš, co bylo u doktora,
jak vymyslíme, jaké kytky dáme letos na balkón
a spousta dalších minitěšení se, která vlastně vůbec nejsou 
mini.

Poslouchám teď kolem sebe v práci, jak se kolega těší domů, 
jak bude hlídat své dvě dcery, jak se dozví, co manželka 
zjistila u dětského doktora, kam pojedou o víkendu, co má 
koupit cestou domů... poslouchám kolegyni, jak se těší, že 
odpoledne pojedou s manželem na pozemek, kde chtějí stavět,
jak spolu půjdou do banky kvůli hypotéce, jak se těší, že 
přijde domů a manžel něco dobrého uvaří... a další kolega, jak
se těší, že se půjdou se svojí přítelkyni podívat na byt. 
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Maličkosti, které Vás během dne popohánějí dál. Ženou domů
z práce.

Nemůžu je najít.

Spadl mi v práci kalendář s citáty a otevřel se na straně:

"Nenajdeme-li východisko, je řešení uvnitř."

Tak fajn.
Aspoň vím, že nějaké řešení existuje.
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Potrvá to, ale ten den přijde
6. března 2013 v 20:33 | Tom 
Občas mi napíše e-mail někdo, díky komu si uvědomím zase 
něco nového. Že tyhle příběhy se odehrávají na více místech. 
Jsou v různých fázích a některé mají ještě šanci na šťastné 
pokračování...

Někdo, kdo má tak stejný průběh života, jako jsem měl já a 
teď je přesně v té části (s pětiletým dítětem a přítelkyní), kdy 
si může ten svůj život natrvalo zničit - anebo taky ne!

Co takovému člověku poradit?

Přesně vidím sebe (stejně jako popisuje on), jak přichází 
manželka s malou ze školky a my jdeme spolu něco dělat... 
jako dcera s tátou! Jako manželka se svým manželem! 
Momenty, kdy Tereza ve mě neexistovala. A mohlo jich být 
víc...

Taky jsem si přál umřít na rakovinu, protože tím by se 
všechno vyřešilo samo. Člověk se totiž nemůže ani zabít, 
protože má právě to dítě a rodinu. To by bylo hodně sobecké.

Dal bych všechno za to, abych měl zpátky svojí manželku a 
dítě. Jakmile se rozhodnete být ženou, navždy právě tyhle dvě
nejdůležitější osoby ztratíte jako já. Ani trochu to nikomu 
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nepřeji. I když je pravda, že jsem taky potřeboval svojí situaci
"nějak" vyřešit... stupňovalo se to a najednou jsem to musel 
udělat - říct si, že do toho jdu (do té přeměny). To bylo prostě 
přirozené pokračování toho všeho. A mělo se stát to, že jsem o
své milované přišel, abych zjistil, jak důležití pro mě jsou, 
přestože jsem je v žádné fázi svého života s nimi nikdy 
milovat nepřestal.

Pochopil jsem, že žádná žena ve mě je nemůže nahradit a ani 
nikdy nenahradí.

Mým jediným smyslem života je teď získat je zpátky, i když 
je to teď nemožné. Ale já pro ten okamžik žiju.
Nestojím tedy otrocky před domem a necivím jim do okna. 
Nepíšu své manželce denně sto sms (ani jednu :), aby se 
vrátila. Snažím se žít svůj život - o hodně chudší než byl ten 
předtím, ale prostě si tak tiše v koutku duše doufám a věřím, 
že se to v mé manželce třeba jednou zlomí... Teď o tom nemá 
smysl ani mluvit, natož na to myslet. Je to tak v člověku 
naprogramované, aby mě nenáviděla. Je to i můj trest, který 
musím přijmout, protože jsem prostě udělal jedno rozhodnutí, 
které jsem udělat musel. Nešlo to přeskočit. Což je škoda. Ale
šlo to řešit jinak...

Je to složité a těžké. Ale není to nemožné. Tohle se dá 
zvládnout, pokud ještě není pozdě!
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Bude-li mě chtít opustit, tak mě stejně opustí a tohle bude jen 
záminka.

Ještě má někdo čas si nezkazit život.

Co bych udělal teď já být v tom momentě před rozhodnutím?
Už jsem to tu psal mnohokrát.
Udělal bych to tak, že bych o tom se svojí ženou mluvil. Ale 
né v tom smyslu, že se chci stát ženou, ale v tom smyslu, že se
té ženy v sobě chci zbavit! Právě proto, abysme zůstali 
všichni spolu. Spolu se to dá zvládnout.
Říkala mi kdysi dávno, jestli to nechci jít nějak "léčit". Jde to 
utlumit, ale já nechtěl. Byl jsem hloupý. Říkala mi, jestli s ní 
nechci k psychologovi. Odmítal jsem. A pak už zase odmítala 
ona, když jsem to chtěl já, abych zachránil nezachránitelné.
Nadsadil jsem své zájmy nad všechny ostatní. Myslel jsem si, 
že jediný smysl mého života je stát se ženou, ale tak to není... 
Řešit "KDO JSEM" není tím nejdůležitějším hlavním 
tématem lidských myšlenek... neměly by být, i když je to 
mnohdy užírající. Ale rozdíl je, pokud je nám 16 nebo 36.

Kdybych mohl vrátit čas, nikdy jí neřeknu, že jdu do té 
přeměny, že se kvůli tomu musíme rozvést, odstěhovat se...

Takhle to prostě vidím já. Je to čistě můj subjektivní názor a 
zkušenost.
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Není nic lepšího na světě než mít manželku a dítě, které vás 
mají rádi (a vy zase je).

Potrvá to, ale ten den přijde. (Den smíření. Já se sebou, já s 
manželkou nebo manželka se mnou - to je jedno.).
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Chytni mě za ruku
7. března 2013 v 17:20 | Tom 
"To máš hezkou manželku, viď?" (reakce na novou fotku, 
kterou jsem jí udělal)
"Pojď mě namasírovat..."
"Pojď mě přitulit..."
"Chytni mě za ruku."

Během dne jsou okamžiky, kdy mi zničeho nic 
nekontrolovatelně vlétnou do hlavy většinou v úplně 
nejnečekanější dobu tyhle útržky posledních pokusů mé 
manželky o "usmíření" před mým rozhodnutím... To abych 
měl na sebe asi ještě větší zlost a uvědomil si, že mě doma 
nikdo nečeká. Nechápu, proč mi tam do hlavy ty věci létají, 
aniž bych to chtěl.

"....to máš hezkou manželku..." - nejčastější věta, nejčastější 
vzpomínka, nejčastější důvod ke vzteku sám na sebe.

Rozhovor s novým kolegou u oběda.
On: "Ty máš prý taky děcko jo?"
"Jo mám."
"A kolik mu je?"
"Je to holčička a zrovna jí bylo šest."
"Tak to teď půjde do školy, viď?"
"Noo asi joo."
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"Já vždycky když přijdu domů, tak manželka říká, že nic 
nestíhá. Nemá spát do deseti! :)"
Usměju se. "A kolik máš dětí ty?"
"4,5 let a 3měsíčního kluka. A co tvoje manželka?"
"Noo, ta je úžasná... hele:" A ukážu fotku manželky s dcerkou 
v mobilu.

Ideální a šťastná rodinka. Jako ta kolegova.

Neumím nikomu říct, že jsem je ztratil.
Rád o nich vyprávím zážitky z minulosti tak, jakoby se staly 
včera.
Momenty, kdy jakoby se vůbec nic nestalo.

Přesto mě něco potěšilo.
Vloni jsem touhle dobou dostal jen 1 sms k svátku.
Letos už 6 :)
Jestli to nebude tím, že vloni jsem vlastně nebyl Tom... 
zatímco letos Tom jsem a už jím i zůstanu...
No, rozebírat to nebudu. :)
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Tam někde...
10. března 2013 v 20:23 | Tom 
Už nejsem ten, který se Ti hnusil a který Tě opustil.
Jsem už zase ten, který na Tebe čekal na autobusové zastávce, 
když jsi přijížděla z práce a letěl hned v první minutě po 
skončení pracovní doby za vámi... Za vámi! Ne za něčím nebo
někým jiným...

Ale to by mohl říct každý, já vím... Nemůžeš mi to jen tak 
věřit a já to chápu. Ale věřím, že čas to všecko jednou zahojí. 
Protože čas prý zahojí všechno... jen kdyby to nešlo tak 
pomalu :/

Mám za sebou víkend s Kačenkou. To štěstí v pátek je 
vždycky nepřekonatelné. Její hodinové vyprávění před 
spaním, které nemá konce, protože mi toho chce tolik moc 
říct, nemá chybu :) První noc vždycky nespím, protože se 
nemůžu vzpamatovat z toho, že tu zase je vedle mě. Druhou 
noc už spím krásně, ale ráno je mi těžko, protože vím, že dnes
jsme poslední den spolu a zase 14 dní bez ní :( Je to vždycky 
tak strašně krátké! A zase ty nedělní večery bez ní s 
rozestavěným městem v pokojíčku, se srovnanými zvířátky 
pod televizí, jejími krásně barevně pomalovanými 
omalovánkami všude po pokoji... Ale stejně jsem šťastný, 
protože lepší 2 dny než žádný...
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Tu první noc mi něco došlo. Tam někde na Moravě se totiž 
schyluje k další rodinné katastrofě a já tomu nejsem schopný 
zabránit. Tam někde teď žije žena, která je šťastná, když se jí 
její přítel věnuje, tam někde chodí jejich malá holčička do 
školky a těší se domů na svojí mámu a na tátu. Přichází domů,
který se však na pár hodin v době jejich nepřítomnosti mění v 
území, které by tam být nemělo.

Je to časovaná bomba. Tam někde jednou přijde hodně slz a 
všem bude smutno. Skončí to a všechno štěstí bude pryč. A 
nejde tomu zabránit, ať to tu píšu stokrát jasněji, protože se to 
stupňuje stále víc a víc, až to jednou nepůjde udržet. Ztratí se 
nad tím kontrola a přejde to do fáze, kdy má člověk jen jediný
cíl - ten svůj! Hlava nehlava.

Teď je ještě čas a možnost všechno změnit, ale já tu sílu 
nemám. A nemá jí ani člověk, který jednou zničí život všem 
třem...

Zase ta beznadějnost. Zase ten strašný pocit, kdy bych chtěl té
ženě všechno říct dřív, než se všechno zhroutí jako domeček z
karet. Ale mám vůbec právo to zachraňovat já? A je to vůbec 
v mých silách?

Člověk, který jednou zatáhne za provázek záhuby a v mžiku 
jediným rozhodnutím bude vše krásné pryč, to změnit 
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nedokáže. Rozumím mu a přesto tak toužím, aby to dokázal! :
(

Zítra do práce. Tam, kde kolegové žijí svůj šťastný 
"obyčejný" rodinný život se svými "obyčejnými" starostmi a 
radostmi, které já nemám (ale můžu čerpat z minulosti). Tam, 
kde budu teď každý den několik měsíců poslouchat, jak si 
kolegyně buduje se svým manželem a děckem nový dům. 
Minulý týden byl první výkop. Vím o každém detailu. Je 
jasné, že to prožívá, protože to štěstí vítězí nad všemi 
ostatními pocity. To štěstí z nich vyzařuje. Aspoň někde to 
vyšlo...
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Vtisknutá
17. března 2013 v 12:29 | Tom 
Jsi vtisknutá do všeho, co mě obklopuje.
Do všech ročních období, do všech krás, které s tím souvisí, 
do všech listopadových ponurých dní, které jsou s Tebou 
ponuré méně, stejně jako všechno ostatní zlé je takhle malé.
Jsi jako obrázek, který někdo namaloval. Úsměv Mony Lisy. 
Nejde smazat, zničit, prostě tam visí a je. Protože už je 
zkrátka jednou namalovaný.

To proto, že všechny cesty, po kterých kráčím nebo jedu 
autem, jsou lemované Tvými obrázky. Jsi v nich zarytá, 
protože jsi jimi chodila se mnou, protože jsme si na nich 
povídali, protože jsme je prošli nebo projeli miliónkrát.

Musel bych se odstěhovat, musel bych udělat velkou tlustou 
čáru (jde to vůbec?), musel bych žít tam, kde Tvé obrázky 
"nevisí". To se dá, ale máme Kačenku. A to je spojnice, která 
mezi námi bude navždycky. Ona je Tvým (a mým) obrazem, 
jí jsi vdechla život, ona s Tebou uléhá do postele každý den a 
pak si o tom povídáme.

Jsi vtisknutá všude kolem a musel bych Tě přemalovat, jinak 
se Tě nezbavím.
Proto Tě tu nechám viset a nějak už se zabavím.
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Když teď jezdím s mamkou na nákupy uvědomil jsem si, jak 
jsem byl vždycky pyšný, když jsi vylezla z auta se mnou. Že 
patříš ke mě. Že zrovna já mám takovouhle manželku.
Říkal jsem si: "Tohle nikdy neskončí!"

Příští víkend půjdeme s Káťou na proutky a udělám jí 
pomlázku, co si sama barevně vyzdobí. Ty loňské Velikonoce 
už jsi s námi poprvé nešla...

https://youtu.be/i1JGUXOavx4

Je tu další zima, další zima bez tebe
Neměj prosím strach, kolem mě jsou přátelé

Neměj prosím strach, i když jdu světem sám
Už nikdo nesmaže tvůj úsměv, kterej v hlavě mám

Když je všude kolem tebe klid a zem pokrytá ledem
O to víc cítím uvnitř, jak mě láska hřeje

Jako labuť na řece, uvíznul jsem v čase
Čekám, že se vrátíš, promluvíš na mě svým hlasem

Příběhy začínají a často nečekaně
Vidím jasně, na zastávce zahříváš si dlaně

Osud nás dal dohromady, v autobuse vedle sebe
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Slunce v očích, venku sníh - oba dva se smějem

Chtěl jsme tě vidět znova, chtělas mě vidět znova
Nemuseli jsme nic říkat, stačilo se potkat

A začal příběh, co trval pár let, takovejch je víc
Ale tenhle byl jen náš, tak mě nechte prosím snít

Ref.
Do města přišla zima, víš jak si mě líbal

a přál si, ať tohle nikdy neskončí
Do města přišla zima, místo tebe je už jiná

Přesto ke štěstí to ale asi nestačí

Všechny tvoje stopy odvál čas, jsou už pryč
Přesto vlastním k minulosti klíč, nemůžeš ji vzít

Víš, dnes si říkám, není to bolest ani drama
Jen s prvním sněhem ve mne cukne vzpomínkama

Na to jak v bytě vládl chlad a nešlo topení
Z peřin ti koukaly jen oči, trávíme den v posteli

Láska není pouze okouzlení - moc dobře vím
Proč se mi zdává, jak se vedle tebe probudím

Vedle mě nikdo neleží, objímá mě ticho
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Hlučnější než vodopád a nelze se mu vyhnout

Dodnes si pamatuju, tu lítost ve tvých očích
Pochopil jsem, že něco velkýho právě končí

Viděl jsem, jak jsi mizela, jaks to brala s úsměvem
Chtěl jsem tě unýst pryč, třeba před tím utečem

Řeklas věřím, že si splníš sny a budeš v pravdě žít,
Snažím se každej den, smutek nepřekoná smích

Ref.
Do města přišla zima, víš jak si mě líbal

a přál si, ať tohle nikdy neskončí
Do města přišla zima, místo tebe je už jiná

Přesto ke štěstí to ale asi nestačí
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Modrá realita
17. března 2013 v 18:36 | Tom 

Díval jsem se, kdy jsem začínal psát tenhle blog a začal tak 
tím pomalu přicházet o všechno, co jsem miloval. Bylo to 
25.3.2012. Když si to zpětně čtu, nechápu se. Nerozumím si. 
To jsem nemohl být já, kdo tenhle blog psal!!! Přeskočilo 
mi???
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A narazil jsem tam taky na graf, kde jsem si tak bláhově 
myslel, jak je má budoucnost růžová...

Napadlo mě vedle toho prvního grafu postavit dnes 
REALITU po roce...

A vůbec není ani tak krásně modrá, jako v tom grafu.
Je hnusně černá.

Až mě jednou vezmeš za ruku, tenhle blog, který mě už 
jako jediný pojí s minulostí, kterou bych raději neprožil, 
smažu a s ním se všechno ponoří do hlubin zapomnění. 
Všechno už bude jiné. Ale tuhle šanci už nepromarním.

Jsme už oba jinde.
Ale to je právě dobře...

Březen 2013 - Modrá realita 187



Nekonečný seriál snů
18. března 2013 v 18:45 | Tom 
Tak už žádné prášky neberu.
Ani přes den, ani přes noc.
Nelíbí se mi nechávat se takhle uměle otupovat jen proto, 
abych se vyspal, abych pak přes den fungoval...
Normálně bych o tom nepsal, protože si to nezaslouží článek, 
ale zajímavá je má noční zkušenost.
Je to hrůza...
Do postele jsem zaplul ve 20:30 a budil jsem se každou 
hodinu. A každou tu hodinu se mi zdál nějaký sen.
Byl jsem v Africe na pláži, autem na dovolené v Austrálii - 
tam to bylo moc hezké, protože jsme tam byli všichni tři spolu
a užívali si moře. V Londýně, kde jsem se ubytoval u 
pochybných lidí, nesměl vzbudit tlustou paní, za níž přišel 
podnapilý partner a za deště jsem tam po Londýně hledal 
pekárnu. Letěli jsme letadlem. A další a další sny... nekonečná
série snů, mohlo jich být víc než 10, kdybych nemusel do 
práce... Chce se mi spát a současně je mi spát bráněno. Čím 
déle se pokoušíte usnout, tím více jste unavení a tím vyšší je 
pravděpodobnost, že únavou prostě usnete. To tělo si to 
"naordinuje" samo. Některé "mezičásti spánku" ale trvaly jen 
5 minut a už jsem byl zase vzhůru s bolestně úžasným nebo 
bolestně trpkým snem za sebou. Ať se mi ve snech plní vše, 
po čem toužím nebo ať mě v nich manželka neustále dokola 
opouští, vždycky to bolí stejně a nejde znovu usnout.
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Zakryl jsem si budík papírem, abych pořád nekontroloval čas. 
Tím, že vím, že je zakrytý, tak ani neotevírám oči. Ale stejně 
mi to občas nedá a kouknu na čas na mobilu. Chci vědět, že 
mám před sebou ještě spoustu času na spaní, ale žádné spaní 
se nekoná...
A v každém tom snu byla manželka, dcerka a já. Zase ty sny, 
kdy mi manželka podává ruku a říká, že už je to za námi, že 
už je to minulost, že už budeme zase spolu. Je to už tak 
nevěrohodná představa, že si sice můj mozek chvíli myslí, že 
je to pravda a na okamžik ze mě všechna ta tíha spadne, ale 
pak si v tom snu uvědomím, že to musí být zákonitě nesmysl 
a že se mi to musí jen a jen zdát. A probudím se. A takhle 
pořád dokola.
Vůbec jsem se nevyspal a asi jen tak nevyspím, ale zkusím s 
tou tíhou u srdce bojovat vlastními silami.

Nevím jak, ale dokud to nezačnu zkoušet, tak nad tím 
nevyhraju.
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Ananas
21. března 2013 v 20:40 | Tom 
Ty sny... ta nekonečná série snů... začínám v tom vidět 
výhodu! :)
Některé jsou totiž úžasné.
Cestuju v nich, koupu se v moři, svádí mě krásná dívka, které 
se bráním, protože mám přeci svojí manželku, ale je to jiný 
svět, konečně zase jiné pocity než strach, stres a bolest. 
Vznikají úplně samy a každý je jiný. Ty děje bych 
nevymyslel. Začínají mě bavit. Nevyspím se, ale je třeba to 
brát z té lepší stránky.

Dal bych cokoliv za svůj klidný spánek z minulosti...

Horší je to v realitě.
Obklopen pracovními počítači s rodinkami na ploše, 
otevřenými okny internetových prohlížečů s dětskými 
botičkami nebo rybářským kloboukem pro manžela, kterému 
jeho manželky pečou řepu s hermelínem, s vyprávěním o 
svatbě, o víkendu s dětmi, o tom, co mám koupit, než přijedu 
domů: "Udělej prosím zase ten náš obvyklý nákup..." Dnes se 
řediteli narodila holčička. Všichni mu posílali blahopřejné 
sms. Je z ní v uvytržení. Má tak někdo štěstí. Je spolu s 
personalistkou jediný kdo ví, že jsem rozvedený. Ptal se mě, 
jak se to mohlo stát? Bál se, že by ho to mohlo potkat taky...
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Děti jsou všude. Rodiny jsou všude. Ptají se vás, co vaše 
manželka? Kde pracuje? Jaká je?
Odpovídám jim. Vyprávím jim o rodině, o dcerce, o 
manželce... jakoby se nic nestalo. Baví mě to. Popisuji, jak 
jsou obě krásné, šikovné, veselé... protože takové přeci jsou! 
Nelžu.
Nikdo mě neučil co říkat, když se rozvedu. Možná by to 
chtělo nějaký "Kurz komunikace s okolím po rozvodu". 
Protože já neumím vyprávět každému, jak je fajn, že mám 
konečně práci, ve které končím přesně s koncem pracovní 
doby (jaký přepych! Oni si to ani neuvědomují, protože tam 
pracují 7, 10, 15 let...) a je mi to k ničemu, když mě doma 
nikdo nečeká. Konečně práce, ze které můžu letět rovnou za 
rodinou a užívat si jich! Vzít to přes nákup a dovézt něco 
dobrého k večeři. Konečně práce, z které přinesu domů 
pořádné peníze - tak, jak sis to vždycky přála. Konečně práce,
která mi nebrání v spánku a o to víc jsem v pohodě. Jenže s 
kým se o to dělit?

Je to jako s ananasem.
Miluju ananas. Ta intenzivní jedinečná vůně! Ta šťáva a chuť!
Občas jsem jeden sladký a šťavnatý koupil a večer ho pro 
všechny oloupal a rozkrájel. Mám na to můj vlastní speciální 
postup, který se liší od toho oficiálního, co je vždycky na 
obrázku.
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Moc toho pro tři nebylo, ale pochutnali jsme si. "Dal bych si 
ještě", říkal jsem si. Mít tak celý ten ananas pro sebe!

Teď mám úplně celý ananas jen pro sebe, konečně se ho můžu
nabažit do sytosti, ale vůbec mě to netěší. Nebaví mě to. 
Nechutná mi tolik. Mnohem radši bych se o něj dělil a zase si 
říkal: "Dal bych si ještě...". A říkal bych si to klidně celý 
život. (Nebo koupil dva :) Proč na tyhle věci musí člověk 
přijít vždycky tak pozdě? :(

A byt ještě není celý můj. Je k tomu ale tak blízko! Čekám na 
papír, na kterém bude napsáno, že jsme se s manželkou 
dohodli na tom, že polovinu bytu koupím od ní já a oba ho 
před notářem podepíšeme. Zdánlivě prkotina. Něco, co přeci 
manželka chce, ne? Jenže pořád na něj čekám... něco se jí na 
tom nezdá. Myslí si, že jen hraji o čas. A můj skvělý finanční 
poradce s kompletně všemi dokumenty čeká na tenhle 
poslední papír spolu se mnou... :/
Paradoxně se tak moje manželka sama sebe oddaluje od 
peněz, které jí chci za půlku bytu dát, aby si mohla konečně 
zařídit své bydlení, po kterém tak touží.
Proč ve všem vidí problém? Pořád mi v ničem nevěří. 
Nerozumím tomu. Asi mi brzo dojde trpělivost.
Co vlastně chce? Peníze za byt nebo co vlastně? Tak to 
podepíšu a je to!

To je teď jedno. Je půl deváté, jdu spát.
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Zjistil jsem, že je super chodit spát v půl deváté.
Za prvé je to jediná možnost jak se ráno cítit trochu odpočatý, 
protože přeci jen když se za noc 20x vzbudíte a od 4 h. už 
každých pět minut dvě hodiny s rozbušeným srdcem koukáte 
na budík, není té energie po ránu moc, ale tím, že v posteli 
strávím 9 hodin je tělo aspoň trošku zregenerované a hlavně 
se už těším, co hezkého se mi bude zase dnes zdát. Občas je to
teda nervák, ale když to nemůžu prožívat v realitě, tak aspoň 
ve snech. Hodnej mozeček :)
Prosil bych zase tu slečnu průvodčí, co vypadala trošku jako 
moje manželka, dnes v noci :)

"Čas ten otupí i ostrý břit." Cítím to.
Ale na břit mojí manželky to zatím nefunguje :/
Jsem ale přesvědčený, že jednou zafunguje.
Já si počkám.

Zítra mi začíná víkend s mojí Kačenkou!
Jo tak proto mám tak dobrou náladu :) Už jsem tu pořádně 
poklidil, vysál, utřel prach, aby se jí tu líbilo a byl prostor na 
hraní. Nemůžu se dočkat.
Pokud hladina mého štěstí bude křivka v grafu, jednou za 14 
dní - vždy v pátek - bude na nejvyšší úrovni. Zato nedělní 
večer někde v momentě, kdy se vracím autem sám od ní a od 
manželky je bod hluboko pod normálem. Zase dalších 14 dní 
bez ní :/
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Dobrou.
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Neděle odpoledne
25. března 2013 v 20:35 | Tom 
Neděle odpoledne.
"Jedna, dvě, tři, čtyři..."

"Co to počítáš na těch prstech?"
-
"No přeci kdy tě zase uvidím!"
-
"A tady ti nechám nějaké plyšáčky.
Abys na mě měl památku, když tu nejsem..."

A tak teď místo Tebe spí růžový koník Filly.
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Absolut ignoration
29. března 2013 v 22:08 | Tom 

Ještě pořád jsi ve fázi, kde nevíš (a ani nemůžeš vědět), že
život ve dvou je jednodušší...
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Duben 2013

Zlatý déšť
1. dubna 2013 v 20:05 | Tom 
Léčebna dlouhodobě nemocných.
Vůbec nevím, proč má v názvu "léčebna". Co se tam léčí? 
Léčí se tam vůbec někdo? A vyléčí se tam vůbec někdo?
Vím jen, že tam všichni leží a čekají... a dlouho. A když už se 
vám poštěstí se tam někdy za někým podívat máte jistotu, že 
tam určitě uslyšíte minimálně jedno životní moudro.

Jen tak mimochodem si tam ležící teta strejdovi (svému 
manželovi, se kterým teď bude 60 let) povzdechla: "Tak teď 
už jsme tu (na tom světě) zůstali jen sami pro sebe." A 
nemluvila z cesty. Sice už třetí měsíc kouká do zdi, ale moc 
dobře věděla, že teď koncem března většinou kvete zlatý déšť.
Chtěla ho natrhat, ale nevěděla, že letošní zima je nejdelší za 
posledních 200 let, že všude je ještě sníh a mráz, takže 
nekvete skoro nic, natož zlatý déšť. Uvědomila si tak, že žije 
"mimo realitu", jak řekla.
Ale pořád tu má svého manžela. A ten má zase jí. Mají se 
navzájem. Jsou staří, ale jsou na to dva. Každou minutu jsem 
viděl, jak jeden druhému projevuje lásku, aniž by se dotýkali. 
Svými pohledy, intonací, vtípky... Stojí zato být dva.
Při odchodu mi strejda říká, ať Tě pozdravuju. Nebylo možné 
jim tam cokoliv vysvětlovat... Tak jsem Tě pozdravoval.
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Veškeré naše předchozí vztahy (natož ty delší a životní) už 
navždy ovlivní náš budoucí život, naše další budoucí vztahy. 
Už nikdy své bývalé partnery nevymažeme úplně z mysli ani 
ze života. Má někdo chuť potkat někoho nového a zase znovu 
se seznamovat s jeho rodinou, přizpůsobovat jeho přátelům, 
jeho zvykům (dobrým i špatným), navíc v tomhle věku, kdy 
máme každý děti, čímž se navazování dalších vztahů zase 
komplikuje? Budovat "novou" historii, protože ta naše s 
původním partnerem skončila, ale nejde jí vymazat. Historie, 
na které se několik let budoval vztah, který měl být silný a 
který měl vydržet až do stáří... Historie, která je společná a 
která prostě neměla skončit. To je něco, co už se nedá znovu 
vybudovat. S nikým jiným na světě, protože žijeme jen jednou
a 12 let s někým prožíváme poprvé také jen jednou.

Shodou okolností jsem nezávisle na sobě potkal tři rozvedené 
ženy s dětmi.

Jednu manžel před lety podvedl s její o deset let mladší 
kamarádkou, kterou si nakonec vzal.
Druhá už nesnesla, jak o ní její manžel nejeví zájem, jak se 
nestará o rodinu, o děti, o byt, který pustne, tak se s ním po 
dlouhé době přemýšlení rozhodla rozejít a ten teď žije s jinou 
ženou a jejími dětmi.
Tu třetí partner opustil, když byly jejich dítěti dva měsíce...
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Využil jsem jejich situace i zkušeností s takovým životem a 
zeptal se jich, jak se jim žije. Co by změnily, co by v 
minulosti udělaly jinak a co by nejradši udělaly teď.

Všechny tři mi říkají, jak jim jejich kamarádky na kafi 
nadšeně vypráví o tom, že se budou taky rozvádět, jak se těší 
na život konečně bez toho "obtěžujícího" partnera a vůbec 
neposlouchají, když jim tyto tři ženy vypráví o svých 
zkušenostech, jak to nadšení vyprchá a zůstane samota a 
prázdno.

Ta první se snaží žít pro sebe. Vzdělává se, navštěvuje 
koncerty, cestuje, užívá si života... snaží se zaměstnat mozek a
daří se jí to, ale když se zastaví a přemýšlí o životě, vyleze z 
ní, že by někoho chtěla, protože život je ve dvou jednodušší. 
Chybí vám ten někdo druhý pořád. A všechny tři se shodly na 
tom, že by se hned v mžiku vrátily ke svému bývalému 
partnerovi. Ale nepřiznají si to, natož mu o tom říct. Není to 
tak jednoduché, protože ti většinou mají už své vlastní životy 
a navíc to těmto třem ženám taky nedovoluje jejich hrdost... 
Ale mě to řeknou! Proč to neřeknou i jim? Učím se je 
pochopit, vzít si od nich co nejvíc, protože je pravděpodobné, 
že se jednou i moje manželka bude takhle chovat.

Přemýšlel jsem, jaké šance mám já. A dospěl jsem k názoru, 
že nemohu prožít už druhé štěstí. Šlo by to jen tehdy, kdybych
si namluvil nějakou 23letou slečnu, pro kterou bych byl první 
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(nebo jeden z prvních), jako moje manželka a život by začal 
znovu... Seznamování, láska, první bydlení, zařizování bytu, 
dítě, rodina... tentokrát bez všech těch chyb, které jsem dělal, 
takže s velkou šancí na přežití vztahu, který vždycky všichni 
plánujeme na celý život. Znáte všechny nemoci vašeho 
bývalého partnera, víte o každém jeho neduhu, umíte 
odhadnout jeho reakce, znáte ho nejlépe ze všech lidí na téhle 
planetě, k nikomu nemáte tak blízko jako k němu. Pokud vás 
váš partner nebije, nekrade, nebere drogy a stará se o vás 
(miluje vás), pak by stálo zato o tom trošku víc přemýšlet... 
Už zase jsem tu se svým bojem proti rozchodům.

Ale zažít nové štěstí úplně od začátku tak, jako jsem ho začal 
prožívat s mojí manželkou před 12 lety, je taky nesmysl. Už 
nikdy nebudeme těmi před deseti lety. A mám svojí Kačenku. 
Nemůžu (a nechci) si vybrat: buď nová partnerka nebo ona. 
Jsem pořád tím, kdo z práce utíká hned první minutu jen 
proto, aby byl co nejdéle se svojí rodinou, aby si s ní stihl co 
nejdéle pohrát, aby stihl nakoupit večeři, aby jí mohl 
vykoupat a pak ulehnout vedle své manželky, se kterou si 
chce povídat a taky jí poslouchat. Ale tenhle důvod proč utíkat
z práce včas najednou zmizel...

Tohle nemá řešení a víme to všichni. Snažíme se někoho najít,
ale jakmile někoho najdeme, promítá se nám do vztahu naše 
minulost, ovlivňuje nás a také jsme ovlivněni tou touhou po 
lásce a strachem, že už nikoho nenajdeme. Snažíme se být 
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více tolerantnější, abychom toho druhého neztratili. Náš vztah
se nestává až tak šťastným, jako spíš rozumnějším. A přesto 
nás tito noví partneři po čase zase opouští nebo je opouštíme 
my.

Všechny tři ženy by se vrátily, ale žádná to neudělá. Všechny 
tři ženy pochopily, co jde udělat jinak a život bez partnera 
nikdy nebude hodnotnější než s ním.

Věřím, že existují ženy (u mužů je to jednodušší), které i 
přesto, že mají děti, našly svou novou lásku.
První žena našla po rozvodu před deseti lety takové lásky tři. 
Všechny nakonec skončily. A říká mi: "Uvidíš, že jednou 
(třeba za hodně dlouho) budete zase rodina." Protože to vidí 
na mužích, kteří jí opustili. Všichni mají partnerku, nové 
rodiny... Copak to jde, když to takhle kolem sebe vidím, v tom
tu mojí manželku nechat? :) Nechci nový vztah. Nedokážu ho 
mít. Mám v sobě blok, který mi říká, že jakékoliv city k jiné 
ženě jsou nevěra vůči mé manželce, protože takhle se můj 
mozek choval 12 let. Co na tom, že mám na nějakém papíře 
napsáno, že jsme rozvedeni? To přeci nesouvisí s mým 
srdcem. Dokud to ve mě bude, budu se snažit o to mít svou 
rodinu zpátky. Jakmile mě to přejde, tak mě to přejde. 
Neudělám s tím nic. Ale nač se hned bezhlavě pouštět do 
nějakého pochybného vztahu? Nechci to tak. Chci si užívat 
své dcerky, chci v tomhle bytě být, chodit do práce, jezdit na 
výlety a snít si o lásce, která třeba jednou přijde (ať už od 
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kohokoliv). Kde je napsáno, že správné je na manželku 
nečekat? Kdo má to právo mi to říkat? Co se tím nečekáním 
zlepší? Trápím se tak jako tak, že nikoho nemám.

Druhá žena bojuje sama se sebou několik let kvůli novému 
partnerovi, který pije. Možná už to není ani tak její partner. 
Ale má ta žena vůbec na výběr? Dvě děti, po třicítce... Říkala 
mi, že v tomhle městě už žádný chlap pro ní není. Že už to 
vzdává. Přestože má velké srdce připravené milovat. Přestože 
má zkušenosti ze samoty, z předchozího vztahu plného chyb...
K čemu nám je takové ponaučení? Už dávno neplatí, že každý
by měl dostat druhou šanci...

A ta třetí má už několikátou krátkodobou známost.

Na světě jsou lidé, kteří žijí ve dvou a lidé, kteří žijí sami.

Všechny pokusy začít nový vztah po rozvodu jsou už jen 
logickým vyústěním svazku rozumu se zoufalstvím, nikoli 
pravým šílenstvím z lásky, jiskřičkou, která zažehne nový 
vztah, nový život, nový krásný život.

Už 7 měsíců pro mě neexistuje nic z toho, co mi zničilo 
manželství a milovanou rodinu. 7 měsíců jsem ani vteřinu 
neměl chuť vrátit cokoliv z ženského světa, který patří ženám 
a ne mě. Navíc místo chuti je to spíš nenávist. To Tereza mi 
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všechno zničila. Nenávidím jí. A jsem si více než jistý, že už 
se nikdy neobjeví.

Říkají mi, že to nikdy nemůžu vědět. Že nesmím dělat 
ukvapené závěry, že se to ve mě může kdykoliv v budoucnu 
probudit, ale já prostě vím, že ne. Tohle byla lekce. Trest, 
který Terezu zničil. Udupal jí a už nikdy jí nechce vidět. 
Nebráním se ničemu. Nenalhávám si to. Čekám, jestli se 
objeví, ale čím víc času plyne, tím větší získávám jistotu, že je
pryč. Už nikdy nechci prožít totéž. Chci zpátky svůj život a 
rodinu. Když si představím, co jsem přesně před rokem 
vyváděl, je mi hrozně. Nechápu se. Nikdo mi to nevěří, ale já 
sám sobě jo. Pokud má Tereza ještě někdy přijít, tak ať si 
klidně přijde, ale u mě má smůlu. Já si nenechám zase zkazit 
život.

Dnes mi manželka udělala radost. Nejspíš nechtěně, ale 
přijela na velikonoční koledu s dcerkou do města, takže jsem 
je obě vyšupal. Usmívala se, byla veselá, mluvila normálně. 
Hrozně jí to slušelo. Oběma. A pak mi zase odjely...

...měl jsem sto chutí jí stůj co stůj chytit, nepustit a říct:
Copak chceme, abychom jednou leželi na posteli v léčebně 
dlouhodobě nemocných a neměli komu říct:
"Natrháš mi zlatý déšť?"

Vidím všechno tak jednoduše...
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...protože to jednoduché je.
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Teorie o délce vztahu
2. dubna 2013 v 20:40 | Tom 

Mám takovou teorii, že
šance na přežití a síla našeho vztahu s partnerem roste

spolu s délkou doby,
po kterou jsme ho znali před začátkem takového vztahu.

Čas totiž prověřuje. A pokud zjistíte, že chodíte několik let 
kolem krásné slečny, která se vám těchto několik let líbí, že za
celou tu dobu nemáte ani jednou pocit, že je hrozná, divná, 
trapná, nepřitažlivá... a pořád vás přitahuje, je to důkaz a 
záruka šťastného vztahu (pokud je to oboustranné). Prostě 
máte pocit, že s takovým člověkem byste mohl žít. Líbí se 
vám bez přestání. Ať je jaká je a v jakékoliv situaci. Je to ten 
nejvhodnější partner s nejmenší mírou kompromisů. Né teď 
ve chvíli, kdy se poprvé poznáváme a máme růžové brýle, ale 
teď po letech, kdy se pořád potkáváme... Stojí zato takového 
člověka oslovit. Co když to cítí stejně? Tenkrát jsem to před 
12ti lety udělal a vyšlo to. Protože to několikaleté potkávání 
se bylo oboustranné...

Proto když se zamyslím nad tím, zda existuje v mém životě 
někdo, kdo se mi vlastně tzv. celoživotně líbí, pak zjistím, že 
nikdo takový VOLNÝ už není. Kromě mé manželky...
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Pak nám nezbývá, než to risknout. A jít do vztahu s někým, s 
kým "to nemáme vyzkoušené" - tyto své vlastní pocity a city 
k němu po velmi dlouhou dobu.

Na začátku je všechno růžové.

Už několikrát se mi stalo, že jsem poznal dívku, do které jsem
se (jednostranně) zamiloval, ale po pár měsících (aniž bych 
vyvíjel jakoukoliv snahu o to získat jí) jsem přišel na to, že 
tohle prostě není ta pravá. A pak jsem si říkal, že je to dobře, 
že tyhle pocity mám. Je potřeba věřit svým pocitům. Protože 
tím jsem si ověřil, že šance na náš vztah je malá. Nebo větší, 
pokud zvýším míru svých kompromisů, což zase negativně 
snižuje hladinu štěstí ve vztahu.

V lásce přeci nemůže jít o kompromisy. V lásce má jít 
především o lásku...

Na druhou stranu to ale vyjít může. Určitě každý z nás zná 
páry, které se neznaly dlouho a teď jsou spolu šťastní. Prostě 
to vyšlo. Proto tahle teorie nejde použít univerzálně na 
všechny. Ale myslím, že je to určitý druh jistoty, který 
funguje.

Máte-li ve své blízkosti někoho, kdo se vám už několik let 
líbí, pak máte jistotu, že je to ten vhodný partner napořád...
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Protože už se vám podařilo odprostit se od fyzické 
přitažlivosti (která je pořád velká) a vnímáte i ostatní stránky 
takového člověka.

Takže čím déle se znáte před tím, tím déle budete spolu 
potom.
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Pohled jedné ženy
3. dubna 2013 v 19:13 | Tom 
"Někdy mě trošku mrzí, že nejsem schopná snít o mém 
manželovi. (myšleno exmanželovi)
Bylo by vše tak jednoduché!
A přitom vím, že kdybych chtěla, mohli bysme se k sobě 
vrátit.
Dětem bych to přála. I sobě. Ale fakt mi to nejde.
Nepřitahuje mě vůbec."

A je to v pytli.

To je doslovný reálný pohled na rozvod jedné ženy, která je o 
rok dál než jsem já. Stále sama.
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Taková moje blbá vize
4. dubna 2013 v 19:46 | Tom 
Taková moje blbá vize:
5. duben 2023 (tzn. o deset let později)

Tři roky jsem doufal, čekal, trápil se. Pak jsem zjistil, že se ke
mě nevrátíš, přestože nevím proč. Dal bych Ti všechno. Je to 
tak jednoduché změnit náš život. Dalších 7 let jsem sám a v 
dubnu 2023 poznávám někoho, koho konečně můžu milovat.
Naší dceři je 16 a má už svůj svět. Chtěla jsi, abych jí vídal 
jen 1x za 14 dní. To bylo pro mě málo. Utekl mi její život pod
rukama. Nejkrásnější bylo prvních 5 let, kdy jsme byli všichni
spolu. Pak už to nestálo za nic...

Kde budeš v dubnu 2023 ty?

Nikdy už to nebude lepší, ať udělám cokoliv.

A přitom stačilo tak málo...

Nerozumím, proč tomu tak je. Je tu tisíc důvodů to změnit. 
Ještě pořád je čas, život máme před sebou. Nemusíme jít 
cestou, která není správná.

Jen v rychlosti mě napadlo srovnání. Na první pohled je 
nelogická cesta, kterou sis vybrala...
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EKONOMICKÉ HLEDISKO
Roční náklady navíc pro každého zvlášť oproti nákladům ve 
společné domácnosti za 1 rok

Povinné ručení 2300 Kč / rok - každý máme jedno auto, místo
jednoho auta pro celou rodinu
Nafta 9600 Kč / rok - jedna stejná cesta do práce - dvěma auty
STK + emise 600 Kč / rok - (jednou za dva roky)
Nájem 48000 Kč / rok - platíme dva nájmy místo jednoho, 
kdybychom bydleli spolu
CELKEM: 60500 Kč / rok
5041 Kč / měsíc

Peníze, které vyhodíme z okna místo toho, abychom je 
věnovali naší dceři nebo abychom se z nich těšili společně.

RODINNÉ A SOCIÁLNÍ HLEDISKO
- rodina a láska má pozitivní vliv na naše děti
- ve dvou se to lépe táhne - zvládání těžkých životních situací
- radost ze života, z maličkostí, z rodiny
- stáří ve dvou

Co nás čeká, když zůstaneme sami???
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15%ní táta
7. dubna 2013 v 18:53 | Tom 
Miluju pátky a nenávidím neděle.
Venku je sice po dlouhé zimě konečně nádherně, svítí 
sluníčko, ale ať si s Káťou skáču na trampolíně před 
odjezdem sebevíc, abych ze sebe vyklepal tu tíseň u srdce, 
stejně tam ta tíseň je a ovládá mě, ač se jí snažím vytlačit 
pryč. Pak mě Káťa muchlá v autě a ještě u Tvých dveří. Dá mi
třikrát pusu, Ty zamračená zavřeš dveře a je tu zase to strašné 
ticho. Sedím v autě, nemůžu se nadechnout, nemůžu se toho 
zbavit, přichází to tak rychle a samo. Sedím tam a přemýšlím, 
jaké by to bylo, kdyby se ty dveře zase otevřely a stála jsi tam 
Ty, kdyby mi zazvonil telefon a do něj bys řekla, ať vylezu z 
auta... Jak by ses sama divila, jak dokáže člověk milovat, jak 
dokáže být vděčný, jak správné je to rozhodnutí dát mi ještě 
jednu šanci...
...místo toho mi napíšeš, ať pohnu s tou žádostí na úvěr a že 
mi už žádný další papír dávat nebudeš, takže zaplatíš daň 25 
tisíc, kterou bys jinak platit nemusela. Nechápu nelogičnost 
Tvého počínání. Nechceš platit za právníka a přitom k tomu 
právníka nepotřebuješ. Je to jen běžná praxe, když se prodává 
byt mezi manželi po rozvodu tak, aby se prodávající vyhnul 
dani z převodu nemovitosti díky jedné správně formulované 
větě. Myslíš si, že to dělám schválně, vidíš v tom nějaký 
skrytý záměr, ignoruješ kontakty na mého finančního poradce,
které Ti posílám a který se Ti také snaží vysvětlit, že těch 25 
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tisíc budeš platit Ty. Je Ti jedno, že by Ti to řekl každý 
finanční poradce, notář i advokát. Radši přijdeš o 25 tisíc, za 
které jsi mohla vybavit pokojíček naší Kačence. Tobě to 
nevadí, že je vyhodíš oknem? Mě ano. Protože mí dva 
nejmilejší se mohli mít o 25 tisíc lépe...

Zabedněnost. Promiň. Jinak to nazvat nemůžu. A takhle je to 
se vším.

Musí to být tak krásné mít možnost si s Kačenkou povídat 26x
v měsíci. 26x jí můžeš uspávat, koupat, poslouchat jak zpívá 
novou písničku, co se naučila ve školce. Zato já mám tu 
možnost jen 4x v měsíci. A za víkend 1x za 14 dní si 
nestačíme ani všecko říct, natož pohrát, dokreslit všechny 
omalovánky, dokoupit všechny kreslící potřeby... den je tak 
krátký! Nestíháme chodit spinkat v osm jako dřív, budíme se 
brzy, abysme toho stihli víc, protože dva dny nám vždycky 
utečou a je tu zase těch nekonečných dlouhých 14 dní. Už 
mám seznam všecho možného, co jsme nestihli a uděláme 
"příště"... (zasadit lesní jahody, vyčistit akvárko, koupit velké 
pastelky, a do toho výlety, návštěvy, divadlo...)

Chtěl bych tak strašně moc nemyslet na to, že za dva dny...za 
den...musím Káťu zase na 14 dní někam odvézt, že tu nebude,
že každé vykoupání v její růžové vaně není obyčejným 
koupáním, ale tak vzácnou chvilkou... dřívě běžné věci jsou 
tak jedinečné! Tak krátké!!!
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Někdy si říkám, že tohle snad nikdy neskončí. Že své dítě 
nemohu přeci přestat milovat a proto mi zákonitě bude pořád 
chybět. Představte si, že Vám berou vlastní dítě... 
neuvědomíte si ten pocit, dokud se Vám to doopravdy 
nestane. Nechci ho brát jeho vlastní mamince a nechci mu 
brát maminku, proto se s tím musím vypořádat sám, proto 
čekám, až bude starší a bude už na ní, kde chce spinkat a třeba
na sebe budeme smět mít konečně víc času...

Závidím Ti Tvých 26 k mým 4...
To je jakobych byl tátou jen z 15% :(

A možná už chápu, proč stát v dnešní době nepodporuje 
rodinu. Takhle přece víc vydělá, když každý bude odvádět 
daně zvlášť, protože každý zvlášť musí nakupovat jídlo, 
každý zvlášť platit elektřinu, nájem... a ze všeho hezky 
dvojnásobně odvedeme daně...

Stěžuješ si, že nic nestíháš, protože musíš hned po práci letět 
autem do školky. Tak Ti nabízím, že si můžeš občas věci v 
práci v klidu dodělat, jako jsi to dělávala dřív, a já Kačenku 
vyzvednu. Byl bych nadšený a Kačenka taky! Ale zase jako 
vždy žádná reakce... Raději si budeš pořád stěžovat, že nic 
nestíháš...
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Občas jsem svědkem, kdy o Tobě někdo nemluví hezky. 
Podvědomě mám snahu Tě bránit, chci chránit svojí 
manželku... ale najednou si uvědomím, proč bych to dělal, 
když o to nestojíš? Cokoliv udělám se vždycky stejně obrátí 
proti mě.

Nemůžu už se dočkat, až budu mít v létě dovolenou a budu s 
Kačenkou aspoň týden.

Jdu uklízet tu horu hraček na stole a umeju tu horu nádobí. 
Přeci se nebudu o víkendu s Kačenkou zdržovat něčím 
takovým jako je mytí nádobí... na to je čas, až když tu nebude.
Každá minuta s ní je tak vzácná...

Tohle chcete prožívat?
Opravdu se ještě pořád chcete stát ženou?
Nemůžet si pomoct?
Vaše děti za pár let vyrostou a celé jejich dětství bude pryč. 
Bez vás!
Neboříte jen svůj život. Boříte ho lidem, kteří za to nemůžou 
(stejně jako vy).
Ještě pořád je čas řešit věci jinak.Tohle bych přesně před 
rokem nikdy nenapsal. A už vůbec bych něco takového 
nechtěl ani slyšet.
Ale kdybych takovýhle blog přesně před rokem četl, 
nepsal bych ho teď...
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Muselo to přijít. Tohle je můj trest. Abych pochopil, která 
cesta je ta správná.
Jen nevím, jak se teď na ní vrátit...

Kdybych byl spáchal doopravdy nějaký zločin, budu na tom 
líp.
Budu souzen a budu se moct hájit. Dostanu trest a ten si 
odpykám. Budu vědět, za co jsem ho dostal a budu vědět, že 
ten trest jednou skončí.
Denně v práci vidím odsouzené, jak v černošedých šatech tiše 
pracují. Jejich trestem je "odnětí svobody". K čemu je mi teď 
ale svoboda bez těch, které miluji? Jaký zločin jsem to musel 
provést, že můj trest je nadoživotí?
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Blondýna s koulema :)
13. dubna 2013 v 20:15 | Tom 
Celý týden chodím spát mezi 20. - 21. h., abych byl vůbec 
ráno schopný vstát a v pátek (včera) jsem musel na bowling s 
kolegy z nového zaměstnání, domů jsem přišel v 1 h. v noci a 
chtělo se mi jako spát? Vůbec! Lehl jsem si, koukal do stropu,
přemýšlel, proč tu jsem zase sám, tak jsem zase vstal, pustil si
dva trapné horrory (konečně filmy, které mi nepřipomínají 
manželku, protože jsme na ně spolu nekoukali) a najednou 
bylo 5 ráno. Hurá, nový den! Už se nemusí spát. Cítil jsem se,
jakobych byl vyspaný. Necítil žádné bolení hlavy, žádné 
pálení očí, prostě nic. Tak jsem čekal, že se mi začnou během 
dne zavírat oči a zase nic. Už asi spát vůbec nikdy 
nepotřebuju. (To je super! Teď toho udělám 2x tolik! :) 
Dneska jsem položil úplně nové "dlaždičkové" lino do 
koupelny a vyhodil to příšerné staré 30 let - poslední zbytky 
předchozích majitelů. To se bude Kačence líbit, až si tam bude
dělat domeček příští víkend. A Tobě by se líbilo taky. Jenže 
Tebe to nezajímá...
...na tom bowlingu byla na vedlejší dráze jiná skupina 
mladých lidí. A mezi nimi jedna krásná něžná blondýnka s 
dokonale ladnou chůzí a úsměvem, který mě odzbrojil. Nějak 
mě ty oči pořád cestovaly k ní. A pak mi došlo, jak krásné by 
bylo mít někoho takového. Někoho, komu můžu slibovat 
místo Tebe, že už to nikdy neudělám, že už bude všechno 
dobré, že máme tolik šancí na vztah, který konečně bude 
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napořád... Byl by tu někdo, kdo bude stát o Toma věrného, 
pozorného, milujícího, který nikoho nebije a který si nesmírně
váží téhle druhé šance. Chci jí dát Tobě, ale Ty jí nechceš. 
Odmítáš jí takovým způsobem, který mě udivuje. Nechápu to.
V téhle zemi určitě žije někdo, kdo stejně jako já touží po 
druhé šanci (nebo i po první). Někdo, kdo to má v hlavě 
srovnané a ví co chce. Ví, že rodina má nejvyšší hodnotu a já 
někomu takovému můžu nabídnout všechno znásobené svými 
zkušenostmi, které bych raději nikdy nezískal. V tuto chvíli 
ale už jen výhoda pro tu, která chce milovat stejně jako já...

Na bowlingu jsem si řekl: "Jo, to je ona! Přesně tahkle si jí 
představuju!" Ale hold nejsem oprsklý, což mojí situaci 
rozhodně neusnadňuje, takže jsem jen tiše pozoroval, kochal 
se, snil a vyhodnocoval zase její situaci, přičemž jsem 
vyhodnotil, že tam s partnerem rozhodně nebyla... ale to bylo 
taky všechno. Jinak nevím nic.
Mí kolegové fotili jako zběsilí, takže až dají fotky na server, 
doufám že tam někde bude i ona. Ale co dál nevím. To je 
jedno. Třeba jí zase jednou potkám...
...ale o to nejde. Jde o to, že jsem pochopil, že tohle je ta 
správná cesta.

Jenže kde tu pravou najít?

A za druhé - jak zařídit, abych padl do oka i já jí?
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To nezařídím. To musí samo. Vždycky je to risk. Ale stojí za 
to to zkusit.

Je mi líto, že nechceš využít druhou šanci. Stálo by to za 
pokus a výsledek by Tě překvapil.
Takhle budu mile rád věnovat všechna svá ponaučení, co jsem
si vzal k srdci, do vztahu s někým, kdo o to stojí. Ne jen kvůli 
mě, ale i kvůli němu...

A doma "Tě" nenajdu... musím mezi lidi... i když je mi to 
sebevíc nepříjemné...

Jdu předstírat spaní. Třeba usnu... (To asi těžko!) (hele 
nekecej mi do toho jo?)
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Opouštění
14. dubna 2013 v 9:17 | Tom 
To není volné pokračování Havlovy hry. Ale kéž by bylo 
místo toho, aby se mi o tom každou noc zdálo.
Navzdory poměrně příjemným zážitkům z pátku a soboty s 
blondýnou s bowlingovými koulemi a krátkém flirtu s milou 
prodavačku v Kauflandu přes facebook (která mě překvapila 
svým výrokem: "Právě že nikdo už v dnešní době neumí holku
oslovit. Já bych dala číslo téměř komukoliv, kdyby se prostě 
zeptal, protože by to na mě udělalo dojem.", což stojí za 
přemýšlení...fakt to takhle některé holky berou? :) jsem se 
probudil tím nejhorším způsobem, kdy Vám mozek hezky 
připomene, co je realita, proč tu ležím sám, proč je tu ticho, 
proč musím na výlet bez vás, proč musím pořád dokola 
Kačenku opouštět, proč se tak okrádám o ty nejhezčí chvíle 
jejího dětství...
Rychle rychle, už je moc hodin, už jí musím vrátit, už zase 14 
dní bez ní. A pořád pořád pořád dokola...

Jak se zdá, život je opouštění. Ještě do loňského roku jsem to 
ale nevěděl.
Je na nás, zda budeme nebo se necháme opouštět. Nemusí to 
tak být.

Už nevím, co by tohle všechno změnilo. Nefunguje nic.
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Chybí mi řád. Chybí mi, že něco můžu pro někoho dělat. Klid,
kdy víte, že máte všechno co potřebujete...

Ale jednu obrovskou výhodu to má.
Můžu koukat na válečné dokumenty kdy se mi zachce...
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Hezký holky jsou zadaný
18. dubna 2013 v 18:41 | Tom 
Z blondýny z bowlingu nic nebylo.
Z blonďaté prodavačky z Kauflandu taky ne.
Z okouzlující Míši 10 min. chůze odsud taky nic.

I když dobrý - tři pokusy za týden :)

Je jaro. A je to znát. Nebo spíš - dýchlo na mě léto! Dnes 
obzvlášť, protože bylo +26 stupňů. Všechno se probouzí. I 
lidé. Láska. Listy na stromech ještě nepučí, ale chuť do života 
má každý větší. S kým se mám o všecku tu krásu dělit? Tak 
aspoň tady... s vámi - všemi těmi známými i neznámými, co 
tohle vůbec čtou... aspoň si člověk nepřipadá tak sám, když ví,
že jsou s ním lidé, kteří jsou taky sami.

Říkala to hezky slečna z Kauflandu, když tvrdila, že je 
připravená dát své číslo skoro každému! To je nabídka, která 
by se měla využít, ale koho z nás to napadne? Navíc každá to 
má jinak...

Blondýnu z bowlingu neseženu. To by musela být náhoda, 
abych na ní zase někde narazil a ještě větší náhoda, že dostanu
odvahu jí oslovit.

Duben 2013 - Hezký holky jsou zadaný 221



A Míša před týdnem oslavila tříleté výročí se svým klukem. 
Taky jsem na ní narazil náhodou na netu... teda trošku jsem té 
náhodě pomohl.

Ale jinak je to jasný.

Hezký holky jsou zadaný.

Mám otevřený balkón. Miluju ten výhled. Na chodníku jde 
pán se psem, kterého mu prodávala Tvoje mamka. Ani se mi 
nechce rozestavět židle, na kterých jsme si tu vždycky dávali 
nanuk nebo se v bazénku koupala Káťa. A neumím si ani 
představit, jak tu vedle mě někdo stojí, někdo kdo mě miluje a
potřebuje a chce mě obejmout. Asi se toho bojím, proto i přes 
všechny ty příležitosti, které mi teď samy padají do klína, 
nemůžu jít dál. Nevěřím si. Cítím, že nedělám správně, když 
mě někdo okouzlí a já mu podléhám.

A k čemu mi je auto, byt, dobrá práce... když nejhezčí na tom 
všem je, když právě tohle budujeme společně s někým, koho 
máme rádi, hezky od začátku... z ničeho...?
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"Všichni lidé"
24. dubna 2013 v 19:41 | Tom 
Co je míň?

Tři noční můry nebo dvě?

Žádná.

Je jedno, jestli máte deset nočních můr nebo jednu. Všechny 
působí stejně a stačí jedna, aby vás připravila o klidný spánek.

Místo tří černých můr mám pořád ty dvě. Ta, co mi nedala 
spát kvůli práci, je pryč. Ale jsou tu pořád ty dvě další - 
nevyřešený byt, o který nechci přijít a manželka, která se 
nechce vrátit.

Nemám si komu postěžovat, tak to píšu sem. Nemám s kým 
probírat věci, které máte probírat se svou manželkou. Až do 
včera jsem se pomaloučku díky jaru, dobré náladě manželky a
pozitivně se odvíjejícím věcem kolem hypotéky dával do 
klidu a usínal čím dál víc bezstarostněji v naději, že všechno 
dobře dopadne. Tak jsem tomu věřil, že jsme o víkendu s 
Kačenkou zasadili na balkóně jahody a různě barevné květiny,
které si sama vybrala...
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Poradce, který mi věnoval hodiny a hodiny svého času a úsilí, 
který mi dával naději, narazil stejně jako já zase na byrokracii,
která je zažraná všude.

Když si to shrnu, pořád na něco čekám. Na žádosti, na 
vyplnění příjmu, na rozhodnutí od soudu, na právní moc, na 
první výplatní pásku, na to, až přijde odhadce, na jeho 
výpočet, na podání žádostí, na výsledek.... trvá to týdny! 
Nejde přijít, říct: "chci hypotéku" a dostat jí. Nic úmyslně 
nezdržuju, snažím se co můžu. Všichni Tě litují, že nemáš kde
bydlet. 4.6.2102 jsi mi řekla, ať už konečně jdu. Tak jsem šel 
k mamce, ale Ty ses po týdnu odstěhovala ke svojí mamce. Z 
tohohle velkého bytu, který jste mohly mít jen pro sebe. 
Nepotřeboval jsem mít svůj vlastní byt. Mačkal bych se 
klidně ve studeném pokoji u mojí mamky, jen abych vás měl 
na blízku. Ale tenhle byt byl půl roku prázdný, přestože jsme 
platili nájem i zálohy, tak jsem se prostě sebral, začal je platit 
sám a do tohohle našeho krásného bytu se vrátil.

Někde někdo rozhoduje na základě nevím čeho, nečte pozorně
doložené doklady, které nám dalo takové úsilí nashromáždit, 
naprosto ignoruje, že nejsem v registrech, že mám 
nadprůměrnou mzdu, zaměstnání, že jsem vždycky vše splatil.
Zamítne mi spoludlužníka jen proto, že se překoukne a místo 
pracovního poměru do 8/2014 uvede, že má pracovní poměr 
jen do 8/2013. To jen dosvědčuje, jaký přístup ke schvalování 
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měl. Jak byl nepozorný, jak se ničím nezabýval. Prostě to 
vrátil a hotovo.

"Příjem klienta je neakceptovatelný." To je fakt. Beru jenom 
necelých 30 tisíc! :/ Už nevím, kolik mám brát! A to jsem měl 
mít splátku 3.500 Kč! To jo, to se s tímhle platem nedá 
utáhnout...

Mívám chuť to vzdát. Je to zoufalý beznadějný boj s 
neviditelným nepřítelem. Dostávám stejný verdikt, jako 
zadlužení lidé s exekucemi, jako lidé v registrech, jako lidé 
pohybující se na hranici zákona... Kde vzít ty peníze? Těch 
pár tisícovek... Jak to vymyslet? Viděl jsem film, jak se pašuje
alkohol do Finska. Jak zoufalí lidé riskují, aby se dostali ze 
situací podobných té mé. Peníze peníze peníze. Stačí jedna 
cesta a je po starostech... Ale bohužel mě vychovávali, abych 
se choval dobře, abych nepodváděl, abych nedělal nic, co je 
protizákonné... Gauneři jsou v balíku. Blbečci nemají nic a 
píší jenom blogy... Všichni se jim vysmívají, všem jsou 
ukradení, protože oni jsou ti gauneři, oni nepotřebují pomáhat 
blbečkům. Jen pár vzácných duší se najde... jako pan poradce 
z Modré pyramidy, kterého obdivuji za jeho odvahu a 
poradkyni z Raiffeisen, které to opravdu myslí... ale hlavně 
nevidí jen žádost na papíře, ale také člověka, který ji 
podepsal, jeho osud, jeho sny, jeho budoucnost...

Duben 2013 - "Všichni lidé" 226



Mělo to vyjít. Říkal mi můj poradce, který vždycky tvrdil, že 
to jde, že to má předschválené a domluvené. Ale moji žádost 
dostali jiní lidé, kterým se to nelíbilo. Vždycky narazím.

Dnešní rána do zad mě tak dostala, že jsem hned zavolal do 
ČS a chtěl vysvětlení, proč mi koncem února byla hypotéka 
zamítnuta. Já to totiž dodnes nevím! Už jsem tam psal třikrát 
stížnost a jedna moc milá zaměstnankyně klientského centra 
mi odpověděla, že vše bude ještě jednou individuálně 
posouzeno a dají mi do 30 dnů vědět. Jenže 30 dnů je pryč a 
nikdo se mi neozval. Operátorka mi řekla, že tam vidí, že byla
celkem 3x podávána na naší pobočku urgence o kontakt se 
mnou. Ale důvod zamítnutí má nepřístupný. Musím tedy 
navštívit pobočku. Tak tam volám, že bych chtěl přijít. "Mám 
tu moc klientů, určitě tu s nimi budu dlouho po 17 hodině. 
Takže dneska ne. Nashle." A položil to. Nestihl jsem se ani 
domluvit, kdy teda přijít můžu. Jsem tak blbej, že se ještě 
objednávám, místo abych tam prostě zašel a chtěl vysvětlení, 
co jsem tak strašného provedl. Asi to, že mám pracovní poměr
na dobu určitou, protože ČS má úplně nesmyslnou podmínku 
minimální odpracované doby 13 měsíců k získání hypotéky! 
Operátorce jsem narovinu řekl, že tohle mě nutí přejít jinam. 
K bance, která mi nabízí hypotéku s tím, že přejdu k nim 
(ČSOB, Raiffka, KB). Vždycky to nějak jde. Ale všude jsou 
lidé, kteří tvrdí, že ne a naopak ti, kteří tvrdí, že ano. Je to v 
lidech, ne ve značce nebo ve společnosti.
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Odhadce odhadl byt totálně pod cenou. Vlastně udělal odhad 
celého bytu na částku, kterou mám dát jako polovinu své 
manželce.

Ta mi hned napsala, že příští týden kontaktuje realitku a byt 
chce prodat. Že už má dokonce zájemce, který by se chtěl 
přijít podívat.

Odepsal jsem jí, že klidně může. Vím totiž, že v každém domě
je pět bytů na prodej, včetně domu, ve kterém bydlím. Jsou tu 
luxusní zrekonstruované byty za nižší cenu už půl roku 
neprodejné. Ale tohle moje manželka nevidí. Myslí si, že 
všechno zdržuju záměrně. Nechci jí to zazlívat, potřebuje své 
bydlení, ale já se snažím co můžu! Všichni jí litují, že nemá 
bydlení, ale nikdo nevidí odpoledne strávená místo doma 
nebo s Kačenkou v kancelářích bank a poradců, že 
protelefonovávám hodiny hovorů, že pořád věřím, že to jde.

Napsala jsi mi, že "všichni lidé kolem ti říkali, že to 
nevyjde".
Tohle mě fakt nakoplo ještě víc.
Kdybych měl dělat všechno tak, jak mi to říkají "všichni lidé 
kolem", tak se nikam nedostanu. Jakým právem to oni vědí? 
Oni to zkusili? Oni si zkusili získat hypotéku během zkušební 
doby? Jo, všichni lidé vědí, že to nejde. Ale ono to jde!!!
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Jsou banky, které to umí řešit (Raiffeisen, ČSOB, Modrá 
pyramida...). Individuálně, ale jde to. Ale "všichni lidé" říkají, 
že to nepůjde. Kdybych je poslouchal, nesedím už teď tady a 
bůhví kde bych byl. "Všichni lidé" Ti říkají, co máš dělat. 
"Všichni lidé" vědí, jak Ti je a jak je mě. Jakou jsem udělal 
chybu a jakým směrem máš teď jít. "Všichni lidé" Ti radí, co 
máš dělat a Ty je posloucháš.

Ale já ne!

Kašlu na "všechny lidi"!!!!!!!!!!!!

"Všichni lidé" mi říkají, ať se vykašlu na Tebe, ať se vykašlu 
na tenhle byt, ale já to neudělám! Víš, jsem dost tvrdohlavý na
to (stejně jako Ty), abych si šel za svým. A já půjdu klidně 
sám proti všem, protože tomu prostě věřím. Protože vím, že to
jde a že se mi to povede!!!

A taky věřím, že když si přivedeš do bytu třeba britskou 
královnu, že si tenhle byt stejně nekoupí, protože částka, 
kterou za něj chceš, je nepřiměřená. Za tohle se dal tenhle byt 
prodat před třemi lety, ale teď se tu prodává kde co a ceny 
bytů klesají. Musím to risknout a stihnout tenhle byt koupit 
dřív a myslím si, že mám šanci.

Říkám Ti, že máš možnost dostat ode mě tolik, co Ti jiný 
nedá.
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A sama jsi mi nedávno řekla, jak by se mi líbilo, kdybych 
dostal za byt méně? Že chceš jednoznačně ode mě původně 
dohodnutou cenu.
Totéž teď já říkám Tobě... Prodej si tenhle byt, ale chci 
jednoznačně původně dohodnutou cenu. Jak by se Ti líbilo, 
kdybys dostala za byt méně? :)

To je věc, na kterou spoléhám. Myslím si, že ten byt neprodáš,
ale nechci Ti v tom bránit. Potřebuji, abys zjistila, že je 
neprodejný. Musím to risknout, abys mi nikdy nevyčítala, že 
jsem to brzdil... abys byla šťastá za to, kolik jsem Ti za něj dal
a znala hodnotu těch peněz, kterých bych Ti dal i víc, protože 
vy jste pořád moje "holky" a chci, abyste byly šťastné tam, 
kde si myslíš, že šťastné budete...

Hned po práci jsem běžel do Raiffky, ale narazil jsem tam na 
jedinou věc - potřebují dohodu, ve které bude věta, že od Tebe
kupuju půlku bytu. V původní ověřené dohodě je totiž 
napsáno, že byt prodáme a rozdělíme si každý polovinu. Jenže
Ty tuhle větu nechceš podepsat. Tím mi to vlastně 
neusnadňuješ a tím se mi všechno prodlužuje.

1.6. už nebudu ve zkušební době - otevírá se mi cesta asi k 
10% bank.
1.8. už budu mít druhé prodloužení pracovní smlouvy - 
otevírá se mi cesta asi k 50% bank!
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Věřím, že to dopadne dobře a ty lesní jahody si z balkónu s 
Kačenkou na sklonku léta sklidíme...

"Všichni lidé" říkají, že mi ty jahody neporostou.
"Všichni lidé" říkají, že se nevrátíš. (Vlastně kromě 
jednoho...)
"Všichni lidé" říkají, že jsem idiot, že jsem si nechal utéct tak 
hezkou ženu.
"Všichni lidé" mě za to odsuzují.
"Všichni lidé" vědí, co je správné a co je špatné a "všichni 
lidé" nechybují.
"Všichni lidé" jsou dokonalí a měli bysme je poslouchat.
"Všichni lidé" mají vždycky pravdu.

Mám vás "všechny lidi" na háku!!!

Naštěstí nejsem jediný a občas narazím na ty, kteří mají svůj 
vlastní úsudek. Kteří věří svým snům, kteří pro to něco dělají 
a kteří bojují za svojí pravdu, snaží se pomoct, když to jde a 
vědí, že "všichni lidé" nikdy nedosáhnou ničeho...

Na zítra si beru košili, kterou jsi mi ještě žehlila Ty...
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Dám 20.000 Kč!
25. dubna 2013 v 19:05 | Tom 
Taková moje zoufalá akce...
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Tenhle letáček se o víkendu objeví na všech MHD zastávkách
v našem městě a taky ho nechám otisknout v místním tisku.

Nacpu ho všude, kam to jde. 
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Když jsi blízko
26. dubna 2013 v 20:50 | Tom 

Když jsi tak blízko, že se Tě mohu dotknout,
chci se Tě dotknout.

A pak se mi o těch pocitech zdá...

Pokud znáte někoho, kdo nedělá chyby,
pravděpodobně spí...

26.4.2013 - den, kdy se podařilo realisticky naanimovat vodu.
Už před 8 lety jsem viděl dokument o českém klukovi, který
dostal cenu za to, že se mu podařilo realisticky naanimovat

vodu. Ale to co vidím teď je průlom. Za pár let to bude
normální - animovaná voda na obrazovce počítače v reálném

čase... maličkost :)
Voda je vůbec zajímavá veličina. Chová se úplně atypicky,

nepředvídatelně a nenapodobitelně. To proto se nikomu
realistická animace vody v reálném čase až dosud nedařila.

A ještě zajímavější je paměť vody...

Rakouský dokument "Tajný projekt - voda"

Včera jsem vystavil na aukru pokojovou anténu pro TV.
Abych věděl, kolik teď tak stojí, tak jsem asi 5 minut hledal

na internetu všechny možné odkazy na ní.
A víte co jsem zjistil?
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Ať teď vlezu kamkoliv, všude je reklama na pokojovou
anténu pro TV!
Úplně všude!

Nejdřív jsem si říkal, že je to náhoda, ale tohle opravdu není
náhoda!

Všude vás sledují.
Vědí, co děláte. Vědí, co hledáte.

(Ono je mi to vlastně jedno, ale zaujalo mě to!)
A pěkně Vám to teď budou servírovat přímo před Vaše oči,

abyste udělali "klik" a koupili si to.

Nejsem trubka, abych neměl zabezpečený počítač, mám
deaktivovaná všechna rozšíření prohlížeče, deaktivovanou
historii, cookies, pamatování dat z formulářů a stejně všude
vidím pokojovou anténu pro TV, zatímco ještě předevčírem

tam tahle divná anténa nikdy nebyla...

No jo. Páteční euforie. Nic mě nehoní do postele, ráno můžu
spát jak dlouho chci, můžu si dělat co chci...

Ale nemám si s kým dát čaj a nemám si s kým o všem
popovídat.

Tak si zase povídám s tímhle blogem...

Začaly klíčit jahody i ty barevné rostlinky na balkóně.

Dneska byly překonány teplotní rekordy, bylo kolem 28
stupňů a zítra má být 12 (protože je sobota :).
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Tvůj bývalý ředitel je teď náš dodavatel.

Zítra jdu na bowling s 60ti geokačery :) Já nespolečenský
člověk.

Ty máš oslavu narozenin vaší babičky, kterou si vloni ještě
živě pamatuju. Byla fajn, ale tropil jsem už hlouposti, za které

se teď stydím. A hodně. Nejde rok 2012 vymazat?

Když v práci objednávám kontejnery z Číny po moři, vychází
ta doprava jen na 12 Kč na 1 kus zboží!

Začínám přemýšlet, že si taky nějaký ten kontejnerek
objednám...

Těším se na 1. Máj, protože budu mít Kačenku. Zase spolu
půjdeme ven, ale tentokrát pro Tebe poprvé žádnou

rozkvetlou větývku domů nepřinesu...

Dnes jsem si poprvé koupil čerstvý zázvor a udělal zázvorový
čaj s lipovým medem a citrónem. Jsem nadšený!

Jakmile mi schválí hypotéku, změním okamžitě banku a
ušetřím 400 Kč měsíčně na poplatcích. ČS, u které totiž mám
účet, mi vyjela v kalkulačkách poplatků ze 30 bank úplně na
posledním nejstrašnějším místě... Tahle banka vážně zaspala

svou dobu...
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Píše mi slečna z Františkových Lázní. Studuje dějiny umění,
živí se jako webdesignérka, hraje na housle, kreslí, pěstuje

rostlinky a je moc krásná. A já blbec myslím pořád na Tebe...
Je to totéž, jakobych se zamiloval do reportérky TV Nova.

Během tří dnů rozkvetly javory.

Šeříky natrhám aspoň mamce, až co nevidět rozkvetou.

Dnes nám říďa pouštěl prezentaci, jak se vytváří LED čipy.
https://youtu.be/fLF3PJM8lFI

Jsem z toho v šoku.
Každá LED dioda začíná tím, že se na povrchu podložky

nechá vyrůst krystal!
Říká se tomu epitaxe. (Na balkóně to vypěstovat nejde :)

Na světě je asi 7 výrobců, kteří to umí.
Ta malá destička má pak hodnotu několika miliónů korun.

Asi si dám zase nějaký přitroublý horror...
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Probuzení
28. dubna 2013 v 21:43 | Tom 
Asi bych se měl konečně probudit.
A přestat dělat věci, o které ten druhý nestojí. Myslet na něj, 
mít o něj strach, mít o něj pořád nějaké obavy, snažit se vyjít 
mu vstříc, snažit se, aby se cítil jako v bavlnce, zatímco já mu 
jsem ukradený.

Je na čase nožem natvrdo vyříznout ze srdce všech těch 
krásných 10 let s Tebou, protože o všechno na světě, co bych 
Ti dal, nestojíš. Nechceš to. Máš svůj svět, ve kterém se mnou
nepočítáš a nedíváš se až tak moc dopředu, abys plánovala, 
jaké to bude, až budeš mít sama svůj byt, jaké to bude, až 
budeš sama usínat, sama žít...i když budeš mít narozdíl ode 
mě Kačenku. A taky pochopit, že rozvod není řešení, že 
rozvod Tě neudělá šťastnou, že to jsou úplně jiné věci a 
hodnoty, které nám život dával a kterých jsem Ti až doteď 
nabízel plnou náruč, ale Tys je mlčky přehlížela, ignorovala s 
takovou silou, jakobych už dávno neexistoval a jdeš si za 
něčím, čemu nerozumím... Možná si potřebuješ zkusit žít 
podle svého, přijít na to všecko sama, zkusit najít štěstí vlastní
cestou a třeba ho i najdeš. V tom případě Ti to jen přeju.

Snažím se Ti pomáhat co to jde, dát Ti 85% současné ceny 
tohoto bytu, místo poloviny, přestože jsme každý vlastníkem 
poloviny a ještě k tomu z ceny, která platila před 5 lety, ale né 
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teď po realitní krizi, kdy je v každém domě za oknem 5 bytů s
plakátem "prodám".
Myslíš si, že tenhle byt prodáš přes realitku za peníze, za které
v tomhle městě už neprodá byt nikdo! Ale to Ty nevidíš a 
nechceš vidět. Víš co? Tak si to zkus! Už jsem klidný, protože
vím, že o jahody, co jsme na balkóně s Kačenkou zasadili 
spolu minulý víkend, nepřijdu...
Maluju si, jak ten Tvůj nový byt bude krásný, když Ti dám 
víc, jak za ty peníze zařídíš Kačence pokojík, vždyť jste 
"moje holky", které mám rád a chci, aby Vám bylo dobře. Je 
mi jedno, že těch 35% navíc budu splácet o 8 let mého života 
déle, protože bych pro Vás udělal cokoliv a rozkrájel bych se 
pro vás. Protože mám z toho dobrý pocit, když vím, že je vám
dobře, zatímco já Tě vůbec nezajímám.

Říká se tomu blbec.

Možná proto se mnou nejsi.

Jsem tak blbý, až to bolí.

Ač bude deset večer, je prostě na čase se probudit... Zvolnit. 
Mít zase klidné spaní.
Jen škoda, že ty oči neotevřeš se mnou i Ty...
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Jak nebýt sám
29. dubna 2013 v 21:12 | Tom 
Trocha inspirace, která mě dojala...

Lars a jeho vážná známost (2007)
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Vždycky je nějaké řešení...
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Květen 2013

Všichni, každý a průměrný neexistují
1. května 2013 v 20:02 | Tom 
24.4.13 jsem si tu napsal článek "Všichni lidé".
A dnes jsem narazil na tohle krásné tričko:

Těší mě, že na to přišel i někdo další...

Kdy na to přijde moje manželka? :/
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Nedělní bublinky
5. května 2013 v 13:42 | Tom 
Došlo mi, že stesku po vlastním dítěti se nezbaví rodič nikdy. 
Že to přejde až za pár let, kdy bude velká, ale to zase přijdou 
na řadu výčitky, že jsem ten čas nestrávil s ní, když byla malá.

A jestli si myslím, že i psaní tohohle blogu jednou skončí, až 
bude zase vše vpořádku a nebude důvod ho psát, tak stále více
přicházím o iluze, že tomu tak jednou bude...

Ještě před chvílí tu lítala s bublinkama, smála se a měla z nich
radost. Vesele na mě křičela, ať se podívám na právě 
vykouzlenou bublinu, zatímco já musel vzít telefon, který 
zazvonil a v něm jsi na mě začala mluvit Ty... Vždycky se 
bojím Tvých nedělních telefonátů... protože jsi jiná, protože 
máš zlost, protože všechna radost je rázem pryč...
...po pár minutách ještě během hovoru bublifuk položila, 
vlezla mi na klín, schoulila se ke mě a já se snažil zadržet slzy
v očích, protože jsem byl najednou ten nejhorší, 
nejnenáviděnější, největší sobec na světě, který nesmí s 
Kačenkou na kontrolu do Prahy, protože bych Ti zkazil den, 
přitom minule jsem jí tam dvě hodiny na chodbě bavil, aby 
neměla dlouho chvíli, vzal vás do Mekáče, neřekl jediné slovo
proti Tobě, nenaznačil jediným gestem, co cítím, protože jsme
tam přeci kvůli ní... najednou jsem byl ten, který s ní jezdí po 
výletech, jen abych se ukázal jako fajn táta, který nesmí 
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koupit tenhle byt, protože máš zrovna zlost, který jí zneužívá 
ke svému prospěchu, aby jí měl co nejvíc a který si jen pořád 
stěžuje, že jí nemá, přitom jí přeci máme každý 4 volné dny v 
měsíci - takže úplně stejně.
Jo, akorát s tím rozdílem, že já jí mezi tím 12 dní nevidím. 
Taky bych jí vozil do školky a ze školky, staral se o jídlo, 
koupání, uspávání a neměl jí jen o víkendech. Těch 12 dní je 
pro mě tak dlouhých a nekonečných, že je potom každá 
minuta s ní pro mě tak vzácná, důležitá a drahocenná, že bych
pro ní udělal cokoliv. A taky nesmírně krátká. Jsem šťastný, 
když vidím, jak se raduje nahoře na kopci, ze kterého nechce 
dolů nebo z kapky rosy v lístku v lese. Ty výlety jsou 
společné zážitky, na těch výletech si povídáme, na ty výlety 
pak vzpomínáme a jediný, kdo nám na nich chybí jsi Ty, 
myslíme na Tebe, mluvíme o Tobě hezky a posíláme Ti MMS 
z vrcholu, kde je vyfocená jen Kačenka, protože Ti chtěla 
poslat pozdrav...

Květen 2013 - Nedělní bublinky 245



"A tati, vyfotíme si tu kapičku?"

Chybíš jí Ty a chybím jí já. Protože my jsme její rodiče. A 
tohle řeším dnes a denně, jenže to vyřešit nejde. Jak 
jednoduché to mají děti i rodiče, kteří si ubližovali. Stačí říct: 
"tvůj táta mě bil" nebo "je alkoholik a nezajímáš ho" a i když 
je to náš táta a trochu nám chybí, není to ten náš milující táta, 
který by pro nás udělal cokoliv a který se tak těžko opouští, 
stejně jako se naprosto totožně opouští těžko i milující máma.
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Tolik zlosti je kvůli mě v Tobě, že všechno co dělám, je 
špatně. Nevěříš mi a automaticky předpokládáš, že Tě chci 
kvůli bytu okrást, že Tě chci připravit o Kačenku, že chci jen 
všechno pro sebe a že jsem se jako sobec narodil. 
Neposloucháš mě ani nikoho jiného. Jen "své rádce", tzv. 
"všechny lidi", které neznám a ve své hlavě si vytváříš závěry,
ve kterých se utvrzuješ, útočíš jimi na mě a neposloucháš, 
když říkám, že to tak není. Chceš slyšet jen své vlastní 
myšlenky a protože jsem Ti zničil život, jsem ideální cíl k 
tomu, abys mi to minimálně každou neděli připomínala...
Dva dny nejsi s Kačenkou a už Ti chybí, viď? A myslíš, že 
jsem rád? Nejlepší by bylo, kdyby nikdo nikomu nechyběl. 
Ale to je ve Tvé hlavě absolutní utopie. Přitom nevím proč. 
Odkud se pořád bere ta nenávist, když už skoro rok nevyvíjím
žádné akce, které by Tě měly poškodit?

Kačenka teď měla být ještě se mnou, ale domluvili jsme se, že
s Tebou pojede na výlet na místo, kde se jí určitě bude líbit. 
Domluvili jsme se!
Měli jsme v plánu dodělat polevu na koláč, kterou jsem ale v 
mikrovlnce v tom spěchu spálil, jít na klouzačku, na kterou se 
těšila od pátku, k mojí mamce na nedělní oběd na řízečky a 
pak poprvé vlakem za Tebou... Těšila se, jenže Ty jsi zavolala,
že už podruhé Ti kamarádka s dětma řekla, že jede na výlet a 
zrovna jako na potvoru mám Kačenku zase já u sebe.
Když jsi mi nabídla, že si můžu ve čtvrtek pro Kačenku dojet 
do školky a užít si s ní aspoň odpoledne, rychle jsem všechny 
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věci sbalil, vysvětlil jí, že výlet s maminkou bude fajn 
(protože vím, že se jí bude líbit) a že všechno, co jsme 
nestihli, uděláme ve čtvrtek a snažil se stihnout aspoň tu 
klouzačku. Což se zdálo jako schůdné pro všechny. Navíc 
jsem udělal ústupek, který mi třeba jednou přičteš k dobru... 
Když jsme vycházeli z výtahu směrem na hřiště, zrovna jsi ale
zavolala, že už jsi tu...

Jeden Tvůj telefonát a všechno je jinak. Museli jsme všichni 
tři tohle krásné nedělní odpoledne prolít slzy?

To nejsou slzy, to jsou bublinky...

Doteď se tu vznáší, padají mi na klávesnici a já jí ještě 
okřikuju, ať mi je na ní nepouští...
Kéž by tu teď tak byla a ty bublinky foukala kamkoli...
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Půlka života
8. května 2013 v 8:49 | Tom 
"Tak jsem dal včera manželce kytku za to, že je se mnou 
půlku svého života," říkal v pondělí kolega mé kolegyni. "Tak
strašně jí to potěšilo!"
A hned jí spočítal, kdy bude polovinu svého života se svým 
partnerem i ona.
O tohle přesně jde. Můžete mít partnerů kolik chcete (pokud 
na to máte žaludek), ale kolika partnerům můžete dát kytku za
to, že je s vámi půlku svého života?

"Minulou středu bylo volno, tak jsme se šli projít pod 
rozkvetlé stromy k jezeru..."
Včera jdu do práce a ráno mi ta samá kolegyně ještě u auta 
říká: "Dneska jsem měla výbornou snídani. Čerstvé křupavé 
houstičky, co jsem dostala skoro až do postele..."
Taky jsem vždycky v sobotu ráno vyběhával do pekárny a 
nosil je domů, aby si holky pochutnaly. Teď už nevybíhám. 
Odbydu se něčím, co tu je a stačí mi to. Chybí mi ta radost z 
maličkostí, kterou jsou viděl kolem sebe.

Oni si tak povídají, protože je to hezké. Chtějí se s ostatními 
podělit o tyhle malé velké radosti. Rozumím jim. Jenom mě to
teď fakt nebaví poslouchat...

Květen 2013 - Půlka života 249



Káťa mi v autě pronesla, že by chtěla, abysme byli spolu 
všichni tři. Abysme se nemuseli střídat v tom, kdo jí zrovna 
má. Kdykoliv jí předávám mamince, tak se k ní přitiskne a 
táhne jí k mojí ruce, kterou taky drží. Chce nás spojit. Ale 
tohle vždycky způsobí maminčin zamračený výraz. Vůbec si 
tenhle výraz z minulosti nevybavuju. Neexistoval. Vznikl až 
teď v posledních dvou letech. Mnohem hezčí byl její úsměv, 
za který jako malá dostala i diplom... Tenhle úsměv už ale 
neznám.

Večer mi přišla sms, co že jsem to zase udělal, že Káťa brečí a
nemůže usnout, protože jsem jí řekl, že mi bylo bez ní 
smutno. A byl oheň na střeše. Ale Ty máš vůči mě 
permanentní vztek. Vybíjej si ho na mě. Už mi to tolik nevadí,
zvykl jsem si na něj... Důležité je, abys u ní byla, když je jí 
smutno.
Neřekl jsem jí, že mi bylo smutno. Řekl jsem jí, že jsem se 
těšil, že si pro ní dneska přijedu a budeme spolu, když jsme v 
neděli odpoledne spolu být nemohli. Byla lítostivá už když 
jsem pro ní přijel do školky. Občas jsou děti smutné, i když 
mají oba rodiče u sebe. A před spaním je to ještě horší. Snažil 
jsem se tu náladu rozpustit a šli jsme na hřiště a pak na 
trampolínu... v autě jsme ještě dělali blbinky a šklebili se na 
sebe. To vím, že vždycky pomůže, protože se rozchechtá :) (A
já taky). Má právo na to být občas smutná. A o Tobě mluvíme 
vždycky jen hezky. Nikdy jí proti Tobě úmyslně nevyužiju.
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Já vím, že to nemá lehké. Nemáme to lehké ani my. Snažíme 
se co to jde. Učím se, jak s ní mluvit, abych jí neranil ještě 
víc, ptám se dětské psycholožky (mailem, už k ní nechodím), 
jak reagovat, jak odpovídat, atd. Otázky typu "Proč 
nemůžeme být všichni tři jako dřív?" nebo "Máš rád 
maminku? Tak proč nejste spolu?" není jednoduché řešit. 
Odpovídat? Neodpovídat? Nereagovat? Vysvětlovat? Nejsem 
dokonalý a jakmile udělám nějaký nedostatek, hned to od tebe
schytám, ale já taky chci, aby byla šťastná jako dřív a 
nemusela řešit tenhle hnus, který minimálně mě a jí zkazil už 
navěky život :/ A přitom si myslím, že existuje záchrana, ale 
tyhle dveře jsou pořád zavřené. Nic ti ale nevyčítám. Máš to 
taky těžké. A nemůžu se pořád dokola omlouvat a litovat 
svých chyb. Snažím se!
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V příštím životě
8. května 2013 v 19:45 | Tom 
V příštím životě se chci narodit kdekoliv, třeba v chudém 
Ekvádoru, ale chci mít rodinu, manželku a spoustu dětí.

Je totiž jedno, ve kterém světě žijete, jestli máte peníze nebo 
jestli živoříte. Jediné, co potřebujete, je RODINA. Bez ní jste 
nula. A hledáte jakési náhražky typu sport, obžerství, alkohol, 
ženy... někdy se tomu říká "mít zájmy". Jo, to je fajn, mít své 
vlastní zájmy. Ale k tomu zase potřebujete rodinu. Bez ní jsou
to jen náhražky...

Rodina Aymeových z Ekvádoru
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Na serveru novinky.cz totiž dnes vyšel článek amerického 
fotografa Petera Menzela, který zdokumentoval 30 rodin z 24 
států světa. Spočítal, kolik každá rodina utratí týdně za jídlo a 
pak je s tím jídlem vyfotil.
Všimněte si, že čím chudší země, tím čerstvější potraviny... 
ale... veselí a usměvaví jsou všude stejně. Na obrázcích totiž 
vidíte rodiny...

Jaké mám vyhlídky já a jaké moje manželka na šťastný život?

Jaké asi?

Starosti... stáří... nemoci... a na to všechno sami. I na radosti 
sami. Není je s kým sdílet.

Protože trucuješ, protože nejsi (bohužel) splachovací (jak 
často a ráda říkáš), protože se nedíváš dopředu.

To nečtu z hvězd ani ze skleněné koule. To vidím a 
poslouchám tam, kde už pár let od rozvodu uplynulo. Neříkají
mi to všichni, ani mi to neříká každý. Není to průměrný 
rozvod. Je to realita. A tohle je tvoje obrana.

Napadlo mě vytvořit dotazník, který by v krátkosti 
analyzoval, jaké to je žít po rozvodu... Hrozně by mě zajímaly
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Vaše odpovědi, Vaše zkušenosti, Vaše představy, sny, 
výčitky...
Pokud máte rozvod za sebou, můžete mi ho vyplnit zde:

Veškeré odpovědi jsou anonymní, ale kompletní výsledky tu 
jednou shrnu do jednoho článku.
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Naše holčička má štěstí
9. května 2013 v 20:47 | Tom 
Jestliže je pátek ideálním dnem k páteční euforii a rok by byl 
rozdělen do sedmi dnů, pak by květen byl tím pátkem... Zima 
je fuč, léto před námi, prázdniny, dovolené, všechno kvete, 
zelená se, člověku se chce až zakřičet tou krásou, ale stejně ho
nikdo neposlouchá... tak to píše sem...

Je 9. května - svět si připomíná konec II. světové války. V 
televizi jsem skoukl pár zajímavých válečných dokumentů, ze
kterých mi šel mráz po zádech. Dá se to srovnat s pocity, které
mám při sledování horrorů. "Zatmí" to všechny starosti. 
Akorátže válka je realita. O to je to horší.

Ale jeden dokument se mi vryl do srdce. Zdá se mi o něm a 
nemůžu kvůli němu spát. Mám slzy v očích, když si na něj 
vzpomenu a ta slova slyším pořád dokola. Byl to jeden z 
nejděsivějších dokumentů, které jsem kdy o válce viděl. Nešlo
tam o letadla, bombardování, tanky a pluky vojáků... 
vyprávěla to 14tiletá židovská holčička Eva Erbenová, 
narozená v Děčíně, která ztratila před koncem války 
maminku. Napsala o tom knihu "Vyprávěj mámo, jak to bylo" 
a na základě této knihy natočila ČT polohraný dokument "O 
zlém snu".
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Ten dokument není volně ke stažení a ani bych sem na něj 
odkaz nedával. To je totiž taková hrůza, že to každý 
neskousne (jako třeba já). A to mi válečné dokumenty 
nedělaly problémy...

Jenže tady je dítě. Holčička. Popisuje svět okolo, jak nic 
nechápe. Jak válka pořád nekončila a přitom už bylo všechno 
zničené, že už nešlo nic víc zničit! Detailně popisuje moment,
kdy jí umře maminka v náruči, jak na ní pak ještě mluví, dává 
jí chléb, protože nevěří, že nežije... a jak se pak vydá sama 
někam pryč... a v jedné vesnici kolem ní projdou kluci, kteří si
mezi sebou jen zašpitnou: "To kolem nás prošla mrtvola?" 
Zaťukala na okno jednoho domu a tam se jí ujali. Ta holčička 
vzpomíná na svojí maminku a taky si přeje, aby si pro ní 
přišel jednou tatínek... Ale ten si po válce pro ní nikdy 
nepřišel...
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holčička z dokumentu - Eva Erbenová v současnosti v r.2013
v rozhovoru na ČT

(Chcete-li dnes usnout, na obrázek neklikejte.
Je tam odkaz na článek s hrůznými autentickými citacemi, u

kterých si ale člověk uvědomí, jak malicherné a nepatrné jsou
jeho dnešní starosti...).

Na konci rozhovoru se p. Erbenové moderátorka zeptá, co je 
pro ní dnes nejdůležitější. Odpoví, že rodina...

Uvědomil jsem si, jak jsou mé starosti naprostou prkotinou 
proti tomuhle... Pořád slyším a vidím všechno, co řekla, co 
udělala a jak to udělala... Jak byla pořád s maminkou a ta jí 
najednou opustila. Tváří v tvář! Jak potom myslela na tatínka 
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a věřila, že si pro ni přijde. Ty detaily jsou děsivé, protože je 
viděly oči dítěte.
A příště, až budu se svojí dcerkou, tak jí řeknu, jaké máme 
štěstí, že se můžeme vidět jednou za 14 dní. A budeme si toho 
užívat a těšit se, že máme na sebe toho času TOLIK!

Naše holčička má maminku i tatínka. I když ne jako dřív 
každý den dohromady, pořád je to lepší, než kdyby je neměla 
vůbec.

I mít své dítě jednou za 14 dní může být štěstím. Menším, než
ho mít denně, ale pořád velkým...
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Stát se lišejníkem
11. května 2013 v 21:06 | Tom 
Taky způsob, jakým se zbavit starostí...
Tahle scéna z filmu "Mám rád Huckabees (2004)" mě prostě 
dostala! :) (Vlastně dvě scény! :)

(Všechny servery, kam jsem tuhle ukázku nahrál, mi jí hned z
důvodu autorských práv mažou,

takže tu není on-line. Chcete-li jí vidět, klikněte na obrázek
pravým tlačítkem
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a dejte "Uložit odkaz jako" nebo "Uložit cíl jako".
Měl by se vám stáhnout 31MB .avi soubor přímo z mého

serveru)
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Light Painting in Children's room
12. května 2013 v 2:06 | Tom 
Nemůžu spát a tak zaměstnávám hlavu, nadšením trávím 
hodiny v temném prázdném pokojíčku a nechávám se honit 
nočními příšerami, přerostlými šneky a pavouky a kreslím si 
světlem, protože se mi chce, protože mě to baví a protože 
chci, aby byl v tomhle pokoji zase život...

Light Painting in Children's room I.
Hudebním doprovodem je moje písnička z r. 1997 "Keep fine",
kterou jsem nedávno vyhrabal...

Svět si můžeme namalovat takový, jaký chceme.
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Mezinárodní den rodiny
13. května 2013 v 18:02 | Tom 
"Oslavte s námi Mezinárodní den rodiny"...
Já vím, že je ve středu Mezinárodní den rodiny! Nemusíte mi 
to připomínat. Je to v kalendáři, ale že mi to přijde i do mailu 
jako nevyžádaná pošta s letákem lékárny, abych koupil malé 
laktobacílky a dostal kachničku zdarma, to jsem nečekal.
Na to vytržení z rodiny si pořád nemůžu zvyknout. V práci 
musím poslouchat sáhodlouhé rozhovory kolegů o rodině, kdy
se řeší starosti, které jsem řešívával i já. Najednou k tomu 
nesmím nic říct. Jakobych nikdy žádnou rodinu neměl. 
Jakobych nikdy každý den nečekal od manželky tu radostnou 
zprávu, jestli je těhotná, pak se neradoval a 9 měsíců (vlastně 
jen 6) nehladil a neposlouchal každý večer její bříško. 
Jakobych k ní v noci spolu s manželkou nevstával a nedělal jí 
každé dvě hodiny mléko. Jakobych jí nevozil v kočárku a 
nebyl pyšný na to, že jsem táta. A každý den se těšil z práce 
domů, abych byl s nimi. S těmi, které miluji.
Najednou nemám nic. Jen útržky. Ale i za ty jsem vděčný.

Taky chci rodinu, děti a manželku.

Někdo jí má a někdo ne. Nemůžeme jí mít všichni. (Proč 
ne????)
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Často na Tebe myslím a ani si to neuvědomuji. Zadávám v 
práci čísla do počítače a u toho přemýšlím, proč se na mě 
pořád zlobíš. Vybavuji si chvíle, kdy ses nezlobila, kdy to 
bylo jako dřív. Ještě pořád to má hlava i srdce nedokážou 
pochopit. Jak to, že Ti nechybí lidský dotek? Povídání před 
spaním? Společné procházky? A radosti ve třech? Že Ti nikdo 
nevolá, jestli pro Tebe může přijet do práce, když tak prší 
nebo v neděli večer si postěžovat, že zítra musíme zase 
vstávat? Vůbec nevím, kdy budu smět zase někoho vzít za 
ruku. Cítím Tvou dlaň na místech, kdes mě za ní vždycky 
brala. Jako vzpomínka na vůni konvalinek hluboko zarytá v 
nás. Ten pocit spojení je jedinečný a nenahraditelný. Vždycky 
jsem si ho užíval. Ale Tobě nechybí. Ani ten můj ani žádný 
jiný. Proč?

Proto si myslím, že to nejsi ještě pořád Ty. Že je v Tobě 
někdo, kdo živí Tvou nenávist vůči mě a já se pak ptám, co 
jsem Ti vlastně udělal, že mě pořád tolik nenávidíš? Nemůžeš 
si říct, že mě začneš mít ráda a prostě si to poručit. Rozumím 
Ti. Jen to, co jsem Ti udělal, muselo být strašné, když to nejde
překousnout, spláchnout, odpustit... Ať pykám a trápím se. Co
čekám??? :/

Ty jsi zmáčkla tlačítko STOP a DELETE.

Neřešíš, jestli odpustit, spláchnout nebo nespláchnout.
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Ty jsi utekla.

A nechtěně režíruješ život nám všem už jen Ty. Jsou to Tvá 
rozhodnutí a Tvé cíle.

Nic neslyším.

Je tu pořád ticho.

Nejsem mrtvý?
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Před rokem
15. května 2013 v 21:26 | Tom 
Nesmím číst mé staré zápisky. Přemýšlel jsem, kdy jsem 
vlastně tenhle blog začal psát a samozřejmě mě lákalo podívat
se vůbec poprvé na 15. květen přesně před rokem...
To jsem neměl dělat.

Nic se nezměnilo. Jen Tereza odešla.

Všechny ostatní pocity týkající se rodiny jsou pořád stejné. 
To, co jsem si tenkrát uvědomoval, že nastane (že mi tak 
budou chybět), tak opravdu nastalo. Nechybí mi ani o trošičku
míň a to je naprd.

Jen tehdy před rokem šlo ještě v této době v rozkvetlém 
květnu všechno změnit... ale za nedlouho to už nepůjde...

Dříve se můj život rozděloval na "před rokem 2000, než jsem 
potkal manželku" a "po roce 2000, kdy už jsme byli spolu".
Teď se rozděluje na dobu před 4.6.2012 a na dobu po ní, kdy 
jsem odešel, protože jsem odejít musel, protože mi to bylo 
neustále dokola denně předhazováno a já si myslel, že utéct je
jediné řešení. Nebylo.

Kouzelný dědeček na Ortelu mi (aniž bychom o tom předtím 
mluvili) řekl: "Máš všechny trumfy mládí! Tak si koukej najít 

Květen 2013 - Před rokem 265



holku." Pořád o tom přemýšlím a nemůžu s tím nic dělat. 
Štvou mě dotazy některých lidí kolem, jestli "chodím za 
holkama" apod. Nechodím, protože za prvé nevím kam, za 
druhé po dvanácti letech ani nevím, jak se holky balí a za třetí
jsem otrávený z namlouvání, které nikam nevede, i když může
být příjemné. Ale naštěstí holky (pro mě) došly. (Bohužel né 
doslova).

Můžu se jít se svými trumfy mládí tak akorát vycpat. Jestli má
někdo o ně zájem, rád je zdarma přenechám jakémukoliv 
zájemci. Beztak je mi někdy jako kdyby mi bylo 100.

Četl jsem článek, kde vědci v Británii seřadili asi 300 kluků a 
chlapů. Třetina měla plnovous, třetina 10tidenní strniště a 
třetina byla hladce oholená. Tipnete si, kdo u žen dostal nejvíc
bodů jako nejpřitažlivější? Muž s 10tidenním strništěm! 
Všímám si kolem, že to nevypadá blbě a ani dědkovsky (jako 
třeba plnovous). Na druhém místě byl hladce oholený muž a 
na třetím plnovous. Jasně, že jsem to musel hned zkusit! 
Jenže... co to je 10tidenní strniště? Co 11. den? To se má jako 
přistříhnout? Oholit se to nemůže, protože by trvalo zase 10 
dní, až z toho bude 10tidenní strniště. A plnovous taky 
nechci :) Po třech dnech jsem to nevydržel a oholil se. Když 
se ke mě totiž dcerka přitiskne, píchá jí to. A to nechci. Jo a 
ještě tam psali, že 10tidenní strniště dostalo víc bodů než 
5tidenní :)
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Ale proč to vlastně řeším? :/ Nemá to smysl.
Rád chodím do Kauflandu. Jsou tam hezký prodavačky :)
A v práci na lince taky.
U obchodního domu kolik jich sedí na lavičce!
Některé se i usmějí a já jen sklopím zrak.

Myslel jsem si, že ještě tak 15 let, než bude Kačenka velká, 
bude stát na vlastních nohách a pak že si zkusím založit novou
rodinu. Ale v 51 letech asi těžko. V 70 nikomu na maturiťák 
nedolezu...

Nemůžu jen tak sedět a nic nedělat!

Vymyslel jsem něco šíleného :) Něco, co nosím v hlavě už pár
měsíců. Něco, co promýšlím do posledního detailu a až to 
udělám, budu v tu chvíli fakt šťastný a odvázaný, protože 
budu mít pocit, že jsem vyjádřil své pocity na správném místě
správným způsobem. Dokonce tak, že to uvidí několik let 
tisíce lidí! :) (Doufám, že milióny! :) Je jen jediný člověk, 
který o tom ví, se kterým se radím o technických věcech a 
věřím mu, že mě nepráskne, protože to dělá taky :)

Chce to trochu vzrůša do života, ne? :)

Proč jsem tak tvrdohlavej, ach jo :) Co si umanu, za tím 
musím jít. Tak jako srpnový výlet k Baltu. To vzrušení v autě, 
kdy odjíždím z města daleko na sever, cítím ještě teď. Jaká 
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blbost mě napadne příště? A když jsou takhle tvrdohlaví lidé 
dva a žijí spolu, tak si jednou pořádně namelou... ale měli by 
se otřást, udobřit se a jít zase dál.

Nelítám za holkama, protože ony nelétají za mnou - jsem 
mimo jejich zorné pole. Neexistuji pro ně.

A zakazuji si číst už navěky své staré články.
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Nakreslená máma v autě
19. května 2013 v 18:34 | Tom 
To už je zase ta neděle? :/

Mé týdny nemají sedm dní, ale dvanáct.
A vždycky na začátku tohohle nekonečného týdne v neděli 
večer, kdy odvezu Kačenku k mamince, kdy vejdu do úplně 
mrtvého bytu, ve kterém leží na zemi (souměrně) rozházené 
hračky, v sobotu vyčištěném akvárku se prohání hejno neonek
mezi kameny tak, jak je tam Kačenka naaranžovala, aby 
mohly proplouvat "tunelem" mi další pátek, kdy si pro ní 
budu smět přijet, přijde tak strašně nekonečně vzdálený. Na ty
neonky jsme koukali půl hodiny, jak jsou šťastné a jakou mají 
radost. A my jsme z nich potom měli tu radost taky.

Chce se mi křičet. Zbavit se toho pocitu, kterého se zbavit 
nedá, protože moje dítě bude vždycky moje dítě. S ním se 
rozvést nemůžete. Takhle by to mělo fungovat i s partnerem. 
Brát a milovat ho takového, jaký je, protože tak jako dítě je 
moje dítě, můj partner je můj partner. Ti, co to pochopili (a je 
jich naštěstí dost), mají vyhráno.

Co dělají lidé, když potřebují křičet a nemohou? Kreslí malby,
píší básně, tvoří sochy, skládají hudbu...snaží se všechny ty 
pocity někam "odložit" a zbavit se jich. Ani já už to nemůžu v 
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sobě držet a "zakřičím" si. A následky, které mohou ublížit 
jedině mě, jsou mi ukradené. Protože mě už nemá co ublížit.

Občas mi do hlavy vlétne představa, jak by bylo šťastné naše 
dítě, kdybychom mu teď řekli, že se k sobě vracíme. Že zase 
budeme rodina. Že jeho postýlku zase stěhujeme do jeho 
fialovorůžového pokojíčku. Jak by skákalo radostí, kdyby mě 
a mojí manželku vidělo zase v objetí - to, o co se snaží 
pokaždé, když jsme spolu a tahá nás za ruce k sobě. Copak to 
za to štěstí našeho dítěte nestojí??? Jde vůbec udělat naše dítě 
nějakým jiným způsobem šťastnějším?
Já vím, má to háček. Nejde to jen kvůli němu. Musí to jít 
proto, že to chceme všichni.
Jo, jsou to nesmyslné představy. Ale létají mi do hlavy 
samovolně. Jako vzpomínky nebo jiná přání - a všechna se 
týkají vás. Vůbec nemá smysl počítat dny, týdny, roky... je 
jedno, jestli je rok 2013 nebo 2023. Bude mi pořád stejně a 
pořád to budou 12tidenní týdny místo 7denních. Už opravdu 
nežiju na Zemi, ale na Marsu, kde rok trvá 1,881 pozemských 
let, tzn. 98 našich týdnů místo 52 pozemských, takže týden 
má 13 dní. Všechno trvá déle, jen život má pořád stejnou 
délku. Jsem vystřelený na Mars. Ale já blbec jsem se tam 
vystřelil sám.

Ptal jsem se mailem psycholožky, ke které jsem vloni vlétě 
zašel s úplně jiným cílem, co říkat dítěti po rozvodu na otázky
typu: "Proč s námi nemůže být maminka?" apod. Jde o 
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psycholožku specializující se na dětskou psychologii. 
Odepsala mi, že to mám vždy dítěti říct tak, jak to je.
No jo, ale zkoušel jste někdo někdy říct dítěti něco tak, jak to 
je?

Jen co jsme dnes vyjeli, Kačenka seděla za mnou v 
autosedačce a dívala se ven. Snažil jsem se pustit víc nahlas 
rádio a zpívat, aby měla veselou náladu (a já taky). V tom mi 
řekla, že až přijede příště, namalujeme si mámu. Vlasy, oči, 
šaty - všechno na velký papírový pytel a ten nasadíme na 
sedadlo vedle mě... takže tak bude maminka jezdit v autě s 
námi...

Tam na zahradě mezi ostružinami a třešní, kam jsi vklouzla, 
hned jak jsem tě dnes vyložil, za babičkou a dědou, za pejsky, 
za maminkou...tam je svět jako dřív. Tam je všechno stejné - 
jen já tam chybím, ale na to jste si už zvykli. Tady u mě je 
svět převrácený naruby. Není tu stejného vůbec nic. Jen 
vždycky ty dva dny s tebou mě dělají radost a užívám si každé
vteřiny s tebou. Odháním strach, že přijde zase neděle 
odpoledne a udělal bych pro tebe všecko. Nejsem schopný 
utrhnout si ani minutu pro někoho jiného, protože nechci přijít
ani o okamžik s tebou. Akorát máma nám tu chybí, já vím...
Chtěl bych žít taky normální život. Vyzvedávat tě ve školce, 
vařit ti večer večeři, koupat tě i ve všední den a číst ti před 
spaním pohádku. A ráno s tebou rychle do školky a večer zase
pro tebe. Že si moc nestíháme pohrát? Ale jsme spolu, 
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povídáme si, říkáš mi, co je nového, víme jeden o druhém a 
máme tu tolik potřebnou jistotu.
Zjistil jsem, že jak jsme si teď vzácní, o to víc si chybíme a 
chceme být spolu.
Nechci tě brát mamince. Chci, abysme už nikdy nemuseli 
všichni tři mít strach, že nebudeme spolu.
Je ale jen jediný člověk, který ho nemá - a tím je naše 
maminka.
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Druhá šance pro srandu králíkům
21. května 2013 v 17:17 | Tom 
Pořád nechápu, proč si nemůžeme dát druhou šanci.
Zlobíš se na celý svět a taky vůbec nechápu proč.
Máme teď takovou šanci žít celý život ponaučeni z našich 
chyb a mít vztah, který prošel krizí, ze které se dostal.
Já i Káťa čekáme a přejeme si, že jednou budeme zase 
všichni. Dva lidé na tomhle světě si nepřejí nic jiného. To je 
Ti málo? Udělat šťastnými nás všechny na celý život! Změnit 
všechny naše (i Tvoje) starosti a trápení v radost a štěstí! Máš 
takovou šanci! Máš strach? A z čeho? Nebylo těch chyb až 
dost a nebyly až příliš velké, aby už se neopakovaly? Byli 
bychom hloupí, kdybychom to dopustili.
Vždycky když vystoupím z auta, kterým jsem přijel z práce a 
vidím všude kolem ty děti, maminky a tatínky, tak cítím, jak 
je můj život prázdný. Dva lidé si přejí být šťastní a chtějí 
udělat šťastnou i Tebe. Ale Ty se tomu bráníš zuby nehty, 
kopeš kolem sebe, mračíš se na svět a boříš s chutí jeden most
za druhým, po kterém jsi mohla v klidu přejít na bezpečnou 
zem. Sem k nám. A stále v tom pokračuješ hlava nehlava. 
Jakobych byl vrah nebo provedl něco tak strašného, co ti 
ublížilo navěky věků a neodpustí mi to ani deset generací... 
Snad jdeš za nějakou vidinou šťastného života...?
My se nezlobíme. My tu čekáme s otevřenou náručí. A tiše 
přihlížíme Tvému běsnění, které postrádá význam, smysl a 
logiku.

Květen 2013 - Druhá šance pro srandu králíkům 273



Vím, že tenhle blog nečteš a ani o něm nechceš vědět. Nesmí 
se před Tebou o něm mluvit a bráníš se jakékoliv informaci, 
která by Tě na něj mohla navést. Ale kdybych Ti tohle napsal 
na papír, je to jakobych ten papír hodil do koše já sám. 
Absolut ignoration.

Nedávno se mě někdo v mailu zeptal, proč jsem si nešel za 
svým cílem, který byl tak důležitý. Odpověděl jsem, že jsem 
nevěděl, která cesta je správná. Na těch vahách byla Tereza a 
moje rodina. Ale manželka do mě strkala, tak jsem si myslel, 
že správná cesta je jasná. Nebyla. Rodina byla mnohem 
důležitější. Zeptal se mě tedy, co se změnilo, že jsem teď Tom
a ne Tereza? Mám snad díky tomu třeba častěji dcerku?
Zamyslel jsem se a zjistil, že se nezměnilo nic! Vůbec ničemu
to nepomohlo. Jsem na tom úplně stejně, jakobych byl 
Terezou. Manželka vůbec neakceptuje, že důvod, který dal 
příčinu rozpadu našeho vztahu, pominul. A tak už vím, že 
Tereza nebyla tou příčinou. I tak jí ale nepotřebuji oživovat. 
Něco, co bylo ještě před rokem nejdůležitější na světě 
najednou neexistuje. Ale neexistuje ani ta druhá důležitá věc 
na vahách - láska mé manželky.

Takže výsledek je ten, že nemám vlastně nic. Tak proč jsem to
všechno dělal? Abych takhle skončil?
Ne. Věřím, že to utrpení mě jednou osvobodí. Protože jsou jen
dvě možnosti - buď to takhle zůstane až do mé smrti nebo ne. 
Špatná a dobrá varianta.
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Tohle jsme měli překonat a né se vzdát...

Nerozumím tomu.
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Kde jste potkaly toho pravého?
26. května 2013 v 13:04 | Tom 
KDE JSTE POTKALY TOHO PRAVÉHO?
Jednoduchá otázka, kterou položila slečna v jedné diskusi:

"Ahoj holky, zajímalo by mě, kde jste potkaly svou (zatím) 
největší lásku, nebo jak jste se seznámily.
Byl to čistě jen osud, nebo v tom měl prsty někdo z vašich 
známých?
(A taky chci okrajově zjistit, kde bych ho mohla potkat já.)"

Taky mě to zajímalo, tak jsem se výsledky rozhodl napsat sem
a udělat z toho takový velký krásný graf :)

Berte to jako takový malý návod, kde k tomu může dojít :)

Hodně holky věří osudu a odkazují se na něj! (Že bychom 
tomu osudu trošku pomohli? :)

Velké množství míst seznámení patří škole a akcím s ní 
spojeným (maturitní plesy).
V téhle době to prostě začíná. Ideální začátek vztahu na celý 
život. Takhle hezky od začátku je to nejlepší.

A nemyslete si. Takhle to vypadá, jak jsou všichni šťastně 
zamilovaní, ale neuvádím tu ty odpovědi, kde holky uvádí, že 
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jsou pořád samy. Jedna slečna napsala, proč hledat chlapa, 
když si toho nejvěrnějšího porodila sama :)) Ale věrnost 
vlastně stejně nemusí být zárukou toho, že vztah neskončí :/

Shrnutí:
1. MÍSTO - ZÁJMOVÉ AKCE
Největší šanci na seznámení mám na nějaké akci spojené s 
mými (společnými) zájmy. Úplně nejvíc na diskotéce! Tam 
ale nechodím. Moje zájmy nejsou moc společenské, ale 
hodina japonštiny by být mohla :)
Hned na druhém místě z těchto akcí je maturitní ples, takže 
příště, až mě kolega na jeden bude zvát, tak půjdu :)

2. MÍSTO - INTERNET
Na druhém místě je internet. Tak tomu rozumím. Tohle se mi 
nějak nedaří a nevím proč.
Ale co je na celé věci fajn je skutečnost, že k seznámení 
dochází stále ještě ve většině při osobním setkání. Internet je 
"až" na druhém místě! Paráda tyjo! :)

3. MÍSTO - ŠKOLA, 4. MÍSTO - PRÁCE
Na třetím místě škola - to už se mě netýká, ale na čtvrtém 
místě je práce! Jenže tam to nehrozí.

5. MÍSTO - DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
Líbí se mi ale páté místo - dopravní prostředek! Konkrétně 
vlak! :) Měl bych víc cestovat vlakem.

Květen 2013 - Kde jste potkaly toho pravého? 277



6. MÍSTO - MĚSTO
Šesté místo patří seznamování ve městě při nakupování. To 
osobně moc nechápu :) Neumím si představit, jak se tam s 
někým seznamuji :)

7. MÍSTO - PŘES EXPŘÍTELE
Tak tohle je hustý! :)

8. MÍSTO - PŘES KAMARÁDY
Docela málo na to, jak jsem si myslel, že tohle funguje víc.

9. MÍSTO - DOKTOR
Nutno podotknout, že slečna se zamilovala přímo do svého 
lékaře a on do ní :)

A ještě pro zajímavost:
Z celkového počtu 111 respondentek je v dlouholetém vážném
vztahu s někým, koho zná už od narození nebo od základní 
školy celkem 10 dívek. Takže 9% z nás má vztah, který je 
prověřen časem... o tom jsem tu kdysi psal.

Tak a tady je ten graf. Kochejte se jako já! :D
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Tak a ještě jedno malé video o ženské kráse, které se mi moc 
líbí:
https://youtu.be/-rCqk8Hr_f4
(není potřeba komentovat)

Jestli chcete, napište do komentáře váš způsob a místo 
seznámení se svým partnerem a taky do které skupiny patříte.
Já bych patřil do 4% skupiny seznámení na ulici.

Květen 2013 - Kde jste potkaly toho pravého? 281

https://youtu.be/-rCqk8Hr_f4


Jednotlivé odpovědi (včetně některých detailů) najdete po 
kliknutí na "Celý článek", protože jich je hodně...

Eva:
V ÚTULKU
"Já jakožto pejskař, jsem milého potkala v útulku na 
dobrovolné brigádě, našla si ho na facebooku a na další 
brigádu jsme už jeli spolu jsme spolu skoro 2 roky."

Alena:
AIRSOFT

Pavla:
VE VLAKU

Petra:
PŘED ŠKOLOU

Katka:
V ONLINE HŘE

Petra:
FACEBOOK
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Markéta:
NA BRIGÁDĚ
"První pohled na brigádě a pak na akci, pak jsme si psali, 
chodili ven a teď jsme spolu 1,8 roku"

Lucka:
NA HORÁCH

Sylvie:
NA KONCERTĚ
"Já potkala svého miláčka na koncertě, kde mě to vůbec 
nebavilo a pak jsem ho uviděla. Začali jsme po sobě 
pokukovat a pak jsem šla za ním.... Byla to láska na první 
pohled."

Růža:
NA FESŤÁKU
"Určitě to byl osud. Potkali jsme se na druhém konci 
republiky na fesťáku mezi padesáti tisící lidmi. A zrovna se 
svou partou přišel k našemu holčičímu stanu, zda nebudeme s 
jeho klučičí partou hrát karty.... Pak jsme zjistili, že celý život 
bydlíme od sebe přes les asi tak 15 km. Přesto jsme se potkali 
takhle daleko a mezi tolika lidmi. Prostě k sobě patříme."

Sandra:
V PRÁCI
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Lenka:
NA DISKOTÉCE
"Asi to byl osud, on šel na diskotéku, kam neměl jít, já tam 
taky šla, ale původně jsem tak taky neměla být, no a potkali 
jsme se tam a od té doby to začalo."

Andrea:
VE VLAKU NA CESTĚ NA FESŤÁK

Lada:
PŘES KAMARÁDKU V ČAJOVNĚ
"Přes kamarádku ze základky, která se s ním seznámila v 
čajovně."

Sára:
NA DISKOTÉCE
"na diskotéce (u nás to žádná romantika nebyla). Nikdy by mě
nenapadlo, že ze známosti na jeden večer se vyklube tak 
krásný, už přes 3 roky dlouhý vztah."

Denisa:
NA LIDE.CZ

Blanka:
PŘES SVÉHO EX.

Markéta:
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SBÍRAL MĚ ZE ZEMĚ, KDYŽ JSEM BYLA OPILÁ.

Žaneta:
CESTOU NA JEDNU ZAHRANIČNÍ AKCI.

Kristýna:
ZNÁM HO OD ŠKOLKY

Karolína:
CHODILI JSME SPOLU 9 LET DO TŘÍDY NA 
ZÁKLADCE

Hana:
U MĚ V PRÁCI V BARU

Míša:
V TAXÍKU. UŽ TO BUDE 2 ROKY.

Mája:
V PRÁCI.
"No v práci, původně po něm pálila moje kamarádka a mě se 
vůbec nelíbil, dělala jsem kamarádce tak dlouho garde, až se 
to celé nějak obrátilo a už jsme spolu 6 let máme super dítko!"

Kristýna:
NA DISKOTÉCE
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"já potkala toho svýho na diskotéce... kam ani jeden z nás 
nikdy nechodí, já tam byla asi po 3 v životě on asi taky tak... 
pak sem zjistila, že bydlí kousek ode mě, je to syn mojí 
učitelky, u který sem několikrát byla dokonce i doma, že už 
tak 3 roky chodíme minimálně jednou za měsíc na stejný akce
a to prosim v malinkym městečku, kde se všichni navzájem 
znaj...prostě pech"

Marie:
NA SOUSTŘEDĚNÍ CHEMIKŮ
"Přednášel mi na jednom soustředění chemii prvků hlavních 
skupin..."

Petra:
NA INTERNETU

Verča:
NA MÁJCE
"na májce, náhodou všichni ostatní odešli a my jsme spolu 
zůstali pod rozkvetlou třešní otočil se ke mě a prohlásil, že mě
přece nenechá uschnout, letos jsme tak slavili druhé výročí."

Karolína:
VE ŠKOLE NA PRVNÍM STUPNI

Zuzana:
V PRÁCI
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"ja v práci, myslela som si aký je to idiot....5 rokov a zrazu po
5 tich rokoch sme zistili že k sebe patríme, aj on o mne si 
myslel že som ..."

Blanka:
NA INTERNÁTĚ

Kája:
NA MÁJCE.
"3.6. spolu budeme rok"

Martina:
VE ŠKOLE
"ve škole, chtěl po mě prachy na školné a nakonec je za mě 
zaplatil on :-) půl roku jsme byli kamarádi a teď jsme best 
pár :-)"

Verča:
KAMARÁD MÉHO EX
"Přítel je kamarád mého ex... Poznali jsme se v době takového
toho "vztahu" po rozchodu, jezdila jsem s ex a jeho 
kámošema ven a tak asi po půl roce jsem si "vyměnila" 
jednoho Hondaře za druhého, se kterým jsme už 6 let:-)) A 
dobře jsem udělala, je to miláček."

Adéla:
NA STŘEDNÍ V LAVICI
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"Dva roky sezení v lavici, před maturitou už to nešlo vydržet 
už jsme spolu tři roky, bydlíme spolu a je nám fajn."

Dája:
V AUTOBUSE PŘES KAMARÁDKU
"Na střední chodí s mojí bývalou spolužačkou, se kterou jsem 
jednou náhodou seděla v autobuse cestou domů... ukázala mi 
jejich třídní fotky, který zrovna v ten den dostali a já jsem 
hodnotila kluky. Řekla jsem, že se mi líbí jenom on - ona mu 
to druhý den řekla a potom už si mě našel sám. Ke konci 
měsíce to bude rok x)"

Klára:
UTĚŠOVATEL PO ROZCHODU
Na silvestra, kde se semnou rozešel přítel a já ho celej večer 
oplakávala. Tento hoch mě šel domů doprovodit a čistě 
náhodou jsme zjistili, že bydlíme vedle sebe, tak jsme si 
vyměnili čísla a už to jelo

Aneta:
NA LIDE.CZ

Bára:
NA PLÁŽI
na pláži ) zrovna dneska sme spolu rok a 9 měsíců ale není to 
Čech
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Hanka:
V SKATEPARKU
"Tenkrát sem šla s mim známím do Skateparku na skejtovou 
akci,kam se mi strašně nechtělo,je dredatej koukal po mě 
celou dobu a já si ho nevšimla(koukala sem po jinym 
dredatym ) pak sme se našli na fb, za chvili to budou dva roky
co jsme spolu

Tereza:
NA NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽI
"na noční hasičské soutěži, jenže si mě vůbec nevšímal, do 
teď mu to vyčítám a pak jsme si psali na facebooku, šli ven a 
bylo to "

Katka:
V HOTELU NA PRAXI
"V hotelu, kde jsem měla praxi a on pracoval jako kuchař. 
Přitahují mě šikovní chlapci, co to umí s pánví :)"

Marie:
NA SVATBĚ
"Za měsíc to bude rok a půl."

Jana:
NA DISKOTÉCE
"na diskotéce, když došel s kamarádem"
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Sofie:
VE ŠKOLE
"chodíme spolu do třídy na střední, už spolu budeme rok, daly
jsme se dohromady v Paříži když jsme byly se školou na 
zájezdu.. jo je to někdy fakt boj s ním v té třídě vydržet, ale 
nikdy bych ho už za nic nevyměnila"

Lucka:
Jela sem do školy a na nádraží mě málem pozvracel bezďák, 
jedna cizí slečna se mi začala strašně smát...pak mě potkala ve
škole a zakecaly sme se....říkala že se stehujou do města kde 
bydlím já...když se přistehovali šla sem ju províst po měste i s
jejím bratrem...s tím sem se asi 3 roky jen tak letmo 
zdravila.....pak na jedné akcičce sem ho potkala a nák sme se 
začali muckat atak......nevím co se mu stalo, že sem se mu 
najednou začala líbit... ale v červnu to budou dva roky..a já 
můžu jen děkovat bezdomovci a přerovskýmu nádraží.

Tereza:
NA DISKOTÉCE
"Bude to znít jako klišé, ale na diskotéce. I když oba nejsme 
vůbec diskotékový typ. Oba jsme tam byli s přáteli z 
"donucení" no a jsme spolu 5 let."

Lenka:
V GLOBUSU
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Denisa:
VE ŠKOLE
"byl to nejlepší kamarád tehdejšího přítele mé nejlepší 
kamarádky, po dlouhých dvou letech komplikací jsme spolu 
už půl roku a je to nejkrásnější"

Zlata:
NA ADAPTAČNÍM KURZU VŠ
"Na adaptačním kurzu na VŠ. V cestě byly 2 roky boje a 
překonávání nástrah - snoubenka, přítel, hra na to, že jsme jen
kamarádi, ale to napětí ve vzduchu prostě nešlo vydržet a 
když mi jednou napsal, že si s tím našim vztahem už neví rady
a pozval mě konečně na rande, tak jsem byla ta nejšťastnější 
žena na světě."

Anna:
V TANEČNÍCH
"A jsme spolu dva a půl roku."

Lenka:
NA BRIGÁDĚ V KAVÁRNĚ
"Já ho poznala, když jsem měla brigádu v kavárně ... nejdřív 
jsem si ho ani nevšimla, moje pozornost byla zaměřená jen a 
jen na jeho kamaráda, ale později jsme se potkali na jedné 
akci a alkohol mě popostrčil k přátelské konverzaci ... 
nakonec jsme spolu odjeli na další akci a ten večer jsme se 
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hodně sblížili ... pokračovala to tak, že za mnou neustále 
chodil, vyzvedával mě no a pak už to znáte ..."

Dáša:
V PRÁCI
"V podniku, kde jsem dělala diplomku, on tam pracoval. Za 
půl roku jsem tam začala pracovat i já:-).
Teď jsme už 10 let spolu."

Kamila:
V PRÁCI
"v práci... no moc romantický to nebylo, ale od tý doby jsme 
spolu 6 a půl roku a nemine den abychom si navzájem 
nevyznali lásku"

Sandra:
V ONLINE HŘE
"A budeme spolu tři roky."

Bára:
"U nás osud. On prisel nekam kam jit nechtel a nemel a ja 
jsem sla nekam kde jsme hodne dlouho nebyla."

Nikča:
NA LIDE.CZ

Andrea:
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V AUTĚ KÁMOŠE
"já s přítelem jsme spolu chodili na základku já do áčka a on 
do béčka ... ale neznali jsme se .. až ve třeťáku na střední 
(každej chodíme na jinou střední) nás bral jeden společnej 
kámoš někam autem, no a nějak sme se do sebe zakoukali, 
bydlíme od sebe necelé 2km... takže jsme od té doby skoro 
pořád spolu už přes rok"

Lenka:
NA DISKOTÉCE S POMOCÍ KAMARÁDKY
"na diskotéce (ačkoliv nikdy nechtěl holku z diskotéky ), prý 
jsem vypadala jako nafoukaná, zato děsně zajímavá :-D znal 
mou kamarádku, takže další postup byl její dílo"

Tereza:
NA ULICI
"OSUD - jen tak jsme se potkali na ulici v našem městečku. 
On jel s kamarádem, který mě znal, od něj si vzal číslo a 
začali jsme si psát, vídat ... čas plynul a už se ,,vídáme,, každý
den devátým rokem :-)"

Petra:
PŘES SEZNAMKU
"Já jsem svého současného přítele našla přes seznamku na 
internetu. Jsme spolu dva roky a o tom, jestli je to fakt ten 
pravý, začínám vážně pochybovat."
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Denisa:
NA TÁBOŘE
"S přítelem jsme se seznámili na táboře, já tam jezdila dřív 
jako tábornice, on už dělal vedoucího, pak jsem dorostla do 
vedoucí a tam jsme se dali dohromady, navíc mě přítel 
přebral. Zamilovali jsme se do sebe v teplácích, upocení a 
zmožení z dětí. :-D Jsme spolu už tři roky a plánujeme 
společnou budoucnost. "

Lucka:
"na co chlapa když jsem si toho nejvěrnějšího porodila 
sama?"

Klára:
VE VLAKU

Květa:
U PENNY MARKETU

Verča:
NA ZÁJEZDĚ V LONDÝNĚ SE ŠKOLOU
"Chodili jsme spolu na střední, byli jsme na zájezdě v 
Londýně a já se chtěla vyfotit u Londýnskýho oka, jenže on 
nepochopil, že má uhnout a vyfotil se se mnou. A pak jsem se 
tak nějak začali bavit"

Lucka:
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VE ŠKOLE

Verča:
VE ŠKOLE
"Potkávali jsme se tři a půl roku na střední (chodili jsme spolu
do třídy) než to mezi námi "zajiskřilo". Teď jsme spolu rok a 
půl a já jsem furt hotová z toho, jak krásně se kluk dokáže 
chovat k holce (v předešlých vztazích jsem to nikdy 
nepoznala), je to miláček no. V prváku, když ségra viděla naší
třídní fotku, tak na něj ukázala prstem a říkala, že ten by se ke
mě hodil!"

Týna:
SPOLUŽÁK OD 1. TŘÍDY
S přítelem jsme se seznámili v první školní den v jídelně, při 
proslovu ředitele školy (první fotka, ti dva s těma aktovkama 
vedle sebe)
Do třetí třídy nejlepší kamarádi...
Od třetí do osmé jsme se nenáviděli, on mě šikanoval (to mu 
nezapomenu nikdy) nechtěla jsem kůli němu chodit do školy.
V osmé jsme se zas začli bavit...
Na silvestra 2010 jsme spolu byli jen tak náhodou protože 
oboum nám padl na poslední chvílu plán, takže spíš aby jsme 
se nenudili...
A ZAMILOVALA JSEM SE DO NĚJ PRÁVĚ NA TOHO 
SILVESTRA, KDYŽ JSEM NA NĚJ SPADLA Z 
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HOUPAČKY, leželi jsme na zemi a já mu chtěla dát pusu ale 
nemohla jsem...
Pak jsme spolu trávili hodně času, lidi si mysleli že spolu 
jsme a my jsme nebyli, protože jsme ani jeden nevěděli jak to 
říct, že oba chceme.
A 18.3.2012 jsme se dali dohromady, oficiálně - když si 
vzpomenu kolik nás to stálo úsílí a odvahy.. ale bylo to krásný
období ) -sory za dlouhej příspěvek, nemohla jsem si pomoct"

Renata:
NA VŠ
"ve 4. rocniku na VS...cele 4 roky jsme se maximalne 
pozdravili nez nam doslo, ze patrime k sobe "

Tereza:
NA BOWLINGU
"Já na bowlingu. Byl to kamarád kamarádky, ironie byla ta, že
se jel s ní blíže poznat. Nejdříve jsem ho zkoušela kamarádce 
dohodit, vychvalovala sem jí až do nebes, ale nedal a 
konverzace se odvrátila na mě. Slovo dalo slovo a jsme spolu 
už rok. Nejlepší kluk na světě. Neměnila bych. Já vím sem 
mrcha."

Lenka:
NA SEZNAMCE

Zuzana:
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NA LIDE.CZ
"U nas to byl určitě osud, už jsem se fakt nudila, tak jsem po 
dlouhe době vlezla na chat na lide.cz (bylo to fakt docela 
dlouhou dobu po tom, co moje chatove nadšeni opadlo, a od 
te doby jsem tam zas nevlezla ) a tam jsem si začala psat s 
jednim sympatickym typkem, až se ukazalo, že bydli kousek 
ode mě (vicemeně si vidime do oken ) a už nějaky ten rok 
předtim mě pozoroval v autobuse. Ještě nunto poznamenat, že
on taky na chat už skoro nechodil, ale ten večer neměl co 
dělat. No nasledovalo prvni rande, a když jsem se mu 
podivala poprve do oči, jsem věděla, že jsem ztracena, už 
jsem uspěšně ztracena skoro 4 roky"

Míša:
V KAPELE
"V kapele:-) já zpivam a on hraje na kytaru:-) jsme spolu už 3 
roky:-)
I když ja ted hudbu studuju a on ne,jsme od sebe 100km 
stejně to klape:-)"

Sára:
NA ICQ

Martina:
KAMARÁD MÉHO EX

Eliška:
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"U nás taky zafungoval osud x). Naši tátové byli kamarádi, a 
když společně zapíjeli moje narození, tak si připili na to, že 
Honzík má konečně nevěstu. Po páru letech můj táta umřel a 
my jsme se s maminkou odstěhovali asi 70 km daleko. Jezdila
jsem tam akorát k babičce a tetám, nikdy jsme se neviděli, 
neznali se, až nás jedno léto, které jsem tam trávila na 
brigádě, seznámil společný kamarád... A už to jelo x)"

Lucka:
NA FACEBOOKU
"Na facebooku, kuly jedny hre sem mu napsala at mi posle 
diamanty. pak sme jeli do mekáče na zmrzlinu. "

Veronika:
NA BADOO
"Já toho současného pravého potkala na badoo.
Jinak moje zatím nejdelší láska, která trvala 5 let vznikla tak, 
že jsme si na základce! vymýšleli s kamarádkama čísla a psali
na ně smsky. No a ten můj bývalý odepsal. potom jsme si tři 
roky!psali a pka se sešli, bylo nám 17 a byli jsme spolu 5let. 
doted jsme v kontaktu ale láska nam vyprchala.každopádně 
nelituju .)"

Markéta:
KAMARÁD KAMARÁDŮ
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"Kamarád kamarádů. Jednou se to sešlo tak, že jsme byli 
všichni venku. Od té doby jsme si skoro denně psali no a teď 
už jsme spolu přes rok."

Aneta:
NA ZÁBAVĚ
"Já svého přítele potkala na zábavě. Byla to celkem náhoda, 
jelikož se mi tam vůbec nechtělo a všichni mě přemlouvali, ať
jdu. Nechala jsem se ukecat a šla jsem na naši vesnickou 
zábavu poprvé po 10 letech co tu bydlíme a bylo to
Svého bývalého jsem zase potkala na diskotéce. Taktéž 
ukecaná holkama, první pařba v Praze (v prváku na vejšce) a 
hned si mě tam našel. Vydrželo nám to skoro 6 let i přesto, že 
jsou údajně známosti z diskoték předem určené k zániku."

Klára:
NA LETNÍM TÁBOŘE JAKO PRAKTIKANTI
"Na letním táboře jako praktikanti . Bohužel v tu dobu jsem 
byla zadaná (a tradičně jsem chtěla oba ) pak jsme spolu jeli 
takhle ještě na dva tábory a v den jeho osmnáctých narozenin 
jsme mu s kamarády uspořádali oslavu u mně doma, a to už 
jsem byla asi měsíc volná, takže jsme spolu skončili a jsme 
spolu 2,5 roku. Btw, potkali jsme se u Vlašimi a pak jsme 
zjistili, že od sebe bydlíme asi půl hodiny chůze."

Tereza:
V TANEČNÍCH
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Inna:
NA VESNICKÉ ZÁBAVĚ
"na vesnické zabave, kam jsem ja nechtela jit a on jel jen tak z
nudy.......... dva roky, a hodlam si ho vzit"

Monika:
V KAVÁRNĚ

Hanka:
NA NÁDRAŽÍ
"Na hlaváku v Praze...teď už to budou 3 roky"

Klára:
NA MATURITNÍM PLESE
"Na mém maturitním plese :-) A teď už jsme spolu necelých 6
let ;-)"

Tereza:
NA LIBIMSETI.CZ
"Už je to 5 let zpátky a za měsíc se bereme"

Helena:
NA OSLAVĚ KÁMOŠKY
"na oslavě naší společné kámošky a to žijeme v jednom 
městě...potkávali jsme se a nic A na oslavě stačilo pár panáků 
na kuráž a už to bylo. Ted jsme spolu 2 a čtvrt roku"
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Anička:
V BARU PŘES KAMARÁDA
"Já svého přítele potkala úplně náhodou.
Kamarád mi psal jestli nechci zajít do jednoho baru, já zrovna
byla ten den domluvená s kámoškou, že někam půjdem. Tak 
jsem mu napsala, ať taky někoho vezme pro kámoškou a 
nějak to spojíme. No jenže to dopadlo, že já skončila s tím 
klukem, kterého přivedl ten kámoš. A už jsme spolu přes rok a
půl."

Hanka:
V ČAJOVNĚ
"v čajovně kde jsem pracovala, byl to ten nejdokonalejší 
majitel čajovny pod sluncem a doteď se smíchem říká že jsem
ho stála 300 tisíc"

Tereza:
"chodili jsme kolem sebe dlouho a nic... pak přišlo pár 
měsíců, kdy se o mě intenzivně snažil a mně se 
nechtělo....samé výlety atd...bylo to fajn.....pak jsme se 
nechala tak trochu ukecat.....a ted?.....ted jsem nejštastnejší- 
mám nejbáječnějšího chlapa pod sluncem a jsem neuvěřitelně 
ráda, že to moje trýznění a někoolikaměsíční nabalování mě 
vydržel :-D"

Katka:
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NA MATURITNÍM PLESE
"Na maturitním plese. Určitě zasáhl osud, měla jsem na něj jít 
s někým jiným, ten ,ale nepřijel takže jsem dělala křena 
kamarádce a jejímu chlapci. NA konec mě oni seznámili s 
mím láskou se kterým jsem už přes 2 roky a pomalu 
plánujeme budoucnost."

Eliška:
NA OSLAVĚ
"Poprvé jsme se viděli na kamarádčině oslavě narozenin 
(později jsem se dozvěděla, že ten den slavil i on ). Po roce a 
půl na jedné slavnosti jsem se ohlédla a on tam stál s mým 
kamarádem. Byl mi hrozně povědomý a tak mi to nedalo, 
vnutila se do konverzace a zjistila, že se vlastně známe
O týden později jsme byli na stejné akci. Překonala jsem 
strach, šla k němu a z ničeho nic ho políbila
Takže asi existuje i láska na druhý pohled a ne vždy 1. krok 
musí udělat kluk
Zítra jsou to přesně 2 roky od našeho 1. setkání "

Sára:
VE ŠKOLE
"2 roky na stejné škole, ale osmělil se až na jedné akci...jsme 
spolu rok a pul a ja uz si vedle sebe nikoho jinyho predstavit 
nedovedu"

Marie:
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PŘES KAMARÁDA
"Přes pražskýho kamaráda, kterej mě přibral k němu na chatu.
Pak jsme zjistili, že jsme jako malí bydleli 15 km od sebe ve 
dvou malejch městech a pořád tam oba máme zbytek rodiny 
dohromady jsme se dali po roce společnýho ježdění na hory, 
festivaly, do zahraničí.."

Tereza:
U DOKTORA
u doktora....... byl to ten doktor a jsme spolu zatím rok a půl

Lenka:
NA LIDE.CZ

Gábina:
NA SVATBĚ MÉHO BRATRA
Na svatbě mého bratra. Byl to jeho svěděk.

Hanka:
NA DOVOLENÉ

Nina:
FACEBOOK

Verča:
NA ZÁKLADCE
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Na zakladni skole 4roky jako nejlepsi kamaradi a ted uz pet 
let jako par

Pavlína:
NA DISKOTÉCE
poznali jsme se na diskotéce a asi o půl roku pozdějc mě 
pozval (přes Facebook) na party ke kámošovi (kde to na mě 
zkoušel ale já odolala ) a od tý doby jsme spolu (už přes 2 
roky)..takže holky, dělejte drahoty, funguje to!

Monika:
PŘI CESTĚ Z PRÁCE
...při cestě z práce, kdy jsem musela nadělat nějaký 
přesčas.Jen tak tam seděl a působil na mě hrozně smutně jak 
si pouštěl na telefonu písničky. Byla výluka a já mu v 
autobuse hodila narychlo sesmolený vzkaz s tel. číslem a 
utekla. Ozval se a od tý chvíle jsme spolu za nic bych ho 
nevyměnila, ačkoliv je mladší a vypadá jak holka D
je to můj nejmilovanější Popelka

Lenka:
NA JEDNÉ AKCI
My celý život žili jen pár kilometrů od sebe, v městech vedle 
sebe a znali se už od dětství. Bohužel, mě se nelíbilo jak se 
pořád předváděl, takže jsem ho spíš neměla ráda . Na jedné 
akci jsme nějak zůstali spolu, pak následovalo několik měsíců
psaní, nějaká ta neshoda, chvilka odloučení.. ale nakonec jsme
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se dali dohromady a teď spolu budeme půl roku (možná nic 
moc, ale pro mě je to první vážnější vztah) a já si lepšího 
kluka neumím představit. Stačí mít tedy otevřené oči, možná 
je totiž ten pravý blíž, než si člověk myslí .

Monika:
SPOLUŽÁK ZE ZÁKLADKY

Kristýna:
NA BRIGÁDĚ V KOUPELNOVÉM STUDIU
Byla jsem na brigádě na rautu v koupelnovém studiu,ve 
kterém pracuje jako specialista,no a po večeru usmívání se na 
sebe jsme spolu

Eva:
NA FACEBOOKU

Jana:
V NEMOCNICI JAKO SESTŘIČKA
S mým panem božským jsem se seznámili v nemocnici - já 
jako sestřička a on přišel navštívitt svého dědu Víkend na to, 
jsme se potkali baru,a to už na mě volal na celé kolo :Ahoj 
sestři Od první chvíle jsem věděla že je ten pravý a že k sobě 
patříme,ale on se pořád nějak ostýchal,měl nedořešené vytahy
s bejvalkou, která s ním navíc hrajev kapele,nám dělala 
naschvály.Pořád jsem do něj byla platonicky zamilovaná, a 
zvykala si že budem jen přátelé.Na konci srpna jsem mu 
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napsala jestli spolu nepůjdem do letního kina,a po kině už u 
něj zůstala.Teď jsme nerozlučný pár už víc jak třičtvrtě roku a
gol je že má chalupu hned vedle našeho baráku a celou dobu 
jsme o sobě nevěděli Od té chvíle věřím na osudovou 
lásku,zvlášť když jsme si ji museli vybojovat

Lucka:
NA LIBIMSETI.CZ
Už jsme spolu začali osmý rok...

Klára:
NA BADOO.COM
Internet.. konkrétně badoo kde je to samej úchylák a tak jsme 
se tam my dva úchyláci potkali Vůbec se se mnou nechtěl 
sejít, řekl mi že zná nějakou holku se kterou to vypadá dobře 
joo jenže slečna, když byl u ní mu pročetla telefon, kde měl 
zprávy i ode mě a prý mu udělala takovou scénu..nakonec s 
dozvěděl od známmých že je to hysterka a pěkná blbka .. 
jednoho dne jsem ho konečně ukecala, stále se vymlouval jak 
si to musí srovnat v hlavě, potřebuje klid atd.atd. (byla jsem 
neústupná a fakt otravná).. povolil, šli jsme spolu ven.. od tý 
doby jsme spolu, plánujeme společné bydlení.. Holt jsem si 
ho musela vybojovat, stálo to za to

Katka:
NA SEZNAMCE STESTI.CZ
před dvěma lety na seznamce štěstí.cz hned po rozvodu
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Míša:
MATURITNÍ PLES
Viděli jsme se poprvé až letos na maturáku, přitom bydlíme 
přes ulici uplně celý náš život

Mája:
NA LIBIMSETI.CZ

Míša:
NA PRVNÍ HODINĚ JAPONŠTINY

Vendula:
V KLUBU
V klubu...přivezl kamarádku a už prý v autě jí o mě povídal 
jak se mu líbím) Už spolu žijeme

Karolína:
NA DISKOTÉCE
Byl můj první .. Bylo mi 17 a kamarádka mě dotáhla na 
diskotéku =D Ukazovala mi jeho kamaráda, jak je krásnej a že
se jí moc líbí a když byla otočená, zády k nim.. všimla jsem 
si, jak oni koukají na nás =D Moc se mi líbil ale byl na mě 
moc "dokonalý" ..tak jsem neměla odvahu za ním jít a i 
kamarádka je stydlivka =D
Když jsem vyšla ze záchodů, tak stál před dveřma a čekal na 
mě !! Já mu podala ruku a řekla " Dobrý den" =D .. Byl to 
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prostě chlap.. vousky ( miluju je na něm ).. chlapská postava a
ta jeho tlapa ! On se zasmál a řekl " Jsem Dan" =D .. No nějak
se to sešmelilo a já s ním skončila v posteli u mé kamarádky...
Mé poprvé =) Nikdy toho nelituji.. Teď jsme spolu 4 roky a 1 
a půl spolu bydlíme =) Děláme vše spolu a milujeme se .. 
Zabil by mě, kdyby věděl, že tu sem něco takového píšu =D
Jo a kamarádka s tím jeho kamarádem, jsou taky spolu =) 
Takže vždy podnikáme výlety ve 4 a skvěle se bavíme =) =)

Markéta:
NEJLEPŠÍ KAMARÁD MÉHO KAMARÁDA
Osud i prsty Poprvé jsem ho potkala před deseti lety ve škole 
a znala ho jen od vidění, ale po letech se z něj vyklubal 
nejlepší kamarád mého dobrého kamaráda :-) Bingo

Eliška:
NA MATURITNÍM PLESE
Chodili jsme spolu do skoly uz 3 roky.
Nikdy se mi ani moc nelíbil, i když chodil skvěle oblikanej 
(jako gentleman)
Myslela jsem si o něm, ze to musí byt gay (kvůli stylu hlavně,
žijeme v docela malem meste) a myslela jsem, ze by mohl 
chodit s mojim nejlepším kamarádem.
Pak jsme se ale zacali bavit na jeho plese a stali se asi na 
mesic kamarády, bylo jsme spolu porad. Zjistila jsem, ze gay 
opravdu neni. No a jednou jsem u nej po akci spala (ve vsi 
pocestnosti!) a povídali jsme si. Šli jsme ven na zahradu, asi v
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5 rano, tam to bylo všechno rozkvetly, růžový mracky, jak v 
pohádce a tak jsme se polibili a jsme spolu rok. V podstatě 
spolu bydlíme a ja uz nikdy nikoho nechci.

Gábina:
Já jsem nemusela hledat daleko. Ten můj princ vyrůstal ob 
dvě ulice vedle, ve stejné dědině. Už když jsme byli v kočáru, 
tak rodiče říkali že jsme nevěsta a ženich :-D Z dětství si ho 
vůbec nepamatuju. Pak v pubertě se mi poškleboval před 
kamarádama kvůli mému vzhledu, pak když jsme byli starší, a
nějak jsem se vyvinula ( :-D ) tak vždy když byla nějaká párty
tak jsme se polůbali. Pak jsme byli nejlepší kamarádi, pak 
sháněl holku jako jsem já( nenašel :-D) a zamiloval se, já též, 
a dnes jsme spolu 4 roky a příběh bude snad pokračovat... 
domeček, mimino, a tramtarará svatba :-D Takže jak nám bylo
předpovězeno...nevěsta a ženich

Karen:
NA PARKOVIŠTI U OC NISA
Na parkovišti u mekáče v Liberci u Nisi nebylo už kde 
zaparkovat, tak jsem se tam vtírla na jedinné místo vedle 
něho, jenže on má tak velké auto že jsem se tam prostě se 
svým uměleckým parkováním nemohla vejít, tak že jsem 
vylezla a nadávala jsem proč má takovej autobus, tak vylezl z 
auta kde žral cheese a zaparkoval mi Poté jsme spolu snědli v 
autě pár hambáčů a facebook a už to jelo !
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Marta:
NA LIDE.CZ

K výsledku, že nejvíce partnerů potkaly ženy na nějaké 
společné zájmové akci, bych chtěla dodat slova ruského 
psychologa Pavla Zygmantoviče, který vlastně tyto výsledky 
potvrzuje:

"Mnoho lidí, jak ženy, tak muži, nevědí to hlavní: 
nejdůležitějším faktorem dobré známosti a pozdějšího vztahu 
je lokální blízkost. Jestliže lidé spolu pracují, jsou sousedy 
nebo společně chodí do kursu pro fotografy, je šance, že se 
seznámí a navážou vztah, daleko vyšší.

Důvod? Na stejném místě si mohou jeden druhého víc všímat.
Ocitnou se v mnoha různých situacích a snáz odhadnou, kdo 
za co stojí. Situací, které jsme popsali výše, se vyskytne 
podstatně míň. Z toho plyne, že i výběr bude rozumnější. 
Proto naléhavě doporučuji nehledat konkrétní typy mužů, ale 
místa, kde se ženy i muži vyskytují spolu a přitom se zabývají
nějakou činností."

V tom spočívá tedy to kouzlo. A já tuhle myšlenku rozhodně 
podporuji už dlouho. Lokální blízkost je něco, co jednoznačně
považuji za ten nejlepší faktor k seznámení. A nikdo mě o 
lásce na dálku prostě nepřesvědčí.
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Záhada jménem Selenium
26. května 2013 v 19:47 | Tom |  Cesty 
Tenhle článek je dost mimo téma (teda hlavně ta první 
polovina), ale přijde mi to zajímavé.

Začalo to v r. 2010. Vlastně už pár let předtím, kdy firma 
L'Oreal vymyslela nový šampón ELSEVE (tmavě modrý s 
oranžovými prvky) proti lupům obsahující aktivní selenium 
neboli Selenium S Activ neboli disulfid selenia. Tato látka je 
proti lupům tak účinná, že pokud vám do téhle doby 
nezabíralo nic, tohle zaručeně pomůže a to hned po prvním 
umytí. To není reklama, to je osobní zkušenost.
Jenže firma L'Oreal má ještě dva šampóny proti lupům. Jeden 
je světle modrý a druhý šedý. Ale bez selenia. Zato oba 
obsahují pirocton-olamin, což je šetrnější látka a najdete jí 
téměř v každém šampónu proti lupům. Ta ale není tak účinná.
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Najednou začal kolem roku 2010 ELSEVE Actie Selenium S 
Aktiv z obchodů mizet. Nejprve jsem si myslel, že je to 
dočasné, ale pak jsem se zeptal v Rossmanu, zda bude k 
sehnání a prodavačka mi řekla, že už ne. Napsal jsem tedy 
firmě L'Oreal, jak je to tedy je s tímhle šampónem. Odpověď 
žádná. Podařilo se mi v drogerii u Vietnamců sehnat poslední 
dvě velká 400ml balení, která mi vydržela rok a půl a tak jsem
nic neřešil.

Občas jsem hledal na internetu, zda se nedá koupit a pomalu 
se začal ve všech e-shopech objevovat nápis: "vyprodáno", 
"není skladem" nebo "prodej ukončen". Když si zadáte do 
googlu Elseve Selenium S Activ, vyjedou vám i diskuse, kde 
se probírá, kde je tento šampón k sehnání (nebo spíš k 
nesehnání) a že už se neprodává. Vychvaluje se tam a 
srovnává se šampónem Vichy Dercos, který má také obsah 
250ml a disulfid selenia, ale stojí 265 Kč místo 70 Kč od 
L'Oreal.

Vichy tu totiž v tuto chvíli nemá vůbec žádnou konkurenci, 
když se Elseve stáhl. Že by nějaká tajná dohoda? :) Doufám, 
že mi tu teď na dveře nezaklepe nějaká mafie! :) Tak to teda 
ne tohleto! Jak se jako liší česká hlava od té německé?

Napsal jsem tedy do L'Oreal podruhé. Začal jsem tušit, že 
jednou ho budu stejně potřebovat, ale 3x dražší (avšak stejně 
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účinný) výrobek se mi kupovat nechtělo. Zase žádná 
odpověď.

Tak jsem se asi před 14 dny rozhodl s tím něco udělat.
Ta záhada je totiž hlavně v tom, že v ČR nebo SR se tenhle 
šampón koupit nedá, ale v západní Evropě ano! Přišel jsem na
to, když jsem ho hledal na internetových e-shopech v 
zahraničí. Někdo se tu v ČR dokonce živí tím, že prodává 
německé výrobky! A u tohoto šampónu píše, že v ČR a SR už 
se neprodává. Ale proč???

Na můj třetí dotaz mi z firmy L'Oreal přišla konečně 
odpověď, že stažení výrobku z trhu předchází dlouholetá 
studie a že mám zkusit jiný šampón proti lupům z této řady 
atd. Na mojí otázku, proč šampón k sehání v ČR není, ale v 
Německu ano mi neodpověděli. Dokonce tento šampón 
najdete na jejich oficiálních stránkách pro ČR:
http://www.lorealparis.cz/pece-o-vlasy/sampony-a-pece-pro-
muze/elseve-proti-lupum/ochranny-sprej-elseve-solar.aspx

Na to mi odpověděli, že jejich stránky bohužel nejsou 
aktualizovány.
Už tři roky tam nabízí šampón, který v ČR nejde koupit.

Tak velká, prestižní a jinak dobrá firma udělá takovýhle krok. 
Vy to chápete??? :)
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Takže jsem projel internet a vyskočila na mě akce jednoho 
britského e-shopu V Británii se ELSEVE jmenuje ELVIVE a 
v Německu ELVITAL.

Nedalo mi to a napsal jsem jedné slečně ze Žitavy, jestli se dá 
v DMku koupit. Odpověděla mi, že jo. Tak jsem se tam v 
pátek vydal a samozřejmě ho tam měli. Stál mě 60 Kč (jako 
ostatní šampóny této řady, které u nás stojí kolem 70 Kč).

V ČR se dá koupit jen tady: http://www.katja.cz/

(V únoru 2018 přestal LOreal tento šampón vyrábět, takže 
jedinou alternativou s disulfidem selenia je tentýž šampón, ale
od Vichy.)

(V listopadu 2019 ho ale LOreal opět vyrábět začal, pouze 
však pro svůj francouzský trh a zablokoval jeho distribuci 
mimo Francii. Na http://www.katja.cz se dá občas koupit. 
Jsou to nové šarže nakupované právě ve Francii.)

HEZKÝ ZÁŽITEK Z NĚMECKÉHO LIDLU
Když už jsem tam byl, chtěl jsem se podívat do Lidlu. Nevím 
proč jsou ty ceny nižší než v českém Lidlu, ale když jsem si 
mlsně naskládal do košíku samé dobroty a stoupl si do fronty 
ke kase, stál přede mnou starší pár, který byl hrozně veselý. 
Pán se pořád usmíval a mluvil se mnou (německy). Jenže já 
německy rozumím jen málo, tak jsem mu vůbec nerozuměl a 
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pořád se jen usmíval. Jenže on chtěl vždycky nějakou 
odpověď, tak jsem řekl "oukej" :))) Když byli na řadě a 
pokladní chtěla namarkovat kytici karafiátů, nevěděla cenu, 
tak se zvedla a šla se podívat ke kytkám. Mezitím se za mnou 
vytvořila obrovská fronta a do toho na mě pořád mluvil ten 
starší pán a pořád se tak usmíval. Vlastně jsme se na sebe 
usmívali oba a on si chudák myslel, že mu rozumím. Mluvil 
něco o své manželce. Nejspíš: "Ježiši co si to ta moje ženská 
zase vybrala za kytku? No jo, teď to ta pokladní bude hodinu 
hledat..." atd. :) Vypadali ale spokojeně.

Pokladní se vrátila, domarkovala, pán zaplatil kartou a šli.

Já vyložil půlku vozíku na pás, pokladní na mě mrkla, usmála 
se, pozdravila "halo", namarkovala, dávám to zpátky do 
vozíku a mezitím jí podávám kartu Visa a ona na mě, že tuhle 
kartu neberou! :))) To mi šla najednou němčina! "Ich habe 
keine euro!" Strašně jsem se styděl. Za mnou fronta až na 
druhou stranu marketu, ale ta prodavačka se na mě pořád jen 
usmívala, byla hrozně milá. Klikla něco na pokladně a bylo 
to. Ne jako u nás, že musí volat druhou, když někdo něco 
vrací. Půlku vozíku někam naskládala a jelo se dál. Ještě jsem 
stačil říct "Entschuldigen" a šel jsem. Asi byla zvyklá.

Mrzelo mě, že ty dobroty nemám, tak jsem šel do města pro 
ten šampón, prošel jsem si Žitavu a úplně náhodou jsem se 
ocitl v Zelené a Růžové ulici (Grüne a Rose strasse).
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Už jste někdy viděli na zdech paneláku chodit berany? 
Rozházená jablka? Kentaury? V průčelí jednoho vchodu na 
stropě připevněné zlaté lístky, které se ve větru hýbaly? A dva 
hlavní vchody spojené dvojitou šroubovicí! Byl jsem z toho 
vedle!

Tady jsou fotky:
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A tady je video :)
https://youtu.be/gdlPf6yUUq8

Hudbu jsem nepřidával, protože mi tam pěje krásnou árii 
jeden žitavský kos :)

Koho to zaujalo (jako mě), může si přečíst více o projektu na 
http://www.mandauerglanz.de/

Všimli jste si, že podél silnice neparkují stovky namačkaných 
aut? To nebyla jen tato ulice! A kde jsou lidé? Pejskaři? 

Květen 2013 - Záhada jménem Selenium 319

http://www.mandauerglanz.de/
https://youtu.be/gdlPf6yUUq8


Papíry na zemi? Zlaté lístky v průčelí by u nás "záhadně 
zmizely" během týdne.
A ještě pár otázek mám: Proč před zavíračkou byly v Toomu 
narvané regály čerstvým pečivem? A masem? V Čechách 
čerstvé pečivo hodinu před zavřením neseženete. Mohl bych 
pokračovat, ale nechci. Žiju v téhle zemi právě proto, abych 
koukal, když z ní vyjedu :))

Venku je +8, v západních Čechách napadly 3 cm sněhu. Bože 
to počasí je tak vtipné!!! :/ Žiju v zemi nikdy nekončící zimy! 
Jdu se zachumlat do peřiny ke zprávám, dánskému sýru a 
sladovému chlebu :) A už se těším, až se zase vydám do 
Žitavy. Ještě by tam na mě mohla čekat nějaká milá 
průvodkyně...

Bože proč pořád hledám nějakou průvodkyni? Já nechci 
nikoho hledat! Je to vysilující a deprimující pořád někoho 
chtít. Já chci být sám! Proč nemůžu být sám a nemyslet na to, 
že někoho chci? Asi proto, že už vím, jak je to hezké někoho 
mít. Někoho milovat a být milován. Protože pořád hledám 
svojí manželku. Protože i v Žitavě byly její kroky, když jsme 
tam byli asi před 8 lety spolu. Nechci na to myslet, ale když 
jsem tam tak stál, tak to přišlo samo.

Včera jsem si dal inzerát na seznamku tady v ČR a taky jsem 
napsal pár vzkazů vybraným slečnám z Žitavy. Protože mi je 
jedno, když ta holka bude z Děčína nebo z Žitavy. Je to stejně 

Květen 2013 - Záhada jménem Selenium 320



daleko. Nechci už se tím ale zabývat. Otravuje mě to. Chci žít 
normální život. Jenže normální život žít nemůžu, protože 
normální život je mít u sebe svojí dcerku, vyzvedávat jí ze 
školky, být jejím tátou jako dřív. Nejsem schopný žádného 
nového vztahu. Vím to, ale přesto někoho hledám. Nejsem 
trubka? :/
Asi proto, že je to vzrušující. To hledání a namlouvání.

A nedám si říct, i když jsem už dlouho neúspěšný.

Otázkou je proč.

Něco dělám špatně.

A dívka nebo žena, která bude volná, asi taky něco dělá 
špatně, když ještě nikoho nemá. Takhle jí přeci nemůžu nikdy 
potkat? Bydlím asi v blbé části země. K čemu mi je, že v 
tomhle okrese jsou nejmladší obyvatelé v ČR a největší počet 
žen na muže?

Záhada jménem Selenium je prkotina.

Mám tu jiné záhady, které ne a ne vyřešit.

Kdy už budu žít zase svůj normální život? Je to jako když 
čekáte u postele v nemocnici, až se vám dotyčný vrátí...
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Co dokáže Tereza...
27. května 2013 v 21:09 | Tom 
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Je mi z toho na nic :(

Tajemství změny tkví v soustředění
veškeré své energie

ne na boj s věcmi minulými,
ale na budování nových.

Seneca.
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Angreštový džem
29. května 2013 v 21:45 | Tom 
Toasty s angreštovou marmeládou... a potom s jahodovo-
vanilkovou... sedím tu a cpu se - naprosto nekultivovaně a 
nekulturně jen tak halabala u televize u rozházených letáků na
stole a zmuchlané deky... a pochutnávám si. Ta chuť mě 
připomíná dobu, kdy jsme si to dávali všichni a bylo tu 
veselo.

Pípne mi PC, že mám novou zprávu. Vytrhne mě z reality, 
protože už zase mi přišla zpráva od jedné slečny z Žitavy. 
Možná proto jsem si to tam teď tak zamiloval :) Jmenuje se 
Lisa a takhle hezkou a milou Němku jsem snad ještě nikdy 
neviděl. Navíc je vtipná a odpovídá mi barvitě, takže mám co 
číst (a ona ode mě taky :). Ale je zadaná :/ (Jak by taky ne, 
žejo).

Včera jsme byli s malou v Praze na kontrole. Jeli jsme tam 
jako rodina. A byl to vážně moc hezký den. Těšil jsem se na 
něj už dlouho (i když hrozilo, že mě manželka nebude chtít - a
taky nechtěla, ale ještě jsem jí ukecal). I když je cíl dost 
nepříjemný a smutný (když kolem vás chodí nemocné děti), 
tak ta radost všechno předčila. Měla jí i Káťa a manželka byla
tak v pohodě, že jsme se celou cestu smáli - třeba i pomalu 
sunoucí se koloně vozidel, jejíž součástí jsme byli a 
komentovali jsme jednotlivá auta včetně řidičů...Káťa pořád 
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chtěla na té R7 zaparkovat a dojít těch 10km pěšky :)) - vůbec
mi v tu chvíli nepřišlo, že mám nějaké starosti. Najednou tu 
byla přítomnost a síla a kouzlo toho okamžiku předčila 
všechno. Navíc to manželce tak slušelo! Ale už jsem se z toho
vyspal...

Náladu kazila a srdce mi rozbušila jen myšlenka, že po 
příjezdu musím sepsat kupní smlouvu mezi mnou a 
manželkou na byt (ten stažený vzor byl děsný!) a odnést 
všechny papíry do Raiffky. Naštěstí mi dneska kolegyně dala 
okopírovat smlouvu, co pro její kamarádku dělala přímo 
notářka za peníze. Super! Díky! :) Ušetřila mi 4 hodiny 
patlání se s tím. To je taková pseudoradost. Není to skutečná 
radost. Je to radost z toho, že se něco povedlo, ale já přitom 
nechci, aby se to povedlo. Nechci sepisovat žádnou kupní 
smlouvu a nechci, aby manželka kupovala byt pro sebe a pro 
malou někde jinde... a tohle je jen další krok, který dělá a chce
dělat, protože si myslí, že je správný, ale podle mě je to krok 
mimo. Jenže s tím nic neudělám a tak mám malé 
pseudoradosti z kupních smluv a až se konečně celý ten úvěr 
povede schválit, nebude tu radost už vůbec žádná... Ale tohle 
všecko jsou jen papíry. Papíry, papíry, papíry a čísla a jména 
na úřadech...nic víc.

V Praze svítilo sluníčko a bylo krásně. Zato u nás na severu 
lilo celý den. V Praze +24, tady +12. (Lepší než -12, já vim). 
A pak jsem si ještě zajel do Žitavy. Vystoupil jsem na jediném
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parkovišti v centru zdarma, které mi Lisa poradila jako 
výborné místo na zaparkování a vylezl do deště. Najednou to 
město tak zavonělo! Zase jiná realita, která mě vytrhla z té 
šedi, i když obloha šedivá byla, ale vůbec mi to nevadilo. 
Tohle je ale taky realita! Není to útěk mimo ní, když tu teď 
stojím na mokrých dlažebních kostkách a prožívám to. Leje 
jako z konve na jahody u stánků, na květiny v květinářství 
vysunuté ven a déšť cáká na výlohy nazdobených pekáren, ve 
kterých se na mě usmívá osamocená slečna prodavačka, která 
je v tu chvíli taky sama. Možná si to jen vsugerovávám, že se 
na mě všichni usmívají...

A nejel jsem tam za Lisou, jel jsem tam do DMka "dělat 
byznys" :) Lisa je jen můj obchodní poradce :) Ona zná přesně
všechny poměry a informace, které mi z téhle oblasti chybí...

Joo...dětičky si hrajou...

Stejně je to divný.
Když chci najít jakoukoliv holku si usmyslím, tak jí najdu.
Ale když chci najít holku-partnerku, tak ne.
Dokud budou zadané, tak budu mít smůlu.
A to žádnou nehledám! :)

Shodou okolností mi dnes napsaly dvě "slečny", které čtou 
tento blog proto, že jsou na tom podobně jako já. Nebo spíš 
jako jsem byl já. Tyhle lidi prostě tyto věci spojují.
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Párkrát už mi napsaly, ale dneska byl od jedné ten mail plný 
nadšení a radosti. To štěstí se z obrazovky úplně rozlévalo až 
ke mě...musel jsem se usmívat, protože jsem měl radost 
taky :) Někomu se podařilo dostat se k začátku přeměny...a k 
tomu se stal zázrak - šel tam i se svojí partnerkou, se kterou 
má dítě... mě jich bylo asi před dvěma měsíci strašně líto, 
když mi napsala poprvé...že to "jeho" partnerka ještě neví atd. 
Viděl jsem sebe a hned mi došlo, jak rychle o ně přijde. Ale 
nepřišla!!! Domluvili se s psycholožkou, jaká úskalí je čekají 
jako pár... a že jich nebude málo... ale tohle je láska. Něco, co 
jsem myslel, že se nemůže stát se stalo.
Rozhodně chápu to štěstí, které teď musí prožívat jeden z 
nich. A ten druhý... to zvládne! Musí to být úžasný člověk. 
Osoba, která zhodnotila všechna pro a proti a řekla si: "Jsem 
člověk a chci žít s člověkem."

Jsem zvědavý, jak to dopadne a držím palce!!!

Když skončí zprávy na TV Prima, přepínám na Novu. Jako 
kulisu sice, ale občas tam nakouknu. V tu dobu končí seriál 
Ulice. Asi milión dílů se tam řešilo, jak byl jeden nevěrník 
vykopnut z bytu, kde bydlel s partnerkou před svatbou a 
malou holčičkou... a teď těch milión dílů se tam soužil, 
trápil...přesně jsem věděl, jak mu je... a pořád si přál, aby už 
ho konečně vzala zpátky! A v nějakém nedávném díle to fakt 
udělala, jenže to nešlo... takže mu řekla, ať se odstěhuje... A 
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zase jsem viděl sebe, jak tam sbírám ty hadry do pytlů a 
padám ven... a manželka mě chce ještě před odchodem 
obejmout, ale já naštvaně cukám a rozzuřený mizím ve 
výtahu... v Ulici na něj taky natáhla ruce... ale on dveřma 
nebouchl......... tak se na sebe vrhli....
Najednou mě to naštvalo. Protože jsem mu záviděl. Protože 
takhle to mohlo dopadnout a takhle to může dopadnout i 
kdekoliv jinde. Je to jen na nás. Nemusí se to stát. Ale my 
jsme hrdí, trucujeme a zahazujeme poslední šance úplně 
nesmyslnými způsoby...

Chce se mi jen tak psát. Prostě si s někým povídat. A myslet 
na někoho... volat mu, co mám koupit k večeři, jestli pro něj 
mám přijet nebo jen tak... A tak jdu radši spát.
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Pseudoradost
30. května 2013 v 18:50 | Tom 
Ta vůně na chodbě našeho domu...to není vůně večeře mojí 
manželky, na kterou jsem se vždycky těšil (na manželku i na 
tu večeři). Tenhle byt je prázdný. A bude ještě prázdnější, až si
odsud ostěhuje věci, které bude chtít a potřebovat...
Už mám zase tu svojí pseudoradost. Raduji se z něčeho, z 
čeho se radovat nemůžu. Raduji se z toho, protože tím splním 
sen mojí manželce o svém vlastním bydlení, ale současně to 
nechci. Schizofrenní pseudoradost. Něco tak moc chcete a 
děláte pro to maximum a přitom si přejete, aby se to nestalo.

Zase jsem věnoval 2 hodiny svého času Raiffce. Ta paní je 
kouzelnice! Volal jsem před chvílí tu radostnou zprávu o 
brzkém termínu připsání peněz na manželčin účet. Ještě to 
není schválené. To jsem se jen dozvěděl jednotlivé termíny. 
Ale její úterní dobrá nálada je pryč. Zase byla odtažitá, 
nepříjemná a z jejího hlasu jsem cítil tu nenávist, 
podezíravost, opovržení a znechucení... jako vždycky. Mluvil 
jsem na ní klidně, snažil jsem se v hlase usmívat, ale vždycky 
mě odpálkovala. Zase mi nic nevěřila a bůhví jestli si 
nevymyslí něco, čím by mi ten úvěr zase krásně 
zkomplikovala. Ale nechci spekulovat. To už je jen můj 
strach. Jako třeba nepodepsání kupní smlouvy, kterou 
sepisovala sama notářka. To je poslední papír, který doložím 
dodatečně, když dnes manželka ten podpis udělat nemohla 
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(omlouvá jí, že byla v Praze) a tím je dílo dokonáno. Všichni 
měníme scénáře podle toho, jak manželka řekne. Já, Modrá 
pyramida, Raiffka. Stačí si něco usmyslet a musí se to 
předělat. Hodiny práce. Její nesmyslná podezíravost mě 
vytáčí. Pořád si myslí, že tenhle byt nikdy neprodám. Chápu, 
že jsem udělal blbost, když jsem chtěl být ženou, ale nechápu,
proč mi nevěří. Jakou to má souvislost?????

Ta výborná poradkyně z Raiffky miluje složité případy :) Bere
si můj spis domů na víkend. Pročítá smlouvy, vymýšlí, 
kombinuje a pak mi radí jak to udělat, aby to vyšlo.

Dnes se mi zdál strašný sen. Že mi jeden nepříjemný pán v 
práci (se kterým jsem já ještě konflikt neměl) řekl, že jsem 
udělal nějakou chybu a že mě ještě dnes vyhodí. Zítra mi totiž
končí zkušební doba.
Přišel jsem do práce a na stole papír podepsaný ředitelem...
...a na něm bylo super hodnocení se závěrem, že si mě tam 
nechají :) Jupííí! (Tohle není pseudoradost :)

První meta překonána, ještě mě čeká druhá, protože smlouvu 
mám na dobu určitou do 31.7.13. Tam to bude taky napínavé, 
ale byt by už měl být vyřešený a manželka spokojená. Jediné, 
z čeho mám radost je, že Kačenka bude mít svůj 
pokojíček...svůj prostor a své hračky zase na svém místě v 
novém bytečku... a bude je mít i u mě, protože ta úžasná 
poradkyně mi poradila, jak si vybavit byt a neplatit nic 
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navíc :) Ale zatím spí Kačenka v posteli vedle mě. Tam kde 
spala manželka. Večer si čteme pohádku, pohladím jí a už 
spinkáme oba :)

Zase leje. Vloni bylo do konce května 461 hodin slunečního 
svitu. Letos jen 80! Třeba proto je manželka pořád tak 
znechucená z celého světa.

Jdu povečeřet vanilkový jogurt, jahody a banán spatlané 
dohromady.

A mám ještě jednu radost. Z lidí, kteří mi pomáhají.
A vlastně ještě jednu a to je vážně veliká radost! Zítra si jedu 
pro Kačenku na víkend! :)
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Červen 2013

Nikdy nedohrané hry
2. června 2013 v 21:45 | Tom 
Nikdy nedohrané hry.
Nedovyprávěné příběhy.
Nedokreslená přáníčka.
Nedomalované omalovánky.
Načatý pytlík bonbónů.
Nedopitý hrníček čaje...
Prostě neděle.

Nikdy si na tyhle nedělní večery nezvyknu. Představa, že Tě 
zase 12 dní neuvidím mě ničí. To ticho, prázdno a smutno mě 
tu děsí. Před vchodem je ještě pořád otisk Tvé holinky v 
bahně, do kterého jsou s takovou chutí skočila. A pak taky do 
všech louží v okolí... Miluju tyhle bezstarostné chvilky s 
Tebou a nenávidím momenty, kdy se Tě musím vzdát, opustit 
Tě...nedokážu Tě od sebe odlepit, ale musím...všichni čekají...
Když je Ti večer smutno, tak pláčeš, protože tu není maminka.
Když je Ti večer smutno u maminky, tak pláčeš, protože tam 
není tatínek. Tisknu Tě, hladím a říkám vtípky, abych Tě 
rozesmál. Chceš mít nás oba dva. Já to chci taky tak. Jen naše 
maminka to tak nechce. Neříkám Ti to, ale píšu sem. Přesto, 
když se zeptáš, mám Ti podle dětské psycholožky odpovídat 
tak, "jak to je". Bez zbytečných emocí a komentářů. A tak to 
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také dělám. Tvoje maminka by řekla, že Tě používám proti ní,
ale tak to není. Jen říkám, "jak to je". Nepomlouvám jí, 
neříkám nikdy nic špatného. Mluvím o ní před Tebou jen 
hezky, protože je to Tvoje maminka, se kterou jsme si Tě moc
přáli a máme Tě oba nejradši na celém světě. Vždycky 
budeme Tvou maminkou a tatínkem...

Něco dělám špatně.
Už týden mám podaný inzerát a žádná reakce. Teď konečně 
nemůžu mít výčitky, že pro to nic nedělám, když ten inzerát 
existuje. Už to bude rok, co jsem sám...
...a napadá mě myšlenka... jaký je rozdíl mezi životem 
osamocené Terezy a životem osamoceného Toma?
Žádný.

Všichni mi říkají, že to tak nebude, že si někoho najdu. Ale 
kdyby to byla pravda, už by se někdo takový našel. Rok je 
snad dlouhá doba, ne? Takže něco dělám špatně. Nebo něco 
na mě je špatného. Někde je problém a já nevím kde... Ale já 
na to přijdu! :)

Věděli jste, že když budete mít problém s vlastní identitou,
budete kvůli tomu docházet k psychologovi nebo 
sexuologovi a budete chtít hypotéku, že máte prostě 
smůlu?
Tak tohle mě fakt šokovalo.
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Ve čtvrtek jsem vyplňoval u své finanční poradkyně asi 
miliardu papírů a protože jsem nesplňoval jednu jedinou 
podmínku - a to tu, že jsem během posledních 12 měsíců 
nebyl v pracovní neschopnosti (protože jsem byl vloni v 
červenci, tedy před 11 měsíci), tak jsem musel vyplnit extra 
"lékařské prohlášení". A v jednom z miliónu bodů (na všechny
jsem stejně odpověděl "ne") se ptají, zda docházím pravidelně
k nějakému lékaři, včetně psychologa... Nechodím. Ale...
(Mám chuť říct něco sprostého, ale to moc často neříkám.) 
Sakra jak lidská identita souvisí s hypotékou?????? Co je 
na tom rizikového?

Jo, tenhle článek bude trochu rozpolcený.

Napsala mi zase ta slečna, co má přítelkyni a dítě a teď teprve 
rozjela svojí přeměnu... Byl to nadšený e-mail, protože 
absolovovala se svojí přítelkyní, která se vše snaží zvládnout, 
druhou návštěvu u psycholožky a ta jí řekla něco, z čeho jsem 
byl taky v šoku.
Polovina párů zůstává spolu!
Neneee!
Jojo!
No jo no.
Myslel jsem si, že párů, které spolu zůstanou i během (nebo 
po) přeměně, je jako šafránu. Jenže to tak není. Tahle 
polovina párů zhodnotí výhody a nevýhody takového života a 
přijdou na to, že výhodnější je zůstat. Je třeba se naučit 
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spoustě novým věcem... nečeká se milenecký vztah... ale má 
to i své výhody.

Tohle je hrozně zvláštní... pořád o tom přemýšlím... Vím, že 
něco takového jsem nemohl po své partnerce chtít a je 
přirozené, že mě nechtěla. Ale 10 měsíců jsem muž, který si 
na Terezu ani nehraje. Ten, kterého poznala. Ten, který se do 
ní bezhlavě zamiloval. Ten, který miluje naše společné dítě - 
největší dar našeho života. Tereza neexistuje. A žádná odezva.
Žádná reakce. Absolut ignoration. Oblíbená příchuť mojí 
manželky.
Postrádá to všechno smysl. Nerozumím tomu.

"Život je jako křeslo houpací, co mu dáváš, to ti 
navrací..." zpívala čarodějnice v jedné sobotní pohádce.
To jsem musel tomu životu asi pěkně nandat, že mi to teď 
vrací. Musel jsem být pěkný hajzl, grázl a sobec. Je to horší, 
než někoho zabít. A nemůžete tomu životu ani vrátit úder a 
zabít se, protože je tu vaše dcera, která vás miluje... Tohle 
bych jí nikdy nedokázal udělat. A tak tu musím stát a nechat 
do sebe kopat. Protože ať udělám cokoliv, nepomáhá to.
PROBOHA ONO NIC NEPOMÁHÁ!!! VŮBEC NIC! JE TO 
TAK BEZNADĚJNÉ, JAK JEN MŮŽE BÝT. 
BEZNADĚJNOST SAMA JE NADĚJNĚJŠÍ, NEŽ TOHLE.

V práci máme každý pátek povinné hodiny angličtiny. Je to 
spíš taková oddechovka, než výuka. Dost se i nasmějeme. Pan
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učitel - cizinec - si vymyslel novou hru, kde se mělo 
popisovat slovo, které řekla druhá skupina. Došlo na slovo 
"muž". A holky začaly popisovat: "Muž nemá prsa..." a pak 
dodaly: "Ale vlastně může mít... jako třeba Tomáš! Ten je 
má!" a smály se. Vyděšeně jsem se na ně podíval. "Nééé ty... 
Jinej!"
Proč o tom píšu... vyděsila mě moje vlastní reakce sama na 
sebe, ne tahle debata. Nestyděl jsem se, že by tím mohly 
myslet mě. Mrzelo mě, že mě tím nemyslí!

Jaký je rozdíl mezi životem Terezy a životem Toma?

Oba všechno ztratili.
Oba jsou v beznadějné situaci.
Oba něco chtějí, ale nikdy toho nedosáhnou.
A oba si mysleli, že když se něčeho vzdají, něco se změní...
Není to tak.

Ani jeden zázrak se nekoná.

A právě proto se ptám: Který z vás je zoufalejší? Není na čase
tu trosku odepsat? Tom už nemá co získat. Už vyčerpal 
všechny možné způsoby, jak se stát šťastným, ale jediný 
člověk, který to umí, je jeho Kačenka. Manželka ho nenávidí 
stejně jako Terezu.

Tom má jednodušší život, protože vypadá jako Tom.
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Tereza má strach. Ze všeho. Leží odkopnutá (stejně 
odkopnutá, jako Tom) schoulená sama v rohu místnosti a 
nemá sílu vstát. Ví, že navždycky může být Terezou, která 
vypadá jako Tom a tou být nechce. A všechnu svou sílu dává 
Tomovi, aby si zkusil dát život dopořádku. Ale ten stejně 
klopýtá a naráží do překážek, neustále padá a padá... a když 
už spadne po sté, už leží jako Tereza...

...jsou tam oba schoulení, smutní, nevědí co dál.

Který z těch dvou má vstát, když ani jeden nemá sílu?
Tereza jí má ještě méně než Tom, protože Toma sráží na zem 
jen manželka, samota a smutek, kdežto Terezu totéž, ale navíc
okolí, neuvěřitelně vysoké překážky v běžném životě a 
nepochopení. Uvolnila Tomovi cestu, aby mohl dál žít. Aby se
nezbláznil. To ona za všechno může...

Nepřijde vám ale někdy ta jednodušší cesta trochu nudná? :)

Je devět večer.
Kačenka už teď spokojeně spinká ve své postýlce. Takhle 
spanilá ležela ještě včera touhle dobou u mě.
"Kéž by byl týden jen čtvrtek, pátek, sobota a neděle. To by 
mi to uteklo a byla bych zase brzo s Tebou, tati!", řekla mi v 
autě cestou k mamince...
Jo, taky bych chtěl takový týden.
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Ale existuje i jednodušší způsob, jak být spolu.....

Přišel jsem na to, že nemůžu přeskočit přirozený sled událostí.
Že i když vím, že jednou třeba odmaturuju, nemůžu čekat u 
zkušebí komise, že jí to tam odříkám a hotovo. Musí tomu 
předejít události, které se musí stát, abych se dostal do téhle 
fáze. A takhle to funguje v životě se vším.

Pokud si myslím, že se ke mě jednou manželka vrátí, nemůžu 
jí říkat, ať to všechno přeskočíme a čekat jí tu s otevřenou 
náručí. Ona si musí splnit své sny o novém bytě a já zase 
dlouhé měsíce čekání. Bez toho to nejde.

Měla by k tomu něco říct i Tereza?
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Jak zapomenout
3. června 2013 v 21:27 | Tom 
"Jak zapomenout na ex-přítele?"
Takhle nazvaly zase holky jednu diskusi na portálu 
votocvohoz.cz, který mě teď baví číst, protože je tam spousta 
hezkých holek a ne jen ty zoufalé, co si podávají inzeráty a 
chtějí se seznamovat :D

Hm, ale úsměv mi hned zmizel, protože tam slečny píší, jak je
to už rok a 1/4 a pořád myslí na svého ex... jak to prostě nejde
překousnout... některé to řeší jinými vztahy... některé zase 
radí, že jiným vztahem se nic nevyřeší. Ale výsledek nikde. Je
to všude stejné. Je jedno, jestli tohle řeší holka nebo kluk.

Z tohohle se nikdy nevyhrabu :/

Na to, jak zapomenout, totiž žádný návod ani rada neexistuje.

PROTOŽE TO NEJDE.

Jo dobrý. Tak jestli je tahle dedukce správná (že to nejde), tak 
je to věc, kterou nezměním.
Ale může jí změnit někdo jiný!
Jenže ten jí změnit nechce.
Musím to ještě promyslet... :/
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Serena
3. června 2013 v 21:55 | Tom |  Přeměny 
Tak aby nebyla taková nuda...
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Hezká, že?

A ta fotka s těmi dětmi... :)
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Jedno malé výročí
4. června 2013 v 22:11 | Tom 
Nechci ho slavit. Nechci si ho připomínat. Nechci na to 
myslet.
Ale přesto tu je.
Nechci o tom psát a nechci, aby to někdo četl, ale je mi tak 
hrozně, že to musím ze sebe dostat.

Přesně před rokem 4.6.2012, půl deváté večer.

Malá leží na gauči. Rozvalená, protože venku bylo celý den 
sluníčko a i v bytě je teplo. Bojí se totiž sama v postýlce ve 
svém pokoji. Pak jí přeneseme... já už ale dneska ne.

Tohle pondělí jsem přišel domů takhle k večeru. Ty jsi byla už
vykoupaná a voňavá ve své žlutobílé noční košilce s 
pejskama. Měl jsem jí na Tobě nejradši.
Věděl jsem, že tuhle noc už neuvidím pověšeného papírového
ptáčka na stropě v ložnici, že tuhle noc už se vedle Tebe 
neprobudím. Že to končí...
Šel jsem za vidinou lepšího života, který vypadal nadějně a 
který měl být veselý, pozitivní, plný nadšení.
Ten život takový měl skutečně být, protože ten původní se mi 
zhroutil. Měl nahradit tenhle "vysloužilý", starý, 
opotřebovaný a životaneschopný život, který jsem odhodil a 
vrhl se na jinou cestu, protože žádná jiná cesta údajně 
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neexistovala. Bylo mi každý den připomínáno, jak jsem tu na 
obtíž, jak jsem nechutný, jak se Ti hnusím a jak už bych se 
měl konečně sbalit a odejít... Každý den jsem se bál, že se na 
mě zase podíváš tím zamračeným pohledem a dáš najevo, 
abych už vypadl.

Vzal jsem tři obrovské igelitové pytle, cestovní tašku a 
naházel tam všechny věci, co jsem měl. Toma i Terezy. Tu 
šílenou bolest u srdce obracela v dobré představa, že Tereza 
bude mít od teď volnou cestu. Ale na úkor čeho? Dával jsem 
si tuhle otázku denně. Tereza nebo rodina? A do poslední 
chvíle jsem to nevěděl.

Vzteky jsem všechno naházel ke dveřím bytu a začal se 
obouvat. Přišla jsi ke mě. Snažil jsem se být ticho, abych 
nevzbudil malou. Na stole v obýváku byl Tvůj notebook a 
puštěná televize. Vzduch voněl večeří, na které jste si 
pochutnaly, ale já neměl ani trochu chuť. Vlastně už asi ani 
nebyla pro mě. Uděláš něco nečekaného. Dáváš mi dámský 
parfém, který máš ráda a pak kulmofén. Že prý se mi třeba 
bude jednou hodit. A natahuješ ruce, protože mě chceš 
obejmout. Ten okamžik mě pronásleduje už rok denně. Denně
si vyčítám, že jsem se k Tobě nepřitiskl a neřekl: "Víš co? 
Vykašleme se na tohle naše dohadování a uděláme všecko 
jinak! Protože Tě miluju a záleží mi na Tobě. A kvůli Tereze 
bych Tebe ani Kačenku nikdy neopustil."
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Pár slov, které mohly změnit život nás všech.

Místo toho cuknu, rychle otevřu dveře a utíkám naštvaný se 
slzami v očích do výtahu.

A pak k mamce, která mi poskytla azyl na 5 měsíců, za což 
jsem jí nesmírně vděčný.

Je mi smutno.
Úplně stejně jako před rokem.
Všechno je tu stejné, jen vy tu nejste. Jakobyste tu byly ještě 
včera...
Tvůj ručník pořád visí v koupelně (občas Ti ho vyperu), Tvé 
pantofle mám připravené v chodbě, Tvá postel je připravená k
ulehnutí a v kuchyni jsou rozdělané nudle do nejlepších 
polévek na světě, sezamový olej, který jsem Ti koupil na 
vaření, protože sis ho přála a spousta dalších věcí, se kterými 
pořád nemám sílu pohnout a budou tu, dokud s nimi někdo 
něco neudělá.

Ještě tři měsíce si budu myslet, že stát se Terezou je jediná 
možnost, jak ze všeho utéct, jak být šťastná a smět tak začít 
život zase znovu od začátku. Ale koncem srpna všechno 
Terezu přemůže. Je to tak silné, že nedokáže bez vás žít, ale 
nedokáže se ani zabít, přestože nezná žádný jiný způsob, jak 
tu osamocenost ukončit.
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Tereza dala veškerou sílu co měla do toho, aby dosáhla svého 
cíle, ale nestačilo to. Láska k vám byla silnější. Tereza 
potřebovala jít dál, ale vy jste jí táhly zpátky, až jste jí téměř 
zničily, protože i ona je jen člověk, který miluje svoji ženu a 
své dítě. A tak byl ze mě zase Tom se vší přirozeností. Doufal,
věřil a psal denně zprávy, maily, dopisy o tom, jak je mu to 
líto a jak všeho lituje. Ale čím víc je psal, tím víc jsi mu to 
zakazovala a o to víc i nenáviděla. Čím hůř člověku je, tím víc
kopanců dostane. Hlavně nešetřit.

Je 4.6.2013. Rok poté. Tenhle byt už není mrtvý. Žiju v něm 
já a jednou za 14 dní i veselá Kačenka. Její přítomnost 
pomaličku pozvedává tenhle byt v živé a krásné místo, ve 
kterém nám chybíš jen Ty.

Zvláštní souhra datumů. Dnes jsem doložil poslední dva 
zbývající dokumenty v Raiffce. Na Tvé narozeniny příští 
týden bych se měl dozvědět, zda mi byl úvěr na 33 let mého 
života schválen a Ty si budeš moct koupit nový byt. Do 
našeho výročí svatby ještě tento měsíc bys mohla mít peníze.

Čeká Tě nový život. Ten, po kterém toužíš. Po kterém tak 
tvrdě už přes rok jdeš a já jen pořád doufám, že se to nestane. 
Jakpak by se to nemohlo stát, když dělám maximum pro to, 
aby se to stalo, protože potřebuji a chci, abys byla spokojená a
s Tebou i naše Kačenka.
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Myslíš, že Ti teď bude líp?

Chvíli jo. Budeš zařizovat byt, budeš si užívat volnost, 
prostor, svůj vlastní prostor.

Ale přemýšlela jsi, co bude potom?
Budeš sama usínat, sama tahat nákupy, vařit pro sebe a 
Kačenku...nikdo kromě Kačenky Tě nebude objímat, vítat s 
úsměvem, když přijdeš z práce, říkat, jak výborná je ta večeře,
jak Ti ten nový účes sluší, jak se těší, až v sobotu pojedete na 
výlet... Nechytnu Tě za ruku, až Ti bude v noci špatně, 
nepoběžím Ti uvařit mátový čaj a nebudu otvírat okno, aby šel
na Tebe čerstvý vzduch. Nebudu Ti kupovat něco dobrého, 
když mě vyšleš na nákup. Nebudu Ti psát smsky, když budu 
zrovna v práci a bude mi bez Tebe smutno. Nebudeš mít doma
květiny. Jen tak, protože je máš ráda.

Jak jsem přišel na to, že tohle všechno mít nebudeš?

Nepřišel.

Šeřík Ti bude trhat někdo jiný. Bojovat o Tebe bude někdo 
jiný. Uléhat vedle Tebe bude jednou někdo jiný... bude dělat s 
Kačenkou úkoly, bude jí hladit před spaním a Tebe bude držet 
za ruku, až Ti v noci nebude dobře...

Nechci žít tenhle život.
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Nechci ho žít ani jako Tom ani jako Tereza.
Ale co mi sakra zbývá?

Píšu tu o Tobě, myslím na Tebe a najednou moje devět let 
oblíbená písnička, kterou mám v mobilu už několik let 
přiřazenou k Tobě:

Rano vstávam a ty so mnou,
už viem, že snívať chcem len s tebou,

práve v tejto chvíli chcem byť a som jediná.
Dávam důšok rannej kávy,

už viem, že stáť s tebou ma baví.
Túlim svoju vášeň k tebe a som jediná.

https://youtu.be/yhjGCEv4I4g

To voláš Ty. Veselá, milá... až se mi srdce rozbušilo.
Takhle nikdy nevoláš sama od sebe. A už vůbec ne, že chceš s 
něčím poradit. Věřím v telepatii. Jakobys cítila, že Tě 
potřebuji slyšet...
Tak strašně mě to potěšilo! Říkáš, že Kačenka nemůže usnout.
Chci si povídat. Chci Tě poslouchat... chci Tě poslouchat 
celou noc... Mám strach, že to položíš. Ale musíš to položit. A
zase je to jako předtím. Ticho, mrtvo, prázdno.

Jak můžu věřit, že se to změní, když si hledáš nový byt?
A jak si můžu myslet, že Tvůj nový byt je překážkou k tomu, 
aby se to jednou změnilo?
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"Sladko schúlime sa do perín...vášně..."

Rok je za mnou.
Co pozitivního přinesl?
Můžu jíst rybičky přímo z konzervy a koukat na válečné 
filmy.

Jaký bude 4. červen 2014?

Stejný, jako 4. červen 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020.......

Fascinuje mě, jak se nemůžu odlepit. Koukám na sebe shora a
divím se sám sobě. Bezmocně se tu plácám a snažím se z toho
vyhrabat.

Výhodu má ten, kdo tolik nemiluje. Kdo dělá hodně 
kompromisů. Protože když to skončí, bolí to míň. Ale vztahy 
nemají končit. To si jen lidé krátí dlouhou chvíli.

Vžycky jsem si myslel, že stojí zato jít do toho po hlavě. Dát 
do toho všechno. Nebát se milovat a dávat lásku jak jen to jde.
Protože čím víc lásky dám, tím víc dostanu. (Po hlavě).

Dobrou noc.
Tohle je fakt blbej den.
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Mám řešení:
a) nechat se vystřelit na Mars, odkud už nebude návratu a 
budovat tam základnu (tenhle záměr opravdu existuje)
b) zítra se probudit celá jako doopravdická nefalšovaná Tereza
se vším všudy bez celého toho sáhodlouhého procesu s 
nejistým výsledkem
c) postavit si na Aljašce boudu, bojovat s medvědy, vlky, 
mrazem, sněhem, hladem a nechat si narůst plnovous a žít 
přítomností
d) vrátit čas do roku 2010, kdy šlo ještě všechno udělat jinak
e) vrátit čas do roku 1990, kdy jsem byl sám, nevěděl jsem, co
mě čeká a mohl začít přeměnu v Terezu, když to ještě šlo z 
fyziologického pohledu (ale ze společenského pohledu 
nikoliv)
f) vrátit čas do roku 1975 a přerušit mému tátovi s mámou 
pokus o mé splození
g) nechat uspat lidstvo včetně mě a už nikdy se neprobudit
h) přivodit si amnézii (to by mi bylo ale líto Kačenky)

Jo. Já mám dceru. A ta dcera má tátu!

Která varianta je nejreálnější?
Za a)

Neuteču tomu.
Tak jak to změnit?
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Proč je špatné měnit pohlaví?
5. června 2013 v 14:01 | Tom 
Jak nebo kde jsem vlastně přišel na to, že proměnit se v 
osobu druhého pohlaví je špatné?

Že je to něco, za co se musím stydět. Co není přijatelné jak 
pro společnost, tak pro mě a denně si to vyčítám, protože jsem
kvůli tomu přišel o rodinu.

Kdo mi řekl, že to udělat nesmím?

Strach?
Manželka?

Je to něco jako někoho zabít? Nebo krást?

Nechápu to. Proč je to špatné? Kdo to řekl nebo stanovil?

Je to něco jako klonování lidských embryí? Něco proti 
přírodě? Ale i nás stvořila příroda. Nevymysleli jsme si to.
Kolik z nás si řeklo totéž? Kolik nás chodí po tomhle světě a 
nikdy se nestane těmi, kým jsme? A musíme se vůbec stát 
někým jiným? Víme to vůbec, že se můžeme stát někým 
jiným? Ne jen tak z dlouhé chvíle a proto, abychom si to 
vyzkoušeli, ale proto, že tam uvnitř je neustálé nutkání něco s 
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tím dělat. Stůj co stůj. Mnohdy i překračující hranice lidského
chápání (především ze strany okolí).

Proč jde ta slečna v sukni ke stánku s kuřaty u Kauflandu, 
když má velká mužská ramena a ve tváři ani trochu ženské 
rysy? Stojí tam a snáší posměch lidí, kteří stojí ve frontě před 
ní. Přál jsem si tenkrát, aby v té frontě vydržela... ale je to 
neakceptovatelné. Tak silné jsou naše zásady, že nesneseme 
muže v sukni nebo ženu bez prsou. A to se nezmění. Jediné 
východisko je jít do toho a zkusit ze sebe nechat udělat 
někoho, kdo bude přijatelný a snadno rozpoznatelný na první i
druhý pohled. Společnost má problém, když neví, kam 
člověka zařadit (a to neplatí jen pro pohlaví).
A přesto se my do té fronty u kuřat stavíme, riskujeme 
posměch a ztrácíme rodiny, což nás poznamenává na celý 
život a vyvolává otázku: Je správné to, co děláme?

Proč se nestát ženou? A mít každé ráno radost, že jsem žena!? 
Která holka si tohle může říct?

Protože výsledek je nejistý?

V obou případech budeme ženami.
V současné chvíli jsme společností registrováni jako muži 
(občanka, rodný list), vypadáme jako muži, ale uvnitř jsme 
ženami. Snažíme se vypadat jako ženy, ale vypadá to spíš 
směšně, než věrohodně. Pokud se oblékneme a chováme tak, 
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jak to cítíme, tedy jako ženy, jsme zatracovány a nepřijímány. 
Proč nezůstáváme ženami jen uvnitř?

V druhém případě můžeme být společností (konečně) 
registrovány jako ženy. Hormony zpracují některé nebo 
velkou spoustu mužských znaků, chirurgové odstraní ohryzky,
velké nosy. Fonetik se postará o trénink hlasu, prostě tým 
odborníků se pokusí eliminovat všechno mužské a udělat z 
toho ženské tak, že paradoxně takto přetvořené mužské tělo 
může vypadat dokonale žensky. Může. Pokud se něco 
nepovede, budeme ženami, které vypadají jako muži.

A teď ten rozdíl.

1) Muž, který chce být žena, ale vypadá jako muž (MŽM). (to
jsme teď)
2) Žena, která chce být žena, ale vypadá jako muž (ŽŽM). (to 
se stane v nejhorším případě)

Tatáž osoba.
Chápete ten rozdíl?
Co je lepší?
Řeknete si: Chci být celý život ženou, tak to radši budu ženou.
Ale něco jiného je lepší pro člověka, něco jiného pro 
společnost.
Jako člověk můžete ráno vstát zoufalý jako muž a jít v pohodě
mezi lidi jako muž (varianta 1)
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Jako člověk můžete ráno vstát šťastní jako žena a trpět mezi 
lidmi jako muž (varianta 2).

Je potřeba být ženou pro společnost, být tak vnímána 
nejen úředně, ale především fyzicky a nestát se ženou jen 
pro svůj vlastní pocit. To jsme i teď, přestože jsme muži. Pak
by přeměna neměla žádný význam.

A tohle chceme my MtF a FtM být, čili tohle je ideál:

3) ŽŽŽ - Žena, která chce být žena a vypadá jako žena.
4) MMM - Muž, který chce být muž a vypadá jako muž. - 
ekvivalent pro FtM

Ostatně ono je to přirozené, protože model ŽŽŽ chce být 
každá žena kromě těch, které chtějí být mužem (tj. ŽMŽ a 
ŽMM)

nebo být aspoň:

5) MŽŽ - Muž, který chce být žena a vypadá jako žena.

Další možnosti:

6) MMŽ - Muž, který chce být muž, ale vypadá jako žena. - 
(Tak to má fakt blbý. Buď je takový muž gay nebo 
transsexuál.) (Nebo Leonardo Di Caprio :))
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7) ŽMŽ - Žena, která chce být muž a vypadá jako žena.
8) ŽMM - Žena, která chce být muž a vypadá jako muž.

Takže existuje 8 modelů lidské identity.

První písmeno M,Ž: Kdo jsem teď biologicky a úředně (čili i 
po ukončené přeměně).
Druhé písmeno M,Ž: Kým chci být.
Třetí písmeno M,Ž: Jak aktuálně vypadám.

Který z nich jste vy? :)

Přikládám anketu, tak klikejte a nestyďte se za to, kým se 
cítíte být nebo kým být chcete, ať už jím budete nebo 
nebudete. A dívejte se na sebe trošku optimisticky. Hlavně 
ženy, které si myslí, že vypadají jako muž. Vy víte, jak to 
myslím.

ZDE JE ANKETA
(po kliknutí jí najdete pod článkem a pod tou děsnou 
reklamou)
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Identifikace pohlaví
5. června 2013 v 21:49 | Tom 

TEST: Poznáte, kdo z lidí na tomto obrázku je muž a kdo
žena?

Určitě jste poznali správně. Není v tom žádný chyták.
Chci ukázat právě na tu jednoduchost.

Přemýšleli jste ale někdy, proč to tak je?
Proč většinou bez přemýšlení identifikujete muže a ženu?
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Proč automaticky bereme ženu vlevo jako ženu a muže
vpravo jako muže?

Vidíte to oblečení a postoj obou pohlaví?

To je naše schránka.

Chceme-li být ženou, oblékneme se jako žena a postavíme se
jako žena.

Jak to, že je to tak jednoduché?

Vlastní zkušenost je jiná.

Tak v čem je ten problém?

V dokonalosti?

Já nevím.

A z dálky vypadá všechno jinak.
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Dohasínající plamínky
7. června 2013 v 15:49 | Tom 
Dohasínající plamínky v krbových kamnech olizují teplým 
oranžovým světlem stěny pokoje a vyhrávají tak svůj boj s 
absolutní tmou pohlcující tohle místo i naše kontury v domě v
kopci u lesa, kam chodí srnky okusovat Tvé jahody, netopýři 
se prolétávají nad korunami stromů a v dáli šumí mezi domky 
potok, který dal tomuto místu své jméno. Vzduch voní lehce 
voňavým dřevem, kouřem a vůní Tvých vlasů sestříhaných s 
tak krásným lesklým postupně ztmavujícím se odstínem 
hnědé a mahagonové a něžně ovocná vůně ve skleněném 
čtverečku vedle rozkládací pohovky vyvolává ve mě chuť na 
něco sladkého. Tvůj svět, Tvůj dotek, Tvá ruka, Tvé rty a 
slova. Naplňuješ mé hladové oči, ruce i srdce a propletení 
našich prstů vytváří neskutečnou sílu tohoto okamžiku, který 
není potřeba přeměňovat ve "vyšší úroveň", protože jediný 
dotek nám dává totéž. Uvědomuji si, jak je přítomnost 
stavem, kdy všechny starosti minulosti i budoucnosti 
neexistují.

Říkáš mi, jak příjemné je, když se mé povyroslé vousy 
dotknou tvé tváře a pohladíš mě po nich. Má mužnost stává se
něčím tak přirozeným, že mě naprosto nečekaně a spontánně 
opouští jakákoliv ženskost. Zeptáš se, jestli mám oholené 
ruce. Přijdou Ti hladké. Nemám. Zvedáš mi tak sebevědomí a 
připomínáš, jak příjemné je být mužem.
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K ránu se Tvůj roztomilý beagle s 
plyšovýma ouškama (konečně) přestane 
roztahovat ve škvíře mezi námi, kterou 
jsme vytvořili záměrně, aby tam mohl a 
abychom my nemohli k sobě. Jako voda 
zalévá se prázdné místo po něm našimi těly
přepaženými jen peřinami, ale s hlavou pod
peřinou nespíme... Jakoby to tak bylo od 

nepaměti. Jakoby naše plány, pocity i prstýnky byly stejné. 
Několikrát jsem měl pocit, že je to jen sen. Štípla jsi mě. A 
kdykoliv jsem se Tě dotkl, neucukla jsi. Tvá ruka si sama 
našla tu mou. Nemusel jsem nic říkat. A sílu Tvého objetí 
cítím ještě teď. Bojím se napít, abych nesmyl dotek Tvých rtů.
A Tvá vůně zůstává v mých myšlenkách celý den.

Včera jsem vstal a přišel do práce jako 365 dní předtím. Bez 
cíle, bez života a bez radosti. Jedinou radostí mi byla Tereza, 
která na mě tak hezky vykoukla. I Ty jí znáš a respektuješ. Ale
už strašně dlouho (že si to ani nepamatuji) jsem měl najednou 
tak krásný pocit z toho, že jsem mužem. A chtěl jsem ten stav 
zachovat, chtěl jsem nepřijít přesně o tyhle chvíle v tomhle 
pokoji. A hlavně - dostal jsem strach z podobné situace, 
kterou mohla kdykoliv v budoucnu prožít právě Tereza. Co by
dělala, kdyby neměla svoji dnešní mužnost? Najednou jí 
nepotřebuji k tomu, aby mi bylo hezky. Ale už neříkám, že 
jsem jen Tom. Ona je mojí součástí. Já jsem oba. Nemůžu 
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jednoho nebo druhého zatratit, zadupat, zničit nebo neustále 
popírat. Nejde o to je rozdělit, o což jsem se tak usilovně 
pořád snažil nebo se rozhodnout, kdo z nich tedy doopravdy 
jsem. Jde o to žít s oběma. Já jsem Tom a Tereza. Oba mohou 
být šťastní, oba mohou mít spokojený život. Jako Tom můžu 
dál psát o Tereze, o jejích starostech, o světě nesprávných 
schránek a léčení smutných duší a jako Tereza zase o Tomovi. 
Snažil jsem se zničit jednoho nebo druhého ve snaze dát 
někomu vinu. Ale to nešlo.

To ráno, když jsem si v práci přečetl e-mail, že můžu přijet, 
jsem si pořád dokola opakoval: "Nesmím tam přespat, 
nesmím tam přespat, nesmím tam přespat..."
Měl to být jen krátký rozhovor u kafe (nakonec to bylo u 
voňavého čaje) s někým, koho jsem už dlouho neviděl.
Ale bylo to až příliš mnoho náhod a souher událostí na to, aby
to nemělo žádný význam.
V jedenáct večer jsme jeli spolu ke mě pro čisté tričko a 
kartáček a ráno už jsem Tě po té krásné nevinné (a krátké) 
noci vezl do práce.
Šťastný jako kdysi s někým jiným. Štastný jako muž, i když 
Ti ženy nevadí. A zakoukaný jako před deseti lety. Jen tenkrát 
jsem Tě k sobě nepouštěl, protože nedokážu být nevěrný.

Pokud jakékoliv takovéto zážitky odsunují Terezu do pozadí, 
nemá (Tereza) šanci na přežití. Tereza je kratochvíle, Tereza je
hra, relax a útěk ze zoufalství.
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V jeden den mi řekli dva různí lidé: "Jsi krásná žena!" a 
"Jsi krásný muž!". Na něco takového není mozek schopný
reagovat. Nemůžeme být obojím zároveň a proto jasně 
definuje, kým je potřeba být.

Jsou síly, které jsou nad všemi ostatními. Pokud nás 
neovládají, nepohybujeme se na úplném vrcholu, kam nás tyto
síly mohou vyzvednout, ale někde dole, uprostřed nebo těsně 
pod vrcholem. Jakmile nás ale ovládnou, otevřou se nám tím 
neskutečně krásným výhledem oči. To není zaslepení, tomu se
říká láska. Taková je moje definice.

Tohle je přítomnost.
Ani minulost, ani budoucnost. Ani konec, ani začátek.
Čas napoví víc.
My sami to rozhodnout nemůžeme, neboť na téhle planetě 
nejsme sami.
Je mi úplně jedno, že jsem spal tři hodiny.
Je mi úplně jedno, že skáču z jedné identity do druhé.
Je mi úplně jedno, co si kdo myslí.
Tohle se má stát, stejně jako se mělo stát všechno, co se stalo 
minulý týden, minulý měsíc a minulý rok. To jsou ty fáze, 
které nemůžeme přeskočit.
To jsou přesně ti lidé, kteří se v našich životech pohybují už 
několik (mnohdy i desítek) let, známe je víc než kohokoliv 
jiného a s jistotou můžeme říci, že po celá ta léta jsou nám 
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blízcí a líbí se nám. Psal jsem o tom v článku Teorie o délce 
vztahu.

Nenašel jsem Tě. Ani Tys nenašla mě. Žijeme spolu už vlastně
hodně dlouho.
A oba si nosíme v hlavě ten svůj sen, který je úplně stejný.

Jdu se celý šťastný díky Tobě vrátit do přítomnosti...
Schovám si tenhle krásný okamžik do tohohle článku navěky.
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Dlouhá noc
9. června 2013 v 1:59 | Tom 
Noc z 8.6. na 9.6.2013.
2:00 - 4:00

Někde mezi těmito třemi body:
a)
50°47'44.928"N, 14°26'53.988"E
50°46'19.857"N, 14°28'19.944"E
50°48'16.504"N, 14°32'50.022"E

a těmito:

b)
50°47'26.302"N, 14°35'21.690"E
50°45'19.514"N, 14°38'35.514"E
50°48'33.452"N, 14°39'45.979"E

Mám trochu strach, proto tu nechávám tento záznam, který 
bude smazán nejpozději v pondělí v 7:15.

Pokud se tak nestane a tento článek z blogu nezmizí, 
pravděpodobně jsem nestihl utéct před policií nebo se mi něco
stalo.

Nejdu nikoho zabít (ani sebe) ani krást.
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Jen jsem zamilovaný!
A tohle nosím v hlavě už několik měsíců. Mám vše 
naplánované do posledního puntíku. Každičký detail jsem si 
trénoval a učil hodiny a hodiny. Nemůžu si pomoct. Musím to
udělat.
Tahle noc je jediná, kdy to mohu uskutečnit. Žádná jiná noc 
by nebyla lépe načasovaná. Jen jednou za život...
Všechno chce svůj čas.

Nesmí pršet a musí být tma.

Fáze měsíce pro dnešní den: Nový měsíc
Osvětlení měsíce: 0%
Je období kolem letního slunovratu, takže nenastává 
astronomický soumrak a úplně se nesetmí, takže "tma jak v 
pytli" nebude, pokud nebudou mraky. Teď je polojasno. 
Budou mě doprovázet hvězdičky.
Už ve 3:16 začíná nautický soumrak (tedy spíše svítání).

Tohle je rozloučení a uvítání zároveň.
Nedokážu sedět a neudělat nic.
Šílené věci kolikrát rozpohybují události, které by se jinak 
nedaly do pohybu.

Edita ví o části b), ale nezná čas.
Nikdo jiný neví nic.
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Tohle mi už nedělej
16. června 2013 v 18:32 | Tom 
Ticho zůstane tichem a s ním i v prázdnu rozházené hračky, 
matrace jako loďka, lžíce na těsto jako pádlo, zvířátka jako 
pasažéři, to vše u vstupu do bytu, protože tam doplula, když 
jsem jí popoháněl, abychom stihli být u maminky včas. 
Dovezl jsem jí přesně. Malá stála za plotem a mávala mi, 
dokud jsem s autem úplně nezmizel.
Snažím se na ten pohled zapomenout a nepřipouštět si, že 
tohle se bude opakovat věčně...

Zdál se mi paradoxní sen. Manželka ke mě přišla, objala mě a 
řekla: "Pojď ke mě. Tohle mi už nikdy nedělej, ano?" A zase 
tu byl ten pocit, kdy to ze mě všechno spadlo a bylo tak, jak 
má. Ale já najednou nevěděl, co mám dělat. Chci to vůbec?

Naštěstí je má manželka mistr světa v uzemňování a nehrozí, 
že by jen na vteřinu o něčem takovém zapřemýšlela, natož 
vůči mě projevila jakýkoliv cit nebo dokonce objetí. Úspěšně 
se jí daří se na mě mračit, odsekávat, ignorovat, až mě mrazí, 
jak je jako člověk chladná. A stále tomu nerozumím. Nejde mi
to do hlavy. Jak je možné, že v její hlavě za celý ten rok ani 
jednou neproblýskla myšlenka na návrat? Už nemám co víc 
bych jí dal, čím bych jí přesvědčil... 
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To její snové objetí mě rozbrečelo. Nechci, aby se mi o těchto 
věcech zdávalo! Probudil jsem se strachy, abych nevzbudil 
Káťu, protože byla noc na sobotu a spinkala vedle mě. V tom 
snu jsem byl postaven před těžko řešitelnou situaci, která je 
velmi nepravděpodobná. Stejně jako situace, že potkám 
někoho ještě dalšího (třetího), kdo mi vstoupí do života, když 
se to nestalo po celý dlouhý rok ani jednou. A bude mě 
milovat a naplní mé srdce, které mi teď naplňuje moje milá 
kouzelná víla, kterou tu zatím nechci oslovovat jménem, i 
když jsem se tu o ní před několika měsíci nic netušíc jednou 
zmiňoval, i když na ní myslívám už 10 let...
Nechci jí totiž ublížit.
Nic nemůže být jednoduché. Normálně se lidé potkají, 
zamilují a jsou spolu. Přijel bych k ní s Káťou na lesní jahody,
co u ní brzy dozrají kousek v lese za plotem a na které jsme 
zváni. Přestože chceme být spolu každý den, tak nemůžeme. 
Je to stejné jako s Káťou. Je tu ještě někdo další, kdo o nás 
vždy rozhoduje. Někdo, kvůli komu nemůžu kdykoliv přijet a 
vzít si jí už napořád a být šťastný... To platí pro obě.

Přemýšlím o věrnosti. Jaké to je být nevěrný. Bolelo by mě 
srdce. Ale kdybych to tenkrát udělal, neseděl bych teď tady a 
nepsal tato slova. Jen bych urychlil to, co chtěla provést 
manželka. Jenže kdybych věděl, že tohle chce jednou 
manželka udělat, pravděpodobně bych to neurychloval a už 
vůbec ne nevěrou. Nejspíš bych nevěděl, co dělat, protože 
stejně tak jsem to nevěděl před rokem a dospělo by to stejně 
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ke konci, zatímco teď už vím, jak to udělat, aby to ke konci 
nedospělo. Ale přišel jsem na to příliš pozdě.
Zkušenost, která se bude hodit mé budoucí partnerce, když o 
to manželka nestojí. Když o nic manželka nestojí. Když 
nevidí, jak reálné a správné to všechno mohlo být.

Navzdory všem mým představám a zásadám, že dva lidé mají 
spolu být a pokoušet se spolu žít, protože to jde, začínám mít 
pocit, že nevěra je řešení. Neříkám, že je správná. Jen říkám, 
že leccos vyřeší. Toužil jsem po té ženě, ale kdykoliv jsem si 
představil svoji krásnou manželku, okamžitě jsem na nevěru 
zapomněl. Cítil jsem, že by to ublížilo mě i manželce. Ale teď
jsem volný a můžu být s kým chci a jak často chci. Jenže 
stárneme. My už nejsme těmi, kterými jsme byli před deseti 
lety. My už máme další závazky, domy, hypotéky, partnery, 
rodiny a děti... A tak jí přemlouvám, ať to ještě zkusí, ať se s 
nikým nerozchází, ať jsou spolu a váží si toho, že jsou spolu. 
Na to mi říká, že potřebuje jen jediné - aby ji někdo miloval.
V tom je vážně všechno. Spousta lidí už přišlo na to, že k 
životu jim stačí jen jedno - aby je někdo miloval. Pak takoví 
dva lidé perfektně zapadnou do sebe a dávají si (a dostávají) 
lásku v maximálním možném množství.

Miluju, když jsem s ní a miluju, jak voní, jak se ke mě tiskne, 
jak mě drží za ruku a dívá se na mě a říká: "Buďme vděční za 
každou chviličku, kterou máme, i když chceme víc" nebo 

Červen 2013 - Tohle mi už nedělej 366



"Takhle už mě dlouho nikdo nehladil..."... "Nechce se mi 
domů"...

Neděle večer. Stejná jako jiné neděle večer, protože moje 
dcerka je pořád mojí dcerkou, protože tenhle byt je naším 
světem, ve kterém teď chybí...

Jdu umýt tu horu nádobí.
Myslet si u toho na dvě ženy, které dělají tenhle život 
snesitelnějším a které mi dávají tolik lásky, kolik můžou a 
smí...
A přát si, aby mi čas pomohl dostat se tam, kam chci.
Už vím, že ani Bůh, ani čas, ani každodenní prosby nemusí 
pomoci. Ani když si něco opravdu hodně moc přejete, jak se 
říká. Taky se to nemusí splnit. Nefunguje to. Přestože jsem 
věřil v zázraky, protože se mi (nám) ten zázrak několikrát stal.
Přestože ve všech filmech by byly mé prosby už dávno 
vyslyšeny, mé nekonečné pokusy o usmíření nakonec přijaty a
děj tohohle filmu by skončil happy-endem. Ale ten se tu 
prostě nekoná, protože moje manželka je prostě taková. A 
důvody, proč se nevrací, mi nejsou známy, ač o nich 
přemýšlím každý den už rok.
Můžete zkoušet úplně všechno, zbláznit se a dělat šílené věci, 
které normálně neděláte a ono to stejně nejde. Nevzdáváte to, 
protože cítíte, že nesmíte. Ale veškerá energie končí někde ve 
vesmíru místo tam, kde by jí bylo potřeba.
Možná to vše není jen v našich rukách... ale pak tedy v čích?
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Prstýnek
18. června 2013 v 19:39 | Tom 
Je na čase ho sundat.
Nepatří tam, i když jeho odstranění považuji stále za násilné, 
jako všechno spojené s manželkou. S bývalou manželkou.
Je na čase jí přestat říkat manželka.
Všechno, na čem mi v životě záleželo (rodina, štěstí, 
manželka, Kačenka) mi bylo ze života odebráno a teď se po 
mě chce, abych dal pryč z prstu prstýnek, který se mi líbí a 
který mi navlékla žena, se kterou jsem chtěl prožít celý život. 
Ale ona to tak nechce. Ona jde za nějakým snem a já v něm 
nejsem.

Je to pár hodin, co jsem to zkusil.
Po prstýnku už mám na prstě nenápadný neopálený bílý 
kroužek. Každých 30 vteřin se děsím, že jsem ho ztratil, 
protože ho nenahmatávám. Pravděpodobně ho budu v noci 
hledat a ještě za měsíc mi bude na prstě chybět. Měl být 
součástí prsteníčku na věky.

Chtělo by ho vyměnit za nějaký jiný! :)

To by bylo něco! :)
Včera to bylo přesně 7 let, co jsem ho měl bez přestávky na

prstě.
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Chtělo by to začít zase žít.

Chtělo by to mít někoho vedle sebe.

A být konečně zase rodina.

Chtělo by to mimčo.

Chtělo by to se nadechnout a využít naplno druhý pokus.

A třeba to vyjde...

Už se moc těším, až Tě zítra zase uvidím... A porovnáme si 
zase ty naše prsteníčky :) I Tvůj prstýnek je krásný...

Jdu si sednout na balkón. Ještě teď v osm je +31°C a nehne se
ani větývka. Za pár dní rozkvetou lípy pod balkónem. To bude
zas vůně. Teď v nich zpívají kosi a kolem mě létají rorýsci. 
Kochám se výhledem, mlsám mangovou margotku a užívám 
si sladkou přítomnost, k jejíž dokonalosti už chybíš jen Ty...
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Když řekneš ano
18. června 2013 v 21:44 | Tom 
Zítra se uvidíme a zeptám se Tě, jestli mi tak důvěřuješ, že 
bys se mnou šla kamkoliv, ale neprozradím kam.

Mám v hlavě plán. Jo, zbláznil jsem se. To já občas dělám. Už
zase ten pocit, že musím. Ta šílenost toho překvapení mě žene
k cíli... ta představa Tebe a mě... jen my dva v úplně jiném 
světě za zvuku houslí... Už zase cítím to nadšení, štěstí a 
strašně velkou chuť bláznit pro někoho.

Když mi zítra řekneš "ano", "ukradnu" si tě v sobotu 
dopoledne a do poslední chvíle Ti neprozradím vůbec nic.
Odvezu si Tě na letiště v Praze, tam ve 14:10 nastoupíme do 
letadla do Kodaně.
V Kodani budeme kolem 16 h.
Odvedu si Tě do krásného hotelu, kde se ubytujeme, zajdeme 
spolu na večeři a ve 21 h. Tě zavedu do DR Conncerthall, kde
si poslechneme tohle:

https://youtu.be/aHjpOzsQ9YI

Chci Tě celou dobu držet a nepustit...

Ráno snídaně s růžemi a procházka po Kodani.
Odpoledne 1,5hodinový let zpátky do Prahy.
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Večer už budeme doma. Každý zase v tom svém světě.
A v pondělí jdeme do práce...
Jakoby se nic nestalo.

Nemůžu za to, že Lindsey Stirling má nejbližší koncert v 
Kodani.
Nemůžu za to, že chci být jen s Tebou.
Nemůžu za to, že jsem se do Tebe zamiloval.

Tohle udělám jen jednou. Teď, tady a pro Tebe.

(Když řekneš ne, udělám to jindy :) Podmínkou je jen jedno 
"ano"...

A přestože o mě víš všechno, tenhle blog naštěstí neznáš.
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Jak lidé přicházejí o zážitky
19. června 2013 v 19:13 | Tom 
Jak jedinou kratičkou odpovědí na krátkou otázku může 
člověk přijít o zážitek na celý život...

Ale neřekla "ne" ani "ano". Napsala mi mimo jiné jen: "Dnes 
mě v práci vyzvedne manžel :( ".
A dala na konec smutný smajlík.

Věděla, že mám pro ní překvapení, které se jí bude líbit, ale 
napsal jsem jí, že jí ho nikdy neprozradím, aby nikdy 
nemusela litovat toho, o co přišla.
Měla to být jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď. Nic 
víc.
Jo, má manžela.
Asi jako já manželku...
Jenže ten její se ženou stát nechce a tak tam chybí hlavní 
impuls k vyřešení všeho, který využila moje manželka 
naprosto dokonale. Ona je navrhovatel a on obránce, ale zatím
se brání úspěšně, jako jsem se dlouhou dobu bránil já.

Tahle nabídka platí jen teď, tady a jen pro ní.
Okolnosti už budou vždycky jiné. Už nikdy to nebude takové,
jaké to mohlo být teď. Už to nikdy nebude v Kodani, už to 
nikdy nebude s Lindsey Stirling, už to navždycky nebude 
první pokus...
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Zase ten šílený nápad zůstane jen na mě, ale opouští mě 
motivace všechno tak dokonale propracované do posledního 
puntíku uskutečnit bez někoho, komu můžu říct, jak je to celé 
úžasné, vzít ho za ruku a cítit, že to vnímá stejně... I když ta 
šílenost mě láká, ale... pro koho bych to dělal? Ten zážitek 
bych z toho měl jen já. Jako když jsem vloni v srpnu utekl k 
Baltu. Lidé se mnou nejezdí a tak cestuji sám na truc.

Celý večer jsem strávil přípravou, zda je to vůbec reálné, jak 
létají letadla, kde budeme spát, jak se kam dostaneme. Vzal 
jsem si do práce své nejlepší tričko, protože z práce jsem měl 
těch 10 km letět rovnou pro ní, včera jsem se nechal ostříhat, 
snažil jsem se, abych v ní zanechal co největší dojem, aby 
nemohla říct "ne".

Psal jsem jí, že je krásná i ve vedru, i když má nenamalované 
opuchlé oči kvůli alergii. Chtěl jsem jí pustit do života něco 
barevného, krásného, příjemného a nezapomenutelného. Vím, 
o čem si sní a vím, co má ráda. Známe se tak dokonale, že jí 
mám vždycky čím překvapit.

Ach jo.

Šílené nápady mě většinou neopouští, dokud je neuskutečním.
Tenhle je omezený místem i časem, ale třeba na něj nebyl 
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ještě správný čas... I když já tvrdím, že na tyhle věci je čas 
vždycky...

A tak váhám, zda to mám navždy nechat tajemstvím, kterého 
nikdy nebude muset litovat nebo jí mám všecko napsat, ať se 
rozhodne, ale to pak ztratí ten půvab překvapení.

Představte si, že vám někdo řekne, jestli vás může někam na 
dva dny vzít, ale neřekne kam. Neřekne vůbec nic. Vyzvedne 
vás autem a bude to vypadat jako výlet někam do Prahy... 
jenže tam pochopí, že míříme na letiště. Asi se dívat na 
letadla... Ale my do jednoho z nich nastoupíme! Bude tak 
všímavá, že si všimne, že je to letadlo do Kodaně ještě než 
nás odbaví. Vůbec nebude chápat proč zrovna tam. Budu jí 
pořád ujišťovat, ať mi důvěřuje.
Po hodině a půl vystoupíme v Kodani a zavedu jí do hotelu, 
kde přespíme. Bude si myslet, že tohle je ten šílený nápad. 
Zajdeme na úžasnou večeři a po osmé jí začnu odvádět zase 
někam dál... "Kam mě to zase vedeš? :)" "Nech se překvapit!"
Pochopí, že jdeme do koncertní haly, ale nebude vědět, kdo to 
je. No a pak se rozezní ta krásná hudba... Na tenhle okamžik 
jsem se těšil. Chtěl jsem cítit její doteky... Chtěl jsem vidět, 
jak je ze všeho překvapená, chtěl jsem cítit její nadšení, 
protože to mé je nekonečné... protože vím, že by nadšená 
byla!
...po koncertě už je mi jedno, co se stane. Jediný plán je si s ní
povídat, dávat najevo, že mi na ní záleží a hýčkat si jí jak jen 
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to půjde. Po noci snídaně, sbalíme se a vyrazíme ještě do 
města. Potom zase na letiště a za hodinu a půl jsme v Praze. 
Za další hodinu a půl doma - zase každý zvlášť.
Asi by se mi nechtělo jí opouštět.
Už nikdy by to nebylo jako předtím.

Cítím, že by řekla "ne".

Protože má psa, protože má manžela, protože tisíc jiných 
důvodů, které lidé občas vymýšlejí a připravují se o podobné 
zážitky.

Nemůžu říct: Pojeďte se mnou někdo!
Protože tam potřebuji jí.
Protože za ten nápad může ona.
Protože jsou věci, které se mohou stát, pokud chceme.

Nemůžu to vydržet. Jdu jí to heslovitě a stručně napsat. Jestli 
to pochopí a bude chtít, tak řekne "ano" :) A když řekne "ne", 
tak mám prostě smůlu. Budu-li teď mlčet, nedosáhnu ničeho.
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Klausova karikatura homosexuálních 
párů s dětmi
20. června 2013 v 17:40 | Tom 
Když jsem nastoupil před 3 měsíci do práce a měl jsem si 
zvolit nějaký obrázek k pracovnímu profilu Skype, dal jsem si
tam žluté tulipány. Kolegyně to hned zjistila a říká: "Kytky 
jo? Seš chlap ne? Dej si tam nějaký letadlo nebo revolver!" :)
Letadla mám taky rád, tak jsem si tam dal krásný Airbus v 
zapadajícím slunci nad mraky, abych neprovokoval.
I muži jsou zahradníci. Třeba můj děda. A já kytky miluju, 
když jsem mezi nimi vyrostl...

Dnes mi ta samá kolegyně povídá: "Ty píšeš jak ženská!" :) 

Pravda je, že jenom někdy. Když spěchám, tak škrábu.

Ale dneska mě trochu překvapil Václav Klaus touhle 
karikaturou:
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Vyšla k článku "Klaus na webu zveřejnil karikaturu 
homosexuálních párů s dětmi".
Kreslit umí, ale to téma?

Pokud sdílíte Klausův názor a ztotožňujete se s tímto 
obrázkem, pak si položte otázku, zda jste někdy ve svém 
životě potkali dítě, které vyrůstá v homosexuální rodině a 
zeptali se ho, jak se cítí?
Rozhodně ne tak, jak je to tu popisováno.
Je to výplod lidské fantazie, který nemá s realitou nic 
společného.
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Ale Klaus je Klaus. Říká si co chce a kde chce a tak to má 
být. A když už je tenhle obrázek na světě, tak to zase aspoň 
vyvolá diskusi.

Jdu upéct rebarborový koláč, když mi ho nikdo neupeče...
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Každý chce někoho mít
22. června 2013 v 20:34 | Tom |  Cesty 

Když nevyšla Kodaň a Lindsey Stirling, tak jsem se ještě v 
pátek po práci sebral a odjel do Prahy, do jiného světa, kde na 
Staroměstském náměstí parádně zazpíval Bobby McFerrin 
spolu s Českou filharmonií. Nad Prahou se táhly kouzelné 
mraky, byl první letní večer, nejkratší noc v roce a všude fůra 
lidí, kteří se tu zastavili stejně jako já a měli z toho všeho 
radost.
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Český filharmonický orchestr Open Air - musím se dostat blíž

Červen 2013 - Každý chce někoho mít 380

http://nd06.jxs.cz/263/003/881ebe582f_93651868_o2.jpg


Bobby McFerrrin své Don't Worry Be Happy nezazpíval,
ale jeho kouzelný hlas mi stejně zní v uších ještě teď a

rozhodně jsem v tu chvíli happy byl.

https://youtu.be/IVbYVTcg1W8
Ochutnávka atmosféry pro vaše oči i uši...
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Nejzajímavější na městech jsou lidé.
Láska je všude a někdy nás pohltí celé, ať jsme kdekoli...

...nebyla to tato dvojice, ale jiná...jedna z tisíců, které jsem 
míjel a které byly všude, jakoby bylo normální někoho mít (a 
taky že to normální je)... Prohlížel jsem si její řasy, její oči, 
její úsměv, uši, za kterými měla pramínky vlasů a culík, 
kterým šimrala svého milého, kdykoliv se k ní nahnul, aby si 
poslechl, co mu chce říct... Cítil jsem všechno tak, jakobych 
místo něj stál já. Jakoby mluvila ke mě, smála se na mě, 
jakobych jí bral kolem pasu a za ruku já a ona se ke mě tiskla.
Byla tak blízko, že to tak i skutečně mohlo být, protože jsem 
slyšel melodii jejího hlasu, cítil její vůni a energii, kterou se 
obklopila. A vidím jí ještě teď, jakobych jí tu měl a už zase 
bylo normální na někoho myslet, s někým trávit čas po práci a
vedle někoho uléhat.
Všechny ty kdysi úplně běžné a až moc nepochopitelně všední
pocity se mi vyhrabaly odněkud z hloubky ven a zasáhly mě 
celého, až jsem se chvílemi nemohl soustředit na ty krásné 
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zvuky všude kolem a ta atmosféra toho večera mě vrátila zase 
do "hry", abych šel za svým cílem, abych příště na Ortel 
nelezl sám, abych příští rok tady stál už taky jako všichni 
ostatní s někým.
Na Karlově mostě jsem si za tmy sáhl na nejosahanější místo 
u Jana Nepomuckého a vyslovil přání. V rychlosti tak obecné,
že se prostě musí splnit i přes fakt, že v r. 1996 na témže místě
vyslovené přání nikdy splněné nebylo a nebude. Ale dvakrát 
smůlu s nesplněným přáním přece mít nemůžu... A vyzkoušet 
se musí všehno.

Všude je spousta milých hezkých dívek, které sice mají 
partnery, ale ty, co je nemají, tu nestojí jako já samy. Jsou 
nejspíš někde, kde čekají, až se objevím, až sem jednou vkročí
se mnou. Tedy jedna z nich. Jedna z nich tu někde je a bude to
s ní fajn, protože jsem viděl, že to jde a že láska existuje, 
protože je všude kolem. V metru, v pizzerii, na náměstí... nedá
se přehlédnout. Jen se mi asi vyhýbá nebo chodím cestami, 
kudy nechodí.

Stokrát šlo říct kterékoliv neznámé dívce bez partnera, ale s 
kamarádkou: "Ahoj, jak se ti tu líbí?" A stokrát jsem se k 
tomu ani nenadechl a radši se díval, jak mraky plují a lidé žijí.

Každý chce někoho mít.
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Nechápu ty, kteří tvrdí, že nikoho nechtějí (jako moje bývalá 
manželka). Nerozumím jí. Když vidím, jak je úžasné být dva! 
Proč o to nestojí?

Stále na prstě nenahmatávám prstýnek. Stále mívám strach, že
jsem ho ztratil. Stále mívám strach, že jsem ztratil manželku. 
Ale nehodlám se tím nechat fackovat. Rozrážím ten strach a 
jdu Ti naproti. Nevím kudy, nevím jak, ale jednou tam dojdu. 
Přebíjím ten strach tím, že cítím lásku kolem. Že jsem jí 
nadosah. Že vím, že tu je.

Dnes Žitava voněla rozkvetlými lípami. 
Ale jak to, že v Žitavě už rozkvetly a u nás pod balkónem ne?
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Virtual woman
24. června 2013 v 17:15 | Tom 
Den, kdy chcete říct své ženě při odchodu do práce: "Tak 
ahoj, těším se na odpoledne."
Občas se ještě budím strachy, že tu nejste.
A vy tu nejste!

Celou noc se mi zdály sny o bývalé manželce. Takové, co mě 
vždycky hodí o několik měsíců vyhrabávání se z toho všeho 
zpátky.

Ptám se, proč se nemůžete vrátit?
Chtěl bych znát tvojí odpověď. Slyšet jí na vlastní uši, protože
mě nenapadá jediný důvod, proč by to nešlo.

Na cestě z práce začalo lejt a já neměl pro koho přijet. Tak 
jsem poslal jednu sms té, která mě má v tuhle chvíli (hned po 
Kačence) nejradši a zeptal se jí, jestli se můžu stavit ... a 
nemůžu, protože jí vyzvedne manžel. Tak je to správné, tak to 
má být.
Otravuje mě, jak pořád někoho chci. Omezuje mě to. 
Vykolejuje. Nutí dělat věci, které normálně nedělám. V noci 
mě to budí a ve dne nutí psát sms na jediné místo, kde je 
někdo číst chce (i když i o tom začínám pochybovat).
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Já nechci potkávat někoho nového. Já chci mít rád ty, které 
mám rád pořád a jejichž lásky vůči nim se musím uměle 
zbavovat.
Nedokážu se radovat z toho, že můžu koukat na válečné filmy,
na kterém jsem vždycky koukat chtěl. Mnohem radši bych se 
díval na nějakou komedii s někým, kdo se na ní chce koukat 
se mnou. Asi jsem byl až příliš zvyklý dělat věci ve dvou. Žít 
ve dvou. A nepřišlo mi to vůbec divné. Spíš krásné.

Den, jehož pochmournost ze mě nevytáhla ani práce, která 
umí jinak zázraky.

Jdu si programovat a vymyslet něco k večeři.
A naprogramuju si nějakou milou hezkou slečnu, co nemá 
manžela a nebudu jí připadat jako exot.
Ráno mi řekne: "Krásné ráno!", po příchodu z práce: "Ahoj, 
to jsem ráda, že jsi doma." a večer "Dobrou noc". 
Naprogramuju jí odesílání nějaké hezké náhodné sms v 
náhodný čas během dne v práci na můj telefon a před tím, než
skončím v práci, mi odešle sms s tím, co by si dala k večeři.
Nic víc vlastně nepotřebuju.

To je jediný zaručený způsob, jak jí najít a zbavit se konečně 
těch děsivých snů. :/

Vlastně si ani neumím představit, že by mi manželka řekla, že
se vrací. Je to tak nereálné, že bych kvůli tomu zase 
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minimálně další rok vedle ní nemohl usnout a ten strach by 
byl mnohem větší. Musel bych jí nejspíš pořád držet za ruku a
bál se usnout, aby neodešla...
V obou případech se nevyspím.
Takže to vyjde na stejno.
Jedině, že by nastal ten třetí případ...
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Zbavte mě prosím té posedlosti
24. června 2013 v 21:30 | Tom 
Stávají se mi divné věci.
Kdykoliv vidím krásnou dívku, chci jí. Chci mít její krásu 
každý den vedle sebe, chci se dívat, jak si každé ráno maluje 
řasy, hladí rty leskem, češe si vlasy, obléká se do přiléhavých 
šatů, cítit jak voní, dotýkat se jejích hladkých nohou...

Můj nejoblíbenější snímek
ze starého videa složeného z cizích fotek "Message from my

soul"

...toužím být obklopen ženskou krásou a vším, co s tímto 
světem souvisí...
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A tohle všechno nemám. Tohle všechno mi chybí... tolik mi to
chybí, že jedinou cestou je vytvořit si ten svět z vlastního 
světa. Mít vše na dosah a vidět všechno to hezké v zrcadle, 
užívat si tu ženskost a nemyslet na budoucnost ani minulost.

Ale pak stačí, aby přišla jedna krásná žena a ukázala mi, jak 
úžasné je být mužem. A nemám pochybností o tom, že mužem
chci být po zbytek svého života. Nechci to měnit a užívám si 
veškeré své mužnosti.

Znovu jsem zpřístupnil Terezy MtF transition video na 
youtube. Za měsíc ho vidělo 22 tisíc lidí. Každý den se jich na
Terezu podívá 650... Nechci se skrývat. Nechci se stydět. 
Nechci se bát.

Čím víc prožívám neúspěch jako muž, tím víc to tu toužím 
jako muž zabalit a začít život nový.
Ale kdykoliv se objeví žena, toužím jí mít jako muž, neboť 
jako žena jí mít nemohu.

Z tohohle není úniku. Tohle nemá řešení. Nemůžu být obojím.
Je to zoufalost, je to strach, je to beznaděj.

Kdykoliv si pustím jedno ze starých videí, cítím tu naději, to 
štěstí, radost z té ženskosti.
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Už dávno vím, že Tereze ani Tomovi neuteču. Jsou tu oba, ale 
ani jeden nemůže jít dál. Tenhle život se ZASEKL. Pomoci ho
zase rozhýbat může jen princezna, která se z čista jasna objeví
a bude tak krásná, že mě obklopí svojí ženskostí, zatímco 
bude šťastná z mé mužnosti, protože i ta mě dělá šťastným.

Tenkrát v noci jsem Ti říkal, že Tereza je můj útěk pryč z 
tohohle světa. Naděje a radost.
A Tys mi na to řekla, že jsem hezká jako Tereza, ale že 
miluješ moje neoholené vousy, moje chlupaté ruce a hluboký 
hlas. Paže, kterými Tě nesu v náruči a chceš mě dál jako muže
milovat. Bylo mi dobře. Terezu jsem najednou nepotřeboval. 
Všecko, co jsem potřeboval jsem měl. Nádhernou okouzlující 
fascinující nepřekonatelnou ženskost ve Tvé podobě v mé 
náruči a nadosah...nemohl jsem se Tě a té Tvé ženskosti 
nabažit! A byl to Tom, co byl šťastný za to, že je to právě 
takhle. Pamatuji si ten okamžik tak silně, že bych nikdy 
nechtěl, aby to bylo jinak.

Tereza, Tom, Tereza, Tom, Tereza, Tom...
Kdykoliv se podívám na nová MtF videa, jak krásné ženy jsou
z těch průměrných mužných mužů... kdykoliv se podívám na 
své MtF video, ve kterém vidím Terezu, její oči, úsměv...její 
vlasy...namalované oči...
...chci mít Terezu. Chci jí mít u sebe, nosit v náruči, dívat se, 
jak se maluje, jak voní, dotýkat se jejích rukou, prsou a 
nohou...
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Ale chci u toho zůstat Tomem, abych jí mohl milovat.

Zešílím z toho.

Zasekl jsem se a nevím kudy ven. Obojí být nemůžu. O ten 
krásný pocit být mužem také nechci přijít. Ale pak je to 
Tereza, kdo mi chybí... A když se Tereza objeví, chybí jí 
Tom...

Co jsem?

Jsem posedlý ženskou krásou a ženskostí.

Má manželka byla krásná. Na několik let mi to stačilo a 
kdyby nepřišel moment, kdy se všechno začalo hroutit, byl 
bych s ní pořád šťastný. Naplňovala mé představy o ženské 
kráse, miloval jsem její vlasy, její oči a nejkrásnější úsměv na 
světě... miloval jsem její tělo, její hlas, její vůni, její rukopis... 
Ona byla žena jakou jsem potřeboval.

I teď jsem znovu potkal ženu, jakou potřebuji. Tak ženskou, 
jak jen žena může být. A to jen díky tomu, že jsem muž. I 
když ona miluje muže stejně jako ženy. Ale nikdy jí mít 
nebudu.

Nikdy nebudu mít svojí manželku. Nikdy nebudu mít svojí 
bývalou krásnou kolegyňku.
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A znovu a znovu všem ostatním novým ženám vysvětlovat, 
kdo jsem, co dělám... každá musí utéct. A ta co neuteče bude 
žít ve strachu, že jí jednou kvůli Tereze opustím tak, jako se to
stalo mojí manželce. A tajit už taky nikdy nic nechci ponaučen
z minulosti. A navždy už budu žít ve strachu, že zůstanu 
sám anebo když někoho najdu ve strachu, že mě opustí.

Nemám žádné vyhlídky.
Žádný pozitivní bod (před rokem tím bodem byla aspoň 
Tereza).

Jen jednu krásnou noc, která mi ukázala, kdo jsem.

Musím si vybrat. A tak si vybírám Toma, protože je to ta 
jednodušší cesta. Ne proto, že Tereza neexistuje. Nepopírám 
už její existenci. Je ve mě a nebojím se jí. Ona bude mým 
nesplněným snem, který vtisknu do krásy ženy po mém boku. 
Ta žena mi bude dávat všechno, co potřebuji, dokud bude 
chtít...

Tyhle moje dnešní večerní myšlenky jsou vyústěním jedné 
krásné noci, včerejší noci plné snů o mé manželce a dnu, kdy 
jsem nedokázal ani na vteřinu vypustit z hlavy ženu z té jedné
krásné noci... Ranní e-mail manželce, kterým jsem zase 
pokazil několikatýdenní snahu o odvázání se od ní a písničky, 
které měla Tereza ráda mě přivádí na myšlenku, že pokud 
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jsem odsouzený už navěky žít sám, pak je mi má veškerá 
mužnost, ze které mám takovou radost, k ničemu. Neboť ke 
štěstí z mužnosti potřebuji někoho druhého... Ke štěstí z 
ženskosti ne.

Protože já už kašlu na všechny ty seznamky, hledání, koukání 
ve vlaku, ve městě na ulici, ve frontě, v práci, na koncertě, z 
okna na procházející dívky, kterým vlají vlasy ve větru a já 
přemýšlím o šampóně, který mají doma v koupelně...jeho 
vůni a o tom, jak asi mhouří oči, když jí někdo pošimrá 
zezadu na krku... Mám už dost psaní vzkazů pokladním z 
Kauflandu... už minule jsem si přál, abych šel k nějaké 
starší...ale zase na mě vyšla nádherná blondýnka, která se na 
mě navíc tak půvabně usmála, že jsem si zase musel zapsat 
její jméno a na facebooku si jí najít... A měla tak krásné 
holčičí tenisky!!! Nikdy z toho nic není...protože je mi 37, 
protože mám holčičku, protože jsem divný... a to jim ještě 
neříkám, kdo vlastně jsem... Ani jim to říkat nechci. Zaručeně 
je to odradí. V Žitavském DMku mě u pokladny taky 
očarovala blondýnka. Koukám schválně do země, tvářím se 
kysele... ale stačí jeden jediný přímý pohled a je všechno 
jinak... usměju se a ty jejich oči... cítím, jak mi buší srdce a 
přeju si, aby se při odkládání zboží dotkla mých prstů... 
Opětuje mé úsměvy, chce si povídat, ale za mnou fronta a 
přede mnou jazyková bariéra, kterou základními frázemi 
nepřekonám a angličtinu tu vytáhnout nechci, i když slečna 
umí základní fráze česky...
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Unavuje mě to.

Trápí mě to.

Myslím na to a nechci na to myslet.

Chci být svobodný.

Chci se zase sebrat a odejít.

Ale s Tebou!!!!!

Bez ženskosti nemá můj život smysl.
Tu svou mám jen na fotkách a na pár věcech, co jsem si 
koupil před tou osudnou nocí a které už zase prodávám.
Jak perfektně to bylo všechno načasované...

Nechci si kupovat ženské věci. Nechci si malovat řasy a 
nechci si holit nohy nebo vonět jemnou květinovou vůní.
Chci to všechno vidět na Tobě! Chci ty ženské věci obdivovat,
hýčkat si je a užívat si je s Tebou!

Jedna "Ty" mě ale nenávidíš a druhá "Ty", která mě má ráda, 
nechceš měnit svůj život a tak zůstáváš tam, kde jsi.
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Přesně tyhle dny a noci potřebuju. Přesně tohle potřebuju 
někam napsat a utřídit si to. Vymyslet, co dál a co "nedál".

Nemůžu dělat kompromisy, protože pak nebudu šťastný. Já, 
který nejsem dokonalý, potřebuji dokonale ženskou ženu! 
Bože co to jsem za stvůru. Můžu si tu ujasňovat sebevíc, co 
chci a co nechci, ale k ničemu to nevede. Dál usínám sám. A 
to mě vážně nebaví... Dříve byly radosti aspoň z hebkého 
saténového pyžámka, z lehkých letních šatů v horkém parnu, 
z vůně lesku na rtech... drobností, které se mi nedostávaly, a 
tak jsem si je vytvořil... A ještě před tím radosti z usínání po 
boku ženy, kterou jsem miloval...její dlaně v mé... z jejího 
polibku před spaním... Ten klidný spánek vedle ní už je 
navždycky pryč...

To nebyla Virtual Woman. To byla Real Woman. Tedy k té 
Real byl už jen kousíček, ale v tom zrcadle nebo na fotkách 
Real byla.

Mylel jsem si, že Tereza je mojí výhodou, že ženský svět, 
který je mi tak blízký, bude pro mě vstupenkou pro nějaký 
vztah se ženou, protože za ty roky života ve virtuálním 
ženském světě jsem se naučil a pochopil, jak ženy myslí, co 
chtějí, jak mluví, jak se chovají mezi ženami... a až jako žena 
jsem s hrůzou zjistil, jak se k nim muži chovají a najednou 
všechno vidím z obou stran. Navíc Tereza měla tolik přátel. A 
stejně tolik nepřátel :)
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Ale ženy chtějí muže.

A muži zase ženy.

Snažím se žít sám. Tolik lidí je samo. Proč to nejde mě?

Pokud už rok nemůžu usnout, protože usínám sám, je 
pravděpodobné, že to tak může být dalších několik let. 
Nejspíš bych už na někoho narazil, ale to se nestalo. Na ty co 
narážím mě nechtějí nebo jsou z nich přátelé, za které jsem 
vděčný, ale vedle nich neuléhám...

Ztrácím víru. Ani chuť už nemám. Chce se mi na všechno 
vykašlat. Nic nemá perspektivu. Jen mé výlety v jednom.

Teď jsem dostal zprávu od kamarádky ze Žitavy, které jsem 
psal o té pokladní z DMka: "I know the blond shop assistant 
and I know she has a boyfriend. Sorry, you must looking for a 
other women."

A takhle je to pořád.

Sorry, sorry, sorry.

Oukej, vzdávám to.
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Všechny ty boje o manželku, o bývalou kolegyni, o krásné 
dívky, které potkávám.

Všechno, co mělo v tomhle životě pro mě smysl, už 
neexistuje.
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Žena vrací úder
25. června 2013 v 17:46 | Tom 
Žena vrací úder. Tou ženou myslím mojí ženu. Mojí bývalou 
ženu, jak teď mám správně říkat a taky jak teď mám správně 
nenosit prstýnek, jak teď mám správně nechat udělat novou 
občanku, kde musí být napsáno "rozvedený", ale já to všechno
nedělám, protože k tomu nemám důvod. Moje žena je moje 
žena. Jen ten prstýnek se snažím už přes týden nenosit. 
Snažím. Každý den si ho chci zase navléknout, protože není 
správné ho nemít, ale očekává se to ode mě. To mám jako 
dělat to, co se očekává?

Dnes mi došlo, proč se ke mě moje žena nechce vrátit. Vrací 
mi to, co mi neustále dokola vyčítá: Že jsem byl sobec, že 
jsem myslel jen na sebe, že jsem šel jen za svým cílem a 
opustil kvůli tomu rodinu.

Teď je to ona, kdo tohle dělá. Ignoruje přání mé i naší dcery, 
abychom zase všichni tři byli spolu a jde jen za svým cílem, 
za svým bytem, za svým životem. Sobecky a bezhlavě.

Je to totéž, co jsem udělal já.

Patří mi to.
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Lidé se nechovají hezky. Lidé jsou na sebe hnusní! Protože 
kdyby se hezky chovali, dávali by druhé šance, snažili by se 
myslet na druhé a když by si spočítali, jaká budoucnost je 
čeká, tak by jim došlo, že je to to nejlepší řešení, neboť k 
tomu jsou ty nejlepší předpoklady.

Nejdřív sobec já, teď sobec ty. Ať hezky vidím, jaké to je, 
viď? A budeme sobci navěky. Amen.

Tudy ale přeci cesta nevede...
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Čekání na Godota
25. června 2013 v 19:14 | Tom 
Nevím, co mě to potkalo za období, že mám najednou chuť na
všechno kašlat.
Přitom to vypadalo, že manželku pustím k vodě, že budu 
šťastný za každý druhý víkend s dcerkou, a že začínám být 
nad věcí, v pohodě a dokonce jsem začal i v klidu usínat. 
Najednou je všechno jinak a vrací mě to zpátky, aniž bych 
chtěl a i přesto, že se tomu bráním. Čekám, že mě to během 
dne přejde, jako to šlo předtím a takhle hrozné byly jen 
nedělní večery. Ale nepřechází to. A já nevím proč.

Začínám se zase v noci děsit, hledat po tmě manželku, jsem 
celý den otrávený, když se dozvím, že nemůžu vyzvednout 
Kačenku proto, že jí má dnes babička a tak má představa, že jí
budu mít kdy chci, je utopie.

Během sprchování mi do hlavy vlétla jedna z nejhnusnějších 
myšlenek, se kterou si nedokážu poradit. Že jednou bude mít 
Kačenka doma každý den druhého tátu, který se jí bude 
věnovat, který jí bude číst před spaním, hrát si s ní a všechno 
krásné, co jsem měl ve svém životě prožívat já, bude prožívat 
někdo, kdo k ní přijde jako slepý k houslím.

Všechno je tak beznadějné!
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Všechno!

Nenapadá mě žádná představa budoucnosti, která by byla 
reálná a těšila mě.
Jsou to jen samé nereálné představy, které bych měl pustit z 
hlavy, ale neumím té své palici poručit.

A tak tu plácám a čekám na Godota.
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Chlupaté punčocháče
25. června 2013 v 19:36 | Tom 
A teď zase tak trošku něco k tématu. Jubilejní letošní 100. 
článek tohoto blogu :) Tohle se totiž nedá přehlédnout :)
A aspoň tu zapadnou ty předchozí články do pozadí.

Chlupaté punčocháče mají ženy ochránit před útokem 
úchylů... (To je asi jediný důvod, který mohl výrobce vůbec 
vymyslet, aby si to někdo koupil! :) Tedy, napadá mě ale, že 
jako každá MtF (a určitě i mnoho žen) zbožňuje tuhle 
vyloženě ženskou záležitost (myslím tu hebkou úžasnou 
variantu bez chlupů), teď tato varianta zase může pomoci i 
naopak všem FtM!
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Zatímco ženy a MtF řeknou: "Fuuuuuj!", někteří řeknou:
"Hurááá!"

Líbil se mi článek na idnes.cz "Bizarní móda: kabát z chlupů",
kde se píše o tom, že britská potravinářská společnost Arla se 
rozhodla propagovat nový mléčný nápoj pro muže (co to je???
:). Nechala vyrobit kabát z mužských chlupů z hrudi. Kromě
reklamy na nový produkt prý bojuje také proti vyholování 
hrudníků u britských mužů.
Cena kabátu je 75 tisíc korun, výroba trvala 200 hodin a 
pracovala na něm čtveřice návrhářů.

Více než milion pramenů chlupů pochází z mužských 
hrudníků. Právě ty byly také důvodem pro tuto reklamu. Jde o
protest proti šířícímu se zjemňování britských mužů, kteří si 
stále častěji vyholují hrudníky.
"Objednali jsme si kabát Man-Fur jako poslední varování pro 
muže v naší zemi (Británie). Je to způsob, jak jim dodat 
odvahu, aby se vrátili k hodnotám sebejistého mužného muže 
minulých let, který by se nonšalantně vysmál do obličeje 
nepříznivé době a byl hrdý na svou mužnost," řekl mluvčí 
výrobce nápojů Wing-Co. pro magazín The Inquisitr.

Podle mě zajímavá akce, ale myslím si, že tenhle jev 
zjemňování mužů zadržet nejde. Osobně mi zjemňování mužů
nevadí. Je ale vidět, že se téma ženskosti a mužnosti bude 
řešit pořád.
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Líbí se chlupatý kabátek? :)

Nedalo mi to a vypátral jsem, o který mléčný nápoj pro muže 
jde:
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Má vysoký obsah proteinů (o 40 % více než jiné čokoládová 
mléka), balení je 500ml, stojí 1 GBP (asi 32 Kč) a má 
prodejní slogan: "Mužné čokoládové mléko pro muže s 
přídavkem muže."
Vrrr! :)

Jak by asi chutnalo "Ženské čokoládové mléko pro ženy s 
přídavkem ženy"? :)
Mňaaau! :)
Možná bychom se divili, kolik mužů by si ho kupovalo...
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Zničení 2. můry
26. června 2013 v 20:13 | Tom 
Tento článek navazuje na článek "Zničení 1. můry" z 
22.2.2013.

Tenkrát jsem napsal:
"Je to jako taková hra. Schválně, jestli se mi jednou podaří 
zabít všechny tři. Jeden boj skončil a s velkým štěstím, které 
bojovník potřebuje, je jedna z mých tří černých můr, které mi 
nedají spát, zničena."

Tenkrát v únoru jsem mou první noční můrou myslel práci, 
která byla nesmírně stresující, za málo peněz a nemohl jsem 
kvůli ní spát ani žít a do toho mě děsily ještě dvě zbývající 
noční můry...

Paradoxně zničení té první můry bylo kontraproduktivní, 
protože tím, že byla zahubena, se druhá stala můrou ještě 
větší... Takže jsem potřeboval štěstí...

To štěstí jsem měl a přeji si, abych ho měl dál. Protože práce, 
kterou se mi podařilo získat, se mi líbí a nepřiměřeně mě 
nestresuje. A otevřela mi dveře ke zničení téhle druhé můry...

Druhou noční můrou byl tenhle byt, který chtěla manželka 
prodat, neustále na mě naléhala a mojí změnou práce od 
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1.3.13 (čili obrovským krokem do nejistoty) jsem o tohle 
krásné a milované místo mohl přijít. Neustále mi bylo 
připomínáno, jak žijí v jednom malém pokoji v domě mé 
tchýně a doslova bydlí mezi krabicemi ve stísněných 
podmínkách. Nikoho jsem z našeho bytu nevyháněl. Byl jsem 
to já, kdo byl vyhnán a za týden po mém odchodu k mamce 
jste tenhle byt opustily, aniž bych o tom věděl. Odvedla jsi mi 
Kačenku 16 km odsud a já už jí nemohl vídat denně. Z bytu, 
který jsem byl připravený nechat pro vás, aniž bych po tobě 
chtěl vyplatit půlku. Měl jsem tenkrát domluvený podnájem a 
byl šťastný, že budete blízko. Půl roku jsme platili prázdný 
byt a neskutečně strašně moc ses na mě naštvala, když jsem se
v listopadu rozhodl do prázdného bytu vrátit a zase tu žít...

Už o tenhle byt nepřijdu. Je to pár hodin, co mi byl úvěr 
schválen. 4měsíční boj s bankami skončil. Protože existují 
banky, se kterými bojovat nemusíte, neboť nejsou vašimi 
protivníky, ale spojenci. (např. Raiffeisen stavební 
spořitelna :). Měl jsem štěstí na lidi, kteří mi byli ochotni 
pomoct. Protože když jsem Raiffku oslovil poprvé, její 
manažer mě odpálkoval větou: "Ke schválení úvěru je nutný 
minimální čistý příjem 25 tisíc!" Což jsem samozřejmě 
neměl. A víc se se mnou nebavil. Tatáž firma, ale jiní lidé jo a 
je to :) Prostě štěstí :) Nenechte se odbýt. Vždycky to nějak 
jde...

Červen 2013 - Zničení 2. můry 407



A je taky konečně čas zbavit se mé banky, která mě zradila a 
ještě mě krutě obírá o peníze nehoráznými poplatky za 
všechno... (ČS)

V pátek si jedu pro Kačenku a budu jí konečně moci s jistotou
a radostí říct, že nám tenhle byt zůstane... že až bude větší, 
vybavíme spolu její pokojíček, koupím jí postýlku a všecko, 
co tam bude chtít. Bude to náš byteček a už nikdo nikdy nám 
ho nevezme. Bude skákat radostí a já s ní.

Strašně jsem si oddechl. Další můra je pryč, i když bych byl 
mnohem radši, kdybych ty velké peníze nevyhazoval oknem, 
ale dával je rodině, protože byt měl být koncem roku splacený
a pak jsme si měli krásně žít bez dluhů. Co všechno jsme za ty
desetitisíce mohli mít? Dal bych vám všechno.

Stává se ze mě homo hypotecus na celý život... Tedy něco, co 
jsem vždycky odsuzoval a nechtěl se do toho nikdy pouštět, 
ale ze zoufalství nebyla jiná možnost.

A zase ta pseudoradost. Tím, že získávám polovinu bytu mé 
manželky, vyřeším její (i Kačenky) otázku bydlení a manželka
bude konečně spokojená, ale tím se mé šance na návrat 
manželky ještě víc vzdalují...

Zbývá mi tedy už jen poslední noční můra - největší ze všech 
tří a tím je nepřítomnost mé dcerky a manželky.
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Ale pořád lepší jedna můra, než dvě... (nebo padesát!)
I když je jedno, jestli vás budí deset můr nebo jedna. Klidný 
spánek se nekoná... Musíte tu havěť zabít všechnu! A 
rozhodně to za další 4 měsíce nebude...

Jen tak jsem si zadal do googlu "homo hypotecus" a vyskočil 
mi blog Esterky - maminky malých dětí a manželky jednoho 
manžela.

V článku "Tak v novém..." píše moc hezky o svém manželovi:

"Oba jsme s mužem přišli o práci, kterou jsme dělali společně 
víc než deset let. Bylo to o to horší, že jsme zároveň přišli o 

Červen 2013 - Zničení 2. můry 409

http://hester.blog.cz/1001/tak-v-novem


kamaráda, který byl shodou okolností náš šéf... Bohužel se 
během posledního roku stal obětí jevu, který někdo v Reflexu 
popsal jako Homo hypotecus...
Ale... nějak bude a já pořád věřím tomu, že líp. Že jsou to 
prostě další otevřené dveře, další výzva. Muž už se z pocitů 
zrady a deprese pomalu zberchává [= "vzpamatovává" v 
českobudějovičtině]. Ale zasadilo mu to ránu řádnou. Já jsem 
doma s miminem, takže mám ještě oddychový čas, co se 
hledání nového uplatnění týče, ale on musí v pětačtyřiceti 
začínat zase od nuly.
Ale mám radost. Mám radost, že je můj muž pořád ještě chlap
s "koulema". Že dá přednost nejistotě a novým začátkům před
vlezdoprdelstvím. Že je čestný a nenechá se manipulovat. A 
že se nenechal zatáhnout do toho, aby lidem, kteří pro nás 
dlouhou dobu pracovali, nakonec lhal v zájmu ušetření 
několika tisíc..."

Chtěl bych, aby o mě taky jednou (jakákoliv) manželka takhle
mluvila. A měli jsme kopu dětí a všechno bysme zvládli, 
protože bychom na to byli dva (+ děti).

Jdu se vysprchovat s gelem s bobkovým listem, udělat rooibos
s vanilkou, toustíky s hruškovou marmeládou a mrknout na 
Farmáře, co hledá ženu...
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Červenec 2013

Útěky
1. července 2013 v 21:48 | Tom 
Proč tu sedím? A proč tu svými osmnácti podpisy strvrzuji, že
celý můj život budu platit za něco, co už bylo naše? Dívám se 
na své podpisy a stohy papírů, díky kterým se moje Kačenka 
bude už vždycky vracet k tátovi "domů". A její radost z toho 
všeho je i mojí radostí. Ale proč tohle první červencové 
odpoledne trávím v téhle tmavé kanceláři, místo venku na 
hřišti se svojí dcerkou?
Může za to mé jediné rozhodnutí před rokem. Jedno jediné 
rozhodnutí, které mě dostrkalo sem k těmto podpisům. Jediné 
rozhodnutí, které mě vyhodilo z rovnováhy, která byla 
vytvořena štěstím, po kterém jsem tolik let toužil - a měl 
téměř všechno, co jsem potřeboval.

Dnešek není dobrý den. Další den, kdy nenávidím Terezu za 
to, že jsem tu teď sám. Že nemám koho obejmout, protože 
dnes umřela naše 10tiletá kočička Mášenka. Byla s námi od 
samého začátku a prošla si vším od matrace na zemi v malém 
bytě na druhé straně města až po tenhle velký byt a Kačenku v
něm. Byla symbolem naší lásky.
Když jsi mi to volala a já slyšel slzy ve Tvých očích, nechtěl 
jsem to položit. Věděl jsem, že jakmile skončí tenhle 
rozhovor, že na všechno zůstanu sám. A taky že jo.
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Jediné, co mi odvádí myšlenky je práce. Ale jsou momenty, 
kdy i tam nenápadně vlétneš, až mě celého polije horko. Jako 
každou noc, kdy se probudím v úplně mokrém pyžamu, je mi 
blbě a všude jen tma a nikde nikdo. Ani ta kočička u mě 
neleží schoulená do klubíčka, abych jí pohladil, ona se 
protáhla, oddychla a uklidnila mě svým vrněním, že je vše 
vpořádku.

Už nikdy nebude nic vpořádku!

A já musím všechen ten smutek vylít tady, protože jinak mě 
čeká další strašná noc.

Ale je tu přeci jen něco, na co se těším. Koncem července 
máme 14tidenní celozávodní dovolenou a Kačenku budu smět
mít oba týdny! Neuvěřitelně strašně moc se těším! Mám 
naplánovaných tolik výletů! I vícedenních! Už žádné honění 
rychle rychle pohrát, rychle něco nakreslit, uvařit, pozdě večer
do postele a v neděli zase pryč. 14 dní, k jejichž dokonalosti 
bude chybět jen naše maminka, ale věřím, že na to nebude čas
myslet.
V sobotu byla Kačenka tak nadšená! Užili jsme si spolu 
městské slavnosti a kromě atrakcí si prošla i "10 barevných 
zastavení" pro děti. Zabubnovala si na africký bubínek s dětmi
a na dalším stanovišti správně uhádla bylinku, za kterou 
dostala meduňku, se kterou jsme šli k "čajovému" stanovišti, 
kde si děti klekly na koberec a vařily opravdový čaj! Paní 
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nasypala různé čaje do misek, dala dětem přivonět a pak už 
bylo jen na nich, jaký čaj namíchají. Do připravené směsi 
otrhaly meduňku a paní to pak zalila horkou vodou. Když mi 
ten čaj přinesla nadšeně ochutnat, byl jsem tou vůní úplně 
okouzlený. Dala tam totiž největší část černého čaje s esencí 
růží. Tak krásně voněl! Kačenka vypila půlku a zbytek 
nechala vypít mě. Šel jsem se té paní zeptat, co je to za čaj, že
je tak dobrý a ona mi odpověděla: "Je tak dobrý, protože Vám
ho namíchala ona!" Usmála se a ukázala na Kačenku :)

Každá minuta, kdy mám svojí dceru u sebe, je tak úžasným 
zážitkem!
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Ona je ten důvod, proč miluji život.
Žádný jiný smysl nenacházím.
Tahle žena mě nikdy neopustí jen proto, že jí řeknu, že se chci
stát ženou. Nemůže se se mnou rozvést a mojí dcerou bude 
navždycky.

V sobotu jsem měl ještě jeden příjemný zážitek. Úplně z 
ničeho nic, aniž bych to plánoval, jsem se zadíval jedné slečně
do jejích krásných očí a ona necukla. Nemohl jsem si pomoct.
Hrozně mě její pohled přitahoval a jak jsme se tak na sebe 
mlčky s úsměvem dívali, bylo mi krásně. Jakoby v tu chvíli 
ani neexistoval čas. Všechno kolem se zastavilo a střed 
vesmíru byl právě tady. Co se jí asi honilo hlavou? :) Takové 
pohledy cítíte na celém těle. Je v nich obrovská síla a řeknou 
toho víc než tisíc slov. Jenže ono by to asi občas těch pár slov 
chtělo :/ Takhle se s prvním ucuknutím přerušil tok té 
nekonečné síly a každý jsme museli jít svou vlastní cestou. 
Nebyla to pokladní z Kauflandu, abych si přečetl její jméno 
na plášti. Podařilo se mi pak doma na netu jen vypátrat, že to 
byla dcera jedné pedagožky výtvarné školy. Ale víc nic. A tak 
jsem si řekl:

Mám-li jí ještě někdy potkat, pak jí potkám.

Už několik měsíců jsem měl v hlavě jedno místo, kde jsme 
byli s manželkou před jedenácti lety na dovolené. Starou 
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červenou škodovkou, ještě bez navigace jen s papírovým 
autoatlasem a modrým stanem. To místo bylo moc hezké a 
když jsem včera vezl mamku k tetě na Vysočinu, musel jsem 
se tam zajet podívat. Kemp v nadmořské výšce skoro 700 
m.n.m. u nádherného rybníka Sykovec mezi smrky a 
borovicemi...

Vůbec nic se tam nezměnilo. 
Ještě pořád tam bylo naše 
ohniště, slunce zapadající 
nad rybníkem a stromy, které
si pamatují naše kroky, naše 
hlasy i strach pod stanem v 
ukrutné bouřce. O to to byl 
větší zážitek, protože jsme 
sem zabloudili náhodou. V 
kempu poblíž vodní nádrže 
Vír, kam jsme totiž měli 
původně namířeno, bylo 
ubytovaných několik škol a 
nebylo tam už místo. Tak 
jsme jeli dál...
Taky byl červen, ale teď mi 

doopravdy mrzly ruce, jak foukal ledový vítr. Asi chtěl, abych
tu moc dlouho nebyl. Bylo skoro pět odpoledne, ale mě se 
pryč nechtělo. Ráno jsem měl vstávat do práce a přede mnou 
250 km.
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Věci se mají napravovat tam, kde se pokazily.
A tak nevím, co tady dělám.
Snažil jsem se je napravit, jak nejlépe jsem dovedl, ale není o 
to zájem.

Pořád se to opakuje.

Sedím na břehu rybníka a čekám, kdy se vrátíš z umývárny, 
abych rozestlal spacáky... ale ty nepřicházíš. Stmívá se. Mám 
strach. Strach o tebe.
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Pořád a pořád
2. července 2013 v 17:01 | Tom 

Pořád mě tak strašně moc nenávidíš!

A jsi tak naštvaná, že samou naštvaností nevnímáš to dobré,
co Ti život nabízí.

Taky už bych rád přestal mít důvod tenhle blog psát...
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Nečekanost a spontánnost
5. července 2013 v 19:56 | Tom 
Některé lidi, které potkáte a zjistíte, že jste naladění na 
stejnou vlnu, Vám mohou za pár let připravit moc milá 
překvapení! :) A to je jedna z věcí, která se mi na životě líbí. 
Ta nečekanost, spontánnost a bezprostřednost některých 
okamžiků. Je na nás, jak s nimi naložíme. Tak přece nebudu 
sedět doma! :)

Už jsem pochopil Simču z Teplic, která tak ráda jezdí na 
koncerty a všechny možné kulturní akce. Během nich totiž 
zapomínáte, že jste sami a vychutnáváte si tu sladkou 
přítomnost, která vám je jako jediná schopná dát klid. A úplně
nejlepší jsou ty akce nečekané a neplánované.

A proto zítra vyrážím na zakončení Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech.

Protože je tam hezky, protože jsou tam lidé, protože je léto, 
protože je tam úžasná atmosféra, protože jsem to 
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neplánoval :) a vždycky jsem se tam chtěl mezi ty filmové 
fanoušky podívat. A taky proto, že nemám Kačenku, i když 
jsem moc aspoň na jeden den chtěl a jsem tu pořád sám...

Moc se těším na Kačku z Prahy, se kterou se tak potkám. To 
ona v tom má prsty. Kačka je vysloveně kamarádka Terezy z 
minulosti :) Ale jede za ní Tom. 
Děkuju ti! (Nebo vlastně tvojí mamince, když s tebou nejela, i
když jste měly dvoje lístky :) Jupííí! Copak jde takové milé 
pozvání odmítnout?

Nejradši bych těch 160 km absolvoval ještě teď večer, když 
musíš do kina s dvěma lístky sama...
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Jako v pohádce
7. července 2013 v 20:23 | Tom |  Cesty 
Byla to jedna z nejhezčích sobot za poslední roky.
Tušil jsem, že to tak bude už když mi přišla ta hezká sms s 
pozváním, protože přišla od člověka, kterého mám rád.
Ještě teď mám v sobě tu atmosféru a také před kouzelnou 
brankou jako z pohádky jedno objetí, které je pro někoho 
možná naprosto běžným úkonem, ale pro mě stejně jako celý 
den i večer až do půlnoci se všemi těmi pohledy, úsměvy a 
rozhovory tím nejmilejším a nejsilnějším zážitkem, pro které 
se mi líbí žít.

Děkuji ti, Kačko.
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Červený koberec
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I takové jsou Karlovy Vary.
Tajemná a kouzelná branka, která opravdu není obyčejnou

brankou...
...jakobychom najednou ani nebyli v centru města plného

bavících se lidí,
kamer a světel reflektorů,
Nejsme v nějaké pohádce?

Jsme :)

Vím, že se z té pohádky musím probudit, protože zítra začíná
zase realita.
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Ale už navždy ta realita bude pozměněná a ovlivněná touto
sobotou.

A také vím, že podobné pohádky můžeme my lidé prožívat i
několikrát.
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Bojím se usnout
8. července 2013 v 20:18 | Tom 
Nechápu, jak po tak krásném víkendu plném intenzivních 
zážitků a radosti z přítomnosti vedle jedné z nejmilejších 
človíčků v mém okolí za poslední roky se mi večer podaří 
usnout a celou noc mě budou děsit sny o mé ženě.

Už když jsem polospal, dostal jsem pocit, který občas mívám.
Že jsem po autonehodě v kómatu a to, co prožívám, není 
realita.
Že má manželka chodí do nemocnice, kde ležím a ví, že cítím 
její přítomnost. Drží mě za ruku a přeje si, abych se už 
probudil. A já cítím, že se to už brzy stane, protože cítím její 
lásku. Otevřu jednou oči a ona bude stát přede mnou.
Tohle všechno není skutečnost. Ani tenhle blog, má práce, 
sobotní Karlovy Vary... a vy všichni neexistujete. Jste jen 
výplodem mé fantazie v mé pochroumané hlavě.
Co když to tak je?
Občas se mi stává, že před usnutím vidím před sebou 
silnici...bílé ubíhající pruhy, stromy, domy... a pak tmu a ležím
a čekám. Všude je ticho, jen slyším nějaký vzdálený hukot a 
hlasy, kterým nerozumím.
A pak ten pocit, kdy se chci strašně moc probudit, ale ono to 
nejde...
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Všechno Ti to jednou budu vyprávět a možná o tom začnu 
psát blog... Tohle už nechci nikdy zažít.

Po pocitech z kómatu mě celou noc pronásledovaly sny, ve 
kterých jsem běhal za ženou, které to nesmírně slušelo, ale 
motal se kolem ní ošklivý velký zarostlý chlap s brýlemi, 
kterého ona provokovala. Snažil jsem se o ní, ale čím víc jsem
se snažil, tím víc provokovala svého nového obdivovatele a 
ten mě bránil v přístupu k ní. Smála se, byla veselá a bylo 
vidět, že nemá vůbec žádné starosti. Zato já byl vyděšený 
strachy, že jí ten muž ublíží a ten pocit ve mě zůstal celý den. 
Ale naštěstí jsem se ráno zabrzdil v pokusu o tom napsat jí to 
do mailu.
Před odchodem z práce mi přišla sms, že se staví v bytě 
(neříká doma) zase pro nějaké krabice...
Přijel jsem domů a nevěděl jsem, co dělat. Tak strašně rád 
bych jí objal! Ona je prostě nejkrásnější žena na téhle planetě.
Což by bylo za normálních okolností plus a zárukou, že se mi 
nikdy líbit nepřestane, ale teď je to přítěž, která mi brání se od
ní odpoutat. (Proč jen není hnusná!?)

Každou minutu jsem cítil, že se jednou vrátí. Prostě to vím. 
Že jednou to tak opravdu dopadne, protože neexistuje žádná 
jiná možnost. Jen se musí dostat do přirozené fáze, ve které si 
to uvědomí, protože teď o tom nepřemýšlí. Musí si ty krabice 
sbalit, musí si koupit nový byt, musí se v něm zabydlet... a 
možná si musí najít i nového partnera... ale pak to přijde. 
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Uklidnila mě, že nikoho nemá a ani po nikom netouží, takže 
můžu klidně spát.

Bylo to tak příjemné stát s ní zase v těsné blízkosti ve výtahu, 
cítit její vůni a poslouchat její hlas, který nezněl vůbec 
naštvaně ani nenávistně...

Vzpomněl jsem si na "Dohasínající plamínky". Zážitek, který 
se úplně vymykal všemu a který mi dokázal, že umím na svou
ženu zapomenout. Alespoň krátkodobě. Ale jakmile se objeví 
a nezaujme svůj bojovný postoj, ztrácím hlavu.

S Kačkou z Prahy (a z Varů :) jsme v sobotu probrali leccos. 
Bylo to tak fajn. Některé věci jsem prostě potřeboval slyšet a 
dá se vlastně říct, že mi dodala sebevědomí. Je to moc hezká 
holka, holky! ;)
Tak uvidíme, jak se s tím, co mi poradila, v budoucnu poperu.

Bojím se ale usnout.

Nebo probudit?

Na TV Barrandov je právě 26. díl Majora Zemana - Studna. 
To je snad povinnost to shlédnout! :) Jdu se bát zase chvíli 
něčeho jiného než vlastních nočních děsů.
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Potřebují muži ženy?
15. července 2013 v 20:42 | Tom 
Když mi neustále někdo říká, jak mi závidí, že mám byt sám 
pro sebe, že nemusím poslouchat, co nakoupit, že si rozhoduji
sám o svém čase i životě, že dělám jen to, co chci já a že je 
vlastně fajn být sám "bez ženských"... když mi to říkají muži 
v šesti-, osmi-, desetiletých vztazích, kteří s jiskrou v očích 
vyslovují slovo "svoboda", je na čase asi změnit svůj pohled 
na můj život. To jsou prostě chlapi.
Štve mě, jak pořád všude hledám holku. Jakoby to byl můj 
celoživotní cíl. Jo, vzpomínám si na chvíle, kdy jsem chtěl být
aspoň chvíli sám... ale jen chvíli! Nikdy bych svobodu za 
rodinu nevyměnil.
Jenže všichni (muži) hovoří tak jasně a nadšeně, že si chci 
také vsugerovat, že žít sám je správné, že nepotřebuji ženy 
(ani muže), že nepotřebuji uklizený byt, starat se o sebe, mít 
starost o někoho dalšího, dobré teplé večeře, objetí, sex... 
povídání před spaním, společné čaje, výlety, dovolené, sdílení 
radosti ze života.
Vidím toho tolik hezkého na společném životě, vzpomínám si 
na tolik krásného a příjemného a vím, že se tomu nemůže nic 
vyrovnat, ale říkají mi, jak se mám... nebo jak se mám mít, ale
já se tak nemám!
Je na čase se tak mít!
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Je na čase se neholit, je na čase zarůst, kašlat na úklid, kašlat 
na všechno, co mělo až dosud v životě smysl, co činilo z 
tohoto života urovnaný "komínek" košil v bytě s utřeným 
prachem a vysátým kobercem. Nač mít řád? A rituály? K 
čemu je dobré vypadat dobře? K čemu je to všechno?

Pokud by muži nepotřebovali ženy, pak by s nimi nebyli. Ale 
oni s nimi jsou. Musí to být tedy něco, co je potřeba, přestože 
pak říkají lidem jako jsem já, že jim závidí tu "svobodu". 
Odpovídám jim, že si to rád vyměním. Že jim dám svoji 
svobodu za rodinné štěstí, nákupy k večeři, koupání dětí a 
čtením pohádek před spaním...

Ale to si pořád neodopovídám na otázku: Potřebují muži 
ženy?

Na co je vlastně potřebují? Na rozmnožování? Na teplé 
večeře?

Podle mě jen proto, že ve dvou se to lépe táhne. Podvědomě 
cítíme potřebu se na stáří zajistit. Děláme to, co dělají ostatní. 
Ženíme se, máme děti, máme rodiny a naše děti mají děti. Tak
proč když to máme, začínáme toužit po svobodě? Už nikdy 
svobodní nebudeme. Ale to není nevýhoda. To je výhoda!

Měl bych změnit svůj pohled na svět.
Měl bych víc smrdět.
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Měl bych si přestat uklízet ponožky.
Měl bych pít víc alkoholu.
Měl bych začít kouřit.
Měl bych se nestarat o druhé.
Měl bych se občas chovat hnusně.

Můžu dělat cokoliv.

Protože ať zůstanu tím, kým jsem nebo se změním, výsledek 
bude pořád stejný.

Má manželka mě opustila i když (nebo právě proto, že) 
uklízím, starám se o rodinu, nikoho nebiju, nekradu, 
nekouřím, nepiju. Ani té nevěry jsem nebyl schopný.

Nevidím v těch dvou postavách rozdíl. A tak hledám štěstí 
jinde. Mám vztek, že ač se člověk sebevíc snaží být dobrým 
manželem, stejně skončí sám. Logicky potom dojde k závěru, 
zda to má smysl.

Logika mi není blízká, ale tohle si spočítá kde kdo.

Když vidím některé páry, když vidím ty zanedbané muže, co 
nic neřeší - a přesto mají hezkou partnerku... tak proč se 
vlastně snažit? O co já se pořád snažím?
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Už jednou jsem si řekl, že na holky kašlu. Ale stejně po nich 
pořád koukám. Já ale po nich nechci koukat. Já se chci od 
toho všeho odprostit. Netrápit se tím, že jsem sám a užívat si 
tedy té svobody, jak všichni říkají, co je tak úžasná...

Je tu truc a je to vztek. Ale třeba mi to pomůže.

Ať si všechny hezké holky rozeberou ostatní, ať si je klidně 
všichni sežerou!
Unavuje mě, jak jsou všechny obsazené (nebo zadané), jak 
jsou všechny nedostupné, jak jsou všechny přehlížející a ta 
moje bublina, ve které žiju, se jim na hony vzdaluje. 
Nehodlám trávit roky dennodenním hledáním. Otravuje mě, 
jak se každý den koukám na facebook nebo na badoo, kde 
jsem předtím někoho oslovil. Nikdy mi žádná neodpoví. A 
když odpoví, tak je zadaná. Pořád dokola. K čemu to hledání 
je? Ona tu někde na světě chodí minimálně jedna, která by 
stála za život po jejím boku a které bych dal cokoliv, ale chce 
se mi to vzdát. Ona si mě nenajde a mnou oslovených tisíc 
žen a dívek odráží jen tu čím dál menší pravděpodobnost, že 
na tu pravou jednou narazím.

Líbilo se mi, když můj život měl řád a smysl. Myslel jsem si, 
že muži potřebují ženy. Cítil jsem to tak. Život mi bere iluze. 
A vlastně i ten smysl.

Ať je ze mě klidně poustevník.
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Žádná změna to nebude.

Bude to spíš vysvobození.
Konec.
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Nechápu, nerozumím, nepochopím
21. července 2013 v 13:51 | Tom 
Už dvakrát se mi v životě stalo, že jsem celou noc spal s 
holkou (myšleno vedle ní v nejbližší možné blízkosti), ale k 
ničemu nedošlo a ta dotyčná pak se mnou přestala 
komunikovat, přestože jsem situaci vyhodnotil vhodnejší bez 
sexu. Asi to špatně vyhodnocuju. Proč o tom píšu. Možná 
takhle špatně vyhodnocuju většinu impulsů a to bude ten 
problém.
A dnes navíc ponocuju. Budou 4 ráno. Nemůžu spát. Pořád mi
v hlavě létají myšlenky na mojí ženu a Kačenku, se kterou teď
budeme spolu dva týdny na prázdninách.
Ale bez maminky...
Píšu sice z postele, ale nad obzorem už svítá...

Je čas prázdnin, léto, začíná mi 14tidenní dovolená a i když je
dnes neděle, je to poprvé naopak - to ty mi budeš předávat 
navečer Kačenku, aby byla se mnou! Když bude chtít, celých 
14dní! Nemůžu se jí dočkat. Ale současně mám i strach. Jsem 
na ní sám a to znamená, že jsem jediný, kdo na ní musí dávat 
pozor 24 hodin denně celých 14 dní. Je ještě malá. Chtěl bych
s ní jet k moři - aspoň na pár dní, aby ho viděla. Ale zase sám!
12 hodin v autě, kde ona sedí sama a nemá jí kdo podat 
pitíčko, nemá jí kdo chytnou za ručičku, když se něčeho lekne
a kdyby jí začlo být špatně uprostřed pole v noci, tak musím 
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zastavit a nemůžu dojet do nejbližšího města, protože jí budu 
muset utěšovat.
Když jí k moři nevezmu (ale zůstaneme jen u naplánovaných 
výletů tady), můžu taky čekat ještě několik let a moje dcera 
moře jako dítě vůbec nemusí vidět! Dítě vnímá svět jinýma 
očima, má radost z jiných věcí, používá své smysly ještě jinak
a já můžu čekat, až bude dospělá a k moři si pojede sama? I 
jako teenager si to moře užije jinak.
Jo, svobodné maminy tohle řeší denně. (Ty ne, ty máš v domě 
babičku, dědu, ségru... Když potřebuješ, na chvilku Káťu 
vždycky někdo pohlídá). Když je Kačenka u mě a chci pro 
něco skočit do obchodu, tak jí nemůžu nechat samotnou. 
Oblékám jí, nechce se jí, za deset minut jsme zpátky, ale být 
sám znamená být 24 hodin v pozoru. Když bude špatně mě, 
tak to bude ještě horší. Mám z toho strach. Ale ten mě nemůže
ovládnout. To bych s ní nic během prázdnin neprožil.

Měli bysme být rodina. Měli bysme být spolu a trávit čas taky
spolu. Jsou dovolené, sluníčko, modrá obloha.

Udělal jsem všechno proto, aby ses mohla vrátit. Odstranil 
jsem všechny překážky, všechno je zase jako dřív, snažil jsem 
se, psal ti dopisy, nikdy jsem se k tobě nechoval ošklivě, 
bojoval jsem o tebe... pořád se mi líbíš, mám tě rád a Kačenku
taky, nabízím ti toho tolik... Vytvořil jsem ideální podmínky 
pro rodinu, pro život nás třech. Poslední můj zoufalý pokus 
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byla ta květina na silnici. Malý kvítek Kačenka. Zbylé dva ty 
a já. Vyrůstající z jednoho stonku. To je rodina.
Nerozešli jsme se spolu po měsíci. Bylo to 12 let. A většinu 
těch let nám to klapalo. Kde je napsáno, že to nemůže znovu 
vyjít? Kde lidé berou tu jistotu, že když něco skončí, tak to 
skončí? Vždyť o to teď máme větší šance. Máme tolik 
možností, jak to udělat jinak, domluvit se, rozhodnout se, 
obejmout se...

Ale ty se (promiň to slovo) zabedněně řítíš někam, kde 
všechno postrádá smysl, logiku, lásku, pocity jistoty, důvěry...
domov... Možná si to uvědomíš, až si ten svůj vysněný byt 
kupíš, až ho celý zařídíš a až najednou nebude kam jít, 
protože budeš v cíli. Já jsem denně ve vysněném bytě, který 
máme už celý zařízený a nemám kam jít dál. To proto myslím 
na vás, na rodinu, na všechno, co jsme vybudovali a co 
nemělo zničit jedno blbé rozhodnutí.

Je mi do breku, mám vztek, chce se mi řvát, mám pocit, že se 
zblázním, jak nic nepomáhá, jak nemůžu nic, jak nic na tebe 
nefunguje! Vůbec nic!

Všechno jsi to zazdila. Na několik let, na celý život, Kačence, 
mě i Tobě.

Nechápu, nerozumím, nepochopím!
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Srpen 2013

Blížící se konec
5. srpna 2013 v 1:55 | Tom 
Cítím, že se blíží konec psaní tohoto blogu.

Dnes mažu všechny fotky, na kterých tu jsem zobrazený a 
pokud to bude potřeba, nechám zmizet i tento blog, aby se 
propadl na věky do minulosti a s tím byla uzavřena kapitola, 
která mi vzala nesmírné množství energie, radosti a nadšení ze
života.

Je čas začít znovu, jinak, jinde a s někým, kdo mě bude 
milovat takového, jaký jsem.

A k tomu tento blog už potřeba není.

Ale než udělám tu definitivní tečku a budu mít 100% jistotu, 
kterou ještě nemám, budu pokračovat. Vše se totiž může ještě 
obrátit a vzít mi tuhle poslední šanci na lepší život...
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Končím
8. srpna 2013 v 0:50 | Tom 
Takže to vyšlo. :) Nemůžu tomu uvěřit!

Už není potřeba tento blog dále psát. Téma transsexuality už 
stejně poslední rok nebylo vůbec zmiňováno a původní důvod
(ulevit si od starostí) psaním článků o životě je minulostí.
Tohle je zničení třetí největší noční můry.
Je to konečně pryč. Konečně!!! (Žena se ke mě nevrátila, ale 
potkala mě zase láska v momentě, kdy jsem to s jejím 
hledáním zabalil.)

Všechny starosti jsou najednou malé, všechny sny nové a
velké a KONEČNĚ MI DOŠLO, ŽE

PŮVODNĚ NESNESITELNÝ KONEC MŮŽE ZNAMENAT
TAKÉ ZAČÁTEK NĚČEHO MNOHEM LEPŠÍHO.

Jak jsem si mohl myslet, že už mě nic hezkého nečeká?
Takový nesmysl!

Teď už jen překonat manželčinu paradoxní fázi (která
zákonitě nastane) a budoucnost je růžová.

Jsem tak šťastný.
Ten nejšťastnější muž na Zemi.

Srpen 2013 - Končím 436



Tento blog bude pravděpodobně asi smazán.
Měl by být, protože není dobré se vracet zpátky.
Na druhou stranu je tu spousta důležitých informací pro ty, 
kteří tápou.
Ale administrace blogu nedovoluje "znepřístupnění". Pouze 
výmaz.
Takže uvidím, jak s tím naložím.

Děkuji Vám za pozornost i za přízeň. Tohle byla etapa života, 
ke které bych se už nerad někdy vracel. Tlustá černá čára byla
nakreslena a život začíná hezky od začátku...

Srpen 2013 - Končím 437



Září 2013

Rozcestí
27. září 2013 v 18:47 | Tom 
Nemůžeme si dávat pozor na to nedělat některé věci jen proto,
že nás v budoucnu jednou mohou pronásledovat. Do vztahu 
jdeme přeci s tím, že to bude věčné. Jenže pak se něco pokazí 
a máte tu najednou minulost (nejlépe několikaletou), které se 
nezbavíte. Bude Vás pořád pronásledovat. Všechno, ale úplně 
VŠECHNO, bude poznamenané lidmi, kteří do Vaší minulosti
patří, kterými jste se 12 let obklopovali a najednou jste 
vytržení z tohoto světa a máte jít do úplně jiného.

Asi to lidé dělají. Že po letech soužití s partnerem a 
následném rozchodu začínají nový život. Protože to by pak 
zůstávali všude jen ti osamělí. Ale podle mě to nejde. Ta 
minulost je všude.

Je krásné slunečné páteční odpoledne. Čekám na svojí novou 
holku jedoucí autem 80km, aby se mnou strávila víkend a 
která se na mě nesmírně těší. Mám taky radost. Naplňuje mě 
to. Dává mi všechno, co mi chybí. Jsem šťastný.

Ale už několik dní (přestože jsem si myslel, že už v psaní 
tohohle blogu nebudu pokračovat) přemýšlím o minulosti, 
přítomnosti i budoucnosti. A dnes to přeteklo :(
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Uklízím, aby se jí tu líbilo, ale u toho myslím na Kačenku, na 
ženu, na zahradu, na které teď možná jsou. Zaháním ty 
myšlenky. Nechci je. Přichází vždycky samovolně a nejsem 
schopný je ovlivnit. Čím víc je odháním, tím víc přichází. 
Vztekám se. Snažím se vrhnout se do nového života, kde je 
natažená dlaň, krásný domeček se zahradou, člověk s dobrým 
srdcem a dlouhými zlatými vlásky jako princezna... ideální 
stav. Až na to, že se mi pořád do myšlenek dere minulost. 
Pořád za mnou běží. Dlouho jsem si to nechtěl přiznat. Říkal 
jsem si, že rok po rozvodu to přeci musí už být za mnou... ale 
je to úplně jinak :(

Já teď stojím před rozcestím.

Jedna cesta vede směrem k novému životu. Úplně novému. 
Nové prostředí, nový domek, nová žena, nová rodina... nová 
práce!
Druhá cesta nevede nikam. Jsem tu ve svém rodišti mezi 
krásnými kopečky v bytě, o který jsem tak bojoval a který 
mám najednou z ničeho nic opustit, s polepenými obrázky, co 
kreslila Kačenka, s přáníčky s nápisy "pro tátu", s výhledem, 
do kterého jsme s Kačenkou pouštěli bublifuk, se vším, co 
jsem miloval a miluji a najednou to tu mám opustit...

Moje holka (jsme spolu teď dva měsíce) neví o tomhle blogu. 
Ví ale o mé minulosti téměř všechno. Pokud jednou na tenhle 
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blog narazí, tak by se až tak nic nedělo, ale bude tu tenhle 
článek. A ten tenhle vztah zabije. Ublíží a zradí všechny sny a 
plány :( Jenže já to sem musím napsat, protože vím, že 
jakmile mě něco začne v srdci a v myšlenkách hlodat, tak se 
to nelepší. Hromadí se to tam, až to nakonec vybouchne a 
stejně se to stane :(

Zdravé a přirozené by bylo jít dál. Tak strašně se těším, až 
přijede! Líbí se mi plánovat novou budoucnost. Ale proč teda 
sakra pořád nechci vyfouknout toho nafukovacího dinosaura, 
co ještě nafukovala žena? Proč nemůžu uklidit její osušku? 
Strhl jsem ze sebe řetízek, který mi dala jako první dárek v r. 
2000 a spolu se snubním prstýnkem, který jsem miloval, je 
prodal. Abych je měl nenávratně pryč, protože jsem si myslel, 
že je to správné jít dál. Neohlížet se.

Každý den si podvědomě kontroluji prst. Hledám řetízek na 
krku. A je mi strašně smutno, že už je nemám :(

Ale takhle to má žena chce. Chce, aby NEBYLO NIC!
Tohle je její varianta. Tu mi zvolila ona a mě nezbývá než jít 
dál. Komplikuje to život tolika lidem! Ne jen mě. Má to vliv 
na celé mé (a nejen mé) okolí. Jediné pitomé rozhodnutí.

Přijít o všechno, co bylo.
Ale mě to chybí! :(
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Strašně strašně strašně mě štve, že mám minulost, která mě 
pronásleduje :( Já asi nejsem schopný vztahu. Přitom ten je 
teď naprosto ideální. Všechno je tak, jak má. Já poučen z 
předchozích chyb říkám všechno otevřeně, chci být upřímný, 
nelžu, jsem pozorný... je mi s ní tak dobře. A když vidím, jak 
ona je šťastná! Nechci nikomu ubližovat. Myslel jsem si, jak 
to bude jednoduché. Tak proč není?

Říkám všechno otevřeně, ale tohle jí říct nemůžu :( A už jsem 
zase neupřímný :(

Minulou neděli, kdy jsem měl zrovna Kačenku (to je ona 
doma s mamkou, protože táta jim před pár měsíci umřel) jsem
se trápil tím, jak se trápí. Jak se nedokáže přenést přes to, že 
nemůžu být s ní. Ale já nemůžu dát 100% pozornosti oběma. 
Kačenku miluju! Ona je moje dcera! A tak to došlo tak 
daleko, že jsme v pondělí řešili, že se rozejdeme. Ne proto, že 
se nemilujeme, ale proto, že nevíme, jak dát dohromady 
společnou budoucnost! Nedovedl jsem si představit, jak to tu 
opouštím. Můj a Kačenky domov.

Budu mít nový 80km odsud v překrásném místě v Polabí. To 
je správná cesta! Tu chce moje žena! Ale já toho nejsem 
schopný :( Nedokázal bych tenhle byt prodat nebo se z něj 
stěhovat :( Odhodit tuhle pitomou kouli na noze :/
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Tak jsme se domluvili, že to budeme pomalu zkoušet dát 
dohromady i s Kačenkou, ale já na to nemám :( Mám 
Kačenku jen 4 dny v měsíci a potřebuju jí dát 100% 
pozornost. Na druhou stranu nemůžu svojí partnerku přeci 
házet na druhou kolej? :( Ale svojí dceru přeci taky ne! :( Před
rozvodem jsem bral Kačenku úplně normálně, ale teď, když jí 
mám jen 4 dny v měsíci se podvědomě snažím vtěsnat do těch
4 dní všechno to, co bych jí dával jinak v průběhu celého 
měsíce! Cítím se ochuzován o chvilky s ní, o její dětství, o 
drobnosti, když vypráví o školce, o vílách, o kočičkách...

To pondělí bylo strašné. Říkala mi pak, že se na to ptala své 
mamky a ta jí řekla, že kdyby si měla vybrat mezi partnerem a
svým dítětem, vždycky volí dítě. A já nevěděl, co dělat. Chtěl 
jsem zůstat v tomhle bytě, v tomhle městě, které mám rád. 
Tady jsem se narodil, vyrostl a tady mám rodinu. Chtěl jsem, 
abych Kačenku dál mohl vyzvedávat ve školce, abych jí za 20
min. dovezl domů, aby si hrála ve svém pokojíčku :(((

:((( Jsem na mrtvém bodě :( Já se z tohohle nikdy nevyhrabu :
( Pitomá minulost! Všecko, co miluju je v ní! Sebrali mi jí! 
Mojí vinou jsem o ní přišel. A ať se snažím sebevíc, ženu 
zpátky nemůžu dostat. Nechce ani, abych jí počkal před prací 
a jen si s ní o tom všem promluvil. Brání se tomu zuby nehty. 
Je tak ukrutně odhodlaná už nikdy se mnou nebýt, až mě děsí!

Takže co mám na výběr?
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Nový krásný život, ale bez toho, co jsem miloval v minulosti 
(Kačenku opustit nikdy nedokážu a ani to nikdy neudělám) 
nebo zkejsnu navěky v tomhle bytě a sám, protože nejsem 
schopný mít vztah. Protože mě má minulost stále táhne 
zpátky.

Kéž by tak existovala třetí možnost, že se vrátí zpátky žena i s
Kačenkou :( Že překousne právě tu nedávnou minulost, to 
ukvapené rozhodnutí, že zase změní svůj život, když už všem 
řekla, jak se vidí v novém bytě jen s Kačenkou.

Jak to, že se nechce vrátit?

Nerozumím tomu.

Tolik se snažím.

Tenhle článek jsem tu vyklopil bezmyšlenkovitě proto, že 
jsem si potřeboval ulevit. Tíží mě to.
Trápí mě, že se mnou žena nemluví. Že se nevrací. Že o tom 
ani nepřemýšlí. Proč o tom sakra nepřemýšlí? 
A taky to, že tím ubližuji někomu, kdo mě miluje a kdo pro 
mě taky moc znamená. Dovedl bych si s ní představit zbytek 
svého života. Ale ta minulost je pořád tady.

Září 2013 - Rozcestí 443



Kdybych si měl vybrat, jestli partnera nebo Kačenku, tak 
vždycky vyhraje Kačenka.

To znamená, že Káťa je na první koleji.

To znamená, že své současné partnerce lžu :(

A ačkoli jsem s ní šťastný, v momentě kdy s ní nejsem, je mi 
hrozně smutno.

Z toho všeho.

Ze života.
Z minulosti.
Z budoucnosti.

Chci tolik moc vyhovět ženě a jít si svou cestou. Byly mi k 
tomu nastaveny ideální podmínky. Lepší už to snad ani být 
nemůže! Chci se taky zbavit toho hrozného břemene a 
odprostit se od toho. Nepsat jí uprostřed noci, že se mi o ní 
zdálo :(

Cítím se relativně dobře. Díky své nové lásce.
Ale je mi zle z toho, že jí podvádím. Myšlenkami. Tolik bych 
jí chtěl dát všechno! Jít do toho naplno, což vždycky jdu.
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NIKDY NEPOCHOPÍM, PROČ SE KE MĚ MOJE ŽENA 
NEVRÁTILA.

Nikdy.

Za chvilku je tady můj nový mazlík. Usměvavý, natěšený, v 
páteční euforii a taky nadšený, že budeme spolu celý víkend. 
Cítím to stejně. Ale pak vystrčí růžky minulost a všechno se 
zboří :(

Hrozně se těším na Kačenku. V pondělí s ní budu celý den, 
budu jí hlídat, protože je zavřená školka.

Tohle je neřešitelné. Vím, že to letí do záhuby, ale pořád 
věřím, že se to všechno nějak dá udělat. A přitom neví vůbec 
nikdo jak.

Je mi hrozně smutno. Ale nesmím to teď dávat znát. 
Myslím na ní. Ale do toho mi skáčou myšlenky na Kačenku a 
na ženu, co asi teď dělají, co asi jedí, co Kačenka kreslí, jak 
žena voní...

V práci se všichni baví o dětech, o manželce, o kočičce, jak 
spí u nich na peřině, jako spávala Mášenka na té Tvé... taky 
chodila po vaně, když jsme tam byli spolu.

Proklínám sám sebe za tohle.
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Je potřeba jít dál, ale když ony se mi ty podrážky pořád lepí k 
zemi a nejde to :(

Já chci být táta mojí Kačenky.
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Říjen 2013

Útěk
7. října 2013 v 22:41 | Tereza 

Znám jednu cestu z reality.

Řeší všechny mé starosti, protože na ní žádné starosti
neexistují.

Není správná, ale nic neříkám a chybí mi důvod po ní nejít.

Jen mlčím.

Nic jiného už mi nezbylo.

Je tou jedinou jistotou, kterou mám.

Někteří lidé v takových situacích vezmou drogy, nebo
antidepresiva.

My máme výhodu.

Ač nechceme a nepotřebujeme,

můžeme
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sáhnout

po

žiletce...

...abychom měly...

úplně hladké nohy :)

Co je vlastně realita?

Ještě pořád čekám, že se probudím.
A vedle mě bude ležet manželka.
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A v pokojíčku Kačenka.

Nejprve šlo o život manželce,
potom Kačence...
Dopadlo to dobře,

ale stejně vás obě nemám. :(
Když jsme vešli na ARO v Motole a Kačenky první slůvka

byla "Máma! Táta!",
(ten okamžik mě pronásleduje všude)

přál jsem si, aby měla šťastné dětství...

Má Kačenka šťastné dětství?

Vím, že jen spím.

A vy n e e x i s t u j e t e . . .
Nic z tohohle neexistuje.

Akorát ten sen už je nějak moc dlouhej...
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Krejčovský metr
9. října 2013 v 23:41 | Tom 
Šel jsem se dnes ostříhat na 1 cm. Nebo vlastně jsem se tam 
dokopal. Ale potřeboval jsem koupit krejčovský metr (tím 
stahovacím kovovým se míry měří blbě). Takže když už jsem 
byl ve městě, chtěl jsem to mít za sebou. Nesnáším to u 
kadeřnice. Musím tam sedět a něco povídat. Bylo po páté 
odpoledne, takže ne každé kadeřnictví mělo otevřeno. Zašel 
jsem do prvního, kde měli do 18 h. Kadeřnice položila mobil 
se slovy "Počkej, já zavolám později." (Čili: Sakra, zase 
někdo votravuje! :)
Nikdo tam naštěstí nebyl. Řekl jsem, ať ty 4 cm zkrátí na 1-2 
cm. Že když se probudím, tak mi to nestojí! :) Což jí 
rozesmálo. A začal z ničeho nic povídat...
To je tím, že si nemám s kým popovídat. Probírat běžné věci, 
zážitky, nápady, komentovat počasí, politiku, lidi... Plácal 
jsem tam o všem možném, ale neměl jsem pocit, že mluvím o 
partnerce. Jo, říkal jsem, že přemýšlím o zvířeti do bytu, 
protože jsem včera hledal na internetu, jestli je dobré mít 
jednu kočičku nebo dvě, aby jí nebylo přes den samotné 
smutno.
Na to mi kadeřnice řekla, že je nesmysl pořizovat si zvíře do 
bytu, když chodím do práce a jsem sám, ale že zná jednu 
svobodnou fajn barmanku. Pořád se smála. (Já teda taky). 
Byla sympatická, ale ne můj typ. Navíc já nikoho nechci a 
nehledám a ani nemůžu.
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Měl jsem radost, že můžu probírat všední zážitky. Nějak 
přešla nechtěně řada na partnerku. Ona snad vyzvídala nebo 
co! Měl jsem obrovské sebevědomí. (To dělá ta nová bunda a 
účes.)
Nechtěl jsem o tom mluvit. Vypadlo ze mě, že mám už asi půl
roku seznam 38 znaků, které nesmí má partnerka mít. 
(Manželka a ani Péťa neměla ani jeden). (Měl jsem kdysi v 
plánu vytvořit z těchto 38 charakteristik elektronický 
dotazník, který bych nechal vyplnit dívkám, které se mi líbí a 
pokud by na všechny odpověděly kladně, pak by je na konci 
čekalo pozvání na večeři se mnou ;) Ale to teď není aktuální. 
Navíc pochybuju, že se nějaká taková najde.
Neřekl jsem jí, že jeden z těch znaků je například, že 
partnerka nesmí být barmanka (důvodů je spousta). Řekl jsem
jí, že jedna z těch charakteristik je např. že nesmí kouřit. 
Nekomentovala to. Ale pořád se na něco ptala. Tak jsem 
povídal. Úplně s neznámou ženou, kterou jsem viděl poprvé v
životě. Já ostýchavý introvert. Popřála mi při odchodu 
"šťastné hledání". :/ Copak vypadám, že někoho hledám? Dřív
jsem se bál zeptat o číslo a dneska by mi ho snad i dala sama a
mě se zrovna nechce...
Prošel jsem kolem baru, ve kterém pracuje ta barmanka. V 
životě bych tam nevkročil, takže nevím, jak vypadá a ani to 
vědět nechci. Ženská krása mě vždy omráčí a strašně ovlivní.
Po chvíli o ulici dál jsem potkal kolegyni, která nastupovala 
se mnou. Venčila svojí úžasnou border kolii. Z jedné věty "Jé 
to je hezký pejsek" byla třičtvrtěhodina povídání.
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Zjistil jsem, že si potřebuju povídat. Nejsem a nikdy nechci 
být poustevník. Že by se mi líbilo jít do města jen tak se projít
a povídat si aspoň chvíli na lavičce nebo jen tak při chůzi a 
probírat blbosti. Nic neřešit. Ale současně se nechci vázat, 
protože nemůžu. Protože nechci nikomu ubližovat a naštěstí 
zoufalce žádná nechce :)

Mám puštěný poslední díl IX. řady Akt X. Krásně mě při tom 
mrazí po těle. Mulder (ostříhaný na 4 cm) se konečně vyspal 
se Scullyovou! Ježiši to je tak hezký, jak se políbili a jak se k 
sobě přitiskli v posteli! :)

Blond, hnědovláska nebo černovláska? Mikádo nebo dlouhé 
vlasy? Philips nebo Rowenta? Červený nebo růžový lak? 
Prodlužující nebo zvětšující objem řas? Kozačky na zimu s 
podpatkem nebo bez? Noční košilku nebo dvojdílné 
pyžámko? Sprcháč s vůní růží nebo nový konvalinkový 
Palmolive? Tereza je úplně normální holka ;) Zítra musí do 
Takka, mají tam plyšové mikiny a jedna její kamarádka, která 
má Takko daleko, jednu potřebuje koupit. "Na slečnu je 
spolehnutí, moc milá a dobře se s ní komunikuje.", tahle 
hodnocení má Tereza na votocvohoz.cz ráda :) Tereza (ne 
Tom!) dostala nabídku na rozhovor pro holčičí server 
kamoska.cz. Tereza má taky vyšší sebevědomí. Už ví, co 
může a co ne. A je jí spousta věcí jedno. Je šťastná z 
maličkostí. Nemá žádný důvod tu nebýt, i když tu být nemusí.
Ví, že jí má Tom rád. A ona má zase ráda Toma.
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Minulosti se nezbavíš. Žádné minulosti. Ani té, která se právě 
teď zrodila a stále rodí z předešlých vteřin. Veškerá minulost 
nás ovlivňuje. I ta, o které si myslíme, že ne.

A Tom je úplně normální kluk :) Je ostříhaný na krátko, 
nechává si strniště, aby se líbil ženám, mužně voní a má teď 
trochu vyšší sebevědomí.

Že ti dva nejdou dohromady?

Ale o to tu vůbec nejde. Oba mají radost z toho, kým jsou.
Třeba Tom se fotí nerad, ale Tereza focení miluje. Chtěla by 
vypadat hezky jako každá holka. Tomovi se líbí. Má všechno, 
co jeho holka má mít. Obdivuje její ženskost. Tereze se zase 
líbí Tom. Má ráda jeho mužnost. Oba jsou úplně jiní a přitom 
mají tolik společného. Tereza klábosí v diskusích, řeší 
kosmetiku, hadry na sebe, účesy, všechny ty holčičí 
záležitosti. Ráda si povídá. Holky mají mezi sebou úplně jiný 
způsob komunikace než kluci. Tom si zase vduchu sní o 
rodině, o dětech, o manželce. Jediná žena, které nemůže 
ublížit, je Tereza. Dokud tu nebude jiná žena, není potřeba jí 
odhánět, když sama přichází. Ona ví, že není tou 
nejdůležitější ženou v jeho životě. Ví, že rodina bude mít vždy
přednost. Ale teď tu je, aby si povídala, aby Toma pohladila, 
utěšila a dělala mu radost.
A nic za to nechce. Pokorně odchází, když je třeba a přichází, 
když ví, že může a nikomu to nevadí.
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To není "Už tě to zase popadlo?". Ona nikdy neodešla...
Tom si jen zvolil tu jednodušší cestu. Je rád mužem. Jako 
Tereza je ráda ženou.

Trochu zmatků v hlavě před půlnocí neuškodí. Ovšem jak 
kdo. Já to mám například v hlavě naprosto srovnané ;) Viď 
Terko? ;)
"Myslela jsem, že už půjdu spát, ale čekám tu na Tebe."
"Ještě dokoukám ten film, jak tam padá to letadlo? Víš jak se 
mi líbí obrovská dopravní letadla..."
"A nechceš jít se mnou už do postýlky? V pátek budu mít 
úplně novou saténovou košilku..."
"No tak jo. Ale prosímtě už před spaním nech ten mobil na 
pokoji, ty bez toho votocvohoz.cz neusneš!" :)
"Vždyť mě znáš, jak jde o nakupování... :) Zapomněla jsem 
dneska zajít do DMka pro nový lak na nehty. Chtěla jsem 
zkusit ten 60tivteřinový!"
"Tak víš co? Zítra ho půjdeme vybrat spolu, jo?"
"Myslíš, že je ještě počasí na balerínky?"
"Myslím, že jo. Ty nos! Víš jak miluju ten Tvůj vykrojený 
nárt? :) Je tak svůdný! Máš hrozně hezký nožičky :) Ale v 
pátek má přijít mráz a sníh... už máš ty kozačky?"
"No nemám. Dorazí taky až v pátek! :("
"Tak to stihneš... A měla bys začít nosit teplé ponožky, v těch 
silonových podkolenkách musíš mít studené nožičky."
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"Ale to je péče! :) Já je nosím ráda a v práci máme teplíčko, 
neboj. Ale teď jsem si koupila ponožky z bambusového 
vlákna! Bílomodré pruhované - byl to nějaký výprodej zn. 
Bellinda v Intersparu za 17 Kč pár! Měla jsem si jich vzít víc, 
tyjo. Ale růžové už neměli :("
"No jo, ta Tvoje růžová pořád. Mám se už zítra oholit nebo to 
strniště mám nechat třídenní?"
"Klidně si nech to strniště, ale v sobotu ráno chci mít Tvojí 
tváričku hladkou ;) Jéé... a potřebuju make-up! Ten od 
Maybelline Affinitone je naprosto úžasný. Víš, že jsem teď 
četla o velkém testu celodenních make-upů, kde vždycky 
nalíčili ženě jen polovinu obličeje a s každým make-upem jí 
nafotili? Myslíš, že si mám v sobotu oholit nohy?"
"Jo to bys mohla ;) Mám rád, když je máš hlaďoučké a lesklé. 
Namažu Ti je tím voňavým heřmánkových krémem, chceš? 
Ovšem já si je nechám zarostlé neva?"
"To víš že jo, ty můj medvídku. Ty chlupy jsou tak mužné!"
"A kdy půjdeš zase se mnou ven?"
"No teď ne. Řeším přece ten účes..."
"Ach jo. Vy ženy! :)))"

Jdu spát.
A ty Terezo taky mazej :)

Je mi jedno, co si kdo o tomhle myslí a kdo tohle čte. 
Nezbláznil jsem se. Jen je mi smutno a tak si vytvářím svůj 
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svět, svojí realitu. Která není jen snem, ale skutečností. Asi 
jako Tom a Tereza.

Neexistuje nic, co by mojí ženu přimělo k návratu. 
Nerozumím tomu. A i tohle je útěk správným směrem. Neboť 
každý směr je teď správný. Hlavně, že nějaký je.

Říkala jsem si, jak dnes půjdu brzo spát a zase bude půlnoc!
Tak to jsme dva ;)
Nebo tři?
A co vy? V kolik chodíte spát? (ANKETA zde na konci 
článku)
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Verbalizace a kompatibilita
10. října 2013 v 21:41 | Tom 
Takovéhle blbé články se mi podsouvají při čtení novin na 
internetu.
"Stále miluji bývalou přítelkyni"

A rada psycholožky Báry?

Ještě blbější. (Z mého pohledu).

"Ani jeden z vás není zadaný a nemá žádné závazky, nevidím 
proto důvod, proč byste se neměli sejít a zkusit, zda se vám 
podaří na váš vztah navázat. Určitě také není důvod snažit se 
váš případný nový vztah uspěchat. Zjistěte nejprve, zda zájem 
přetrvává i ze strany vaší bývalé přítelkyně, v jaké životní 
etapě se právě nachází a zda jsou její očekávání (například o 
budoucím vývoji vašeho vztahu) kompatibilní s vašimi. Mějte 
dostatek trpělivosti a nechejte vašemu vztahu přirozený vývoj.
Netlačte na ni, protože bude pravděpodobně potřeba určitého 
času, aby si k vám znovu vybudovala důvěru.
Nebylo by také od věci popovídat si výhledově (přirozeně to 
zřejmě nebude náplní vaší první schůzky) o tom, co vedlo k 
vašemu rozchodu. Možná jste si během svého odloučení 
uvědomili nějaké konkrétní věci, které vám na tom druhém 
vadily, a pokud je verbalizujete, máte možnost se jich v 
budoucnu vyvarovat a zbytečně jimi svůj vztah neohrožovat.
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Samozřejmě neexistuje žádná záruka, že pokud spolu začnete 
znovu chodit, dopadne váš vztah tentokrát lépe než při prvním
pokusu. Jak už jsem nicméně zmínila, žádný z vás nemá jinde 
citové závazky, neexistuje tedy důvod, proč byste se neměli o 
obnovení vztahu pokusit. Přeji vám hodně štěstí."

Jo verbalizace. To je ten klíč!
Já bych to verbalizoval rád, ale samotnému mi to jde dost 
blbě. Snažím se o to, ale nesmím tlačit na pilu, jak říká paní 
psycholožka.

Takhle to vypadá tak jednoduše, přirozeně a nadějně. Jakoby 
se to snad fakt stávalo, že se někdo k někomu vrátí, když se 
tyhle rady vůbec dávají...

Když už si konečně myslím, že je to nesmysl, přijde nějaký 
blbec, co mu chybí bejvalka a úžasná psycholožka (v dobré 
víře) mu dá naděje. Takhle to vypadá, že je výhodné se 
nevázat, abychom měli později prostor k tomu se vrátit.

Jaký je rozdíl mezí ním a mnou?

Potřeboval bych si s někým zaverbalizovat. Pokud bude tedy 
kompatibilní.

Dnes jsem se zaregistroval do Stratocachingu. 16. listopadu 
budu lítat po republice a hledat kybernetická semínka javoru 
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vypuštěná ze stratosféry :) Jupííí :) Mám zrovna Kačenku, tak 
budeme lítat spolu.

(Tohle je už třetí říjnový článek úplně náhodou uložený ve 41.
minutu)
Takže vyhlašuji číslo 41 číslem pro letošní říjen ;) Vůbec 
nevím, co to znamená. :) Že by se ke mě žena za 4 roky (až mi
bude 41) vrátila?

Dělám si legraci.

Je to tak strašně vtipný, že jdu z toho spát.
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Dírky v uších po 14 měsících
12. října 2013 v 19:31 | Tereza a Tom 
Tak jsem vyzkoušela takový experiment:)
Co myslíte: mohou dírky v uších zarůst za 14 měsíců nebo 
ne? :)

14 měsíců jsem do nich nedávala žádnou náušničku, ale 
dneska jsem si v Polsku koupila taková stříbrná srdíčka se 
třpytivým kamínkem, jsem z nich úplně nadšená a hned jak 
jsem přišla domů, jsem se na ně vrhla, malilinko bezbolestně 
zatlačila a už byly zase skrz ouška :) Jako kdyby tam patřily 
odjakživa...

Obavy dívek typu: "Nesundám je na dlouho, zmenšil by se mi
tunel," jsou tedy mýtus. Tohle je důkaz! :)
To mě teda vážně potěšilo! Myslela jsem (a četla kdysi na 
internetu), že po nějaké době ty dírky zarůstají, ale ono ne! Už
tam jsou napořád! Tak jsem si udělala takovou radost...
No a protože jsem věděla, že ve Zhořelci se zase jen tak 
znovu neobjevím, dokoupila jsem si v drogerii úplně všechno,
co mi chybělo (a že toho bylo)! :) A mám z toho taky radost. 
Prodavačky jsem rozesmála, když jsem sháněla "tyčinky do 
uší". Strašně se smály tomu slovu "tyčinky" (polsky je to 
patyczki - tak nevím, co je víc k smíchu :) Mám ráda, když se 
lidé kolem mě smějí. Tom jel se mnou...
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...jo jo, to potvrzuju :) Zrovna peču pizzu a Terez se tu 
zkrášluje! ;) Moooc hezký lesk na rtech má a zase ta její 
očička s dlouhýma řasama! Terez? Měla sis ty balerínky za 30
Kč koupit! Tomu říkám letní výprodej v říjnu! :) V Carrefouru
byla moc pěkná hosteska s dámskými holícími strojky Gilette.
Než jsem k ní ale došel a už z dálky opětoval její upřený 
usměvavý neodtrhnutelný pohled, vtrhla tam jako uragán 
úplně fialová hosteska od Milky a ukradla mi jí. Ten její 
zoufalý pohled vidím doteď... Kolik toho jde říct beze slov... 
(To je dobře, že mi jí ukradla. Musím se aktivně bránit 
takovým setkáním. Zajímavé je, že v takových momentech se 
mnou Tereza nikdy není... ale pak se zase odněkud vyloupne.)

Projeli jsme dneska tři země a ve všech jsme se zastavili. V 
žádné jiné zemi nenosí balerínky tolik holek, jako v Polsku. 
Tam je to snad národní obuv! :) Hezké! No a bellindy za 30 
Kč mě taky dostaly! :)

Všechno se mění... Louka už není loukou, ale stojí tam 
obchoďák. Místo starých vagónků jezdí po kolejích 
supermoderní vlak s aerodynamickým předním sklem - 
vypadá hezky. Zastávka, na které manželka vždycky 
vystoupila a čekal jsem tam já, už taky neexistuje. Všechno 
mizí, aby mohlo vzniknout nové. Že by koloběh života? Tak 
proč nejsem schopný přijmout fakt, že i můj život se změnil? 
Chci všechno zase zpátky. Přitom všechno ostatní se mění a 
respektujeme to. Nebo ne?
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Možná nám všem v koutku duše vadí, že místo rozkvetlé 
louky máme nákupní centrum a nostalgicky si zavzpomínáme 
na to, jak kolem domu, ve kterém jsme vyrostli, rostly stromy.
Jsou pryč. Stojí tam domy. Hodně domů. Pořád se něco mění. 
Ale vztah je něco, co by se měnit nemělo. Měla by to být 
jistota.

Už bych opravdu potřeboval, aby si moje krásná manželka 
našla chlapa. Protože pak se změní i její život a někam se to 
pohne. Podvědomě si to nepřeju, ale na druhou stranu 
potřebuju, aby si to taky zkusila. Jako já.

Je sobota večer, venku leje. Tereza ven nemůže, protože nemá
deštník, ještě pořád vybírá svůj nový účes, nemá ani kozačky 
a na letní sukni už počasí není, takže má vyhlédnuté moc 
hezké tregíny z Tchiba (co jedna slečna prodává). A chce to 
nějaký kabátek... no ona si už s tím poradí. Nikam nespěchá. 
Navíc to všecko není zadarmo (i když na votocvohoz.cz skoro
jo :) Některé slečny jsou fajn.
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Tereza si objednala pyžámko :)
(Tereza, ne Tom! Ona může. Ona je žena.

Ne, já jí nepotřebuji. Mnohem víc potřebuji svojí manželku,
rodinu.

Ale ta mě odmítá.
S Terezou je mi dobře, i když jsou chvíle, kdy jí nenávidím.

Tak co mám dělat?)
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Jo a pokud budou v některých ze starých článků chybět dost 
podstatné fotky, tak už jsou navěky fuč... Začátkem srpna 
prošla Tereza razantní likvidací všeho...

"Tak co nám dneska večer dávaj?", to byla naše oblíbená věta,
kterou už nejspíš nikdy nikomu neřeknu. Ženy nemají rády 
zženštělé muže. Chtějí Vin Diesely a Dwayne Johnsony. Tomu
rozumím, protože stejně tak mě nepřitahují zmužnělé ženy. 
Přitom ženskost je tak fantastická, krásná a pozoruhodná věc! 
A tohle ještě zdvojnásobit! No nic. Konec snění.
V tom lijáku je venku ohňostroj. 12. října. Dávají Avatara. To 
si Tereza na konci zase zabulí. Už se mi louhuje můj oblíbený 
černý čaj s mandarinkou. Dnes mi přistál u starého Terezy 
transition videa na youtube, kde jsem zjistil, že už se blíží 
90.000 shlédnutí, tenhle hezký komentář v portugalštině:

"Karafiát, ze kterého stala krásná růže, tak krásná a svůdná, že
měla být už od narození růží. Chtěl bych být jejím 
zahradníkem (jejím mužem), starat se o tu krásnou růži, která 
se z něj stala."

Tohle se Tereze na její ženskosti líbí...

Prof. Weiss mi řekl něco, co jsem tu nikdy nikam nenapsala a 
ani nikdy nikomu neřekla. Ví to jen on, Hanka Fifková a já... 
Každý den na to myslím. Všem, kdo se na to zeptal, jsem 
řekla přesně opak toho, co vím a přesně tak se i chovala, takže
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to nikomu nepřijde divné... Proč má člověk tendenci vždycky 
volit tu jednodušší cestu? 
Ještě není čas (pokud vůbec někdy bude), tu vyklopit i tohle 
mé poslední tajemství...
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Virtuální feminizace obličeje
12. října 2013 v 21:57 | Tom |  Přeměny 
Dneska jsem při chuti :)

Po dlouhé době něco k tématu.

Tipnete si, který muž je na této fotografii? :)
(Néé to faaakt bohužel nejsem já! :)

Nebudu prozrazovat v textu. Stačí kliknout.

I to je přeměna, i když pouze virtuální s pomocí Photoshopu. 
Normálně bych sem něco takového nedával, ale líbí se mi, jak
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se vlastně v sedmi minutách zdůrazní úplně všechny ženské 
prvky tváře.
Čili takto nějak by měla vypadat ženská tvář. Narozdíl od té 
mužské.
Chcete-li vidět kompletní (virtuální) feminizaci obličeje, stačí 
kliknout.
Je to o detailech, milimetrech, odstínech a zvýrazněných řas, 
rtů či vlasů. Ale ve výsledku vypadá úžasně. (A ten 
dubstepový podklad je taky úžasný :)
Ve skutečnosti to bohužel tak snadné není, ale pro ty z vás, 
kteří sní o takovéhle ženské tvářičce... ani originální ženské 
tváře nebývají tak dokonalé, jako to umí Photoshop... Jde tu o 
úplně něco jiného. O vaší ženskost, o vaše chování, 
vystupování, myšlení a taky nezapomeňte, že šaty dělají 
člověka.
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Možnost výběru - růžová
13. října 2013 v 12:41 | Tereza 
Když máš chuť se obléknout do černé barvy, tak se do ní 
prostě oblékneš. Když máš chuť, vezmeš si sukni nebo si 
můžeš vzít prostě kalhoty. Když se ti chce uplést copánek, tak 
si ho upleteš nebo si necháš vlasy rozpuštěné. Je to 
jednoduché. Máme možnost výběru. (Naštěstí aspoň v 
něčem).
Tak proč by nemohl i tenhle blog být teď zase růžový jako 
dřív...? ;)
Když zrovna chci a růžová se mi líbí?! :)
Je mi jedno, co si o tom kdo myslí.

A je mi jedno, co na to bude říkat Tom. Tereza to tak chce a je 
to jedna z mála věcí, které může...

Je mi už všecko jedno, protože nemám co ztratit. Neustále 
něco ztrácíme. A nemělo by se náhodou také něco nacházet? 
Zákonitě všechno ztracené musí někdy někdo někde zase 
najít, ne?

A že si už přes půl roku sahám na prsteníček levé ruky, kde 
podvědomě upravuji svůj prstýnek, který tam už nemám?
Co dát místo něj jiný - stříbrný - se dvěmi třpytivými 
perličkami? ;) A je to.
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Tak já jdu do DMka pro odličovací tyčinky Bel s olejíčkem a 
dvousložkovou odličovací vodu Nivea na oči, jak mi dnes 
poradily holky na votocvohoz.cz, aby tedy ty oči byly 
konečně dokonale odlíčené a nemusela jsem poslouchat něco 
jako "hnusíš se mi" nebo tak něco, i když už tu (naštěstí) není 
kdo by to říkal (jo přesně, nikdo tu není - tohle je přeci jen 
naše království! Dáme si všude kytičky a koupím nějaké 
hezké třeba fialové povlečení...) a ty Tome zůstaň zatím doma
jo? :)
Ale prosímtě - hlavně tu zase neskuhrej nad svojí manželkou 
nebo o tom, jak jsi sám. To už se fakt nedá číst! Až přijdu, tak 
sem dáme zase něco k tématu. Když už tu tenhle blog je, tak 
ať to k něčemu taky vypadá. Kdo má pořád ty Tvoje stížnosti 
louskat... Tome, Tome... Měl bys pochopit, že manželka se k 
Tobě už nikdy nevrátí. Že takhle dokonalá varianta šťastného 
života hned několika osob závisející tak nehorázně sobecky 
na rozhodnutí jedné jediné se nekoná. A taky to, že Tvoje 
dcera zůstane navždy Tvojí dcerou a Ty její tátou. Což se 
bohužel vylučuje s tím, abych ve Tvém životě byla já, ale 
občas takhle můžeme pokecat, ne? ;)

Akorát jsi mi teda nemusel vyhazovat ty pěkný slimky, ty bílý
tenisky z Deichmanna se stříbrným ornamentem, co jsem 
měla tak ráda, ty blond vlásky, které jsem si tak ráda česala, ty
kozačky a sukýnky a tílečka... co mám teď jako nosit? Ani tu 
blbou čelenku jsi mi nenechal a byla tak třpytivá. No a 
balerínky, co jsem v nich byla v Praze, ty jsou taky fuč. Tohle 
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už nikdy nedělej, ano? Vím, že se na mě vždycky zlobíš, ale 
nenič to, neprodávej to, nevyhazuj...

Myslela jsem si, že je to ročním obdobím. Že přes léto 
všechny ty sukýnky a šatičky, páskové botičky...že to počasí 
prostě přímo láká k tomu, abych s Tebou byla a že jak přišel 
podzim, tak to nadšení najednou zmizelo. Byl tam ten vztek, 
viď? Ta zlost. Ta touha vrátit to zpátky. Touha po rodině, která
je silnější než cokoliv jiného a která nepřichází. Není už z 
čeho brát tu energii čekat. A není to obdobím. Vlastně jsem 
nepřišla na to, proč někdy odcházím a zase se vracím. Vím 
jen, že se vždycky musím vrátit. Otázkou je, zda nepřicházím 
jen proto, abych Ti pomohla utéct do jiné reality, aby se Ti 
ulevilo. A druhou otázkou je, zda je jiná realita také realitou? 
Zdá se, že ano.

Je potřeba být tím, kým jsi.
I když se mezi tím zavřely už spouty dveří. I ty se dají ale 
ještě otevřít.

O čem tě to tady přesvědčuju, viď? :)
Jen si říkám, proč ne. Stejně nic nemáš (kromě Kačenky, která
o tátu nepřijde). Stejně jí nikdy nebudeš mít každý den, jak si 
přeješ. Ani manželku, kterou stále miluješ. Vždyť se na sebe 
podívej. Tohle je život?
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Měl jsi to dotáhnout až do konce, protože to bylo správné. To 
si myslím já, i když výsledek je nejistý a pamatuju si, jak jsi 
mi vyprávěl o tom obědě v kantýně O2, kde si Tví kolegové 
vyprávěli o lidech, kteří se narodili ve špatném těle a mluvili 
o nich jako o těch největší zrůdách, jak Ti bylo dobře, když jsi
věděl, že Tereza tam nesedí, že tam sedí Tom a že Tereza 
nemusí vůbec nic řešit. Tereza by to zvádla. Vím, že to vidíš 
ze svého klučičího pohledu, jak je to děsný vůči okolí, jak se 
to špatně skousává, jak se to pro někoho nedá strávit ani za 
měsíc, ani za rok, ale prostě se to děje a kdo chce na Tebe 
křičet, ten si stejně zakřičí. Ať jsi Tom nebo Tereza. To Ti 
radím já, protože já si věřím. Vidím to jinak, protože jsem 
žena, protože myslím jinak a kdybych mohla, mávnu 
proutkem a je všechno hotové raz dva. To by chtěl každý. Mít 
všechno hned.
Víš co? Nebudeme to řešit. Nech to být. Jen už prosím nech 
minulost minulostí a věnuj se mě. Copak Ti za to nestojím? 
Mám Tě ráda. Vím, že je těžké se mnou někdy vyjít, ale 
snažím se. Jsi ponaučený z předešlých chyb, zažil jsi tolik 
pocitů a zklamání, které Tě dohromady umí postrčit dál 
správným směrem. Dělej to, co chceš. Neohlížej se. Ty nejsi 
sobec.

Ty jsi jenom já.

Akorát to mám teď těžší (díky Tobě). Měla jsem práci, kde mě
všichni znali (i když mě dva kolegové - muži - odsuzovali). 
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Měla jsem být v srpnu u Hanky, ale nejdřív tu schůzku zrušila 
ona a pak zase Ty. A zrušil jsi i tu třetí, co byla šance. Teď si v
téhle práci neumím představit, že mě ukážeš. To by asi 
nerozdýchal nikdo. Kromě jedné, u které mám podezření, že 
něco ví :) Už když jsi nastoupil, tak se ptala, proč máš v 
pracovním Skypu ikonu žlutých tulipánů. Říkala, ať si tam 
dáš nějakou zbraň nebo letadlo, jako ostatní kluci. Tak tam 
máš letadlo. Přišly Ti do práce z Turecka hodinky pro 
přítelkyni (tu teď řešit nebudu) a hned se ptala, jestli jsou pro 
Tebe, jestli jsi nějaký "tooo"... a nedořekla to. A takovéhle 
narážky má pořád. Asi to z Tebe vyzařuje, ačkoli ses nechal 
ostříhat úplně na krátko, koupil novou slušivou velmi mužnou
bundu a černá trička. Nehledě na to, že prostě nemůžeš skrýt 
svá prsa. A jak Ti dělá dobře, když jsou vidět, viď?
Za ten rok se toho změnilo tolik. Všechno je těžší. Stárneme 
oba.

Tome, tohle bude tak jako tak věčný boj. O rodinu nebo o 
Terezu. To je úplně jedno. Právě proto je jedno, kým jsi. 
Bojovat budeš muset stejně.
Nikomu nic nevysvětluj. Prostě žij. A pusť mě k sobě, prosím.
Uvidíš, že Ti se mnou bude líp. Když budeš chtít, budu tu. 
Když ne, buď si tátou, přítelem nebo drsným motorkářem, to 
je mi fuk. Ale zasloužila bych si trošku pozornosti, nemyslíš? 
Taky bych si chtěla splnit pár přáníček, jako každý. Tys mi to 
překazil (nezlobím se na Tebe kvůli tomu, nemůžeš za to). 
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Nikdo Tě teď ale kvůli tomu nemusí brát vážně, víš? Ani 
někdo důležitý, jako je Hanka.

Jsem zvědavá, kdy tu růžovou zase změníš na modrou! ;)

Ale na druhou stranu jsem ráda, že děláš věci tak, jak je cítíš...
Třeba Ti jednou seženu kamarádku, která Tě bude brát 
takového, jaký jsi. Nebude to tedy snadné a moc takových 
dívek, které by se dobrovolně připoutaly k člověku, jako jsi 
Ty, není. Ale hlavně už neskuhrej, nebul, netrucuj a nikomu 
svoje přesvědčení nevnucuj. :)

Čauky.
Jo a do toho DMka jdu jako ve Tvých teniskách, jasný? Když 
jsi mi ty moje úžasný holčičí vyhodil! Měl bys s tím něco 
honem rychle udělat :)

Mimochodem - má vůbec smysl jít do DMka pro odličovač 
očí, který tak dokonale odlíčí oči, že to na nich konečně 
nebude poznat i v práci, když chceš, abych tu teď byla s 
Tebou? Není jedno, že to na nich bude poznat? Není to 
dokonce jednodušší nechat to takhle?

A taky doufám, že jsem na Tebe nebyla dnes moc ošklivá a 
nevylekala jsem Tě. Když já Ti to všechno musela říct... aby 
sis už to konečně uvědomil.
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Z DMka
13. října 2013 v 15:09 | Tereza 
Včera večer se mi stala zajímavá věc. Byla jsem se podívat na
iGirls.cz a byla tam zrovna Katka z Prahy, takže jsme moc 
hezky pokecaly. Má nový byteček, ve kterém bydlí sama a 
mám k ní co nejdřív přijet, abysme probraly, co je nového u ní
i u mě :) No to je něco pro mě! Paráda! I když naposledy, co 
jsme se viděly va Varech, to byl Tom, s kým tam byla. Ona to 
s těma holkama taky nemá jednoduché, až je mi jí někdy líto, 
ale mám jí hrozně ráda. Je to takový usměvavý milý človíček, 
se kterým jsme (dá se říct) na stejné lodi, i když máme mezi 
nohama obě něco jiného.

Ale proč o tom píšu. Na iGirls.cz (obdoba iBoys.cz) určeného 
pro určitou minoritu vpravo nahoře vyskakují taková okénka s
fotkou a místem bydliště, kdo se zrovna přihlásil. No a 
samozřejmě tam musela skočit fotečka a zrovna město, ve 
kterém bydlím i já. Tak na to ze zvědavosti kouknu a ona to 
sousedka, co bydlí přímo naproti mě na patře! :)

Tyjo. Taková náhoda. Hned jsem se lekla, co když mě pozná, 
ale pak jsem se uklidnila, protože kdyby to někomu řekla, 
musela by vlastně přiznat, kde mě poznala a tím se asi zrovna 
dvakrát nikde chlubit nebude (podle toho, co měla vyplněné 
nebo spíš polovyplněné v profilu). Ona je přesně na druhé 
straně co já :) Tak jsem jí napsala jen takový krátký 
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nenápadný vzkaz: "Ahoj, kde přesně ve městě bydlíš?", ale 
myslím si, že se stejně lekla, že jí poznal někdo ze stejného 
města. Je smutné, jak to pořád všichni musí skrývat.

Už jsem z DMka doma - tam zas byla taková milá usměvavá 
prodavačka! :) A ještě mi dala za 10 bodů 50% slevu na Niveu
- a to byl zrovna ten drahý dvojsložkový odličovač 
voděodolné řasenky. No nakoupila jsem si toho víc - konečně 
i holící strojek (dneska po mě chtěl jeden kluk na libimseti 
fotku výstřihu a já mu jí nemohla nafotit :) Zjistila jsem, že mi
zase narostla prsa, mám z toho radost :) No a potom 
dezinfekci na náušničky, samozřejmě zase další lak na nehty 
(světlounce nenápadně růžový - podobný, co už jsem kdysi 
měla, takže se dá nosit i přes den na rukách a už ho mám taky 
nalakovaný :) jéé to je krása jak se lesknou! Chtěla bych 
zkusit konečně ten oranžový, co měla kdysi Monika z 
Rossmanna. A spoustu dalších nezbytných holčičích věcí :) 
Akorát jsem zapomněla na kosmetickou taštičku zase :( V té 
krásné zelené Garnier mám totiž kolíčky :/ a už není nejčistší.

Hodně teď řeším vlasy...
Mám je k dnešnímu dni 13.10.2013 střižené na 2,5cm (teď 
jsem je měřila pravítkem), což je úplně nejméně, co jsem kdy 
v životě měla. Všeobecně byl na ně dobrý ohlas, protože 
vypadají mužně (a né tak zženštěle, jako jsem je měla 
schválně předtím). Ale překvapila mě reakce jedné mé 
kolegyně. Říkala, že takhle ostříhané to nosí každý kluk, 
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kdežto já byl před tím originální a líbilo se jí to. Říkala mi 
Jarka Metelka! :))) Což mě tedy potěšilo, že ten retro účes z 
50. let vůbec někdo ocenil. :D Když jsem nastoupil do O2, tak
mi tam jedna kolegyně (bývalá kadeřnice) řekla, že takhle se 
to už dávno nenosí, že je to účes ze starých filmů :) Asi hold 
nejsem jako ostatní no... :)

Mám teď dvě možnosti. Takhle krátké vlasy jsou výhodné, 
když na ně nasazuju paruku, protože nikde nejsou vidět.
Ale...není nad to mít své vlastní vlásky! (Mám je hodně tmavě
hnědé až černé a už tam jsou bohužel i šediny). Jenže v 
minulosti mi ta délka už potom vadila, když jsem je měla už 
přerostlé (než se dostanou do té fáze, kdy už vypadají dobře). 
Možná bych zkusila dojít až k té původné délce, s jakou jsem 
jezdila do Prahy - prostě "na prdelku" na obě strany a dlouhé 
asi pod oči. S tím už se dá totiž hrát, dávat sponečky, čelenky. 
S tímhle krátkým strništěm ne. Ale vypadá to mužně, což se 
zase líbí Tomovi :) Ale zjistila jsem na druhou stranu, že 
takhle krátké vlasy neznamenají, že je to až tak mužné, 
protože je tak trochu poznat, že nosím paruku (tak jako 
ostatní, co paruku nosí a mají takhle krátké vlasy, což je 
typické). Jasně, že bych chtěla mít vlastní dlouhé vlasy! 
Strašně rychle mi rostou - a navíc mám šampón Elséve 
Selenium S, po kterém rostou ještě rychleji, proto ho holky 
taky pořád kupují, i když už se v ČR v kamenných obchodech
neprodává.
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Před rokem jsem se snažila měřit si délku vlasů a koukat, jak 
rostou. Pak jsem se po návratu z Baltu naštvala a zašla do 
kadeřnictví, kde mi sama kadeřnice řekla, že je to strašně 
přerostlé.

Tak uvidím.

Navíc teď ještě nemám paruku.
Řeším tři možnosti:
- blond (jako ta předtím)
- tmavě hnědá dlouhá
- černovlasá

(To je tak bezva moment, kdy si můžu vybrat! :)

A řeším i délku. Mám ráda dlouhé vlasy, ale zase né moc. 
Chtěla bych tak pod ramena k prsům. I když u té blond paruky
jsem si myslela, jak nebude dlouhá a nakonec ty dlouhé vlasy 
vypadaly právě moc hezky. Chválily mi to i holky na 
fotkách :) Ale takové delší mikádo by taky nebylo špatné :) 
Bez toho totiž nemůžu ven :( V noci ani ve dne, jak bych 
chtěla. I když v noci už venku sama chodit nechci - došlo mi, 
jak to mají holky nebezpečné.

To už si vyřeším sama :) Ale těším se, protože je to základ 
úspěchu - vlasy. Kdo by to byl řekl, jak hodně vás vaše vlasy 
dělají ženami! :) Krása!

Říjen 2013 - Z DMka 477



Teď je podzim, takže je fajn, že nějaký ten kabátek nebo 
bundička schovají i větší ramena, kterých mě můžou zbavit 
jen hormony (už zase ty hormony - dlouho jsem o nich 
nemluvila). K těm vede dlouhá cesta přes Hanku a tu jsem si 
tak trošku zazdila sama :(

Jak jsem teď šla do DMka a měla na sobě lehce make-up, 
měla jsem namazaný nos takovým strašně hezky voňavým 
krémem Garnier na popraskané ruce. Ta vůně je ale tak 
úžasná! Strašně mi připomněla moje výlety do Prahy, protože 
jsem celou dobu cítila tuhle vůni - jako dnes. Je taková 
intenzivní romantická a svůdná. A opravdu jedinečná.

Tom byl pyšný na to, že je Tereza pryč. Tak bych to udělala 
tak, že se mu nebudu plést do života. Prostě ať si žije ten svůj 
život a já zase svůj. A uvidíme :) Žádné násilí hlavně.

A ještě jeden vzkaz bych měla. Od Toma:
Vím, že tyhle stránky čte někdo jen proto, aby mohl referovat 
mojí ženě. Chci ti říct, že je mi to jedno. Moje žena už není 
moje žena. Neexistuje. Rozhodla se sama pro tuhle cestu. 
Nemuselo to takhle dopadnout a měla tolik šancí na to, aby to 
bylo zase všechno vpořádku tak, jak má. Mohl jsem jí zajistit 
na zbytek života a všechno by bylo ideální, protože dvakrát 
tytéž chyby neděláme. Je to její život. Mrzí mě, že je taková, 
ale nemůžu s tím nic udělat, ačkoliv jsem se snažil. Je mi 
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jedno, jak moc je ti hnusně, když tohle čteš. Kačenku to 
neohrozí a čekat na ženu celý život nemůžu. Tak jí to honem 
nezapomeň říct. Nechápu ale, že jí to vůbec ještě zajímá, když
jí do téhle doby pořád tak strašně nezajímám...
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Píšu v noci z peřin
13. října 2013 v 23:26 | Tom 
To ovšem nic nemění na tom, že se mi stýská...

(Ale ta růžová je hezká, že jo? ;) 
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Píšu (nadšená) ráno z práce
14. října 2013 v 8:55 | Tereza 
Nemůžu si vychutnat ten pocit hladkosti po celém těle. 
Myslím na to od probuzení, cítím to pořád a všude! A to mi 
má teprve dnes dorazit epilátor, takže jsem večer nohy vzala 
jen hopem žiletkou, ale v tuhle chvíli (kromě rukou) na mě 
není jediný chloupek. To je tak strašně příjemné! Ta hebkost a 
když se mažu nějakým voňavým krémem, jak se tak jemně 
roztírá a jak je potom všechno hebké a sametové... Ruce musí 
počkat na epilátor, protože na nich je holení žiletkou vidět, 
když pak chloupky vyrůstají. Už se konečně zase nebudou 
nikde povalovat chlupy po bytě :)

Proč mám pocit, že se úplně vznáším? Ta hladkost mě 
fascinuje. Nejen na mě. Miluju pohled na ženu, která vyjde 
třeba z koupelny a její nohy se doslova lesknou! (Takové 
krásné je mívávala moje žena.)

Do práce si musím koupit nějaké svetříky s dlouhými rukávy, 
nechci tu nikoho šokovat žensky hlaďoučkýma rukama.

Blbé je, že ačkoli se připojuji přes nevysledovatelné připojení,
sledovací program v práci zaznamenává také veškerý text 
zkopírovaný pomocí CTRL+C a ten si pak říďa může přečíst. 
Což je fakt chytré, až na to, že tohle fakt nikomu tady dávat 
číst nehodlám a přepisovat to přes miniklávesnici mobilního 
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telefonu se mi taky nechce a protože to píšu v Outlooku, ze 
kterého jsem se chystala to překopírovat, pošlu si to na mail, 
tam to zkopíruju a vložím v mobilu na blog.cz. Uff.

Zítra by mi měly přijít nové strašně krásné vlásky! Nebude to 
blond ani černá, ale bude to nádhera! Objednala jsem si pár 
úžasných tíleček s kraječkama (našla jsem si na 
votocvohoz.cz tílka za 20 Kč) a taky slimky za 50 Kč, 
balerínky za 50 Kč - všechno v mé velikosti. Akorát jedny 
naprosto dokonalé bílé tenisky s ornamenty z Deichmanna za 
100 Kč mi vteřinu před nosem vyfoukla jiná slečna :(

Potřebuju nutně legíny!!!

Jakou barvu? :)

Zjistila jsem, že neexistují jen černé, ale taky žluté, červené, 
růžové, zelené, kytičkované! Tyjo! Dokonce nějaká slečna 
založila fórum s názvem "Závislost na legínách" :) A k tomu 
nějakou tuniku nebo dlouhé tričko a balerínky... ach bože! :)

Joo, hold budu takhle vytrslá z každé pro vás ostatní holky 
úplně běžné normální věci :D To se prostě nedá. Nemůžu si 
pomoct. To nadšení je obrovské, aniž bych to dokázala 
ovlivnit. Tohle je fakt posedlost! :) Když opomenu všechny 
starosti, které s tím jsou spojené a které jako holky máte, tak 
bych měnila okamžitě. Není mezi vámi nějaká čarodějnice, 
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která by uměla prohodit dvě těla, jak to tak ve filmech 
bývá? ;)

Jak jsem v předchozím článku "z DMka" psala o té kolegyni, 
co má pořád narážky na mojí ženskost (s úsměvem ale 
právěže, což je úplně jiné a milejší), tak jsem si ještě 
vzpomněla na to, jak okomentovala můj první vzkaz, který 
jsem jí tam nechala napsaný spontánně na stole na papírku, 
když někdo volal a ona tam zrovna nebyla. Prý: "Kdo to 
psal?" Říkám, že já. A ona: "To je nějaký divný ne? Tohle je 
přeci holčičí písmo!" :) (To mě vždycky tak potěší.)
Je fakt, že si pamatuju, jak jsem už ve škole zkoušela 
vyloženě holčičí písmo a hrozně se mi to líbilo... Ráda tak 
píšu i dneska, když teda zrovna nespěchám a chce se mi :) 

A pozítří mi přijdou tregíny! Já se tak těšííím! :) Tohle miluju.
Když já se vždycky tak strašně snadno a ráda nadchnu :)

Tak schválně - zase anketa - holky jakou barvu legín nejčastěji
nosíte? :)
(Anketu najdete tady - po kliknutí na celý článek pod tou 
hroznou reklamou.)
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Všudypřítomné vzpomínky
14. října 2013 v 19:28 | Tereza a Tom 
Jedna strana mi říká: "Ty jsi žena! Chovej se jako žena. Buď 
úplně v pohodě, nic ti nehrozí a užívej si to!"
(to říká Hanka a nejbližší)

Druhá strana říká: "Ty jsi netvor. Ani muž ani žena. Co tedy 
jsi? Je to proti přírodě. Fuj. Hnus."
(to říkají kolegové)

Třetí strana říká: "Ty jsi muž! Chovej se jako muž. Buď úplně
v pohodě, nic ti nehrozí a užívej si to!"
(to říkají některé kolegyně a kamarádky)

Mluví na mě tyhle tři strany. A každá zní tak přesvědčivě. Jen 
si vybrat... Nabídka dne. Proč jsou ty nabídky tři? Proč není 
jen jedna?
Co ta taxikářka z našeho města, o které si lidé vypráví? Pořád 
slyším kolegy, jak znechuceně říkají: "Z dálky dobrý, ale z 
blízka?" Jaké jsou šance? A jaké šance má tenhle můj život? 
Vždyť ani nemůžu mít holku. Pořád bych jí jen ubližoval. :(

Tom:
Chtěl bych říct své ženě: Všecko to hezké, co mohlo být, jsi 
už teď zazdila jen Ty. Proč? Vím, že jsem udělal chybu, ale 
napravil jsem jí a chtěl jsem druhou šanci. Přeci jsme se 
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milovali. Máme spolu krásnou dceru. Nechceš jí dopřát zase 
rodinu? Vzpomínky jsou všude a pořád. Bylo jich totiž tolik. 
Měli jsme dar prožívat všechno intenzivně a uměli jsme si 
dělat radost maličkostmi. Denně je mám a denně na ně 
narážím. Nechci je mít, ale bohužel nejdou jedním tlačítkem 
vymazat. Bůh nebo kdo nás stvořil zapomněl na tlačítko 
Delete. (Můžu to reklamovat?)
Psychika je kurva (pardon). Jde s kýmkoliv a kdykoliv a dělá 
si co chce. Úplně na vás kašle. Je jí jedno, co pak máte v 
hlavě.
Když jedu autem z práce a před bránou na kolegyni čeká 
manžel. Nechá jí sednout k volantu. Mávají na mě. Oba se na 
mě smějí. Oni se mají rádi, jako jsme se měli rádi my. Taky 
jsem na Tebe čekával a pak jsme jeli spolu domů. DOMŮ. 
Tam, kde jsme byli spolu. Hodili jsme se k sobě. Myslím si to.
Víš přeci, jak nám to říkali i úplně neznámí lidé (tenkrát v 
nemocnici ta babička). Vidím páry, které se k sobě hodí. Tohle
nemělo končit. Podle mě je to chyba, ale nedáváš mi na 
vybranou. Jsi tak chladná a nepřístupná. Odhodlaná mlčet. 
Absolute ignoration. Jakobych nikdy neexistoval. Nechceš si 
se mnou ani povídat. Bojíš se? (Pokud ano, je to špatně, 
protože tomu neutečeš. Pokud ne, jsi za vodou.) Odstřihla jsi 
mě a já se s tím pořád nedokážu smířit. Miluju naší dceru. 
Chybíte mi. Chybí mi všechno, co jsme měli a co si tak živě 
dovedu představit zase. Nedáváš nikdy druhou šanci? To Ti to
za to nestojí? Štve mě to. Mrzí mě to. Trápí mě to. Nechápu 
to. Nikdy to nepochopím.
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Na to se nedá zvyknout nebo se s tím smířit. Ty to máš 
jednodušší. Tys udělala šmik a hotovo. Neexistuju.
Tolik se těším, až to šmik udělám taky... Kolikrát jsem už tady
tuhle větu pronesl...

Tereza:
Tak já měla ráno takovou úžasnou náladu a Ty myslíš na 
tohle? Já vím, že se tomu nedá ubránit. Chápu, že si pořád 
myslíš, že se jednou vrátí. Máš za sebou 14 měsíců úplně bez 
nich. Vím, jak Ti chybí. Možná to ještě chvíli potrvá. Já 
nevím. Tak si třeba mysli, že tohle je stav, který bude trvat 
celý život. To chceš? Já vím, že ne. Že si nemůžeš pomoct. 
Myslíš si, že Ti nikdo nemůže pomoct? Říkáš si, že si 
vždycky se vším poradíš sám? Že všechno zvládneš? Že Ti 
nikdo nemůže říct nic nového?

Dneska mi napsala Hanka (když budu říkat Hanka, myslím 
tím Fifková) jednu moc hezkou věc. Nečekala jsem, že mi 
napíše. Vlastně mě ten názor překvapil! Hrozně mi to 
pomohlo. Jedna věta, ale mě tak potěšila... Nemám co ztratit. 
Jen získat. Tak si spolu jen tak popovídáme. Tom nebo Tereza,
to je teď jedno. Nejen o Tereze, ale i o manželce, o životě, o 
šancích, které by se neměly nechávat promarnit. Není si co 
rozmýšlet, protože se nevrhám pod nůž chirurgovi, aby mi 
uřízl penis. Je to jen rozhovor, který mi může pomoct se 
konečně ze všeho vyhrabat... Tak šup šup :) A nikomu to 
neřeknu! :D ;)
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nechceme vypadat takto....................chceme vypadat takto

Moc se omlouvám australskému surfaři Peterovi Drouynovi 
(58), který se nechal přeoperovat na ženu, že jsem použila 
jeho (podle mě před HRT) fotku jako foto ilustrující 
nedokonalou ženskost. Nechci nikomu ubližovat, jen tu chci 
ukázat na ten rozdíl... (Už vidím, jak za to budu kritizována. :)
Oba chtějí být šťastní, já vím! Já taky nejsem žádná nádhera z
druhého obrázku :( A ve skutečnosti už vůbec ne. 
Druhé foto je transsexuál z Itálie. Kdybych to sem nenapsala, 
tak to stejně nepoznáte...

Obě varianty jsou skutečností. Oba tvrdí, že šťastní jsou. Ale 
ta druhá je jiná.
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A přišla jsem na to proč.
Je to věk.

Ale je tu ještě jeden rozdíl. Přirozenost.
Ta vpravo má vlastní vlasy a tričko, které holky prostě nosí. 
Ale která z žen se obléká jako Peter? Jde tu o přirozenost. 
Říkala mi to i Hanka hned na první schůzce. Extravagance je 
rána do zad, která vás může položit. Nepůjdu ven v 
podpatkách, když mi ještě rostou vousy, přestože cítím, že to 
tak chci a je to tak správné. Myslím, že ženu z vás dělá to, jak 
vás vidí okolí. A já na druhém obrázku ženu vidím.
A taky je tu ještě jeden rozdíl - testosteron, který denně páchá 
víc a víc škod. To ale souvisí s tím věkem...

Proč tu píšu zrovna o tomhle?
Většina lidí nás vidí jako ty na prvním obrázku. Připadáme 
jim směšné.
Ta většina lidí ale najednou úplně akceptuje ty z druhého 
obrázku.
Tak o co tady sakra jde?

Jdu povečeřet pomelo.
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Katie a Arin
14. října 2013 v 20:45 | Tereza |  Přeměny 
Tak a rychle změnit téma :)
Možná jste to zaregistrovali v médiích, ale kdo ne, tak ten se 
může podívat tady.

Článek převzatý z Blesku pro ženy:
(jakoby to muže nemělo zajímat! ;) To je pořád škatulkování!

Život někdy dokáže "zrežírovat" neuvěřitelné příběhy. Mezi 
takové patří i ten, který prožívají dva mladí teenageři.
Oba museli se svojí odlišnou sexualitou "bojovat" celé dětství.
Protože byli "jiní", děti se jim posmívaly, šikanovaly je.

Osmnáctiletá kráska Katie Hill totiž nebyla vždycky 
roztomilou holčičkou. Prvních patnáct let svého života 
strávila jako kluk Luke. Narodila se jako jediný syn 
námořního plukovníka.
Její přítel, šestnáctiletý Arin Andrews, se zase narodil jako 
dívka. V těle roztomilé holčičky jménem Emerald exceloval v
baletu, vyhrával dětské soutěže krásy.
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Katie odjakživa měla pocit, že je dívkou uvězněnou v 
chlapeckém těle, zatímco Arin zažíval opačné pocity.
"Když jsem byl první den ve škole a všichni říkali, že se mám 
zařadit k holkám, cítil jsem se zmatený," svěřil se se svými 
pocity usměvavý mladík a dodal: "Holčičí věci mě nikdy 
nezajímaly. Říkali o mně, že jsem lesbička, ale já se necítil 
jako holka. Byl jsem kluk, který se nějakým nedopatřením 
ocitl ve špatném těle."
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Oba mladí lidé se setkali v Tulse v 
Oklahomě, kam přijeli kvůli změně 
pohlaví. Okamžitě se do sebe 
zamilovali.
"Jsme si souzeni. Skvělě si 
rozumíme, stále si máme o čem 
povídat. Je to proto, že jsme oba 
museli v době dospívání řešit totožné
problémy," prohlásila pohledná 
brunetka, která už má díky 
hormonální léčbě i dokonalá dívčí 
ňadra.

Rodiče obou z toho zpočátku nebyli příliš nadšeni. Měli 
problém přijmout transsexualitu svých dětí. Teď však už 
pevně stojí při nich.

------------------
Myslím, že Katie měla štěstí a prošla si změnou pohlaví už v 
15ti (Amerika no :). Proto jim to tak sluší. Nestihla si v životě 
nasekat žádné závazky, neměla žádnou svazující minulost. 
Ideální stav.
Tady na youtube je krátká 3minutová reportáž (v angličtině). 
Můžete tam slyšet i jejich originální hezké hlasy:

https://youtu.be/hRKQJCC_RSM
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Jsou úplně v pohodě! Líbí se mi!

Výborné jsou ty komentáře pod článkem. Nadšení se nekoná. 
Je to nemoc, je to nenormální, zvrhlé a já nevím co ještě. 
Někteří se snaží to překousnout, ale nejde jim to. Chápu je. 
Nikdy bych nechtěla, aby se o mně vědělo, v jakém těle jsem 
se narodila... Lidé jsou zlí.

Musím to sem napsat :) To je totiž tak hezkýýýý! Na 
votocvohoz.cz mi teď napsala po vzájemném poklábosení 
jedna moooc milá slečna:
"Jsem ráda že věci prodávam tak užasné hodné slečně jako 
Tobě :-)"
To tak potěší!!! :)

Dobrou :)
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Pětiminutový placebo efekt
20. října 2013 v 18:26 | Tereza a Tom 
Tak mám za sebou pravidelné nedělní odloučení. Tohle je 
přesně okamžik, kdy potřebuju blog k tomu, aby to ze mě 
spadlo. Dostat to hlavně nějak ze sebe, jinak zešílím.
Je to pořád stejné. Ani nečekám, že si na tohle někdy zvyknu. 
Ale při odjezdu z domečku, kam jsem Kačenku přivezl, jsem 
měl dnes výjimečně dobrý pocit. Byl to tak trošku manželčin 
placebo efekt, ale fungoval.
Pět minut jsem si totiž povídal s manželkou. Bezstarostně. O 
kočičkách, o Kačence, o její nové mikině. Než kočička 
shodila květináč s kytkou v okně a naznačila mi tak, že pět 
minut štěstí je u konce.
Došlo mi, že tenhle stav není tentýž, jakobyste už na světě 
nebyly, jak jsem si v minulosti myslel. Je to jiné. Vídám vás, 
povídám si s vámi, existujete!
A tak jsem začal přemýšlet, jaký je rozdíl mezí tím, co bylo a 
mezi tím, co mám teď.

Taky jsem vás opouštěl, ale vracel jsem se k vám.
Teď se přeci taky vracím - i když jen jednou za 14 dní na 5 
minut.

Teď jsme se taky rozloučili, akorát jsi mě neobjala a nedali 
jsme si pusu. Jediný rozdíl. Jinak jsem si úplně stejně 
prohlížel Tvoje krásný oči.
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Akorát kdysi si můj mozek z nějakého důvodu myslel, že se 
mám kam vracet, že je tu člověk, který mě miluje a který má o
mě starost. A který mi poskytuje nějakou jistotu.

Proč tedy už rok a půl tak jančím? Proč nemůžu každou neděli
přenést přes srdce, že musím Kačenku vrátit a uvidím jí zase 
až za 12 dní? Že Tě třeba ani neuvidím těch krásných pět 
minut?

Zjistil jsem, jak moc mě těch pět minut za 14 dní naplňuje. 
Jak jsem šťastný aspoň za ně. Dávají mi vždycky falešný 
pocit štěstí, že tu pořád jsi a že jsme tu spolu. Chci-li tomu 
věřit, můžu. Pět minut.
Tolik mě vždycky nabijí, že mám pocit, že mi tohle musí 
stačit, než se uvidíme zase za dalších 14 dní (pokud nebudeš 
zrovna zase někde na výletě, jako minule, když jsem Kačenku
přivezl).

Vlastně v tom není žádný rozdíl. Měl bych být šťastný, že jste
zdravé a že se máte v rámci možností dobře. Pokud vás miluji,
mělo by mi to stačit. Dnes jsem měl právě takový zvláštní 
nepoznaný pocit, že mi to stačí. Že v tom vlastně až takový 
rozdíl není. Bylo mi hezky, protože jsem Tě viděl.

JE TO JAKOBYCH BYL NA NĚKOLIKAMĚSÍČNÍ STÁŽI,
NA MONTÁŽI V ZAHRANIČÍ NEBO NA MISI V 
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AFGHÁNISTÁNU. Jen telefonovat domů Ti nemůžu (zřejmě 
proto, že v Afghánistánu není signál). Je to vlastně úplně 
totéž. Co totéž, tohle je lepší! Vidím vás jednou za 14 dní! 
Měl bych se vlastně radovat.

Nějaký papír, kde někdo napsal, že nás rozvádí, je jen cár 
papíru. Pár písmenek, která někdo napsal, aby rozhodl za nás 
(za mě). Lásku a vztah nemůže nikdo žádným papírem 
rozdělit. Kašlu na úřady, které mi nutí myslet si, že jsem o 
Tebe přišel. Nepřišel. Ty tu jsi pořád. Se vším všudy. Jen mi 
víc chybíš, protože jsme méně spolu a tak si přirozeně přeji 
být spolu víc.

Ale co s prázdným bytem, ve kterém teď sedím?

No vždyť říkám, že je to jako být na misi. A co ten 
nedokreslený obrázek Kačenky? Rozestavěný bunkr? Úhledně
rozmístěná zvířátka v řadě, která teď musím uklidit? Nejradši 
bych si to tu nechal. Nevadí mi to. Jen je mi smutno, protože 
mi vždycky připomínají Kačenky smích. A stýská se mi úplně 
stejně, jako bych byl na nějaké misi a nikdo nás nikdy 
nerozvedl. Je to úplně stejné. Ty pocity, představy a sny. Jen si
stačí nepřipomínat, že já se z téhle mise nikdy nevrátím do 
náruče Tebe s Kačenkou kolem krku... Že Ty jsi ten velitel, 
který rozhodne o tom, kdy půjdu domů...
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Ženo moje. Až mě ta touha po Tobě přejde, tak mě přejde. 
Nemůžu si poručit. Nijak Tě to neomezuje ani neubližuje. Už 
nekreslím grafiti před Tvým domem (mělo to prý vydržet 
věčně, ale mám takový pocit, že po dvou zimách to zmizí), už 
Ti neposílám každý týden nějaký dopis. Neexistuju. Ale přeci 
tu čekám a když budeš chtít, můžeš kdykoliv přijít nebo s 
námi (se mnou a s Kačenkou) jet na výlet. Zatím nechceš, ale 
třeba jednou pojedeš. Stejně nemám jinou možnost než čekat.

Jo, Terezu tu mám, ale ona je až na druhém místě. Na prvním 
jste vy. Mám jí tu, protože tu nejste.
Mám pocit, že tohle už jsem kdysi slyšel: "Uděláš-li to, 
udělám to." Protože já jí nechci upřednostnit před vámi. Na 
nový vztah se ženou nebo s ní dokonce zakládat rodinu teď 
prostě nemám a ještě dlouho mít nebudu. Z toho tedy logicky 
vyplývá, že mi opravdu zbývá jen tohle.

Budu čekat, až se vrátíte. A když se vrátíte, vrátí se i Tom. 
Protože ta pravidelná pětiminutová radost každých 14 dní ze 
setkání s Tebou ho přesvědčuje, že mu na Tobě pořád záleží a 
staví Tě na první místo. Já si to umím všechno tak perfektně 
představit! Už bych si tuhle druhou šanci nenechal nikdy vzít. 
Byla bys šťastná i Ty a tím pádem i Kačenka.

Ale Ty mě tu necháváš jít směrem, kterým Tom jít nechce. 
Jestli mě v tom necháš, už to po čase nikdy vrátit nepůjde. Já 
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vím, že to víš a stejně je Ti to jedno. Tak krásně bezstarostně 
nevědomě bláhově jedno.

Ty jsi vlastně hybná síla Terezy. Čím víc mě nenávidíš, čím 
víc mě nemiluješ, čím víc mě odmítáš, tím víc potřebuji 
získávat štěstí jinde. Protože zdrojů štěstí je v životě člověka 
několik. Není omezen jen na jeden.

Přesto pořád říkám totéž. Vraťte se mi, holky moje. Jak 
dlouho to ještě bude trvat? (Osm deset let?)
Větší štěstí než rodina neexistuje.

Tereza: "Já vím, že mě chceš úplně vyšachovat, Tome. Vím, 
že je pro tebe rodina na prvním místě, ale první místo je teď 
neobsazené... tvoje žena tu není. Nechala tě tu. Tak si tu seď a
čekej - nebo pojď za mnou. Tam, kde ti je přeci taky dobře. 
Stejně jiné varianty nejsou. A vrátit se zatím můžeš vždycky. 
To je na tom to nejlepší. Ještě pořád máte oba spoustu času, i 
když tu teď budu víc a víc."

Má ženkost mi pomáhá snášet mé mužské trápení. A tím 
vznikají zase druhořadá ženská trápení, která jako muž 
nemám a nemusím je řešit, ale Tereza je řešit musí, protože 
bohužel není tak ženská, jak by chtěla a tak se z důvodu 
jednoduchosti vrací zase k mužnosti. A tak se do toho 
zamotávám a točím stále dokola.
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Čas ukáže, která cesta je správná.
Ale nikdo už nám nevrátí štěstí, o které jsme přišli za dobu, 
po kterou my tři nejsme spolu.

Potřebuji dalších 5 minut s Tebou.
Ty mi je nedáváš.
A tak jde Tereza do sprchy a vybalit své nové heboučké 
pyžámko...

V mém malém e-shopíku koupil před chvílí pán hrozně krásné
dětské povlečení. Dala jsem je tam jen na zkoušku a čekám, 
jak se budou prodávat. Říkám si, jak je hezké, že je někde 
rodina, kde milující manžel myslí na to, jak své dcerce udělat 
radost. Jaká je tam doma asi pohoda?
Normálně to nedělám, ale to telefonní číslo v objednávce bylo
tak prominentní, že jsem ho zadala do vyhledávače...
...a nestačila jsem se divit.
"Zadaný podnikatel hledá ženu za účelem sexu... Orientace: 
beru všechno. Děti: nemám."

Tak fajn.

Co tu řeším?

Čí dcerka má lepší vyhlídky do budoucna?

Rodina už dneska asi pro nikoho nic neznamená.
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Co chci, to dokážu
22. října 2013 v 21:01 | Tereza 
Je půl deváté večer a já přišla z příjemné večerní procházky. 
Řekla jsem si totiž, že doma těch pár kilo, co mi brání v 
pohodlném nošení upnutých kalhot a sukní, neshodím. Navíc 
v lednu bych ráda u Hanky trochu vypadala. A půl hodina 
chůze denně ještě s příjemnou hudbou v uších mi rozhodně 
neuškodí. Ráda chodím, ale poslední dobou chodit nestíhám, 
protože vozím balíky na poštu rovnou z práce.
Mám nové džíny z Kenvela, které mi přišly od Mišky z Mostu
:)
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Jsem z nich naprosto unešená, protože se samozřejmě úžasně 
hodí k balerínkám. Takže jsem si naplánovala, že teď navečer 
půjdu ven zrovna v nich. Navíc mi přišla strašně krásná 
přirozená paruka - takové delší mikádo s rovnými tmavě 
hnědými vlásky, které jsem si dala do culíčku :) a kterou jsem 
prostě nedokázala sundat, ale když jsem si brala (klučičí) 
bundu a tu paruku musela na ven sundat, protože jsem nebyla 
namalovaná a prosvítaly vousy, tak jsem zjistila, že se sama 
sobě v těch krátkých vlasech nelíbím ani trošku.
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Nemám ráda, když vypadám (nebo kdokoliv jiný) jako muž, 
ale mám na sobě ženské věci. Ta kombinace je strašná. Buď 
jsem žena nebo jsem muž. A vyděšené z toho bývá většinou i 
okolí, když není schopno si toho dotyčného někam zařadit.

Takže jsem vzteky strhla ty krásné holčičí džíny a natáhla 
klučičí a šla ven. Samozřejmě se nabízela možnost se 
namalovat, vzít tu krásnou novou paruku a jít ven jako Tereza 
(teda, já jsem Tereza a taky nijak jinak nechodím, ale zvenku 
občas hold vypadám jako Tom no :/ ), ale líčení by mi zabralo 
dvě hodiny a ráno bych nevstala. Těším se na prodloužený 
víkend :)

Na votocvohoz.cz nakupuju jako divá za pár kaček... já tam 
opravdu jen nakupuju! :) Ale ty strašně milé slečny mi 
najednou z ničeho nic napíší třeba: "Tyjo, škoda, že bydlíš tak 
daleko. Jsi mi fakt sympatická!" (Lucka z Kutné Hory) nebo 
"Přijeď do Mělníka. Ráda si s tebou popovídám u kafíčka, jsi 
moc milá." (Péťa)... no to je něco pro mě! :) Dokonale ženský 
svět. Holky ani nevíte, jak ráda bych přijela! Dělá mi to tak 
dobře! Ale do tohohle světa (normálního holčičího) mám ještě
daleko... :/ Nedávno mi napsala Denča tak milý vzkaz (na 
votocvohoz.cz) jako reakci na tenhle blog, který už čte 
(chudák) od začátku, že jsem z toho šťastná ještě teď. Tak 
přeci ještě existují milí lidé! To mě baví, líbí se mi to, 
vyžívám se v tom. Jsem strašně ráda, když mě někdo bere 
jako toho, kým jsem.
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Péťa chtěla, abych se jí nafotila v některých věcech od ní, 
takže to chci o víkendu zrealizovat. První fotky Terezy s 
hnědými vlásky :) Umím si úplně živě představit, že jsou mé 
vlastní. Je to tak příjemné, jak ofinka šimrá, jak culíček 
bimbá, jak se pramínky vlasů hýbou při chůzi do tváře... Dala 
bych sem fotku té zase další velmi milé slečny z Prahy, co mi 
jí prodávala, ale nechám to jako překvapení na moment, kdy 
se mi podaří konečně nafotit své vlastní fotky.

Při chůzi mě vždycky leccos z ničeho nic napadne :)
Třeba jsem se zamyslela nad tím, co jsem kdy chtěla dokázat 
a zjistila jsem, že jsem to vlastně vždycky dokázala. Jo, je 
dobré si věřit :) Ale nejsem si jistá, jestli bude tahle šňůra 
mých snů pokračovat takhle šťastně, protože jsem přes rok 
chtěla, aby se manželka vrátila a ono nic. Tak to nevyšlo, to je
divné. Vlastně pořád věřím tomu, že to co chci, to dokážu. 
Nemám důvod v to nevěřit.

A jak to máte vy? Když něco chcete, dokážete to?

Možná mám jen štěstí.

Život a smrt jsou věci, které se ovlivnit nedají, ale to ostatní 
ano. Pořád říkám, že naše budoucnost je jen v našich rukách a
je na nás, jak s ní naložíme.
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Takže tenhle článek je vlastně pozitivně laděný :) I když jsem 
nakonec nebyla venku v těch úžasných slimkách, ale oblečená
jako Tom, který se beztak culil celou dobu, protože mi na 
displej přistála zrovna zpráva z votocvohoz.cz od Lucky, které
jsem tak sympatická :) (Mimochodem ona mě taky :). 
Probraly jsme počasí, jak to dnes bylo na sukýnku, když bylo 
22 stupňů a že ta její je fakt hezká. No co jiného taky mají 
holky na votocvohoz probírat, než hadry, žejo? :D
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O stýskání
23. října 2013 v 10:37 | Tereza 
Bez ohledu na počasí, na roční období, na stravu, na dostatek 
spánku nebo na momentální úspěchy či neúspěchy se občas 
ráno probouzím a strašně se mi stýská. Po smíchu mé dcery, 
po jejích otázkách, po pohledu na její spokojený spánek. 
Chybí mi ta radost.
Za den mi vzpomínky na ně vklouznou do hlavy několikrát a 
vždycky mě srazí na zem, ať mám jakoukoliv náladu.
A takovéhle ráno je pak těžké. Strašně dlouho mi trvá, než se 
z něho dostanu. Většinou v práci pod stresem tak za tři čtyři 
hodiny. Ještě, že máme zaměstnání, která nás stresují a 
nemáme čas týrat svou duši steskem a podobnými 
nepříjemnými nežádoucími a neodbouratelnými lidskými 
pocity, kterých se nemůžu zbavit, protože to ani nejde.

Nemůžu si přikázat, aby se mi po svém vlastním dítěti 
nestýskalo.

Mám si přikázat, aby se mi nestýskalo po mé ženě, protože to 
tak ona chce, ale taky to samo nejde.
Zkouším to. Zaměstnávám mozek. Nechávám Terezu žít, 
protože ona má úplně jiné starosti a Tomovi neuvěřitelně 
pomáhá. Ale stává se mi to i při zaměstnaném mozku. Řídím 
nebo píšu nebo počítám materiál a najednou jsou tam. Moje 
žena a moje dcera. Proč za mnou pořád takhle chodí? :(
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Dokud se budu vracet domů s tím, že tam možná bude stát 
zaparkované auto mé ženy, bude to pořád stejné. Asi se s tím 
musím smířit a nečekat, že to přejde. Už nevím, co víc udělat, 
aby mi přestaly chybět. Hypnóza? Výplach mozku?

Proč vlastně spíme? Abychom si vyčistili mozek. Říkají 
američtí vědci ve studii zveřejněné před 5 dny.
Jo, ale to bychom taky museli opravdu spát.
Je to paradox.
Spíme hodně a dobře, když je nám dobře. Není proč mozek 
čistit.
Jakmile máme trápení, už ho spánkem nevyčistíme. Dokonce 
ani umělým. Prášky na spaní nefungují na psychiku. Umožní 
odpočinout jen vašemu tělu.

Nerozumím tomu, proč lidé vůbec prožívají stesk.
Proč jednoduše nejsou spolu?

Protože i stýskání má svá pravidla. A musí na to být dva.
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Ich bin eine Frau
23. října 2013 v 22:11 | Tereza 
Na votocvohoz holky probíraly aplikace, které mají na svém 
androidu. Protože mám asi měsíc taky android (a jsem z něj 
nadšená, i když jsem ho v prvních minutách po rozbalení měla
sto chutí vyhodit, protože jsem strašná konzerva a nerada se 
vzdávám zažitých modelů - naštěstí to doufám neplatí u 
oblečení :), tak jsem koukala, co si holky instalují. A líbila se 
mi aplikace pro výuku cizích jazyků zábavnou formou 
"Duolingo". Protože mě jazyky baví a protože se snažím už 
pár let začít s portugalštinou a teď i němčinou, když jezdím 
"obchodně" do Žitavy komunikovat s Jessicou, která ovšem 
anglicky hovoří velmi stroze a já jí zrovna potřebuji být 
(obchodně) co nejblíže, tak jsem si tam hned nastavila 
němčinu a dala první lekci.
A hned první věta: "Ich bin eine Frau" :)

Nemohla jsem začít lépe :D
Víc vlastně na cesty do Německa nepotřebuji :)

Minulý týden se mě kolega ptá, jestli znám tuhle docela 
známou písničku (občas probíráme muziku):

https://youtu.be/hlVBg7_08n0
Backlemore & Ryan Lewis - Same Love feat. Mary Lambert
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Že jel autem a moderátor povídá: "Teď si pustíme takovou 
pohodovou písničku pro hezký den."
Tu písničku jsem taky znala, ale kdo z nás přemýšlí o 
anglickém textu, že?
Tak ho napadlo si vyhledat text a ... malé překvápko! :)
Kdyby ten moderátor věděl, o co v téhle písničce jde, nebyla 
by to písnička pro hezký den, i když ta hudba je kouzelná. Ač 
je kolega značný puritán, podával mi ten text s respektem. Na 
to se snad ani jinak reagovat nedá. A mě se moc líbí (ten 
text :). Tolik velkých a zajímavých myšlenek v jedné písni!

Rozhodla jsem se ho sem dát, protože je dobré vědět, o čem 
se někdy zpívá...
A nedávám ho pod čáru pod článek, přestože je dlouhý. Tak tu
holt zabere víc místa no.
Takže... "Kdy jsem byl ve třetí třídě, myslel jsem, že jsem 
gay..." "Proč vůbec citujeme knihu starou 3500 let?" "Ale já 
se nemůžu změnit. I kdybych chtěla. I kdybych se snažila..."

Když jsem byl ve třetí třídě,
myslel jsem, že jsem gay.

Protože jsem uměl kreslit, můj strejda byl...
a udržoval jsem si čistý pokoj.

Běžel jsem za mámou, slzy mi tekly po tvářích.
Ona na to: "Bene, ty jsi za holkama běhal už ve školce."

Byl jsem celej zmatenej. Ale měla pravdu, že jo?
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Spousta stereotypů se mi honila hlavou.
Vzpomínám, jak jsem se učil matiku.

Říkal jsem si: "Možná takhle zapadnu."

Vnucená představa o tom, co to všechno znamená.
Pro ty, kteří mají rádi stejné pohlaví tu máme charakteristiky.
A upjatí konzervativci si myslí, že si snad člověk může vybrat.
A že tahle "hrozná nemoc" může být vyléčená náboženstvím,

nebo snad léky.
Myslí si, že vědí všechno. Snaží se měnit to, jak se člověk sám

narodil.
Hrajou si na Boha.

Ach jo, tady to máme.
Amerika, tak statečná.

Stále se ale čertí něčemu, co nedokáže pochopit.
To, že Bůh miluje všechny svoje děti - na to se zapomnělo.

A proč vůbec citujeme knihu starou 3 500 let?

Fakt nevím.

Ale já se nemůžu změnit.
I kdybych se snažila.

I kdybych chtěla.
Ale já se nemůžu změnit.

I kdybych se snažila.
I kdybych chtěla.

Má láska, má láska, má láska.
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Ona mě drží v teple. (4x)

Kdybych byl gay,
myslel bych si, že hip-hop mě nenávidí.

Prošli jste si teď někdy komentáře na YouTube?
"Člověče, to je teplý" (gay se používá jako urážka).

To vídám každý den.
Už skoro nevnímáme to, co říkáme.

Naše kultura je zakládaná na útlaku.
A k těm "jiným" nechováme respekt.

Navzájem si nadáváme do buzen zpoza obrazovek.
Slova plná nenávisti.

Přesto se jimi bez problémů oháníme.
Gay jako by se stal synonymem k tomu nejhoršímu.

Přesně takováhle nenávist způsobovala války.
Pohlaví, barva kůže, tvýho pigmentu

Ten samý boj, který vede lidi k tomu, aby stávkovali.
Lidská práva pro všechny!

Není tu žádný rozdíl!

Žij dál! A buď sám sebou!
Když jsem byl v kostele, naučili mě něco jiného.

Když šíříte nenávist na bohoslužbě,
Vaše slova nejsou pomazána.

A ta svěcená voda,
do které si máčíte ruce.
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Je pak otrávená.

Všichni ostatní zůstávají zticha,
protože je to pohodlnější.

Raději než aby bojovali za ty,
jejichž lidská práva byla ukradena.

Možná nejsem stejný,
ale to není důležité.

Tohle není žádná svoboda, dokud si nebudeme rovni.
Ano, zatraceně, podporuju to.

Fakt nevím.

Ale já se nemůžu změnit.
I kdybych se snažila.

I kdybych chtěla.
Ale já se nemůžu změnit.

I kdybych se snažila.
I kdybych chtěla.

Má láska, má láska, má láska.
Ona mě drží v teple. (4x)

Stiskněme tlačítko k přehrávání.
Nemačkejme to pauzující.
Musíme pokročit vpřed!
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S černým závojem před očima
se obracíme zády k problémům.

Ale já chci, aby moji strýcové byli spojeni zákonem.

Děti se rojí v chodbách.
Srdce mají černá nenávistí.
Svět je tolik plný nenávisti.
Někteří by raději zemřeli,
než aby byli tím, kým jsou.

A certifikát na papíře.
To všechno nevyřeší.

Ale je to zatraceně dobrý začátek.
Žádný zákon nás nezmění,

musíme začít u sebe.

Ať už věříte v jakéhokoliv boha,
vězte, že uvnitř jsme všichni stejní.

Sundejte tu roušku strachu,
pod kterou je přece ta samá láska! (hetero love=gay love)

Je načase se nad to povznést.

Ale já se nemůžu změnit.
I kdybych se snažila.

I kdybych chtěla.
Ale já se nemůžu změnit.

I kdybych se snažila.
I kdybych chtěla.
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Má láska, má láska, má láska.
Ona mě drží v teple. (4x)

Láska je trpělivá, láska je laskavá.
Láska je trpělivá (Neplač o nedělích). (5x)
Láska je laskavá (Neplač o nedělích). (5x)
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Zaseklá
24. října 2013 v 23:58 | Tom 
Po strašně dlouhé době jsem si lehl na zem na matraci k 
televizi puštěné v počítači a než jsem se do ní stihl zakoukat, 
usnul jsem. Probudil jsem se před chvílí asi po hodině a první,
co mi vlétlo do hlavy bylo, kde jsi a jestli už jsi šla spát, 
zatímco já tady ležím v obýváku a rychle šup šup za Tebou do
ložnice.
Proč je člověk vždycky po probuzení tak mimo?
Samozřejmě to na mě hned padlo. Začal jsem si říkat, že Ti 
musím napsat, ale hned to zase zavrhoval, abych nebyl 
nařčený ze stalkingu. Chtěl jsem Ti říct, že každý den čekám, 
že každý den na vás myslím. V sobotu jsou na zámku kousek 
odsud strašidla s Bílou paní, to by se mohlo Kačence líbit...
V té tmě a tichu najednou cítil jsem se tak zaseklý. Najednou 
jsem se takhle cítit nechtěl, tak proč mi tak je?
Vůbec se nemůžu pohnout. Je to, jako bys tu byla, jako by to 
bylo včera a ne před 16 měsíci, cos odešla. Jsem totálně 
zaseknutý tam, kde být správně nemám a jen čekám, až 
řekneš a já přihupkám jak pejsek. Nelíbí se mi to, ale kašlu na 
to, co se mi líbí, na trucování, které všechno zabíjí a na to, co 
mám nebo nemám dělat. Mívám nesprávný pocit, že Ti bývá 
taky smutno, že o mě přemýšlíš a že je to jen hrdost, co Ti 
brání v tom se vrátit.
Ale pak mě napadá, kdo z nás dvou je tady zaseklý...
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A zděšením, že už je to 16 měsíců, teď nemůžu usnout. :/
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Slečna z Domažlic
25. října 2013 v 10:39 | Tom a Tereza 
Po mém neúspěšném pokusu o usínání, během kterého jsem z 
ničeho nic kolem jedné usnul, jsem měl kouzelný sen. Tom 
měl kouzelný sen.
Na ulici mě zastavila strašně krásná slečna s dlouhými 
rovnými hnědými rozpuštěnými vlasy nahoře část sepnutou 
malou černou gumičkou, se slunečními brýlemi ve vlasech, v 
úzkých kalhotách, bílých teniskách a crossbody přes rameno, 
s leskem na rtech, s roztomilým úsměvem a říká: "Chceš 
políbit?" :)
Normálně takhle přímo mezi lidma na hlavní třídě z ničeho 
nic na mě :) A já celý zoufalý z toho všeho plácání se v hlavě 
se na ní usměju a říkám: "Tak jo!" :) Protože těm rtům se fakt 
nedalo odolat!
To byly slaďoučké polibky! Zajímalo by mě, co jsem musel 
nevědomky v noci v posteli líbat, když jsem to tak prožíval.
Chvíli jsme se líbali, chytli za ruku a šli. Pořád jsem se jí na 
něco ptal, říkala, že je od Domažlic. Název té vesnice od "P" 
měl ve 2. pádě tři slabiky. Ale že teď bydlí tady na severu 
Čech. Přitom s Domažlicemi nemám vůbec nic společného. 
Byl jsem tam jen jednou před 20 lety a ani o nich v posledním
roce nemluvil, nečetl, nepřemýšlel...
Hrozně hezky voněla. Zašli jsme do cukrárny a asi poprvé po 
půl roce mě vzbudil budík v mobilu! :(
Tak tohle jsem fakt zrovna teď nechtěl. Vstát a do práce.
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Mám ten úžasný pocit ještě v sobě, ale taky mám v sobě 
současně strašné výčitky z mého předchozího dvouměsíčního 
vztahu, kdy vlastně vše skončilo jen proto, že jsem nebyl 
schopný přestat myslet na manželku a sladit život s novou 
partnerkou a s Kačenkou. Nemůžu se tedy vrhat do dalších 
vztahů a vím to. Proto ani nikoho nehledám. Ale bylo to tak 
příjemné.
Jak jsou ty sny zajímavé, že to, co v nich prožíváme, 
prožíváme doopravdy. Že jsme v nich schopni se třeba i 
zamilovat!
Fascinují mě ty detaily.

Vlastně mi ale neřekla jméno. Možná to byla Tereza... (jo, 
chtěla bych takhle vypadat :)

Protože jsem ještě před usnutím přišel na to, že nemám moc 
možností se z toho vyhrabat.
Když Tom zůstane Tomem, bude si navždycky vyčítat, že tu 
není Tereza, protože Terezou chce být strašně moc. Ale bojí se
to udělat... protože... když tu bude jen Tereza, bude si 
navždycky vyčítat, že tu není Tom, aby mohl jít s právě 
takovouhle dívkou po ulici za ruku. Nebo dokonce s 
manželkou...
Jako kdybych s variantou vztahu žena+žena nepočítal. Ale 
proč?
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Na druhou stranu jsem zjistil trochu znepokojující věc, že 
takovéhle sny mi stačí. Když nemůžu tohle štěstí prožívat přes
den se skutečnou dívkou, prožiju si ho aspoň v noci ve snu. 
Výsledek (tedy pocity a výsledky chemických reakcí) jsou na 
člověka úplně stejné.
Nač mít skutečné fyzické kontakty. Pořád lepší ve snu, než 
nic.
Navíc to neovlivním a je to hezký. Taková malá virtuální 
realita. Lekáme-li se v ní, lekáme se doopravdy. Padáme-li z 
výšky, prožíváme totéž, co bychom prožívali, kdybychom z 
výšky padali ve skutečnosti. Všechno je skutečné. I sny.
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Konec blondýny
27. října 2013 v 1:35 | Tereza 
:)

Dnes byl náročný, ale moc krásný den. A zítra bude taky.

Nevydržela jsem to a dávám sem malou ochutnávku toho, jak 
teď Tereza vypadá.

Úplně nejčerstvější fotka, jak jen může být - jen pár hodin. A 
bez jakýchkoliv úprav. Žádný photoshop. (Některé partie 
bych ráda časem fyzicky upravila ;) A některé se upraví po 
časem díky HRT (jak tomu pořád věřím :).
Před chvílí jsem dala všechny fotky do počítače...

A jak budu mít čas, tak sem vrhnu novou Terku se vším všudy
:)

Blondýny je konec :) Ale Terezy ne! (foto č. 116)
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Jak nosit crossbody
27. října 2013 v 23:07 | Tereza 
Jsem trošku zaneprázdněná :) Ještě že je zítra volno a budu 
tak moct dát těch 1500 fotek dohromady. Chci vybrat jen ty 
nejhezčí (jak jinak taky :). Fotila jsem jako divá. Jak kdybych 
16 měsíců nefotila! ;) Až do úplného zaplnění 4GB karty a 
pořád nemám dost. Naštěstí jsem neměla čas ty fotky z foťáku
smazat, takže jsem tu a píšu si svůj blog, protože nemám na 
co fotit! :D

Je toho hodně, co chci probrat. A tak fotky ještě chvíli 
počkají. Dneska jsem celé odpoledne lítala venku :) Nadšená 
a šťastná. Netěším se na zítřejší večerní návrat. Odlakovat 
nehty na rukách, sundat náušničky, nepoužívat make-up. 
Nevěřila bych, že to bude tak těžké. Jakmile Tereza vystrčí 
růžky, už není návratu. Už by nejradši hned zítra šla 
nakupovat do Sparu něco k obědu v úzkých riflích a 
balerínkách :)

Dneska mám strašně dobrou náladu. Už ani nevím, kdy jsem 
se takhle měla a zasmála. Všechno mě baví, jsem strašně 
nadšená, nejradši bych vyběhla ven a šla někam jen tak nebo 
za někým na pokec (nikdo takový zatím není) - třeba k 
Pavlínce, kdyby nebyla v Brně nebo Danče, kdyby nebyla v 
Třebové. (Jéé, to je na jedné železniční trati! :) Vůbec v ničem
nevidím problém a chvílemi bych řekla, že vypadám, jako 
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bych si něco dala ;) Ne, že bych to znala z vlastní zkušenosti, 
ale z filmů jo. Čím to, že má člověk i tyhle stavy? Nemůžou 
tu zůstat? :)

Mám asi 5 témat, která bych tu chtěla probrat, ale to by byl 
jeden článek moc dlouhý, takže teď se chci věnovat tématu 
Jak nosit crossbody tašku.

Dneska ráno jsem totiž letěla zase do DMka pro kruhové 
náušnice (budu o nich psát v jednom z dalších článků, teď 
bych se moc rozepisovala), pro červený lak a když jsem ráno 
hledala na internetu, od kolika mají otevřeno, tak jsem zjistila,
že za 150 bodů dávají takovou decentní hezkou tašku 
crossbody, která se mi hrozně hodí k úzkým riflím (ona se 
tedy hodí ke všemu, v tom je kouzlo crossbody, jak jsem se 
dočetla :). Akorátže jsem přemýšlela, jak vysoko se crossbody
nosí, jestli na zadečku, na boku nebo výš? No a najít něco v 
češtině (kromě diskusí) je nadlidský výkon i pro mě, tak jsem 
zadala "how to wear crossbody" a tady je výsledek ze tří 
amerických serverů, ať si i Češky (a Češi - abych na ně 
nezapomínala, protože i muži je nosí) počtou :) To zas budou 
rady nad zlato, tyjo! :) Nečekejte žádný třístránkový manuál, 
je to jednodušší, než si myslíte (a než jsem si myslela já). 
Ostatně jako většina věcí :)

Tašky crossbody jsou pořád velmi populární (já je mám 
strašně ráda - mám teď už tři! :) A líbí se mi i na ostatních 
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holkách), protože vám umožňují mít volné ruce a přitom mít 
své věci neustále při sobě. (To je právě to úžasné na nich a 
navíc to tak hezky vypadá!). Podle velikosti do nich 
naskládáte i těžší věci, časopisy, elektronické tablety, ale jsou 
i menší crossbody vhodné vyloženě jako doplněk k oblečení. 
Problém s nimi mohou mít ale ženy s velkým poprsím.

Na boku, vzadu nebo vpředu?
1) nedávejte si tašku na bok, ale posuňte ji za sebe tak, že ji 
budete mít téměř na zádech. Nebude to vypadat divně. Pokud 
vám vadí, že na tašku nevidíte a máte obavy o její obsah v 
přeplněných obchodech, noste ji vpředu. (To jsem se dočetla 
na více místech - nenosit na boku, což občas dělám).

Dole nebo nahoře?
2) ujištěte se, že nemáte moc dlouhý popruh. Nízko visící 
bimbající taška působí nehezky a při chůzi vás bude obtěžovat
neustálé bouchání do vašeho těla při každém kroku. (Tak 
sláva, ne moc nízko. Ale jak moc teda nízko / vysoko?)
Nastavit si popruh musí každý podle sebe. Zvolit takový bod, 
kdy taška už neskáče při chůzi a přitom je pořád po ruce.

Takže je to na vás, holky! :)
(115)

A tady jsem já dneska odpoledne s novou crossbody z DMka,
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kterou mám momentálně vpředu, ale béžovo-tmavě modrá
barva splývá

s riflovou barvou tregín (tregíny = kombinace kalhot a
legín) :)

(tzn., že sem stejně vložím fotku té tašky samostatně)
+ balerínky na úzkém podpatku

Nedokonalosti mé ženskosti a mé neobjektivní posuzování,
zda jsem takto poznat nebo ne,

se chystám řešit v jednom s budoucích článků...
V tu chvíli mi to bylo ale jedno :)

A už vůbec neřeším můj outfit, se kterým jsem měla
hodně velký několikahodinový problém :)
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Ženy ve tmě
28. října 2013 v 21:23 | Tereza 
Nejteplejší večer 28.10. za posledních 33 let :) Ještě teď v 
osm večer je v Děčíně (momentálně nejteplejší místo v ČR, 
což zrovna v Děčíně moc často nebývá) 19.5 stupňů! A já byla
celý den doma :( No jo, když já si ještě chtěla užít toho 
volna :) A dofotila poslední sérii fotek, protože v týdnu na to 
nebude čas a o víkendu mám Kačenku (na kterou už se strašně
moc těším).

Teď už ale tak nadšená jako včera nejsem. Neustále jsem 
oddalovala okamžik, kdy budu muset odlakovat nehtíky, 
odlíčit se, sundat náušničky, prstýnek s perličkami (abych si 
ho náhodou na prstě nezapomněla) a uklidit všechny ty krásné
věcičky, kterých jsem se nemohla celé tři dny nabažit. 
Nejradši bych v nich šla zítra do práce. (To bych asi 
nerozdýchala. A nejenom já, ale dalších 300 lidí, se kterými 
přicházím v práci do styku :)

Pamatuju si, jak jsem si vždycky stanovila nejzažší možný 
čas, ve kterém jsem to všechno ze sebe musela rychle strhat, 
protože hrozilo, že se vrátí mamka (v dětství) nebo manželka. 
Tohle je pořád stejné. Bylo fajn, že celé tři dny jsem nemusela
Terezu krotit. Byla tak šťastná! Nepřipouštěla jsem si, že 
přijde dnešní večer, kdy to všechno musím zase uklidit. Přála 
bych si, aby jednou přišel okamžik, kdy si Tereza nebude 
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muset sundat kruhové náušnice, udělá si culíček z vlastních 
vlásků a vyjde na ulici, kde jí budou známí oslovovat Terezo...

Chtěla jsem dát šanci Tomovi a jeho ženě, protože tu šanci 
měli. Ale žena nemá zájem a trvá to už dlouho, je to stále tak 
nepochopitelně beznadějné, že nemá smysl Tereze v čemkoliv
bránit. Vím, že by to šlo i bez ní, ale vlastně PROČ jí teď 
bránit?

Takžeeee...

honem na témata, která jsem chtěla probrat, ale neměla jsem 
čas, protože jsem fotila jak divá :) A nejenom fotila. Trénovala
líčení, zkoušela všechny ty nové věci, co mám a hrála si s 
vlásky. Zjistila jsem, že budu asi hodně ulítlá na náušnice! :) 
To je tak super, že si do oušek můžu strčit jakékoliv - a taky se
nemůžu nabažit laků na nehty! :) Teď mi Denča poradila, ať 
vyzkouším místo klasické rtěnky (kterou moc nemusím) tzv. 
Whisper rtěnky od Maybelline. Stojí kolem stovky, jsou o 
něco menší, než klasická rtěnka a mají opravdu nádherné 
odstíny. Jsou to málo pigmentované rtěnky. Akorát jejich 
problém je, že na rtech tak dlouho nevydrží (ale to lesk taky 
ne), jsou totiž hydratační a co hodně hydratuje, to málo vydrží
:) (slova Denči ;). Samozřejmě mě to hned nadchlo. Moc ráda 
bych sem dala takový malý krátký manuál pro holky, co se 
začínají líčit, protože mi všechno Denča tak hezky popsala, že
je mi líto to sem nedát, ale všechno hezky popořádku :)
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Teď už vím, proč ta žena (MtF) u našeho Kauflandu, co jsem 
tu na ní několikrát vzpomínala, musela utéct. Tenkrát se 
snažila stát ve frontě, ale ty pohledy ostatních jí doslova 
ukamenovaly, takže to vzdala. Je to moje tak trochu černá 
můra :( Přitom ona se tak snažila! Ale v tom byl ten háček. 
Došlo mi až po dlouhé době, že neúspěch tkvěl v tom, že se 
neoblékala, jako se ženy oblékají. Oblékla se extrémně 
žensky. Možná by se to hodilo na takovou ředitelku podniku 
nebo hotelu vyzývavě oblečenou na nějaké jednání. Poutala 
by pozornost i jako biologická žena, natož takhle s těmi 
mírnými nedostatky. Pořád je mi jí ale líto, protože vím, jak 
tenhle neúspěch člověka sráží na zem. Jak se takových 
momentů vyvarovat? Nejsme schopny samy posoudit, jak 
dokonale ženské jsme, přestože si dokonale žensky 
připadáme. Nevidíme spoustu znaků, kterých se zbavit jen tak
nemůžeme. Nechceme je vidět. Vycházíme ven a radujeme se,
že jsme venku. Svět, kde však pro takovou radost není místo.

Proto vycházím po setmění, které mě chrání. Víme, že v šeru 
a ve tmě lidské oko reaguje jinak a hůř rozeznává.
Ale chceme být ženami ve tmě?

Ne. My chceme vyjít ven i přes den a stát v té frontě, aniž 
bychom poutaly pozornost. Protože pozornost je to poslední, 
co bychom chtěly. Nestojíme o ní. Potřebujeme být brány jako
ostatní ženy. Ale dokud tak nebudeme vypadat, nemůžeme se 
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divit, že z těch front stále utíkáme. Nevzdávejme se ale! 
Chtěla bych podpořit všechny, kdo s tímhle bojují. Je 
možnost, jak dosáhnout dobrého výsledku...

Ale Tereza se v neděli samozřejmě vykašlala na setmění a 
vyšla ven asi ve dvě odpoledne, svítilo krásně sluníčko a 
říjnové počasí se spadaným listím bylo jak malované. Ideální 
na focení - na samospoušť samozřejmě :/

Zas takové sebevědomí (i když zpočátku ano) jsem neměla. 
Dodávala jsem si odvahu celý den. Ale ta touha jít ven ve dne 
na sluníčku a udělat pár fotek byla tak velká, že jsem si prostě
dodala odvahy, podívala se do zrcadla a řekla: "Terezo, vždyť 
Ty vypadáš dokonale, tak běž!" :) (Taková trošku menší lež no
:) Ale připadala jsem si hezky.

Došla jsem po schodech dolů k hlavním dveřím a tam...jsem 
sice vyšla, ale naproti mě venčil pán psa. Tady je takových 
pejskařů!!! :) Stál tam a nehýbal se (ten pejskař). Koukl na mě
a zase koukal na pejska. (Co jsem jako čekala? :) Že na mě 
začne řvát: Ty jeden hnusnej transsexuále, podívej se na sebe, 
jak vypadáš? Že vůbec vylejzáš ven! To je odporný, fuj! :) Ale
já prostě tu odvahu ztratila. Vyběhla jsem zase zpátky do bytu 
a celá naštvaná tak, jak jsem byla v úzkých riflích (tregínách) 
a krátké bílé bundičce, jsem na sebe narvala vytahaný klučičí 
rifle, vytahanou šusťákovku, sundala ty krásný vlásky, vzala 
sluneční brýle, natáhla klučičí tenisky a ostatní věci Terezy 
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hodila do igelitky a šla do auta. Já jsem takový srab :( Štve mě
to.

Tak jsem rychle jela za město, tam ze sebe v autě strhala ty 
klučičí věci, vrátila si kruhové náušničky a kuk, už tu byla 
zase Terezka :) Vzala jsem si dvoje balerínky. Jedny normální 
a druhé s tím úzkým podpatkem - no a ty jsem si samozřejmě 
hned vzala, tak se mi řídilo trošku hůř, ale ještě to šlo, protože
ten podpatek není zas tak vysoký.

Kousek jsem popojela, vyskočila z auta a začala se fotit a 
užívat si chození venku. Ale bylo to za městem. To mě tak 
nebaví :) Není to prostě ono a tak když v dáli někdo 
procházel, schválně jsem se ukazovala :) Věřím tomu, že z 
dálky je to OK.

Pak jsem si řekla, že by vypadalo dobře, kdybych se nechala 
fotit na samospoušť ve chvíli, kdy za mnou projíždí nějaké 
auto. Jakože je tam provoz :) No a ono to auto sice projíždělo,
jenže neprojelo úplně, protože zastavilo a hned za ním druhé a
vyskákali z nich dva hoši jak gorily z nějaké diskotéky a šli 
pro něco (?) na louku. Strašně jsem zazmatkovala. Vlezla do 
auta a čekala. A měla taky trochu strach. Dva kluci a já :(
Ale tomu jednomu bych řekla bylo evidentně jasné, že 
nevěděl, jestli vidí to, co vidí :) Pořád na mě civěl. Tak jsem 
nastartovala a jela jinam. A protože se mi chtělo aspoň jen tak 
jezdit po městě, tak jsem jela na druhý konec města.
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Strašně jsem si to užívala! Všechny ty křižovatky a ostatní 
řidiče na nich nebo i chodce. Pro všechny jsem byla paní 
řidička :) (Extrémně jsem si dávala pozor, abych nezpůsobila 
nějakou dopravní nehodu! :) Dojela jsem na druhý konec 
města, ale zase jsem se hned o kousek vrátila, protože tam 
bylo takové hezké místo, kde byly i domky, chodili lidi a mě 
to najednou vůbec nevadilo. Svítilo sluníčko a já se tam 
procházela po parkovišti a štelovala můj malý ohebný stativ. 
Najednou jsem byla tak sebejistá a odvážná!

V ten moment bych byla schopná jít kamkoliv. Bylo mi to 
všechno jedno. Vůbec se mi nechtělo zpátky do auta a jít 
domů. A už vůbec ne se někde zase převlékat do těch 
hrozných kalhot, takže jsem zaparkovala normálně u domu a 
šla domů. Tak, jak jsem na fotce v předchozím článku "Jak 
nosit crossbody" :)
(No dobře, tak já sem dám teda ještě jednu :D :)

(foto č. 112)

POPRVÉ v životě Tereza mezi lidmi ve dne... Bože to byl 
pocit!
(Původně tady byla věta: "POPRVÉ v životě mezi lidmi ve 
dne jako Tereza...", ale to přeci není žádná "jako Tereza", to 
JE Tereza! Spíš bych měla říct: "Chodím bohužel ven jako 
Tom".)
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Najednou mi to ale nepřišlo vůbec divné a absolutně jsem 
nechápala, proč jsem před pár hodinami, když jsem šla ven, 
tak plašila... Bojíme se něčeho, co neexistuje.

Na druhou stranu, kdybych si byla tak jistá sama sebou, tak se
nebojím vůbec. Ale ta velká ramena jsou prostě děsná! A 
některé rysy ve tváři taky. Chtělo by to feminizaci obličeje...

Na třetí stranu mě Denča a Dermacol tolik pomohli zbavit se 
jednoho pitomého klučičího znaku (prosvítající vousy), že mi 
sebevědomí vzrostlo :)

Takže teď už žádné procházky ve 3 v noci ve strachu, že mě 
někdo přepadne. Teď hezky v 8 a ať mě vidí co nejvíc lidí :)

V sobotu večer jsem testovala, jak vypadám - hned jak jsem 
vyšla, tak tam venčila jedna moc hezká blondýnka (v 
podpatcích) pejska. Nejdřív jsem se zase zastavila ve dveřích 
(což vypadá divně a podezřele místo toho, abych rovnou vyšla
a šla :), ale takhle bych nikam nedošla a nic nezjistila, takže 
jsem se sebrala a šla.

Ta blondýnka se zrovna s pejskem otočila a šla proti mě. 
Koukáme chvíli na sebe a dobrý. Nic. Tak jdu dál. Neotáčela 
se za mnou. Musela jsem nad tím přemýšlet. Já když takhle 
někam jdu, taky nepřemýšlím, kdo se to pod tím oblečením 
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skrývá... Zjistila jsem, že čím víc si nevěřím, tím větší mám 
strach a tím víc na sebe přitahuji pozornost. Když jsem si 
sebejistá a maximálně přesvědčená, že vypadám jako 100% 
žena, tak i tak působím a okolí nemůže mít sebemenší 
pochybnosti. O tom to je - o sebedůvěře. Akorát to chce mít 
co nejméně mužských znaků, protože pak je sebedůvěra k 
ničemu :) Ovšem to neplatí jen u MtF. To platí u všech lidí na 
světě, že je důležité si trochu věřit, abychom vystupovali 
sebejistě a přirozeně. A bylo mi jasné, že večer ve tmě (jen 
pod světly lamp) prostě nemá nikdo šanci poznat, že jsem 
někdo jiný (tedy, já jsem pořád já, tedy Tereza, ale víte jak to 
myslím). Zevnějškem.

Prostě si myslím, že mě nikdo hned poznat nemůže, když 
mám navíc tu přirozenou tmavě hnědou (mahagonovou) 
paruku. Dřív ta blond poutala strašně pozornost a já si ještě 
brala krátké sukýnky a podpatky!
To je to o čem mluvím :) Takže jsem si v sobotu večer 
nakonec vzala červené úzké kalhoty, balerínky a delší bílý 
kabátek. A jak jsem si libovala :) Navíc to byla opravdu 
nenápadná kombinace. Prostě taková normální (podle mého). 
Ale vlasy a make-up dělá tak strašně moc! Potřebovala bych, 
aby mě někdo potkal a řekl, jestli je poznat nějaký mužský rys
(vlastně to nepotřebuji, protože vím, že tam jsou - bohužel). 
Snažila jsem se i o dokonale ženskou chůzi :) Myslím si, že 
mi to šlo. Šla i vzpřímeně s vypnutými prsy (né zas moc), ale 
samu sebe nevidím :( tak jsem se snažila potkávat co nejvíc 
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lidí, ale jako na potvoru bylo vylidněno i směrem do města. 
Potkala jsem asi 5 kluků a jeden pár. Tři z nich mě absolutně 
ignorovali. Jen mrkli a koukali dál do svého mobilu :) (Tzn. 
že jsem prošla :) Dva na mě koukali asi jako koukáme my, 
když se nám někdo líbí a jen ho míjíme. A taky dobrý. To byli 
ale muži. Tam je to kupodivu snažší. Ženy mají lepší vnímání 
na detaily a odhalí to, co muž nevidí (protože má zatmění - 
což samozřejmě chápu a je to svým způsobem příjemné) :) 
Ovšem kolem deváté večer už venku taky moc osamocených 
holek nechodí - ani já už se nechci potulovat po tmě pozdě v 
noci městem (navíc bez pepřáku v kabelce), takže jsem to 
sebejistě posunula na osmou večer, což je ještě přijatelné. No 
a chtěla bych si zase někdy vyjít přes den...

Foto z mé sobotní večerní procházky:
(Dávám je sem takhle po troškách, ale ono to stačí, ne? :)

Levé foto: poslední foto těsně před večerní procházkou (113)
Pravé foto: celá šťastná ve výtahu z procházky (114)
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detail krásných nových botiček a ty červené úzké slimky...
ten pocit se nedá popsat! :)

Jednou jít takhle nakoupit, do kina, na lavičku s kamarádkou. 
Co by mi chybělo? :) Ale to bude až za hodně dlouho...

Pro dnešek by to stačilo.
Půjdu spinkat. Ráno zase do práce... šupky hupky do 
realit(k)y... I když, co je vlastně realita? Tereza je přece taky 
realitou. Žije, sní, zamilovává se. Tedy existuje.

A píše tenhle blog. Aby si měla s kým povídat... a být Terezou
i ve chvílích, kdy je po ní požadováno, aby se třeba v práci 
chovala jako někdo jiný.
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Mimochodem - krátké vlasy a strniště - výborný způsob, jak 
zaručit, že Tom je přeci Tom. I když to Tereza nesnáší.
Jednodušší řešení nemusí být ale tím šťastnějším...
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Na které straně chcete stát vy?
29. října 2013 v 23:19 | Tereza 
Někde jsem úplně náhodou narazila na tenhle hezký obrázek:

NA KTERÉ STRANĚ CHCETE STÁT VY?

Většina z vás biologických mužů a žen se přiřadí na tu stranu, 
která patří jeho pohlaví.
Homosexuálové se nepřiřadí nikam.
Myslela jsem, že se přiřadím vpravo, protože ta slečna se mi 
líbí a ta situace je tak hezká, roztomilá a intimní. Myslela 
jsem, že by se mi líbilo mít takovou slečnu, takhle jí držet a 
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cítit její nosík na svém a vůni jejích dlouhých vlásků... Muži 
mě jako muže nepřitahují, nelíbí se mi.

Ale skončila jsem bez váhání vlevo.

Tolik bych chtěla být na jejím místě...

Bude jedenáct večer. Chtěla jsem tu dopsat své myšlenky z 
víkendu, které mám nahrubo sepsané, ale už dnes úplně 
všechny nestihnu (ale pár jo :), když musím ráno vstávat do 
práce a odpoledne jedu do Žitavy sepsat si kompletní 
sortiment vlasové kosmetiky John Frieda. Jen jsem se o něm 
na votocvohoz zmínila, už nevím, co dřív "naskladnit", ale 
ráda se v tomhle ohledu něčemu přiučím a hrozně mě to baví.
Dost jsem o téhle značce, která se u nás neprodává, slyšela. 
Jak je úžasná a hodně holek o ní ví.
Nakupuje se v Německu a prodává na mimibazaru nebo 
různých e-shopech. Tak proč to nedělat taky, když už tam 
stejně jezdím pro jinou značku? ;)

Ovšem ještě pár měsíců potrvá, než jí budu moct vyzkoušet na
vlastní vlásky... :(

Samozřejmě BRILLIANT BRUNETTE ;)

A protože mě to hrozně baví, tak sem dám další svojí fotku :)
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A taky pár základních rad pro holky, co řeší s líčením to, co 
já :)
Čili úplně nelogicky do článku s tímhle názvem. Zamaskuju 
to sem, jako se mi o víkendu povedlo zamaskovat opravdu 
tmavé vousky :) Pod jinak výborným make-up Affinitone 
Maybelline stejně prosvítal, ale teď už ne!
Dokonce je tahkle fotka focená po setmění a já se líčila 
dopoledne! Tím zázrakem je Dermacol Make-up Cover. Ale o 
něm až níže..

Oční odličovač extra voděodolného make-upu Nivea (foto č.
110)

Tímhle odličovačem očí to jde fakt krásně. Vypotřebovala 
jsem v pondělí večer asi 6 tampónků, aby v úterý ráno už v 
práci nebylo po krásných černých linkách ani památky... 
(Radost jsem z toho neměla.)
Stačila jedna má otázka ve fóru na votocvohoz, jak dokonale 
odlíčit oči, aby na nich nezbyla ani částečka linek a hned se 
mi tam holky sesypaly s radama. Tohle je tak super! :) 
Některé holky tak rády radí a dělí se o své zkušenosti! Ale 
zase musím poděkovat Denče, která mi trpělivě a opravdu 
detailně popsala, jak to dělá ona, co vše používá a na co to je. 
Včetně technik a postupů. To bych tu ráda někdy sepsala 
detailněji, protože si myslím, že tohle jsou rady nejcennější. 
Ty se vyčíst nedají. I když to každá holka dělá trošku jinak, je 
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potřeba si najít ten svůj způsob a styl... a někde se začít 
musí :)

Takže tenhle dvousložkový odličovač očí Nivea je moje první 
rada pro holky, co přemýšlí, čím si pořádně a přitom šetrně 
odlíčit oči.
Moc se mi líbila jedna slečna ve fóru, která prohlásila, že je tu
konečně někdo, kdo řeší tohle dokonalé odlíčení očí, že jí taky
po linkách zůstávaly malé mikročástečky a bylo to trošku 
vidět. Zatímco ostatní slečny se dušovaly, že se zásadně 
vždycky odličují dokonale :)

Strašně nadšená jsem z toho laku na nehty!!! :) Jak úplně září!

Lak na mých nehtíkách je ASTOR FASHION STUDIO
"219 Modern Elegance"
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Fashion studio je poměrně nová kolekce laků na nehty od 
Astor - plná úžasných barev!
Řekla bych, že tohle je předstupeň oranžové - je to vlastně 
ještě červená, v tomhle světle akorát vypadá světleji. A já se 
do ní úplně zbláznila! :)
Nechala jsem si v týdnu nehty schválně narůst delší a 
nestříhala jsem si je, protože jsem věděla, že tenhle víkend 
bude Tereza řádit! :)
Když jsem se fotila venku nebo v autě, tak tahle červená na 
fotkách úplně září (a já taky! :). Doslova svítí neonově! 
Strašně se mi to líbí!
To je tak příjemné jít do DMka a koupit si co chci úplně 
svobodně... ty prodavačky mě tam vídají denně. Jednou jsem 
tam pro odličovač, podruhé pro lak, po třetí pro náušničky, 
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pro kabelku, make-up :) A vždycky se na mě usmějí. Fakt to 
tam mám ráda. Ale samozejmě tam chodím oblečená jako 
Tom :/ na to ještě opravdu nemám stát tváří v tvář u pokladny 
k lidem a k pokladní. Z blízka je ta vrstva make-upu vidět :
( Pitomý vousy. Ale chodím tam ráda už jen proto, že jsou na 
mě milé :)
Ta jedna blondýnka má strašně krásné třpytivé náušničky.
Dneska ráno jsem přišla do práce a jedna kolegyně měla 
naprosto úžasné delší bílé tílko zakončené kraječkou a přes to 
takovou vestičku černou. Moc jí to slušelo! A druhá kolegyně 
měla oranžové tričko se spadlým odhaleným ramínkem! To se
mi tak líbilo! Tohle na sobě nikdy neměly. Pochválila jsem jí 
ještě nové světle červené nehty. Kolega hned, že jak to, že si 
toho všímám, že on si takových věcí za celých 7 let nikdy 
nevšiml. Kolegyně se smála :)
Takže jsem se hned zasnila o tom, jak jednou přijdu do práce 
takhle i já... No nic, zpátky do reality :) Tady je ten slavný 
make-up:

DERMACOL MAKE-UP COVER
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Ten kouzelný úžasný make-up - s úplně nejvyšším krytím, 
jaké se dá v naší zemi sehnat, se jmenuje DERMACOL 
MAKE-UP COVER. Byl vyvinutý pro filmové studio 
Barrandov a má opravdu všestranné použití. Jak pro herce, tak
na focení. Pro mě je tohle zázrak.
Kdysi jsem tu psala o make-upu MAC, který hodně kryje a 
používají ho Američanky. Ten se tu ale těžko shání (já psala 
do několika prodejen, kde se MAC prodává a tenkrát mi 
odepsali, že ho nemají, ale mohou nabídnout jiný.)
Toho Dermacolu stačí opravdu malá vrstva, takže lahvička 
vyjde tak na sto let :) Stojí něco přes 260 Kč.
Za tenhle tip děkuju Denče, která mi tím udělala obrovskou 
radost a rozhodně jsem přesvědčená o tom, že to je přesně to, 
co hledáte i vy ostatní, když máte problém s tmavými vousky, 
ale nejen s nimi. Zamaskuje totiž absolutně všechno!

Odličovací mléko GARNIER (foto č. 111)
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Hrozně hezky voní, má detoxikační účinky na pleť a je 
vhodné i na odličování očí.
Já to teď po všech těch radách dělám s odličováním tak, že si 
nejdřív tu první velkou vrstvu setřu kosmetickými vlhčenými 
ubrousky na odstraňování make-upu. Stačí dva na celý obličej
i krk, pak si odlíčím oči. Tampónkama se jemně snažím 
směrem od koutku ven odstranit řasenku i linky a teprve na 
šestém už není černá barva tolik znát. Pak vezmu Garnier 
odličovací mléko a jen tak nahrubo odstraním make-up. Jdu 
do sprchy, tam si umyju obličej mýdlem Neutrogena speciálně
na pleť, čímž se i čistí a potom se doodlíčím ještě jednou - 
včetně očí, protože stejně se mi na bílých tampónkách kousek 
té černé barvy ještě po sprše objeví a to Garnier mléko je tak 
strašně příjemné na pleť, že i kdybych už tam žádný make-up 
neměla, tak si ho stejně namažu :) Je totiž takové osvěžující.

A je to.

Návod, jak ze sebe udělat Toma :)

To je vždycky to nejtěžší, protože Tereza se drží drápky pevně
úplně všeho a jakékoliv násilné odpoutávání jí bolí...
Ovšem dnešní ráno mi kolegyně řekla: "Ty jsi nějaký veselý!"
:) Hm a taky roztržitý. Všechno mi padalo. Sluchátka od 
telefonu, PET lahve, tužky a tašky :)
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Já nechci být roztržitý.
Já chci být r o z t r ž i t á !

Dobrou noc, holky a kluci :)
Mě se poslední dobou nechce vůbec spát tím nadšením.
Zato to ráno potom, jsem na zabití, když se podívám do 
zrcadla.
Nejhorší je, že se nemůžu zkrášlit, jako to můžete vy...

Prosím, Hanko, už mi konečně pomoz...
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Hra na Toma
31. října 2013 v 15:00 | Tereza 
Dnešní rozhovor kolegů u oběda:
"Já jsem vždycky chtěl vnuka, jako kluka, tak tu naší 
šestiletou vnučku vychovávám prostě jako kluka. Ona se i 
chová jako kluk, tak co. No bába pořád nadává, že takhle z ní 
nikdy nebude ženská. Ale mě je to jedno. Když vidím, jak jí ty
klučičí hry baví."
A kolega pronese krásnou větu:
"Nebojte. Hormony už se o ní postarají!" :)

Tyhle fajn hormony se už o nás všechny postaraly. Bohužel. 
Nemůžeme si vybrat.

Nesoulad mezi psychikou a fyzickým tělem mnozí označují 
za výmysl, rozmar nebo výdobytek dnešní doby. Za něco 
nepřirozeného, proti přírodě, proti křesťanství, proti lidskosti, 
proti počasí, proti mimozemšťanům, prostě proti všemu, co 
vás napadne. Mluvím obecně o všech nesrovnalostech mezi 
duší, tělem, identitou nebo orientací. Odsuzují to, bojují proti 
tomu (i tací jsou - asi se toho bojí?), píší o tom knihy a kreslí 
karikatury (pane Klausi).
Proč ale? Co je k tomu jako vede? Neschopnost přijmout v 
sobě fakt, že to tak prostě je? Je jim z toho špatně, nemůžou 
kvůli tomu spát a jíst, musí o tom mluvit a šířit dál své 
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myšlenky, které mají zabránit... čemu vlastně? Rozmnožování
takových lidí? Tak to je trochu mimo téma. Uniká mi smysl.

A víte co? Taky mě to štve. Doslova mě se*e (i když 
normálně sprostě nemluvím), že se mi to v hlavě otáčí jinam, 
že si kupuju černou koženou pánskou bundu a ostříhám se na 
krátko, abych neměla pocit, že jsem to, co jsem, abych se 
cítila tak, jak mám a jak vypadám a měla radost z toho, že to, 
co mám mezi nohama mi tam patří a každý den mám pocit, že
jsem vyhrála, že žádná porucha identity neexistuje (tak, jako 
si to někteří myslíte). Říkáte: Co si to ti transsexuálové pořád 
vymýšlí? Ale nemůžete vlastně tuhle větu ani pronést, protože
to slovo "transsexuál" nechcete vyslovit, jak je vám 
nepříjemné. Taky bych raději říkala "žena" místo 
"transsexuál".

Jakou radost jsem měla, když mi má nová partnerka v srpnu 
řekla, jaký jsem hezký muž! Cítila jsem se tak mužně! Hurá! 
Zničila jsem Terezu! Takhle to má být a je to...

Neutečete tomu. Stydíte se za to. Proklínáte to.
Nenávidím to.
Chtěla bych si to z hlavy vytlouct (a taky mojí ženu, jestli 
můžu poprosit). Chtěla bych žít normální život. Je mi úplně 
jedno, jestli jako muž nebo žena, hlavně ať už někdo jsem. 
Bohužel duši neporučím, ale tělo se přestavět nějakým 
způsobem dá.
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Tisíckrát jsem si opakovala: Jsem muž, jsem muž, jsem muž. 
Můžete si to opakovat, jak chcete. Ale nemůžete pochopit, 
proč proboha pořád myslíte na to, jaké to je být žena. Proč se 
snažíte vypadat jako žena, proč chcete být žena?
Dobrovolně se zesměšňujete, když si lakujete nehty a necháte 
si je barevné, když jdete v dámském oblečení ven, když se 
fotíte na blog... protože je to jediný způsob, kdy má duše klid. 
Nechcete o tom mluvit, chcete, abyste mávnutím proutku byly
brány jako ženy.
A štve vás, když se někde dočtete, že tohle si jen vymýšlíme, 
že je to náš rozmar a vlastně žádná porucha identity 
neexistuje.

A čím častěji se to dočítáme, tím víc na nás sílí ten tlak, díky 
kterému chodíme do armád, pracujeme u policie, kupujeme si 
velké motorky, tetujeme se, chodíme do fitka trénovat svaly a 
zabíjíme tak naši ženskost jak nejvíc to dovedeme. 
Nalháváme okolí, ale hlavně sobě, že jsme muži a máme být 
spokojené. Hlavně, že vy jste spokojení a nemusíte 
vyslovovat slovo transsexuál!
Ale ono to tak nefunguje. Je to ještě horší. Pořád to v té hlavě 
je. Máme strach, strašně se toho děsíme a chceme to zabít. 
Myslíme si, že máme vyhráno, ale smůla.

Tak si to klidně zkuste! Ráda Vám svojí hlavu na pár minut 
přenechám! Nebo si jí nechte napořád. Tohle se nedá vydržet. 
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S tím se jen musíte naučit žít, ale neříkejte mi už nikdy, že si 
to jen vymýšlíme.

Já vám taky neříkám, že něco hrajete, když vás třeba jenom 
bolí hlava. Věřím vám. A jestli toho zneužíváte a vymýšlíte si,
tak to je jen váš problém, že se k tomu takhle stavíte a jen to 
dokazuje, jakým jste člověkem.

MÁME DVĚ MOŽNOSTI:
BUĎ BUDETE SPOKOJENÍ VY, ALE MY SE BUDEME

TRÁPIT,
NEBO BUDEME SPOKOJENÉ MY, ALE VY TO

NEROZDÝCHÁTE.
(mluvím jen o určité netolerantní skupině samozřejmě)

Tak si to všichni přeberte :)

Pardon :)
Tohle měla být jen krátká poznámka k rozhovoru u oběda :)
Nevím, co mě to popadlo. Asi musel ten vztek ven. Já tohle 
všechno nedělám jen proto, že mě to baví! Ono mě to svým 
způsobem NEBAVÍ! :) Víte jaká je to otrava přeskakovat 
mezi oběmi identitami? Nechci už nikam přeskakovat. Chci 
být tam, kde být mám. (A podle toho, co máme mezi nohama, 
se to rozhodně určit nedá.) Říká se tomu "pohlavní znak". A 
znak = jistota.
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Teď, kdy píšu tenhle článek, tu sedí Tereza. Myslím tak, sním 
tak, cítím se tak, ale dělám, že Tereza nejsem. Vlastně si 
hraju na Toma. To, že mám krátké vlasy, klučičí svetr a 
kalhoty, ale pod tím vším už je zase jen Tereza znamená, že je 
to Tereza.

Někdy přemýšlím, jaký je sakra rozdíl mezi černými 
bavlněnými ponožkami s označením "ladies" a "gentlemen"?
Dámské jsou běžně do velikosti 42, bývají jemnější a mívají 
někdy moc hezký ornament, který se na pánské nehodí.
Ale všechny jsou z těch samých chomáčků bavlny, která 
někde vyrostla. Všechny mají pořád stejný tvar - jsou to přeci 
ponožky!
Chceme někam patřit. Musíme se někam zařazovat. Druzí nás 
musí nějak identifikovat, jinak je jim špatně a to jim přeci 
nemůžeme udělat.

A co vy jako s tím?

No nic no. Vždyť říkám, že tenhle blog píšu proto, abych si 
ulevila :)
Protože ti, co mě chtějí poslouchat, mě poslouchají a ti, co mě
nenávidí, mě budou nenávidět na věky věků.
A to jsem jim nic neudělala.
Jen jsem se tak narodila... :/
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Listopad 2013

První listopadová noc
1. listopadu 2013 v 0:32 | Tereza 
A je tu listopad.
Původně jsem chtěla jít spát ještě v říjnu - v deset. Najednou 
bylo jedenáct a teď je po půlnoci... Jak je to možné? :)

A protože se mi spát nechce, i když zase ráno vstávám brzo, 
tak jsem vybrala zase pár nových foteček.

V trochu rozhalené košilce ;)

Slečna s gerberou

Ležím

Tohle tričko se mi strašně líbí!

Zase zaseklá ve výtahu :)

To už by stačilo, ne? :)

Dobrou noc. První listopadovou...
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Ještě 12 let a přejde to
3. listopadu 2013 v 18:23 | Tereza 
Už mi to došlo.
Při cestě od Kačenky teď večer, kdy je to pořád stejné a nikdy
to ani jiné nebude. 
Už rok a půl se to každou druhou neděli večer opakuje pořád 
dokola. Předám jí, všichni se na mě usmívají, Kačenka se ke 
mě tak hezky tiskne a mává a říká mi, jak chce, abychom byli 
všichni tři zase doma a dveře se zavřou... Najednou nikam 
nespěchám, nikam nemusím, nemám žádný cíl. Nikde nikdo. 
Došlo mi, že tohle se změní, až bude Kačence 18.
Protože pak už nebudu mít výčitky, že promarňuji její dětství, 
protože už jí dětství skončí. Pak už bude stát na vlastních 
nohách a táta nebude tak důležitý.
Ještě 12 let a přejde to. Přestane se mi stýskat a přestane mi 
být smutno.
Už budu jen litovat, že jsem propásl dětstvé své dcery, protože
si s ní nesmím hrát každý den, protože jí nesmím koupat 
každý den, neslyšet její šťastný smích ve vaně nebo ve 
výtahu, kde se na sebe šklebíme u zrcadla, protože jí nesmím 
denně uspávat a hladit její hebké vlásky. 2 dny během 14 dnů 
mi nestačí. A nestačily by nikomu, jenže mě musí.

Když moje žena řekne ANO kdykoliv do určitého momentu 
během následujících několika let, kdy ještě mohu couvnout, 
tak všechno zahodím a vrhnu se konečně kolem jejího krku.
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Jo, taková já jsem trubka.

Ale ona to ano neřekne.
Proto je čas nestát na místě a jít dál.
A mít strach, že to řekne v momentě, kdy už nebudu moct 
couvnout.
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Slečna z call centra
4. listopadu 2013 v 12:59 | Tereza 
Bezva telefonát z neznámého čísla:
"Dobrý den, máte na mě chviličku?"
"Chviličku ano, ale jsem v práci."
"No bude to tak tři čtyři minutky. Takže já bych Vám ráda 
nabídla pánské spodní prádlo..."
"Počkejte, to už mi někdo nabízel asi před rokem."
"Aha, tak to je docela možné. A jak jste s ním spokojený?"
" (ticho) :) - no spokojený, já jsem si ho neobjednal."
"A mohla bych Vám ho tedy nabídnout?"
"Promiňte, ale nemohla."
"Jak to, že ne? Vy nenosíte spodní prádlo?" 
" (zase ticho) :) - ale jooo, jenže... víte... Nemám zájem. 
Nashle." 

Já bych jí to klidně i vysvětlila, kdyby tu nebyli kolegové 
vedle mě, ale nechtělo se mi říkat: A to prádlo je kraječkové? 
Růžové nebo bílé? :) Kdybyste mi nabídla dámské, tak 
možná, ale tohle ne. A fakt jsem měla chuť si jí takhle 
vychutnat. Děkuji a nashledanou :) Bych ještě dodala s 
úsměvem.

Ale vždycky jim dám šanci. Ta slečna si tuhle telefonickou 
kampaň nevymyslela. Přišla ráno do práce a dostala bohužel 
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úkol od svého šéfa. Nemohla tušit... Jak ráda bych s ní řešila 
dámské prádlo. Ach jo. Třeba jednou...

Já přeci vím, co chci. 
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Na druhé straně
4. listopadu 2013 v 22:49 | Tereza 

Dívám se kolem sebe a vidím ženy 
v obchodech, vidím holky na ulici, 
jak si upravují culíček, jak sedí s 
nožkou přes nožku na lavičce, jak 
si vybírají v Lidlu punčochy nebo 
hezký dlouhý červený roláček. Jen 
na všechny ty krásné věci pohlédnu
já, už mám výčitky a pocit, že mě 

někdo pozoruje. Nemohu se jich ani dotknout :(
Vidím, jak si dívky malují oční linky, jak se jim lesknou rty 
nebo jak se svými světle červenými nehty s kytičkami 
dotýkají klávesnice v práci. Vidím, jak mají hebké tváře a jak 
jim pramínky vlasů padají záměrně svůdně do čela. Cítím, jak
voní, jak voní tenhle svět, ve kterém si můžete nechat narůst 
dlouhé vlásky (ach ty vaše vlasy!), ve kterém si můžete 
kupovat náušničky bez bodavých pohledů lidí kolem, ve 
kterém nastoupíte do autobusu a nikdo se za vámi neotáčí - 
možná jen pár kluků, protože se jim líbíte.
Poslouchám vaše hlasy, melodii vašich hlasů, způsob tvoření 
vět, všímám si vašich třpytivých prstýnků a náramků, obdivuji
ty bílé tenisky k úzkým kalhotám, ty krátké černé bundičky, 
kabátky, kabelky, tašky crossbody...poslouchám ten rozkošný 
zvuk vašich podpatků venku na chodníku, když mě ráno 
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budík probouzí a představuji si, jak vám ty kozačky nesmírně 
sluší.
Ta hladkost, ta vůně, ta ladnost chůze, ten vzpřímený postoj, 
ta něžnost, snaha být krásná... ta ženskost mě nepřestává 
fascinovat.
Na každé z vás! Na každé!
V práci v kanceláři i u linky, na ulici, v obchodě, na úřadě, v 
čekárně, na zastávce, za prosklenoou výlohou kadeřnictví... 
kde jsou vaše vlasy čechrány a ve vašich očích vidím tu 
radost, to nadšení... Prohlížím si vás ve frontě u pokladny, 
před přechodem u semaforu a vychutnávám si tu vaší ženskost
plnými doušky. A nemyslím na nic jiného, než jaké by to bylo,
být na vašem místě... mít tenhle normální život.

Dnes mi zase napsal jeden kluk, že mám moc hezké nové 
fotky, že ho přitahuju... Cítím se najednou tak žádoucí, tak 
ženská, tak šťastná. Je mi úplně jedno, jak vypadá. Chci 
slyšet, že se líbím, chci číst vzkazy od Lucky z Kutné Hory, 
která si píše s Terezou a ne s Tomem, která s Terezou řeší 
všechny holčičí záležitosti, která jí zve na kafe a která jí 
považuje za kamarádku. Svět, ve kterém Tom neexistuje a ani 
nikdy neexistoval. Nikdo o něm neví.

Dnes jsem konečně dostala termín k Hance. Na nejbližší 
možný termín - na leden v 10:30 :). Tereza by tam chtěla 
vkročit v celé své kráse, ale nemůže. Ty děsně mužně krátké 
vlasy, které za dva měsíce dorostou jen o dva centimetry 
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budou pořád krátké :(, ty rysy budou pořád mužské a já si 
nechci na nic hrát, ale abych mohla jít bezstarostně mezi lidi, 
musím tam vejít. Poprvé, podruhé, potřetí... až do konce...
Tentokrát to nebudu tak hrotit. Prostě tomu nechám volný 
průběh. Ono se ukáže, jestli je to ta správná cesta.

Nový rok - nový začátek. A bude to začátek hned několika 
věcí zároveň. Kromě toho, že konečně vkročím na cestu, na 
kterou Tereza čeká už tak dlouho, se taky pustím do podnikání
:)
Zjistila jsem, že mě můj původně malý e-shop s vlasovou 
kosmetikou hrozně baví, že to ty holky opravdu kupují, jsou 
nadšené (včetně mě) a navíc se dozvím něco nového o 
vláskách a je úplně úžasné nebýt na nikom závislá. Ale hlavně
- veškerý můj volný čas trávím už teď touhle mou druhou 
prací a mám toho tolik na práci, že nestíhám myslet na blbosti
:) Zaměstnávám mozek (pokud zrovna není neděle večer, kdy 
se mi stýská ještě celé pondělí). Nechávám vše plynout a 
snažím se. Je na čase to posunout do dalšího levelu :) 
Podnikání i sebe. Je na čase se odpíchnout a sjet ten dlouhý 
kopec. Je jedno, jak rychle. Důležité je se odpíchnout. Pak už 
to jde samo. A už se na něj nahoru nikdy nevrátit...

Teď bych tu moc ráda napsala pár vět o slečně, která mě díky 
tomuhle blogu napsala zrovna ve chvíli těsně po operaci.
To mě samozřejmě nadchlo a její slova taky, protože já miluju
tu autentičnost, sílu toho nadšení, všechny ty čerstvé pocity a 
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sny a cíle, které vlastně nejsou cílem, ale teprve začátkem 
čehosi krásného. Co lepšího jsem si mohla teď zrovna v téhle 
mé situaci přát?
Každý člověk nás navždy ovlivní. I třeba prodavačka rohlíků, 
kterou vidíme jen jednou v životě. Navždy!

Nechala jsem si od ní poslat i fotky. Před a po.
Tolik jí to sluší!!!

To, co jsem si až dosud jen představovala, najednou cítím tak 
silně skrz její slova. Cítím tu neuvěřitelnou radost ze života a 
štěstí, že už je na druhé straně...

Andrejka mi poslala dopis, který psala v den, kdy jí brali krev 
na autotransfuzi před operací. A protože sem smím dát některé
její myšlenky, moc ráda to udělám.
Zpověď v jednom z posledních dní. Něco, co už navždy 
končí. Co už se nikdy (naštěstí) nebude opakovat. Protože teď
je konečně všechno tak, jak má být... ve světě, kde je všechno 
vpořádku.

Ahojky hezký večer,

úmyslně nepíši jméno, protože sama v tuto chvilku nevím, 
komu tento email odešlu. Včera mi brali poprvé krev na 
autotransfuzi, sestřičky a doktorky ke mne byly více než milé, 
vůbec jsem to nečekala. Úplně cizí lidé a přesto ve chvilkách 
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nerviků dokáží človíčka uklidnit. Byly laskavé, něžné, s 
přívětivým hláskem mne konejšily, bože jestli všichni budou 
alespoň z půlky takoví, nemám z nemocnice strach..

Ležím tu na postýlce a přemýšlím, myslím na celý svůj život, 
život macha, výsadkáře, kriminalisty.....prostě na tu celou 
přetvářku co ve mne byla, vždy když jsem něco dokázala a 
všichni jen kroutili hlavami, a pak jsem přišla domů a po 
zamčení všech zámků si zkoušela rtěnku...a klepala se, kdo 
vlastně jsem, zrůda? Úchyl? Těch pocitů je asi milion a 
nedokáži je tu všechny popsat, jen mi stékají slzy po tvářích. 
Bože už to nechci zažít a nezažiji....nezažiji pocit kdy nemůžu 
řídit, kdy nemůžu sníst oběd v restauraci, protože je mi na 
zvracení, nezažiji pocit kdy nemohu jít po chodníku, protože 
mám dojem že se pozvracím a pomočím....nezažiji pocit že 
nevystojím frontu jen proto, že mám na čele nápis "jsem 
jiná"..., už nezažiji pocit kdy se mi dívka odevzdává a očekává
něco, co nemohu splnit... jsem taková, jaká jsem a nehodlám 
to měnit. A je mi úplně jedno, kdo si se mnou odmítne sednout
na kávu, protože kdo se mne straní toho k životu nepotřebuji. 
A u věty typu "můžeš bejt vděčná, že se s Tebou vůbec bavím" 
mám chuť těmto všem takovým rozkopat xycht...

Ležím tu a přemítám, kdo vůbec jsem, co jsem komu udělala, 
nebo proč mi to osud udělal. Kašlu na to, nevěřím v osud, 
víru, prostě se to děje, jsem teď jaká jsem, konečně svá, 
nemusím nic skrývat, mohu být svobodná a to je víc než tisíc 
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kamarádů. Mohu řídit znovu Bandita, jíst v restauraci, jít 
nakupovat do hypernovy, bavit se bez přetvářky s kýmkoliv. 
Jsou to obyčejné věci, co zažívá každý z okolí, a co každý ani 
nevnímá, protože je bere jako samozřejmost. A já nekoumám 
nad tím proč, jen nad tím, že takto mohu žít.

Pitomé slovíčko žít....kdo žije normálně, nemá ani zdání co to 
obnáší, nespočítám mrtvé co jsem měla na výjezdu, ale vím, 
že takto neskončím. Neobhajuji své chování, jen objasňuji. 
Nebudu soudit jiné, protože kdo jsem já, abych mohla? Ale 
důrazně trvám na tom, aby jiní nesoudili mne...kdo jsou oni že
mohou?
Jsem Andrea a už se za to dávno nestydím a už mi to dávno 
nepřijde divné, a hlavně už asi rok vím, že takto opět 
normálně funguji... Jsem Andrea a budu taková už na pořád, 
a vlezte mi všichni komu se hnusím na záda, kašlu na Vás a to
z vysoka. Jsem Andrea a kráčím si svým životem, jsem Andrea
a buďto mne takovou berte nebo si smažte moje číslo.

No jasně, píše tenhle mail, aby si obhájila své chování, aby 
nám napsala, že takto je to pro ni normální....... Chyba lávky 
milí příjemci a příjemkyně....píšu tenhle mail, aby jste věděli 
alespoň trošku, proč jsem do toho šla, proč jsem nechtěla být 
v řadě a proč mi nevadilo vystoupit, neobhajuji se, 
nepřiznávám se, jen oznamuji.
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Neuvěřitelná terapie.....vztek k okolí ze mne vyprchal, a stačí 
napsat jen pár vět. Strach ze mne vyprchal a stačí napsat jen 
pár vět. Smutek ze ztráty rodiny ze mne vyprchal a stačí 
napsat jen pár vět. Tak važte si toho normálního a všedního 
co máte, protože jiní o to normální bojují.

S pozdravem Andrea

Původně jsem chtěla vytáhnout jen pár myšlenek, ale ono je to
hezké takhle celé pohromadě. Ty věty a odstavce k sobě patří.

Važte si toho normálního a všedního co máte, protože jiní 
o to normální bojují.
Tisíckrát jsem si říkala, jaké to je těsně před tím - před tím 
posledním okamžikem jako muž - a pak už jen žena. Na co v 
takovou chvíli asi člověk myslí?
A tady to Andrejka přesně vystihla.

Po osmi dnech jsem šla domů. Zjistila jsem, že nemám nic na 
sebe :)
Koupila jsem si nové přiléhavé mini šatičky, bude plesová 
sezóna!
Tolik se těším v létě na koupaliště, do aquaparku!
Na matrice mi teď přidělí nové (ženské) rodné číslo.
Andrejka je normální holka.
Přemýšlím o tom, který život je vlastně jednodušší.
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Až doteď jsem si myslela, že ten, který žiju, i když si něco 
nalhávám a trápím se. Protože nemusím nic řešit.
Ale není to tak.
Jednodušší je to "potom". Protože to vidím.
Jen ten okamžik mezi dvěma životy je to nejtěžší. Protože 
kdyby to bylo snadné, bylo by to příliš jednoduché a nevážili 
bychom si toho.
Bez boje není vítězství.
Už nevím, jak jinak se vyhecovat a podpořit :)

Dnes byl u mě v práci pán, který prodává některé komponenty
do naší výroby domluvit se na dalších dodávkách. Po revoluci
založil firmu, která se stala dceřinnou společností Siemens a 
moc hezky mi o tom vyprávěl. Přistihla jsem se, že to nebyl 
Tom, kdo se mu díval do očí, ale Tereza. S celou svou 
otevřeností, ženskostí a zájmem o "velkého" muže. Chtěla 
jsem to být já, kdo mu uvaří a přinese kávu. Stejně jako před 
lety ve firmě, kde jsem byla asistentkou ředitele a směla jsem 
jí uvařit a přinést důležité návštěvě - to jsem si vždycky 
užívala! Jen nějaký ten hezký kostýmek mi chyběl :( Vždycky
jsem měla štěstí (až na jednu výjimku) na holčičí 
zaměstnání :)
Ten pán mi řekl, že měl dvě možnosti. Buď zůstat v klidu ve 
svém obýváku a nemít nervy nebo to risknout a nechat si 
doslova na zahradu přivézt 16 kamiónů zboží, které ho mohlo 
se splátkou sto tisíc měsíčně a zastaveným majetkem celé své 
rodiny položit.
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Bez odvahy to nejde.
Za každým velkým úspěchem stojí někdo, kdo musel kdysi
udělat odvážné rozhodnutí.
Zůstaňme v klidu v obýváku u televize a nemějme nervy.
Nebo si nechme přivézt 16 kamiónu na zahradu :)

To je výzva.
Pro vás pro všechny, kteří o tom jen přemýšlíte. (O čemkoliv. 
Ne jen o přeměně. Máte-li nějaký sen, zkuste ho uskutečnit!) 
Máte milión důvodů, proč do toho nejít.
Stejně, jako jsem si těch milión důvodů vytvořila vloni já a 
říkala si, jak si to užívám, když nemusím nic řešit. Jak 
všechny ty řeči kolem identit, orientací a nejrůznějších 
úchylek (jo, použiju tohle slovo, protože oni ho taky 
používají) mohu přejít bez povšimnutí a myslet si o tom své.

Tohle není ta lepší varianta.
Tu lepší máte ve svých rukách. JEN VE SVÝCH RUKÁCH.

Někdo říká "V RUKOU", což je také správně, protože oba 
tvary jsou možné, ale já skloňuji slovo ruka podle vzoru 
ŽENA.

Kéž bych byla taky podle vzoru ŽENA...

(Proč já nejsem schopná jít spát někdy v nějakou normální 
hodinu??? :))
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Nicki
6. listopadu 2013 v 0:08 | Tereza |  Přeměny 
Vyloženě jsem dostala chuť se podívat na nějakou přeměnu :)
Tady je jedna náhodně vybraná.

Nick, ze kterého je krásná Nicki.
Původně skvělý plavec, se kterým se chtěly fotit všechny 
dívky, se stal nakonec jednou z nich.
Líbí se mu muži a na jednom ze svých videí na youtube 
dokonce radí, jak natrénovat ženský hlas. Nepoznala bych, že 
nikdy nebyl ženský... zní moc dobře! :)

DON'T FORGET TO LOVE YOURSELF!
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Mám tak ráda, když je vidět ten pokrok. Když se to prostě 
povede. Vidím pak všem to štěstí v očích. I tady.

Nedávno jsem si vybavila americký dokument o jedné 
přeměně, který jsem kdysi viděla a taky jsem tu o něm psala, 
ve které se hlavní hrdinka do poslední chvíle chovala a 
vystupovala jako muž. Měla krátké vlasy, vousy, oblékala se 
jako muž a nikdo by ani netušil, co jí čeká. Měla navíc ještě 
rodinu a manželku, tak možná proto (?).
Najednou byl střih po několika měsících a obrovská změna. 
Šla tam (opuštěná, ale sebejistá) slečna v bílém tílečku s 
dlouhýma vlasama a vzpomínám si, že mluvila o tom, jak jí i 
přesto její dítě pořád oslovuje (a bude oslovovat) "daddy".
Možná potkáváme denně kolem sebe lidi, které sice podle 
vzhledu dokážeme identifikovat, ale ani netušíme, co se 
skrývá uvnitř.
A zase to neplatí jen o přeměně. Každý máme svá trápení, 
tajemství a sny, které si necháváme jen sami pro sebe.
Jaké tajemství máte vy? ;)
A musí to vůbec zůstat tajemstvím?
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Vůně
7. listopadu 2013 v 22:18 | Tereza 
Na listopad dnešních +16 stupňů vypadalo spíš jako 
chladnější květnová noc a taky to venku moc hezky vonělo. 
Až na tu tmu už po čtvrté odpoledne, to nemám ráda.
Přijela jsem z práce, vystoupila jsem z auta a rozlinula se 
kolem mě vůně čerstvě upečených skořiček (nebo švýcarek). 
Pár metrů odsud je totiž velká pekárna a dnes byly na 
programu zřejmě tyhle sladkosti.
Taky tak rády jíte? :)
Zjistila jsem, že bych se potřebovala dostat do věcí o stupeň 
menších velikostí. Ne, že by to takhle nebylo fajn, ale řeším to
samé, co řeší většina holek :) Takže žádné celé čokolády v 
devět večer a schody nahoru hezky vyběhnout - žádný 
výtah! :) Třeba to pomůže. Důležité je, že vím, co chci :D A 
vyloženě k tloustnutí jsem nikdy sklony naštěstí neměla. Jen 
kdyby se mě paní kantýnská nesnažila tak vykrmovat! :)

Včera kolega barvitě vyprávěl o pečené svatomartinské huse, 
kterou koupil jeho bratr a na víkend se jejich rodiny sejdou, 
aby si popovídali, poseděli, najedli se dobrého jídla. Vyprávěl,
jak se těší na to masíčko, na zelí, na bramborové knedlíky. 
Vzpomněla jsem si bohužel hned na chvíle, kdy jsme takhle 
pekli dobroty my - a jako rodina se sešli třeba s rodiči mé 
manželky a povídali jsme si, probírali všechno možné, bylo 
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veselo a pohoda. Taková ta rodinná pohoda, kde všechny 
starosti někam odplavou a všichni jsou spokojení.

Došlo mi, že tohle už se mě netýká. Že tohle už asi nikdy 
nezažiju. Ale pak jsem si řekla, že je nesmysl se tímhle 
zabývat. Zažiju totiž zase spoustu jiných hezkých věcí. Úplně 
jiných. Štve mě, že pro mě má rodina tak vysokou hodnotu. 
Chtěla bych být sobec, dělat si, co chci a nepřemýšlet o tom, 
že se mi stýská po tolika lidech. Jít si svou cestou a hotovo. 
Mít ostré lokty a mít vše snazší.

Pokaždé, když teď vidím v letáku husu v akci, tak si 
představím, jak si jí tu peču. Ale vůbec mě ta představa 
nenaplňuje, protože sama jí jíst nechci. A hlavně - nejsem 
schopná sníst celou husu přeci :) Nemůžu se takhle cpát a ani 
nechci. A taky vlastně pořád nemám PEKÁČ! Což je opravdu 
velký problém :D

Svět je vůbec plný vůní. Miluju vůně! (Nesnáším smradlavý 
lidi :)

Mám sprchový gel Fa Sensual & Oil se třemi druhy olejů - 
arganovým, marulovým a mandlovým.

To je tak nádherná vůně a je tak příjemný, když se roztírá po 
těle! A těším se, až mi dojde, abych si vybrala nějaký další s 
takhle něžnou vůní :) Je jich tolik na výběr!
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Holky, vy některé tak hezky voníte! Vždycky mám chuť se 
zeptat, co je to za vůni... Stačí, když stojím třeba ve frontě na 
poště a některá z vás tam vejdete. V tu chvíli už nejsem na 
poště, ale někde jinde :) Dneska měla moje oblíbená slečna 
pošťačka za okýnkem opravdu úžasnou sytě tyrkysovo-
modro-žlutou tuniku s nádherným výstřihem. A zrovna ona 
vždycky nosí culíček! Vždycky! Tak hezky vesele se jí tam 
bimbá :) A má tak třpytivé náušničky a dlouhé krásné prsty. 
Hrozně se stydí, když na ní civím :D (A já taky). Ještě, že 
vím, že má přítele. A musím se brzdit. Tom se fakt nemůže 
zamilovat.

Chtěla bych taky takhle vonět, jako vy...
Takhle někam vejít a všichni by hned věděli, že vešla žena. A 
neměli by nejmenších pochybností...
To je sen. A někomu už se splnil...

Včera jsem byla u doktorky a když jsem jí řekla, že jsem 
sama, tak mi hned pohotově odpověděla: "Ale vy na to ještě 
nemáte věk, být sama!" Tak jsem jí ujistila, že nikoho 
nehledám. Ale důvody jsem jí nevyprávěla. Nebyla to totiž 
moje milá obvoďačka, které jsem to kdysi řekla a kde to 
všechno konečně začalo. Co já budu komu vysvětlovat :) Já 
nechci nic nikomu vysvětlovat. Chci se chovat úplně 
normálně a nenápadně (žensky) :)
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Jana mi teď psala, jak probíhala její návštěva na úřadě kvůli 
novému rodnému číslu a jménu :) Ptala jsem se i Andrejky, 
jestli to úřednice řeší, ale ono jim nic v podstatě nezbývá, než 
dělat svojí práci :)
Podle Jany je 99% úředníků profesionálních (což mě těší, že 
jsou takoví, protože jsem sama byla přes 10 let úřednicí a 
usilovala o to, aby tohle jednou někdo řekl :), maximálně se 
někdo zeptá, jak to celé probíhá, pak něco popřejí a řeknou, že
máte odvahu. Ze začátku se stává, že neví, jak vás mají 
oslovovat. Ale pamatuju si, jak jsem tenhle problém měla i já, 
když ke mě na úřad chodil jeden kluk (18) (FtM) a měl v 
občance už neutrální jméno. Chodil s maminkou, ale měl 
hrozně jemné holčičí rysy ve tváři. Nosil sice kanady a 
maskáče, byl na krátko ostříhaný a pamatuju si, jak vždycky 
drsně koukal. Hlavně jeho přístup byl neuvěřitelně pasivní. 
Snažila jsem se s ním komunikovat, ale nebyl absolutně žádný
zájem.
No a když máte neutrální jméno, tak nevíte, jak toho 
dotyčného oslovit. Proto mě neutrální forma jména vadí. Ona 
má své výhody, ale taky dokonale mate okolí.
Minulý týden napsala kolegovi slečna z jedné firmy a 
podepsala se Míša Krejčí. No a samozřejmě jaká byla jeho 
první reakce, když mu tenhle mail přišel? "Píše mi nějaká 
Krejčí! To bude asi přeoperovanej chlap!"
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Jo, tak tohle je přesně to výstižné povědomí naší společnosti. 
(A já ho tu ještě takhle veřejně prásknu, že tu společnost 
symbolizuje :)

Tak jsem mu vysvětlila, že přeoperovaný ještě být nemusí :) 
On se jí snad bál nebo co? Neutrální forma jména poutá 
pozornost. Já nepotřebuji pozornost...
Ale našel nakonec někde její fotku a je to nejspíš biologická 
žena.

Dneska mi kolegyně ráno říká: "Nechceš chodit k nám na 
dámské záchodky? Možná že by Tě tam ženský pustily!" :) 
Byla to reakce na mojí poznámku, že ty jejich jsou určitě 
čistší a hezčí :) Asi čtvrt hodiny před tím jsme "drbaly" 
kolegyni, která tam s námi stála a vyprávěla o tom, jak ve 4. 
měsíci těhotenství začala krvácet, tak jí manžel odvezl do 
nemocnice a jednoho dne si zašla do kantýny, sedla si tam ke 
stolku a slyší, jak nějaká slečna říká jiné slečně: "Mám 
nového přítele! Teď je na služebce v Brně... jmenuje se Petr..."
Ten její manžel byl totiž Petr a byl zrovna na služebce v Brně.
Zhroutil se jí svět. Zavolala manželovi, jestli je to pravda a on
to potvrdil. Ach jo.
Ale z těch poznámek mé kolegyně jsem vždycky v šoku :) 
Jsem ovšem připravená (v případě potřeby) je s ledovým 
klidem potvrdit a ještě jí v tom podpořit, ať si myslí, co 
chce :)
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Tohle je podle mě ta pravá nefalšovaná ženská intuice :) Ona 
ani neví, co si myslí, že ví :) Vím, že ona Terezu nezná, ale 
líbí se mi, jak je vnímavá. Já se s Terezou nikam necpu :) 
Nevnucuju jí nikomu. Ale ona jí stejně ve mě pořád cítí a to jí 
vrtá hlavou.
Tak to mě samozřejmě potěšilo.
Čekám jen na moment, kdy mi podá přímější otázku, na 
kterou dostane úplně přímou odpověď :D

Mimochodem ráno mi říkala, že vstávala v 6:25 (pracujeme 
od 7)! Tak se jí ptám, jak se stíhá namalovat? No a ona, že se 
rychle oblékne, namaluje oči a letí :) "Ty to máš dobrý, ty se 
malovat nemusíš!", mi říká. Jo, nemusím. Ale chtěla bych :) 
(To už jsem jí ale neřekla). Já vstávám v 5:46, ale je fakt, že si
v klidu udělám co potřebuju a pak ještě zalezu se chvilku 
rochňat do postýlky :).

Dneska jsem byla přezout pneumatiky na zimní. Teda spíš 
byla NECHAT přezout :) Jezdili jsme do toho pneuservisu 
ještě před lety s manželkou a ten kluk si mě pamatoval. 
(Přemýšlela jsem o tom, že Terezou budu ve skutečnosti ve 
chvíli, kdy si mě nikdo pamatovat nebude :) Dokud mě budou
lidé zdravit, budu nešťastná...)
Hned vyzvídal, co je nového. Vždycky jsme si spolu i kdysi 
dobře popovídali, tak mu říkám, že už manželku nemám - po 
12ti letech. A víte co mi na to řekl? Tyjo to je moudrost! 
Moudrost montážníka pneumatik :) "12 let? Podívej se, jak 

Listopad 2013 - Vůně 570



vypadá auto po 12ti letech! To už byl čas jí vyměnit!" :)) A 
druhý se smál. No já samozřejmě taky. A hned mi udělil radu, 
ne abych se snažila, aby se ke mě vrátila! :)

No jasně. Chce to brát s nadhledem. Jsou věci, na které se 
nedá zvyknout, nedají se nikdy přijmout a smířit se s nimi. 
Ale nemůžeme se v tom pořád plácat. Musíme se s tím naučit 
žít.

Tenhle článek je ale o vůních.
Umíte si představit vůni nového Caffé Latte s perníkovou 
příchutí, slehačkou a malou zázvorovou sušenkou v té pěně na
vrchu? Tak takováhle fotka mi přišla v letákové knížečce 
nákupního centra jako pozvánka.

Nebo taková vůně prvních šťavnatých mandarinek - těch 
mikulášských, co se vždycky rozline po kanceláři, když je 
kolegyně začne loupat a hodí mi půlku :) Ona je tak hodná na 
mě. Byla mi sympatická od první chvíle :)

A taky mi voní Discreet :) Nebo měsíčková Naturella! To jsou
vyloženě ženské vůně. (Nesmějte se mi ano? :)

Jo a ještě se musím s něčím pochlubit :)
Na facebooku jsem si znovu zřídila profil se svými nejhezčími
fotkami. Ale samozřejmě jako Tereza a rozhodně nikomu 
nesděluju ani nenaznačuju cokoliv o mé minulosti (protože já 
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jsem Tereza). No a co mě teda vážně moc potěšilo, když do 
mě šťouchl nějaký Kuba. Tak jsem se koukla na fotky - na 
všech je do půli těla, všude samý sval (testosteron z něj 
doslova tryská, holky po něm asi musí šílet :) Tak jsem ho 
šťouchla taky a nenapsala nic. Abych si otestovala, jak mě 
vidí...
...no a dneska zpráva: "Ahoj, nechtěla by jsi se jen tak 
seznámit? ;)" :)
Abych se přiznala, tak nechtěla, ale... hrozně mě baví 
provokovat, takže jsem mu hrozně mile a s úsměvem 
odepsala, ať mi teda řekne, jak se to seznamování dělá :) Jsem
zvědavá, co odepíše. (Vlastně je mi úplně jasné, co. Protože je
to vždycky podobné. Ale stejně to mám pořád ráda - když 
vám někdo říká, jak jste krásná, jak na vás myslí, jak po vás 
touží... ach! :)
Tohle mě tak baví :) To je prostě Tereza. Já mu neublížím. Ale
když vidím, jak po mě touží ... :) Proč mu trošku té radosti 
nedopřát? (Ne, že mu to řeknete! :) Ale není co. Vždycky 
jsem říkala, že tohle všechno, co dělám, není nic špatného. 
Protože jsem to já. Tereza zjistila, jak snadné je některé kluky 
mít v hrsti :) A taky krásné, když někdo opěvuje vaší krásu... 
Nebo i jen něco tak povrchního, že vás chce dostat do postele.
Dokáže-li si někdo představit s Terezou sex, pak ho musí 
přitahovat. A pokud ho přitahuje čistě jako Tereza, pak je 
dostatečně ženská na to, aby mohla mít z té ženskosti radost :)
(To ovšem platí jen pro muže. "Projít" jako Tereza mezi 
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vnímavějšími ženami je mnohem těžší a má to pro mě větší 
váhu, než být krásná pro muže.)
Tohle je vlastně hra mezi mužem a ženou, která se odehrává 
denně všude kolem nás. Baví mě to na téhle (správné) straně, 
přestože se mi líbí ženy. Nepřemýšlím o tom, jaké to bude za 
dva roky a zda se vyplní to, co mi Hanka řekla na první 
schůzce, že je to sice zvláštní, ale že se občas mění i 
orientace.
Nebo jak tuhle psali o té angličance, co prošla přeměnou a 
výsledek byl tak skvělý, že uvedla, že měla od přeměny už 
200 mužů! Že se nemůže toho pocitu být žádaná nabažit! Ona 
to už samozřejmě přeháněla, ale svým způsobem jí chápu. 
Nikdy bych tohle nedopustila, ale pokud tolik let toužíte stát 
na druhé straně a ta chvíle přijde a navíc se to podaří, tak to 
musí být úžasný pocit.

No tak to jsem si tu před spaním zase sama se sebou 
popovídala :) Chtěla jsem jen psát o dnešních krásných 
vůních...
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Reedukace ženského hlasu (MtF)
7. listopadu 2013 v 23:50 | Tereza 
Víte, že...
V ČR žije až 30 000 lidí, kteří by se dali označit za 
transsexuály? (to je pouhých 0,3 % české populace)
Operaci na změnu pohlaví u nás ročně podstoupí až 100 lidí?
První operace změny pohlaví byla u nás provedena už v roce 
1942?

Tak a ještě by mě zajímalo:
Kolik transsexuálů po přeměně přišlo o práci?
Kolik z nich se setkalo se šikanou nebo ponižováním?
A kolik z nich je spokojených?

To se asi nikde nedozvím.
Nechci přijít o práci. Nechci být ponižována a nechci být 
nespokojená.
Ale to vlastně nikdo. Bez ohledu na to, zda prošel přeměnou 
nebo ne.
Není to možná tak trošku i v našich rukách?

Ale stejně mi to nedalo a úplně náhodou jsem narazila na 
jednu zajímavou studii o spokojenosti žen MtF po 
fonochirurgické léčbě, kterou v r. 2007 provedla Univerzita 
Pardubice u nás v Čechách. A shodou okolností tu proběhl i 
sociologický a psychologický výzkum MtF respondentek 
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(prostě z toho vyšlo najevo, co se u nich změnilo a jak moc se 
mají či nemají dobře)

Název zní hrozně odborně:
Subjektivní vnímání změny hlasu po fonochirurgické 
léčbě MtF
(celá (11 stránek) ke stažení v pdf je tady, ale výsledky tu 
samozřejmě ráda shrnu :)

Článek prezentuje problémy žen s hlasem po konverzi pohlaví
pro transsexualismus MtF. Článek seznamuje s možnostmi 
úpravy hlasu pomocí chirurgické operace. Uvádí výsledky 
průzkumu, který byl zaměřen na zjištění psychických, 
sociálních i biologických faktorů včetně subjektivní 
spokojenosti s hlasem před a po cricotyreoidní aproximaci 
(tyreoplastika typ IV).

Ženy po přeměně pohlaví pro transsexualismus male to 
female mají problémy při komunikaci se svým mužským 
hlasem. Pocity méněcennosti, studu a napětí ovlivňují jejich 
sebevědomí. Tento stav je nejprve řešen hlasovou rehabilitací 
a později operativním zákrokem.

Reedukace hlasu
Ve fázi zkoušky opravdového, skutečného života (Real Life 
Test), testu správnosti svého rozhodnutí (Real Life 
Experience) a hormonální terapie má důležitou roli foniatrická
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péče. Jde o navození žensky znějícího hlasu u jedince s již 
dokončenou mutací. Cílem hlasové reedukace je osvojení a 
zautomatizování správného dýchání, prevence hyperkinetické 
fonace, dosažení přiměřené výšky a barvy hlasu, která je 
vnímána jako přirozeně ženská. Součástí hlasové rehabilitace 
je také rozbor celkového projevu a komunikačních 
schopností, který zahrnuje verbální i neverbální komunikaci.
Před zahájením reedukace se provádí ORL a foniatrické 
vyšetření. Je sledována kvalita hlasu, technika tvorby hlasu a 
je stanovena výška hlasu. Následuje vyšetření sliznic dutiny 
ústní i nosní. Orientačně se posoudí velikost rezonančních 
prostor. Provede se videolaryngostroboskopické vyšetření, při 
kterém se zhodnotí stav sliznice nitra hrtanu, hlasivek a jejich 
pohyblivost. Délka, tloušťka a napětí hlasivek jsou důležitými
faktory určujícími frekvenci kmitání hlasivek, tedy výšku 
hlasu. Základní frekvence mužského hlasu se pohybuje 
mezi 80 až 120 Hz, ženského hlasu mezi 180 až 220 Hz. 
Délka hlasivek u žen je 14 - 21 mm, u mužů 18 - 25 mm.
Záznam hrtanu je nahráván a slouží ke sledování průběhu 
reedukace.
Dále se provádí vyšetření ve zvukové laboratoři, je určena 
výška, rozsah, intenzita hlasu a přechody rejstříků. Součástí 
vyšetření je zvukový záznam hlasu.

V Pardubické krajské nemocnici na Klinice otolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku probíhal v roce 2004 až 2007 ve 
spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity 
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Pardubice průzkum, který se zaměřil na psychosociální 
aspekty u nemocných s poruchou hlasu. Do souboru bylo 
zahrnuto 12 žen transsexuálek MtF, kterým byla provedena 
cricotyreoidní aproximace. Osm žen souhlasilo s průzkumem 
a odpovědělo na dotazník, který byl zaměřen na biologické, 
psychické a sociální faktory. Dotazník byl vypracován autory 
a otestován pomocí vícerozměrné statistické analýzy - metody
s latentními proměnnými.
Na základě této metody bylo konstatováno, že dotazník je 
objektivní, validní, kvantitativně interpretovatelný, přiměřeně 
obtížný a opakovaně použitelný pro statistické srovnávání v 
dalších průzkumech.
Všechny ženy podstoupily konverzi pohlaví. Věk 
respondentek se pohyboval od 22 do 45 let, s průměrem 
33,5 roku. Pět žen bylo svobodných a tři ženy rozvedené. 
Čtyři respondentky uvedly středoškolské vzdělání, dvě 
vysokoškolské,jedna základní a poslední ještě studuje střední 
školu.

Výsledky
Psychologické faktory
Všech osm respondentek uvedlo, že má dostatek informací o 
příčinách nemoci i léčení. Pět žen hodnotí svůj zdravotní stav 
jako dobrý, dvě jako částečně dobrý a jedna narušený. 
Lékařská nařízení dodržují ženy občas. Šest respondentek 
nezměnilo po změně pohlaví své návyky, jedna žena 
uvedla, že změnila svoje chování a jedna veškeré návyky.
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Většina žen pečuje o své zdraví tím, že chodí na procházky, 
dodržuje zdravou výživu, sportuje a užívá homeopatika. 
Respondentky uvedly, že nepijí alkohol, aby si zvyšovaly 
sebevědomí. Pět žen si myslí, že jim alkohol škodí.
Ženy po transsexualismu MtF považují za nejdůležitější na 
prvním místě zdraví, rodinu, peníze a štěstí a na druhém 
místě práci, zdraví, rodinu a víru.
Většina žen má dobrý pocit ze života, pouze jedna ho spíše 
nemá. Šest respondentek se příliš budoucnosti neobává, dvě 
mají z budoucnosti obavy. Všechny respondentky mají 
většinou dobrou náladu, většinou se cítí v klidu a v pohodě. 
Pět žen se cítí občas osaměle, jedna často a jedna velmi 
zřídka. Tyto pocity mohou pramenit i z toho, že všechny ženy
bydlí samy. Většina žen před operací udávala pocity 
méněcennosti, styděla se za svůj hlas a cítila napětí kvůli 
hlasu.
Sedm respondentek udávalo po operaci zvýšení sebevědomí, 
snížení tenze při komunikaci, zlepšení osobního i sociálního 
života viz Graf 1.

Listopad 2013 - Reedukace ženského hlasu (MtF) 578



Graf 1 Stav sebevědomí před operací a po operaci

Sociální faktory
Tři respondentky dříve měly rodinu, ale před změnou 
identity se museli rozvést, ostatní respondentky jsou 
svobodné.
Polovina žen uvedla, že má opravdové přátele. Kontakty s 
rodinou ve čtyřech případech byly normální, jedna žena se 
připravovala na setkání s babičkou, která ještě nevěděla o 
změně pohlaví. Kontakty s přáteli tři ženy charakterizují jako 
normální a jedna žena jako minimální. Kontakty s veřejným 
prostředím dvě ženy hodnotily jako normální a jedna jako
přiměřené stavu.
Všechny dotazované uvedly, že tráví volný čas aktivně.
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Tři respondentky uvedly, že se změnila jejich sociální 
situace. Dvě ženy ztratily zaměstnání a hledaly nové s 
obtížemi, finanční situace se zhoršila třem respondentkám a 
dvěma se zlepšila. Tři dotazované uvedly, že pobíraly podporu
v nezaměstnanosti. Čtyři respondentky jsou spokojené se 
svým zaměstnáním, jedna je nespokojená, jedna je i není 
spokojená. Jedna mladá žena studuje a dvě ženy jsou 
nezaměstnané. Vzhledem ke svému povolání jedna 
respondentka uvedla, že hlas je podmínkou pro její povolání, 
jedna je závislá na dobrém hlasu, pěti respondentkám pokud 
se dorozumí, tak hlas při zaměstnání stačí a jedna 
respondentka se nevyjádřila.
Respondentky také udávaly, že je hlas občas omezuje v 
osobním i sociálním životě. Tři omezoval spíš vždy, dvě 
někdy a jednu většinou nikdy. Kvůli hlasu se někdy snažily 
vyhnout společnosti dvě respondentky, dvě dokonce spíš 
vždy. Tři ženy se společnosti kvůli svému hlasu nevyhýbaly. 
Z toho vyplývá, že více jak polovina žen měla problémy s 
komunikací.

Biologické faktory
Ženy považovaly svůj hlas před operací stále za mužský. Po 
operaci pět žen bylo se svým hlasem stoprocentně 
spokojených, dvě čekaly od operace podstatně více a jedna 
žena uvedla, že její hlas byl slabý a nezněl plně. Mohlo to být 
ovlivněno skutečností, že byla dotazována časně po operaci 
viz Graf 2.
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Dle lékařských nálezů funkční výsledky prokázaly zvýšení 
hlasu u 7 pacientek.

Graf 2 Subjektivní hodnocení hlasu před a po operaci

Ženy po chirurgické konverzi považují za významný handicap
přetrvávající mužský hlas. Naše výsledky ukazují, že před 
operací měla většina žen problémy se sociální komunikací. 
Respondentky udávaly pocity méněcennosti, studu a napětí 
týkající se jejich hlasu. Po operaci byla většina pacientek 
spokojená, protože udávala zvýšení sebevědomí a snížení 
tenze při komunikaci. Lékařské nálezy po operaci objektivně 
prokázaly zvýšení hlasu u 7 pacientek.
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Některé studie zahraničních autorů se zabývají spokojeností 
pacientek a zvýšením jejich sebeúcty, ale převážná většina 
prezentovaných studií je zaměřena na výsledky chirurgického 
výkonu a zvýšení frekvence hlasu.
Neumann a kol., také uvádí u souboru 57 pacientek, které se 
podrobily chirurgické intervenci, spokojenost s funkčním i 
kosmetickým efektem a zvýšení sebeúcty u většiny pacientek.

V další publikaci autoři prezentují, že provedli operaci u 67 
pacientek. Před operací, těsně po operaci a rok po operaci 
zhodnotili anatomicko-morfologické výsledky a funkční 
údaje. Základní frekvence se zvýšila u čtvrtiny pacientek. 
Po operaci 30 % pacientek mělo ženský rejstřík a 32 % 
alespoň neutrálně znějící hlas.

Matai a kol. došli k podobným výsledkům. Provedli průzkum,
kde 54 pacientek podstoupilo fonochirurgickou operaci během
8 let, 45 pacientek vyplnilo dotazník, kde hodnotilo výsledek 
chirurgického výkonu. 79 % respondentek bylo s výsledky 
operace spokojeno.

Yang a Palmer prezentují spokojenost s výsledky 
chirurgického výkonu u většiny z 20 pacientek. Pacientky 
pociťovaly svůj hlas jako více ženský. Základní frekvence se
zvýšila o půl oktávy. Údaje získali prostřednictvím 
dotazníku, který byl respondentkám zaslán před a po 
cricotyreoidní aproximaci.
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Závěr
Fonochirurgická operace cricotyreoidní aproximace s redukcí 
pomum Adami (ohryzek) je důležitou součástí léčby 
transsexualismu MtF.
Podle výsledků našeho průzkumu byly klientky po provedené 
operaci spokojené se svým hlasem, udávaly, že si zvýšily 
sebevědomí, upevnily identitu a roli ve společnosti. Na 
základě žensky znějícího hlasu jistě dojde ke zlepšení sociální
interakce i zvýšení sebeúcty.
I v této fázi terapie transsexualismu MtF je důležitým prvkem 
psychoterapie, která je zaměřena na růst sebejistoty, zvýšení 
sebehodnocení, zlepšení komunikačních dovedností i zvýšení 
schopnosti empatie. Kromě individuální psychoterapie je 
důležitá i terapie skupinová zejména k posílení pocitu 
sounáležitosti a příslušnosti k určité skupině lidí.

Děkuji vedení kliniky Otolaryngologie a chirurgie hlavy a 
krku Pardubické krajské nemocnice a.s. za umožnění 
průzkumu, poskytnutí cenných rad a připomínek a spolupráci 
při průzkumu.

Mgr. Jana Kučerová
Oblastní nemocnice v Jičíně a.s.
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Křišťálová koule
8. listopadu 2013 v 21:04 | Tereza 
Ne, nebudu věštit :) (Ani nechci vědět, co mě čeká, protože 
bych to tu musela zabalit :)
Zítra je sobota, mám svojí páteční euforii a tak jsem se 
rozhodla, že pojedu do Prahy. Sama. (Jako vždy.)

Podívat se na největší křišťálovou kouli na světě z Brazílie za 
7 miliónů korun.
Chápete, jak tohle mohlo vzejít z nitra naší Země? To asi na 
zahradě jen tak nevykopu :) (Navíc žádnou zahradu nemám :)

(Né, to bohužel nejsem já u té koule :)
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A taky chci vidět největší kámen z Měsíce na naší planetě a 
spoustu dalších krásných minerálů a zajímavých exponátů, 
které se mi asi jen tak před oči nedostanou. A pojedu tam v 
šatičkách a podpatkách! :)

Bane. :) Vtipkuju, ale ta představa se mi líbí. V šatičkách bych
v listopadu na výstavu minerálů nejela ani jako Tereza za pár 
let :) Navíc bych si v šatičkách a podpatkách fakt nedovolila 
skákat mezi mineralogy :)
V té zimě, co má být a já budu courat po Praze, bych se měla 
nejspíš pořádně nabalit. Ale jsem docela horkokrevná. Dokud 
nebudu vypadat tak, že budu mít větší sebevědomí, tak 
nebudu pokoušet okolí ani sebe. V tom případě jsem zvědavá 
na svůj Real Life Test a Real Life Experience, který má 
odhalit, zda chci opravdu žít jako Tereza.
To je přesně to, po čem toužím, jenže... zkuste si vystupovat v
celém svém okolí jako žena, když ještě jako žena 
nevypadáte!? Proto z toho mám strach. Kdybych vypadala 
třeba jako ta slečna u té křišťálové koule, tak je jasné, že RLT 
bude začátek toho nejhezčího období. Ale jako vždy se určitě 
zase bojím neexistujícího :)

Vždyť já se na zítřejší výlet nemůžu ani decentně namalovat! :
( Mám tak pitomě krátký vlasy. Ani nehtíky nalakovat :( Ten 
kontrast mezi ženskostí a zároveň mužností nesnáším.

Dnes mě vážně pobavila Andrejka. :) Měla takovou příhodu:
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Víte, co považuji za vítězství?
Když zaviním lehkou dopravní nehodu, poškozený vyleze z 
auta a začne na mě řvát: Ty krávo! :)))
Tak to se přesně stalo Andrejce. Nic se jí naštěstí nestalo, ale 
fakt mě pobavil ten její přístup, jak jí to vlastně potěšilo :) Jak
krásně to zní! (A samozřejmě i přístup poškozeného byl fajn :)

A to jsem si myslela, že ona s jejím holčičím vzhledem 
nemůže mít přeci problém s tím, aby jí okolí správně 
identifikovalo. Ale je vidět, že nad tím člověk přemýšlí pořád 
(jak mě vidí ti druzí? Vypadám už tak, jak mám? Jsem hezká? 
Dostatečně ženská?). Jestliže má obavy ona a vypadá tak 
úžasně, pak já bych se z toho měla rovnou hroutit :)

Co říkáte kombinaci kulich + balerínky? :)
Takovou slečnu jsem dnes potkala a bylo to dost zvláštní. To 
si rovnou mohla vzít ke kulichu sandálky :) Jenže s mojí 
slabostí pro balerínky jsem jí to samozřejmě prominula. Ale já
bych už volila nejspíš kozačky nebo aspoň tenisky. Už aby 
bylo zase léto...

Takže zítra (vlakem nebo busem) do Prahy, chci si odpočinout
v tom mezičasoprostoru, kde nemůžu dělat nic, než 
poslouchat muziku do uší a koukat z okna. Jako na potvoru 
metro zrovna zavádí tzv. komunikační vagón :)
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Každou sobotu bude možné do tohoto metra lásky nastoupit, 
seznámit se a popovídat si.
Tak samozřejmě já se svojí ostýchavostí do prostředního 
vagónu nevlezu ani za nic.
Navíc s kým bych se tam jako seznamovala? A ještě ke všemu
jako drsňák Tom. Už si nechci na nic hrát a nač ještě 
komplikovat život zase někomu dalšímu... Já se budu zase jen 
koukat, pozorovat vaše namalované řasy, usměvavé lesklé 
rtíky, vaše culíčky a nalakované nehty, kochat se a snít... Nic 
víc.

Ovšem některé situace neovlivním, přestože se hodně snažím 
a vyloženě je nevyhledávám (řekla bych, že se jim dokonce 
vyhýbám). Například dnes večer v obchodě potkám slečnu, se
kterou se známe už pět let a vždycky se jen potkáváme a 
usmíváme na sebe. Teda já jí nepotkala - stála přede mnou z 
ničeho nic ve frontě u pokladny s chlebem a rybičkama :) 
Nevšimla jsem si, že tam stojí. Co mám asi tak v takové chvíli
dělat? Navíc, když mi pak napíše na facebook. Teda Tomovi 
samozřejmě. A Tomovi se TAK líbí. Ty její řasy... prý zrovna 
řasy a boty jí ještě nikdo nikdy nepochválil :D Ach jo :)

Jo a ještě bych chtěla poděkovat ČNB, že díky jejímu 
včerejšímu nečekanému rozhodnutí zdražit údajně příliš 
levnou českou korunu přijdu o 500 Kč měsíčně. Do e-shopu 
totiž nakupuju v eurech. Díky mooooc! :) Ale zdražovat 
nehodlám. To moje pitomé sociální cítění mě jednou zničí. A 
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jsem moc ráda, že mých nevydělaných 500 Kč někomu 
jinému v naší zemi pomůže, jak říkáte.
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Pitomá cesta pro chleba
9. listopadu 2013 v 19:40 | Tereza 
Pořád těžce nesu návraty. Nemyslím teď návraty domů nebo 
za někým. Myslím návraty z normálního, příjemného a 
přirozeného světa Terezy do světa Toma. Protože nejsem v 
situaci, kdy bych se vracet nemusela a bůh ví, za jak dlouho 
taková situace vůbec nastane (ale věřím, že jednou ano).

Je sobota, takže jsem samozřejmě celá šťastná od včerejšího 
večera sama sebou, nalakovala jsem si nehty, namalovala, 
dala vlasy do culíčku s jednou třpytivou sponkou, aby mi 
pramínky nepadaly do očí a všechno bylo tak fajn. Ale teď 
večer jsem musela pro chleba. Vůbec nic tu nemám a pořád 
jsem ten okamžik prodlužovala, abych nemusela opouštět 
Terezu...

Nejdřív jsem si říkala, že do obchodu půjdu prostě takhle jak 
jsem, včetně těch dlouhých vlasů. Ale už jsem se viděla v té 
frontě u pokladny plné lidí, kteří sledují mé detaily 
(samozřejmě, že je nesledují, ale já mám ten pocit), tak jsem jí
sundala. V tu chvíli jsem začala být naštvaná sama na sebe. 
Protože s těmi krátkými vlasy namalované oči a kruhové 
náušnice vypadají divně (i když jsou holky, co mají takhle 
krátké vlasy, mě se to nelíbí). Ale řekla jsem si, že si nechám 
aspoň namalované oči (a vybavila si slečnu, co na votocvohoz
prohlásila, že miluje, když si muž maluje oči - to samozřejmě 
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myslela styl EMO, kde je muž pořád mužem). Ale když jsem 
se viděla v zrcadle a zase si vybavila tu frontu lidí, tak jsem 
vzala tampónek a spodní linku celou dostala pryč. Bylo jen 
trosku vidět, jak mám tmavé a dlouhé řasy (ty hnusné řasy, co 
nesnášela moje manželka). Ty jsem si teda nechala. Úplně 
dokonale jsem se záměrně neodličovala, ale poznat nic 
nebylo. Nechala jsem si jen nalakované nehty, protože jsem je
ráno přetřela jednou vrstvou toho mého oblíbeného 
nenápadného laku Super Stay Gel Nail Color 7 days od 
Maybelline - Pink Whisper.

Tenhle "růžový šepot" mám ráda pro jeho nenápadnost už
hodně dlouho.
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A ještě přidávám, jak vypadá tenhle úžasný lak na nehtách
Tady mám ale více vrstev, než jednu, kterou jsem si nechala i
na pondělí v práci a na celý týden, protože to prostě nehodlám

pořád dokola v neděli večer odlakovávat.
Já mám být ta, kdo ustupuje?

Tenhle lak má totiž široký štěteček, snadno se s ním natírá, 
rychle zasychá a taky dlouho vydrží. Nehty mám po něm 
hezky lesklé a přitom mají přírodní odstín (sice bych radši 
mnohem výraznější barvu, ale copak si to s mojí (ne)odvahou 
můžu dovolit?).
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Samozřejmě jsem ve frontě kontrolovala, jak jdou ty nehty 
vidět a pořád se na ně dívala, jestli se moc nelesknou, jestli 
není vidět ten odstín... :( No není!
Než jsem vyšla, tak jsem se oblékla tak, jak bych chtěla jít 
(jako Tereza). Postupně jsem ale ty krásné věci Terezy 
sundávala a oblékala si věci Toma, protože jsem nebyla 
schopná jít v těch úzkých riflích, v krásných bílých teniskách 
s fialovými proužky a už vůbec ne v hnědé bundičce.
Zase jsem to vzdala. :( A vzdávat to jak vidím budu ještě 
hodně dlouho.

Mám to pěšky asi 7 minut do obchodu a celou cestu jsem si 
představovala, jaké by to bylo mít všechny věci Terezy na 
sobě. Jít si pro ten blbej chleba jako Tereza, přeci tohle 
nikomu nemůže vadit!? Ale jak jsem vešla do prosvětleného 
obchodu plného lidí, zakuklila jsem se do sebe a oddechla, že 
na mě nikdo neciví, že se nikdo nediví, že nikoho nezajímám. 
Přitom bych třeba nikoho nezajímala... třeba. Nebo taky jo. 
Nejspíš by si to asi nechali všichni pro sebe, ale já bych z toho
byla vyplašená, protože bych vnímala každý pohled a byla 
bych tak nesvá, že bych někde určitě zazmatkovala a bylo by 
to ještě horší (s tím přitahováním pozornosti). Nedokážu být 
sebevědomá, nejde to. Nemůžu. Je ještě brzy.

Píšu to sem, protože mám vztek sama na sebe. Protože ty 
návraty jsou nesnesitelné, násilné a nepřirozené. Nemůžu se 
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na sebe dívat, jak je z Terezy zase Tom a nemůžu se zbavit 
myšlenek na to, až se vrátím a zase Terezou budu.
Tohle byl jen okamžik, ale v pondělí ráno stejně Tom bude 
muset naklusat na 8 hodin do práce.
Štve mě, že nemám odvahu. Ale ani jí mít nemůžu, když 
vypadám pořád jako Tom, ať se snažím sebevíc. To radši 
překonám ten tvrdý přechod, než přijít domů nešťastná v 
slzách, i když byla už tma. Ale v obchoďáku není.

Kolem Takka jsem prošla s očima nalepenýma na výloze a 
zmizela na cestě směrem domů.

Strašně snadno si na Terezu zvykám, přestávám jí potom už i 
vnímat, protože dělá normální věci, jaké by dělal Tom. Jenže 
je to Tereza a její svět. Usnula jsem jako Tereza a probudila se
jako Tereza. Nemůžu ze sebe dělat Toma jen proto, že si 
potřebuju dojít pro chleba.
Všechny mé úžasné představy, jak tam letím jako opravdová 
já jsou sice úžasné, ale jsou stejně nerealizovatelné jako kdysi 
před 20 lety, když jsem si jako malá snila o tom, jaké to je být 
ženou a žít tak. Jen s tím rozdílem, že teď mám šanci, kterou 
nemůžu propásnout. Život mi stejně žádnou jinou možnost 
nedává.

Do Prahy jsem odjet nestihla, takže pojedu příští víkend s 
Kačenkou. Má totiž moc ráda kamínky a tohle se jí bude 
určitě líbit.
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Jdu si udělat večeři, ale je mi trochu smutno.

Obdivuju vás všechny, kteří kašlete na lidi. Kteří navzdory 
pohledům a připomínkám, navzodry tomu, co si kdo o vás 
říká a myslí a zesměšňuje vás jdete ven a jste samy sebou. A 
pak dopadáte jako ta jedna z nás u stánku u Kauflandu, co jí 
ty pohledy vyhnaly z fronty zpátky do auta nebo naopak 
nikdo nic nepozná, protože jste tak krásné a ženské, jako třeba

Nataša z jižní Moravy
(už jsem tu o ní kdysi psala)

I u nás máte šance na normální společenský život bez 
předsudků, jako v jejím případě ještě za studií na střední 
škole.

No a když už se tu o ní zase zmiňuju (protože jí moc 
fandím :), tak tady je její video "tolerance transsexuality":

Je vidět, že každý bojujeme s tím samým...
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Je tu nějaká kadeřnice?
10. listopadu 2013 v 9:40 | Tereza 
Nebudu a nechci nikomu sdělovat sny, co se mi zdály.
Ale na dnešek jsem si popovídala s Kim Petras (nejmladší 
člověk na světě, u kterého byla provedena v Německu 
operativní změna pohlaví už ve 12 letech) :)
Zničeho nic přišla, usmála se a vyprávěla mi o svých 
"začátcích". A já to pak všem vyprávěla :)

A teď musím "deaktivovat" Terezu, odlíčit se a hrát si na 
Toma. Jdu totiž zase do města (pro kabel). Musím se hýbat. 
Začala jsem si hrát s programem na skládání hudby, abych si 
mohla do svých videí dávat vlastní. A taky ze sebe potřebuju 
dostat všechen ten vztek, smutek, stesk, nadšení, radost, tíseň, 
strach, zlost, stres, euforii, beznaděj, samotu...
Akorát pořád ten odchod oddaluju, protože nemám sílu ze 
sebe udělat Toma.

Proč je to tak těžké prostě se sebrat a jít takhle ven? :/

I když mě moc potěšil komentář Orlanda, abych klidně v tom 
bílém tričku pro chleba šla :) I když mi to budete říkat stokrát 
denně, tu odvahu na to mít nikdy nebudu. Tedy zatím. Ale 
sebevědomí mi to zvedlo ohromně. Děkuju.
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Měla bych jednu prosbu. Pokud vůbec existuje a zavítá 
sem nějaká kadeřnice nebo někdo, kdo má se stříháním 
vlasů zkušenosti, potřebovala bych vědět, co mám dělat se 
svými vlasy.

Teď jsou totiž příšerně krátké na 2 cm úplně všude (jak já ten 
účes nenávidím), ale došlo mi, že jak budou postupně 
dorůstat, že třeba v zádu budou dlouhé, ale nahoře nebudou 
ani nad obočím - to bude vypadat divně ne? :D To znamená, 
že by se měly třeba vzádu sestříhat, aby to dorůstalo 
rovnoměrně? Víte jak to myslím? :)

Nebo třeba kolem uší - tam to přeroste brzo, protože už teď 
mi začínají přes ně přerůstat. Když si představíte hlavu stejně 
krátkých vlasů (2 cm), ze které začnou rychle růst vlasy, tak to
podle mě nebude hezké, ale mám problém s tím, že je nechci 
stříhat, abych neprodlužovala čas, za který dorostou, protože 
to mám tak na rok na dva... Ještě, že mám ten šampón na 
rychlý růst vlasů :)

Do normálního kadeřnictví mě prosím neposílejte. Nejsem 
schopná dojít ani pro chleba, natož někomu vysvětlovat 
tohle :)

Včera jsem viděla jedno americké video o přeměně. Moc se 
mi líbilo, i když bylo první a výsledky zatím po 1 měsíci HRT
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nebyly moc poznat. Na konci bylo totiž napsáno: "Jsem pyšná
na to, že jsem transsexuál!"
A je to.
To je náhodou dost dobrý přístup.
Bohužel tohle si můžu říci taky, ale stejně ven nevyjdu :/
Co mě ještě na tom videu zaujalo bylo, že ještě neproběhl 
coming-out :) Ten totiž plánuje na 1.1.2014, kde to vše 
oznámí všem známým i kolegům zprávou na facebooku :) Je 
fakt, že to je taky způsob. Takhle se s tím každý může 
vypořádat po svém a chtěla bych hrozně vidět některé reakce, 
kdy někdo, kdo nemá absolutně tušení, co se odehrává v nitru 
toho člověka, provede něco takového :) 
Dobrý bude ten druhý den, kdy bude muset přijít do práce :) 
To bych chtělo normálně natočit!!! :) (Jo to se mi to směje, ale
až tohle budu řešit já, budu z toho pěkně vyplašená :) Jenže 
ono když se to bere s úsměvem, je to jednodušší. Možná je 
lepší do toho takhle skočit po hlavě, než na to okolí postupně 
pomalu připravovat. Šok je z toho stejný, tak proč ten 
okamžik prodlužovat? A většina lidí to stejně skousne. Ale jak
říkám, stačí jeden blbec z tisíce a jste na zemi...

A z čeho mám taky ještě radost, že jsme si napsaly s Lindou 
kousek odsud, se kterou už jsem byla před rokem v kontaktu a
udělalo jí to radost, což samozřejmě udělalo radost i mě :) V 
březnu bude mít první kouzelnou pilulku. Tak jsem na to 
zvědavá! :) Samozřejmě tu o ní občas (anonymně) napíšu.
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Jo a prosímvás, tohle už sem chci nějakou dobu napsat: Až si 
budete někdy propichovat uši sami jako já, tak doporučuju 
zvolit takový směr vpichu, který potom nezpůsobí, že velké 
kruhové náušnice budou sedět každá v trošku jiném úhlu od 
hlavy :) Naštěstí s dlouhými vlasy (které nemám :/ ) se to 
srovná, ale já tenkrát nad tím vůbec nepřemýšlela a byla 
strašně šťastná, že jsem je zvládla propíchnout. Na nějaký 
směr vpichu jsem absolutně nemyslela :) To jen taková malá 
rada pro všechny.

Přišla jsem na to, že s tím mým ostychem vyjít ven jako 
Tereza je to stejné jako s řidičákem. Sice ho máte, ale dokud 
se nevyjezdíte, nikdy dobrý řidič nebudete. Čím víc jezdíte, 
tím víc jste řidičem. Čím víc a častěji budu venku jako Tereza,
tím víc budu Terezou. Jde jen o to začít. (Teď tedy ještě 
rozhodně neeeee, i když bych chtěla. Ale nechci dostat ránu 
do zad.)
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Výstřih pro Jakuba
10. listopadu 2013 v 22:44 | Tereza 
Už jsem šla do postele, ale nechce se mi spát, tak sem dám 
jednu novou fotku v sukýnce :) Nebo rovnou dvě :)

Dnes jsem se ohlédla zpátky a zjistila jsem, že bych nejradši 
vymazala ten předchozí rok patologické lásky k mé manželce,
kde jsem tu jen pořád úpěnlivě prosila, sténala a čekala na 
nesplnitelné místo toho, abych už ten rok věnovala Tereze a 
teď tu ten proplácaný rok je celý zaznamenaný a já bych ho 
nejradši s chutí vymazala, ale je to taky moje minulost, která 
ke mě patří, tak ho tu nechám. Číst si v něm ale nebudu. A 
nečtěte si v něm ani vy. Je to hrůůůza! :)
Počítám, že tak někdy od srpna 2012 do září 2013.

Teď už by to mělo být dobré, protože už jsem se s tím 
srovnala.
Proč to vždycky člověku trvá tak dlouho? A s mojí 
tvrdohlavostí ještě ke všemu! Bylo by fajn, kdyby Tereza tak 
tvrdohlavá nebyla a neměla pořád jen svojí hlavu a nechala si 
poradit...

Tak fajn. Moje žena neexistuje. :)

Poslouchám Vocal Chillout. Kolegyně by řekla: "Ježiši to je 
tak sladký na chlapa!" :) (To řekla, když jsme jednou byli na 
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poradě u ředitele a ten tam měl puštěnou relaxační hudbu.) To 
je ta, co striktně rozlišuje, co je mužské a co ženské. Přesně 
ta, co jí mám tak ráda ;) (jako doopravdy :)
U mě si to klidně říct může :) Pro mě by to byla lichotka :) A 
pro ženu to sladké není? :) Už mě nebaví tohle řešit :)

Řekla jsem sice dvě fotky, ale tu třetí sem prostě musím dát :)

Tu jsem poslala Jakubovi, co se teď o mě snaží na 
facebooku ;) Je totiž tak milý! S Anetkou jsme se shodly, že 
není na škodu si občas zaflirtovat, že je to dokonce zdravé! :D
Moc mě to baví. Být přitahována muži. Samozřejmě zatím jen
ve virtuální rovině takto, ale s vlastními fotkami - to je na tom
to hezké. Pořád se mi líbí ženy...

Ta prsa jsou moje, ale chtěla bych aspoň o číslo větší (což se 
prý většinou po HRT splní). Tady je mám stisknutá k sobě, 
aby vypadaly větší. Hrozně se mi ten pohled líbí :) Ta fotka 
není úplně ideální, ale kvůli tomu výstřihu jí sem dám, než 
najdu jinou s výstřihem a čárkou uprostřed :)
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Nalakované nehtíčky
11. listopadu 2013 v 10:58 | Tereza 
:)
Dnes se nemůžu vůbec soustředit na práci. Sedím tu a asi tak 
jednou za minutu pozoruju své krásně lesklé jemně 
narůžověle nalakované nehtíky tím nenápadným lakem od 
Maybelline Pink Whisper. Kéž bych je mohla mít aspoň o pár 
milimetrů delší... Jak se krásně odráží jejich lesk v lesklém 
plastu kolem monitoru i na malém zrcátku, co tu mám opřené.
Nade mnou jsou zářivky a ty ten lesk ještě zvyšují. Pořád 
natahuju svoje prstíky a kochám se.

Má všímavá kolegyně si toho nejspíš během pár dní všimne, 
ale já to řešit nebudu. Vždyť si je lakujeme právě proto, aby 
byly vidět :)
A musím si ten krásný pocit zapsat sem, protože to vypadá 
úžasně a jsem z toho strašně nadšená :) Až budu zase na něco 
naštvaná, tak si tenhle článek přečtu a vzpomenu si, jak mi 
bylo hezky :)

Taková maličkost.
A pro vás ostatní holky naprosto běžná věc - nalakované 
nehty v práci. (Tedy pokud zrovna nepracujete např. ve 
zdravotnictví.)
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Chiméra
11. listopadu 2013 v 23:19 | Tereza 
"Chiméra (biologie) - jedinec, který je složený z buněk, které 
nemají všechny stejnou genetickou informaci."

Původně jsem chtěla jen tohle napsat jako odpověď na 
komentář "žábě" pod článkem "Nalakované nehtíčky", ale 
začalo to být tak dlouhé a to nadhozené téma mi přišlo tak 
zajímavé, že to napíšu všechno sem. Už jsem šla zrovna spát, 
ale jako vždy, n e m ů ž u! Protože mi tu píšete tohle! :D

Toto je taková odpověď pro "žábu" :)

Komentář:
žába | 11.11.13 v 20:55
Dlouho vás sleduji a přemýšlím - jaká část vaší osobnosti je 
Tereza, a jaká Tom? Usuzuji, že Tereza dominuje - čím více ji 
potlačujete, tím více se projevuje. Dokážete žít v symbióze 
jako Chiméra? Tom se vzepne a snaží se, ale Tereza ho 
převálcuje. Nejsem si jista, zda skutečně chcete být 100% 
Tereza. Vy možná jste Chiméra. Jsou ve vás oba, a pokud 
budete Terezou, tak by to možná mohl být zase Tom, který ji 
bude válcovat.
Možná potřebujete partnerku, která miluje ženy i muže, třeba 
právě s takovým člověkem byste byl šťastný. Protože vy jste 
vážně dva.
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O válcování Terezy Tomem, pokud se stanu Terezou, jsem už 
taky přemýšlela... Co když se mi jako dokonané Tereze 
jednou něco v hlavě přepne a bude chtít vykukovat Tom? :) 
Celý život přemýšlím o tom, jaké je to být ženou. Už snad od 
první třídy. To jsem si ještě vůbec nic neuvědomovala. Jen 
jsem si představovala, jak žiju jako ostatní holky, jaké to asi 
musí být a byla těmi představami posedlá, ale tajila je, 
nepřipouštěla si je - tak jako někteří homosexuálové nejsou 
schopni přijmout fakt, že jimi jsou. Bráníte se tomu a bojujete 
s tím. Tohle přeci nemůže být pravda!

O transsexualitě jsem nevěděla vůbec nic. Ani že existuje. Ale
ta žena chtěla roky ven bez ohledu na nulové informace, které
jsem o tom měla. Proto si myslím, že bych jí měla dát 
konečně šanci, když můžu...

Proto taky jedu v lednu k Hance si o tom popovídat. Teď je 
Tereza zase jako už snad stokrát předtím přesvědčená, že musí
existovat jen ona a nevidí žádnou jinou možnost, ale jak to ve 
skutečnosti je? :) Jak to, že se Tereza nebojí, že by mohl v 
budoucnu Tom chtít zase přijít?

Tereza totiž vždycky převálcuje Toma (bohužel). Chtěla bych 
se jednoho z nich zbavit a je mi jedno koho. OTRAVUJE MĚ 
TO PŘESKAKOVÁNÍ :) A otravuje mě, že Tereza nemůže 
ven nebo do práce jako Tereza, když je přeci žena! A pořád to 
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řešit! :( Tom si vždycky myslí, jak zvítězil a ono zatím... Jen jí
v sobě zadržuju, nepouštím ven, snažím se jí přebít krátkými 
vlasy a strništěm, ale ona vždycky vyskočí a je to pak jako 
vodopád - k nezastavení. Terezu ničila manželka. A dařilo se jí
to. Protože já milovala manželku a manželka Terezu 
nenáviděla.
Z tohohle vzorce vyjde, že pokud někoho miluji, tak musím 
nenávidět toho, koho nenávidí ten, koho miluji :)
Ale nenávidím ho ne proto, že ho nenávidím, ale proto, že ho 
musím nenávidět. To je rozdíl.

Už jsem ale pochopila, že Terezy se zbavit nejde... :/ A čím 
víc se o to snažím, tím víc chce ona žít. Toma nepotřebuju.

To je moc zajímavá teorie, co jste mi tu teď napsala o té 
Chiméře, děkuju!

Mamka mi kdysi říkala, že jsem se měla narodit se sestřičkou 
- dvojčetem... Už jsem tu o tom kdysi psala, že mám pocit, že 
ona je ve mě - a teď Vy přijdete s touhle teorií :)

Dávám sem odkaz na ten Váš článek s teorií tureckého lékaře,
že naše těla mohou být ze dvou osob a dokonce ze dvou 
pohlaví: "Oplodnit vás může vaše dvojče!". Teorie MUDr. 
Irmaka vychází z toho, že lidská embrya mohou v těle matky 
splynout a vytvořit tzv. chiméru. Tak tohle zrovna nepovažuju 
za absolutní nesmysl.
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Bohužel mi mé funkční mužské pohlavní orgány stvořily díky
testosteronu z těla to, co vidím denně v zrcadle. Ale spoustu 
toho mám taky ze ženy... a uvědomuji si to. Řekla bych, že 
mozek. A kromě kratšího prsteníčku proti ukazováčku levé 
ruky, což značí přítomnost estrogenu a taky prsou a úzkých 
ženských zápěstí mě bohužel ta ženskost zvenčí opustila. 
Akorát když jsem byla hodně malá, tak si mě tak hezky 
všichni pletli s holčičkou. Pamatuju si doteď živě, jak jsme 
jeli vlakem k babičce a v kupé slyším mamku jak říká paní, se
kterou se bavila: "To není holčička, to je chlapeček!" A to 
bylo pořád. No ale kolik z nás kluků vypadá jako holčička, 
když je nám pět. I takoví jsou.

Mám problém najít jakoukoliv partnerku, natož takovou, co 
miluje ženy i muže. Jsem pro ně tak složitá, že už jí ani 
nehledám. Zbytečná energie. Já se tomu vlastně i bráním, 
protože Tereza by jí pořád jen ubližovala.
Přemýšlím, bylo-li by řešení najít partnerku, co miluje obojí...
a můžu si na to snadno odpovědět. To by se mi líbilo, ale 
chtěla bych víc... než přeskakování z jednoho do druhého... 
Tereza by stejně utlačovala Toma a když by měla volný 
prostor a možnosti najednou tu být, tak by Toma ani do 
postele netahala :) A chtěla by to dokončit. Protože na to (s 
přestávkami) myslím neustále. Umím si to tak živě představit. 
A je to tak krásná představa.
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Protože Tereza dominuje, Tom by pak už neměl vůbec šanci. 
To si myslím. Ale těžko se to předvídá :) Když to nevím já, 
tak nikdo jiný už to vědět tuplem nemůže.
Tom tu byl proto, aby získal zpátky svojí manželku.

Vezmu to odjinud:

Když nedám Tereze šanci, budu se trápit. Budu na ní myslet a 
budu si představovat, jaké by to bylo, kdyby... A Tom bude jen
schránka.

Pakliže jsem Chiméra se svojí nenarozenou sestřičkou, 
pak mohu žít přeci jako ona se svým bratříčkem v sobě, 
stejně jako teď Tom žije s ní. Jen to prohodit.

Tak mám zase o čem přemýšlet.

Zrovna zítra to bude přesně měsíc, co Tereza zase vběhla do 
mého života jako olympijská běžkyně šílenou rychlostí a Tom
nestačil říct ani "bů", natož aby protestoval, když byl tak 
skálopevně přesvědčený, že on tu má to hlavní slovo :) V 
momentě, kdy Tom vyšel od kadeřnice ostříhaný extrémně na 
krátko na 2cm si uvědomil, co provedl. Tereza je odhodlaná a 
šťastná, protože vidí cíl. Nepřipouští si, že by to mohlo být 
jinak. Nemá jinou možnost.

Jak já jí za to nenávidím a miluju současně! :)
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Tereza mě baví :) Byl nesmysl tu skuhrat. (Ale já se 
potřebovala vypsat.)
Čím víc o ní přemýšlím a o jejích možnostech, tím víc se jí 
otevírají dveře.

Jak jste vůbec přišla na ten článek o Chiméře?
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Kéž bych byla jen homosexuál
12. listopadu 2013 v 12:15 | Tereza 
Když sedím tak v kantýně a prohlížím si své nenápadně 
nalakované nehty (a bohužel pořád i kolegy, jestli se na ně 
náhodou nedívají, přestože bych je tak ráda ukázala přímo - a 
přistihla jsem se, že i dívají a co jako? Stejně s tím nic 
neudělám.) napadá mě, zda je akceptovatelné, abych měla 
třeba oranžové nehty a jednala s dodavateli? Jak se to asi bude
líbit vedení? Jak byste se cítili vy, kdybyste přijeli 
pracovně za svým odběratelem - mužem - a on měl úplně 
nečekaně nalakované oranžové nehty?
Tak můžu se snažit buď nelakovat nehty zrovna oranžově 
nebo když budu vědět, že nějaký dodavatel přijde, tak si je 
prostě nenalakuju. Ale proč? Protože to vypadá divně? Má to 
vliv na budoucí obchody či prosperitu firmy?

Jednou s těmi oranžovými nehty přijdu do práce, budu se 
muset projít po výrobě a už slyším navěky neodpáratelnou 
poznámku: "Hele to je ten, co si lakuje nehty." Zatímco dosud
jsem jen "ten, co objednává zboží". Tuctový a nezajímavý 
zaměstnanec, které plní své úkoly stejně dobře, jako by je 
plnila Tereza.

Ráda bych si tohle všechno, co je ve mě, nechala jen pro sebe 
a nikomu nic nevnucovala (to ani nechci). Tak ráda bych byla 
Terezou a nemusela nic z toho řešit!
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Ale BOHUŽEL transsexualita před okolím skrýt nejde.
Kolikrát si říkám, proč nejsem třeba jen homosexuál. Na nich 
to (obvykle) nikdo nepozná. Máte to v sobě, žijete s tím nebo 
se s tím srovnáváte, ale můžete si jít v klidu jako homosexuál 
koupit chleba nebo zajít do kina. Neřeší to, co já.

VYMĚNÍM TRANSSEXUALITU ZA 
HOMOSEXUALITU (když už z toho něco musím mít) - 
MÁ NĚKDO ZÁJEM? :)

Nebo to mám snad brát dokonce jako výhodu? (I takové 
docela hezké názory jsem slyšela.)

Z vnějšího pohledu je na tom homosexuál lépe, i když z 
vnitřního jsme na tom stejně. Oba se z toho musíme 
vzpamatovat, bojovat s tím a přijít na to, že nejde vůbec o 
žádnou katastrofu.

To je boj č. 1 - vnitřní.

A pak ještě ten boj č. 2 - vnější.

Zatímco homosexuál o své orientaci mluvit nemusí, 
transsexuál když o své identitě nemluví, tak je to na něm 
logicky stejně poznat. A jak vás okolí nemůže stoprocentně 
identifikovat, nastává problém. (Tak dělejme něco pro to, 
abychom byly snadno stoprocentně identifikovatelné :)
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Chtěla bych být ženou. Už od narození.
Ne se jí teprve stát.

To mě tak napadlo při dnešním obědě v kantýně plné lidí. Že 
nechci nikomu nic vnucovat, že se o tom nepotřebuju s nikým
bavit (ale oni z nějakého důvodu potřebují se mnou), že si 
chci žít ten svůj normální život člověka jako dosud, kterého se
nikdo neštítí a vlastně ho žít nemůžu, i kdybych se stavěla na 
hlavu.
Protože tohle neskryju. A nakonec budu transsexuální a ještě k
tomu vlastně asi homosexuální! Vždyť jo. Jen mi toho 
naložte.

My vám to všem nevnucujeme. My se jen snažíme být samy 
sebou. Nechceme se vám záměrně provokativně ukazovat v 
krátkých šatičkách a podpatkách, zatímco vypadáme směšně. 
Nepřevlékáme se pro potěšení nebo z rozmaru nebo proto, 
abychom někoho pobavily a parodovaly. Nebaví nás, když nás
řešíte, protože my samy se cítíme být ženami a nemáme pocit,
že jsme "někdo jiný", jak nás vnímáte vy. Líbí se nám, když 
nás jako ženy berete, řešíte to s námi jako se ženami, když 
nám nabízíte, že s námi půjdete nakupovat a nemáte s tím 
vůbec žádný problém.

Ten problém vlastně není v nás, ale někde úplně jinde...
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-----------------------
Jak jsem to dopsala, dostala jsem od Anetky - mojí 
dloooouholeté kamarádky (moc hezké a strašně milé 
blondýnky) z Přerova strašně hezkou a milou nabídku, jestli s 
ní nechci jít nakupovat - jako Terka :-) Že by mi dělala 
doprovod :-)
A pocity? :) Tyyyjo - zalilo mě úplně štěstí po celém těle při té
představě.
Na nákupech takhle jsem byla jen vloni se sestřičkou, ale to 
jsem byla oblečená uni a i když jsem si mohla v kabince 
hezky všechno vyzkoušet, stejně jsem byla nervózní. Ale 
vlastně jsem se neměla čeho bát.
Venku jako Tereza ve dne jsem byla jen jednou - asi před 3 
týdny v tu jednu slunečnou neděli, ze které tu mám i fotky. To 
už se totiž nedalo vydržet nejít a ta paruka mi dodala takové 
sebevědomí (možná až moc), že jsem se odvážila (a chtěla) jít
ven i za světla. Přitom když jsem se točila na video ze všech 
stran, tak jsem zjistila, jak moc bych potřebovala natrénovat 
dívčí chůzi, správně nepřehnaně vzpřímený postoj, pohyby... 
Pokud vím, že mám široká ramena, pak je musím skrýt, jinak 
si můžu připadat uvnitř sebeženštěji, ale výsledek bude 
strašný (a tím i vyšší pravděpodobnost nějaké nepříjemnosti z 
důvodu špatné nebo nestoprocentní identifikace okolím).
Tenkrát jsem se tak strašně bála všeho. A najednou když už 
jsem byla venku, přestala jsem to tak moc řešit, že jsem i 
nakonec zaparkovala u domu a šla domů od auta ten kousek 
do bytu (tak trochu úprkem, protože zrovna přijížděli sousedi 
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a těch oken je tam tolik - jo jasně a nikdo nemá nic na práci, 
tak čeká u okna, až přijde Tereza :) Ale jak se znám, tak na to 
snad existuje zákon, že jestli mám vyjít ven v sukni, 
ZÁKONITĚ musím potkat někoho ze vchodu. Toho se úplně 
děsím. Ačkoli trénuju ženský hlas, ono to samostudium není 
zrovna moc účinné a otázkou je, zda vůbec pozdravit. :) Jsem 
přeci slušně vychovaná holka! :D

Najednou tu mám představu, že dvě holky půjdou okouknout 
obchůdky se šatičkama! Anetka si totiž zrovna koupila troje 
šaty k legínám! Panebože. Tohle je sen. Kéž by se mi jednou 
splnil. Když mají tedy v Olomouci nově otevřenou Galerii 
Šantovka :) A musím se už taky vydat do Prahy za Kačkou, 
pořád teď nic nestíhám a přitom si můžu jet kam chci a za 
kým chci a nikdo mi do toho nepovídá. Začínám té svobodě 
přicházet na chuť. Konečně! :)

Včera jsem byla konečně zařídit papírování kolem podnikání 
a moc jsem tam paní úřednici chválila :) Vyplněnou žádost 
jsem totiž nemusela vůbec mít (už jste to někdy zažili, aby po 
vás na úřadě nechtěli žádný papír? :), stačilo jí to nadiktovat, 
jeden podpis (fakt jenom jeden! :), jedna tisícovka a hotovo. 
Že by se některé úřady konečně začaly měnit k lepšímu? Těch
12 let na úřadě práce s bojí proti byrokracii i z pohledu 
zaměstnance mi stačilo.
Hezky vesele jsme si popovídaly (tak to mám ráda:) a co 
považuji za úplně super věc, která v minulosti nebyla možná 
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je to, že mi tam zaškrtla "automaticky měnit údaje podle 
skutečnosti". To znamená, když se přestěhuju, že se jim to tam
AUTOMATICKY všechno změní (včetně údajů na internetu), 
protože už jsou konečně úřady propojené. Tak jsem se 
samozjřejmě musela zeptat, jak to bude, jestli si změním 
jméno :) A to se změní automaticky taky! Takže tady nic hlásit
muset nebudu. Ani jí to nepřišlo divné. Zbytečně se bojím, že 
lidé něco řeší a oni zatím neřeší vůbec nic :)

No a do toho veselého rozmaru mi sem vkročila naše 
usměvavá slečna uklízečka a já se na ní tak strašně začala 
culit :) A teď se kvůli tomu culím na všechny :) A je mi tak 
nějak hezky, že je mi úplně ukradené, že kamión z Turecka 
dorazí o týden později, takže bude problém ve výrobě. Tedy, 
jasně že to řeším, ale s úsměvem :)

Jo a koupila jsem si růžové pecky do uší a dnes je poprvé 
vytáhla v práci (my tu totiž můžeme v kanclu poslouchat do 
uší co chceme)! :) Uklízečka na mě kouká, tak říkám: Když 
ony už se černé pecky neprodávají! :)
Hlavně, že mám radost :)
Přála bych si mít pořád takovouhle radost. A vím, že Tereza jí 
mít bude, protože bude vděčná za to, co má. To normální, pro 
co bojuje...

Bože jak můžu být z toho všeho tak vysmátá! :D
Miluju tenhle opojný pocit štěstí z maličkostí.
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30.000 transsexuálů
12. listopadu 2013 v 20:06 | Tereza 
Dnes jsem zaregistrovala (v souvislosti s jedním 
"inteligentním" prohlášením pana prezidenta) informaci, že v 
ČR je něco přes 30.000 vozíčkářů.
A protože jsem tu nedávno psala o tom, že v ČR je kolem 
30.000 transsexuálů, tak mě napadlo takové srovnání.

Jak často denně potkáváte vozíčkáře?

Tak tolikrát zřejmě potkáváte i transsexuála. :)

Jenže o tom nevíte.

Já osobně vidím minimálně jednoho denně (myslím toho 
vozíčkáře :). Transsexuála na první pohled totiž nepoznám. 
Buď je po úspěšné přeměně, nebo do toho ještě nešel. 
Žádného transsexuála s obtížně identifikovatelným pohlavím 
(např. muž s vousy v sukni, když to přeženu) denně 
nepotkávám. Nebo si to neuvědomuju (zatímco on trne 
strachy, zda si ho někdo všimne :)

V průměru tedy najdeme 400 transsexuálů v každém okrese 
ČR. 

Ještě pořád si myslíte, že žádného nepotkáváte? ;)
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Můj první lak
14. listopadu 2013 v 14:03 | Tereza 
Nevím proč (vlastně vím proč - dívala jsem se zrovna do 
malého zrcátka, co mám opřené o stůl v práci, abych viděla, 
kdo za mnou vchází a kochala jsem se zase svými lesklými 
nehty :), ale najednou jsem si vzpomněla, jak jsem šla 
kupovat svůj první vlastní lak na nehty! :)
Bylo to tak kolem roku 2004, našla jsem si na internetu, že 
existuje bezbarvý vyživující lak na nehty a prodává se v 
lékárnách.
O pauze na oběd jsem běžela hned do první lékárny, byla 
strašně vynervovaná a měla jako vždy úplně zbytečný strach, 
za mnou fronta lidí a říkám paní lékárnici: "Máte prosím 
bezbarvý vyživující lak na nehty?"
Myslela jsem si, že mi řekne "ano" a normálně mi ho prodá, já
vyletím ven a bude to.
Jenže oni ho neměli! A lékárnice mě před všemi těmi lidmi 
začala doporučovat jiné laky. Taky vyživující, ale nebyly 
bezbarvé, spíš růžové.
Tak jsem si začala vymýšlet, že to není pro mě (čímž jsem se 
vlastně podřekla) a že mám koupit jedině bezbarvý.
Pořád mi vnucovala ten růžový! Že prý taky není vidět :)
Sebrala jsem se a šla.
Lak jsem si samozřejmě nekoupila a přišla tak o radost, kterou
jsem chtěla mít z nalakovaných nehtů, které můžu nosit kdy 
chci a kde chci a nikdo si toho nevšimne...
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Za pár týdnů jsem to zkusila znovu a jinde, kde ho skladem 
měli, takže jsem svého cíle dosáhla :) A od toho okamžiku už 
nebyl takový problém si koupit další lak. Chce to jen udělat 
ten PRVNÍ KROK.
Pamatuji si přesně ten povznášející a osvobozující pocit, když
jsem si ty nehty nalakovala a normálně je takhle nosila. Ten 
pocit mám pořád. Ale už se neklepu, když si jdu koupit i 
jakýkoliv jiný lak.
Nebo jak jsem se v r. 2011 bála oholit si ruce. Myslela jsem si,
že to bude vidět, že to bude poznat, že tam budu mít černé 
tečky a lidé si o mě budou myslet bůhví co, ale ta touha po 
ženských rukách byla silnější, tak jsem vzala epilátor a 
všechny chlupy vyškubala i v podpaží.
A výsledek? :) Žádné tečky! Krásně hlaďoučké ruce úplně 
všude! A to svůdně hladké podpaží! Zase jsem se bála něčeho 
úplně zbytečně. Proč to dělám? Proč jsem taková? :(

Teď nosím do práce lehké svetry, protože nechci, aby všichni 
viděli mé hladké ruce, když byli zvyklí na chlupaté. Úplně 
slyším kolegyni, jak se mě ptá: "Ty si holíš ruce?"
Měla bych jí s klidem říct: "Jo, holím. A ty?" :)

Proč mi ta odvaha tak chybí? :(

Ale pomalými krůčky jsem stále odvážnější a vyrovnanější. 
Řekla bych, že zatímco z dob základní školy, kdy jsem poprvé
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vyšla v silonkách (pod kalhotama) ven a musela jsem se ihned
vrátit domů, jaký jsem měla strach, že to někdo pozná (jak by 
to mohl poznat asi?), jsem ušla na té mé pomyslné cestě tak 1 
km ze zbývajících deseti... Ale jsem ráda i za něj. Nebo jak 
jsem byla nervózní, když jsem si poprvé nevzala pod kalhoty 
v silonkách ponožky a měla na silonky rovnou boty! Co když 
to někdo uvidí! :)
Teď se tomu směju. Jsem dál, ale ne dost daleko... :(

I když vlastně v tu nedávnou slunečnou neděli, kdy jsem vyšla
ven ve dvě odpoledne (i když ve čtvrti, kde tolik lidí nechodí) 
jsem se možná pohnula už o "2 km" :)

Až půjde Tereza nakoupit (nemusí vyloženě v sukni, ale jako 
Tereza), budu už daleko "5 km". Až půjde nakoupit v sukni, 
tak 6 km, až přijde Tereza do práce, tak 8 km a v cíli na 10. 
km (nebo spíše na startu) bude v den, kdy se svěřím Doc. 
Jarolímovi :)

To abych si vzala pořádné boty :) Nebo kamarádku k sobě, až 
půjdu pro ten chleba ;)

Před 14 dny jsem úplně náhodou výjimečně (což jsem asi rok 
neudělala) zapnula Snídani s Novou, když jsem vstávala. 
Mluvil tam chytrý pán o tom, že délka spánku nemá zásadní 
vliv na to, jak dobře se vyspíme. Záleží totiž na tom, v jakém 
rozpoložení vstaneme. Zda mozek zahrneme negativní energií
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(stresem, starostmi, nechutí např. do práce) nebo zda do něj 
vpustíme endorfiny, příp. se stačí pouze na něco těšit. Třeba 
že pojedeme na výlet.

Pak totiž mozek reaguje tak, že nastartuje tělo okamžitě a 
dobrá nálada způsobí, že ospalost nevnímáme. Jakmile však 
vstaneme ve stresu a jdeme do práce, někteří jedinci jsou 
schopni se koncentrovat dokonce až v 11 dopoledne!

Má pravdu, pán :)
Už jsem si to několikrát vyzkoušela, že jdu v pátek do postele 
v jednu v noci a vstanu celá natěšená v šest ráno, i když je 
sobota, protože už se nemůžu dočkat, až se namaluju, hezky 
obléknu a Tereza bude svobodná po celé dva dny. Užije si 
chvilek, kterých má tak málo... ve všední den jen pár hodin, 
když se vrátí z práce (nepočítám-li spánek v růžovém 
pyžámku).

V té souvislosti mě napadlo, proč mám takových chvilek tak 
málo?
Proč Tereza nemůže být všude sama sebou? Proč s tím něco 
nedělá, proč sakra už něco neudělá, aby nemusela přeskakovat
a vracet se tam, kde šťastná není?

Ale já pro to něco dělám. Jen to nejde hned. Začínám u Hanky
v lednu...
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Ale proč to nedělám hned?
Protože na to nemám, abych si vzala ráno náušničky, 
namalovala se a šla do práce. Umíte si tohle někdo představit?
Jak váš kolega - muž přijde jednou s parukou, namalovaný a v
dámských úzkých riflích a balerínkách?

Dost dobrý způsob, jak okolí šokovat.
A taky způsobit nevratný poprask.

Otázkou je, proč bychom ten poprask neměly způsobovat? :)
Myslím si, že by to okolí nakonec muselo skousnout - asi 
bych vypadala dost směšně - bez hormonů s prosvítajícími 
vousky a některými typicky mužskými rysy (ramena, hlas, 
nos - to nenatrénuji).
Na to prostě nemám. Na to má odvahu jen opravdu málo z 
nás. Na druhou stranu by to byla situace, kterou bych chtěla 
zažít. Ne na vlastní kůži, ale s nějakým mým kolegou.

KDYBY PŘIŠEL MŮJ KOLEGA ZÍTRA DO PRÁCE 
OBLEČENÝ JAKO ŽENA

Kdyby přišel můj kolega zítra do práce tak, jak jsem tu teď 
popsala, usmívala bych se na něj. Vadilo by mi, jak by se na 
něj dívali někteří kolegové, měla bych vůči němu respekt. 
Obdivovala bych jeho odvahu. Neustále bych o něm 
přemýšlela, zajímalo by mě tolik věcí, ale bála bych se ho 
zeptat, abych to neřešila přede všemi. (Pokud bych to byla 
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opravdu já, kdo má takového kolegu, povzbudilo by mě to!) 
Přistihla bych se, jak bych ho neustále pozorovala. Viděla 
bych, jak má k němu spousta lidí odpor nebo jen strach se k 
němu přiblížit, promluvit na něj. Všichni by se vyhýbali ho 
oslovovat, aby nemuseli řešit, jestli mají použít ženský nebo 
mužský rod. On by normálně pracoval, všechno by vyřídil 
tak, jak má. Spadla bych ze židle z jeho odvahy, když by se 
takhle sebral a šel do výroby mezi těch 200 montážnic.
Jak by asi reagovaly? A jak by reagoval člověk, který ho zná 
jako muže a najednou by tu stál takhle? I přes kolegy snahu 
co nejvíce se zženštit by stále totiž vypadal mužně.
Někteří by se ho narovinu ptali: "Co to má být, jako tohleto?"
A on by jim s klidem odpovídal... Co by jim vlastně 
odpovídal???

Navždy by se změnil pohled všech jeho kolegů na něj. A to by
bylo možná dobře, protože by se to konečně někam pohnulo. 
Ušel by zase dalších pár set metrů dopředu.

A já bych se mu (jí) snažila co nejvíc pomáhat. Ale tak, abych 
jí neštvala ta přehnaná péče zase :) I když třeba mě je 
příjemná :)

Je fakt, že by záleželo na tom, zda by ráno přišel kolega jako 
žena nebo kolegyně jako muž. Pokud by přišla kolegyně jako 
muž (tzn. že by si ostříhala své krásné dlouhé vlasy, 
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nenamalovala by se a oblékla mužně), tak by se jen každý 
zeptal: "Proč ses ostříhala?"
Spousta žen takhle chodí a oblékají se méně žensky. Všichni 
by si na to zvykli a neřešili by to. Znám tu v práci minimálně 
pět žen, které nosí krátké rozcuchané vlasy, mají mužskou 
chůzi a oblékají se zásadně do montérek tak, že z dálky 
nevím, že je to žena.

Tak proč je to u muže, který přijde jako žena, tak těžké?

Já osobně bych byla ráda za MtF i FtM na pracovišti.
Hlavně by se pozornost směřovala i jinam a ne pořád jen na 
mě :) Otázkou je, jak by všichni rozdýchali DVĚ takovéto 
osoby na jednom pracovišti :)
A třeba si to jen vsugerovávám, že bych nějakou pozornost 
přitahovala. Nebo si spíš přála, aby mě všichni ignorovali jako
doteď a byla jsem tuctová zaměstnankyně. Kéž by to tak šlo.

Pamatuji si na jednu z prvních řad Vyvolených, kde byl mezi 
ubytovanými i transvestita, co si říkal Pity.
A taky si pamatuji, jak ostatní ubytovaní říkali své pocity z 
jeho převleku: "Víš, my tě tu tolerujeme, nevadí nám to, ale 
máme takový jako divný pocit, když na tebe chceme mluvit. 
Nechtěně se ti vyhýbáme, nechceme s tebou komunikovat, 
není nám to příjemné, nejsme před tebou uvolnění."
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To myslím přesně odráží názor většiny. Jo, budu tě tolerovat, 
ale nechtěj, abych se s tebou bavil.

No tak se se mnou nebav! Já tě taky nepotřebuju.

To je fakt :)

Jenže mě mrzí, že zrovna kvůli tomu, že jsem žena v jiném 
těle jsou lidé, kteří se mnou nechtějí komunikovat. Vím, že mi
můžou být ukradení, ale s Tomem komunikovat můžou a s 
Terezou ne? PROČ?

Proč se pořád na něco ptám?

Včera mi dala ségra tašku. Byly v ní věci, co zachránila, když 
Tereza před rokem běsnila a všechno vyhazovala. Úplně jsem 
zapomněla, co v ní je a doma jsem z toho byla nadšená! Tolik 
mých oblíbených věcí mi sestřička zachránila! Moje oblíbené 
sukýnky, trička, bundičky! Jsem jí za to tak vděčná!

Doufám, že už nikdy nebude mít příležitost něco zachraňovat.
Maximálně tak Terezu, až se bude nechtěně řítit na 
podpatkách na plese v šatičkách k zemi :)))
To už bude ale moment, kdy tenhle blog bude u konce a 
zůstane tu jako připomínka toho, co všechno se může stát 
během života jednoho člověka, na kterého si za sto let stejně 
nikdo nevzpomene.
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Tak právě proto stojí za to bojovat o svůj sen. Když už na tom
světě jsme, užijme si to tu a netrapme se.

Musím si už přelakovat nehty. Rostou mi strašně rychle. A 
vlasy taky. Hurá! :)

(Já se tu vždycky tak úžasně odraeguju tím psaním :)
A ta nostalgie z prvního laku :) Holky pamatujete si vy svůj 
první VLASTNÍ lak? :D
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Zoufalé a trapné
17. listopadu 2013 v 23:07 | Tereza |  Přeměny 
A je tu neděle večer s mými rozporuplnými pocity. Ne z 
Terezy, ale o tom, jak Tereza vypadá.
V sobotu na výletě v Praze za nádhernými drahokamy a 
meteority (a taky za neúspěšným stratocachingem), kterých 
jsme se nemohly s Kačenkou vynadívat jsem si v metru 
uvědomila, jak jsou mi ostatní lidé ukradení a jak jsem 
ukradená já jim.
Samozřejmě jsem jela do Prahy jako Tom - na to fakt ještě 
nemám, abych do toho skočila takhle po hlavě. Kromě 
nalakovaných nehtů nenápadným růžovým lakem a spodního 
prádla jsem vypadala jako normální kluk, ale celou dobu jsem
si představovala, jak bych se cítila, kdybych tu s touhle 
klučičí slupkou nebyla? Kdybych tu byla za Terezu...

...viděla jsem všechny ty své strašné fotky (které sem 
samozřejmě nedávám a mažu je), na kterých mám tolik 
mužských rysů, že bych musela být jedině sebevrah, abych se 
takhle vydala mezi lidi. Tolik si nevěřím. Tolik potřebuji, 
abych to už rozjela a něco s tím dělala, jenže nevím jak. 
Nerada to říkám, ale potřebuji pomoc. Vyřešit vousy, ohryzek,
tvary těla, prsa, ostatní ochlupení, hlas. A pokud tohle 
zvládnu, můžu myslet na to, že Tereza může mezi lidi a 
neděsit je.
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Nechci nikoho děsit.

Na druhou stranu je mi tak příjemné, když můžu jít ven. Ta 
představa, že se sejdu s Anetkou v Olomouci, s Andrejkou v 
Trutnově nebo s Lindou kousek odsud (jako já - Tereza!) je 
tak krásná! Potřebovala bych se setkat s Andrejkou, protože 
ona je teď čerstvě na druhé straně. Potřebuji ji vidět, slyšet, 
vnímat její gesta, její hlas, myšlení i hlas. Potřebuji vidět, že 
to vyšlo! A hlavně ji ráda uvidím :)
Ale copak můžu takhle? Já vím, že jim to nevadí, ale 
přemýšlela jsem i o takových věcech, jako je moment, kdy 
někde jednou budu muset přespat a odlíčit se. Nesnáším ten 
pohled na sebe. Vousy mi rostou strašně rychle, takže večer už
tam hyzdí tvář. Třeba Jana si je vytrhává sama. Auvajs :) No 
ale co mi nakonec zbyde?
A teď si představte, že Tereza vypadá večer odlíčená úplně 
příšerně a má se někomu ještě ukázat? Ženskost je fuč, dokud 
se ráno zase "nepřekreslí". Tohle je zoufalé a trapné. Přitom 
Tereza by tak chtěla! Ale s touhle tváří...

Mám před očima jednu přeměnu, kterou jsem shlédla nedávno
- bylo tam vybráno pár zajímavých přeměn, ale ta jedna mně 
utkvěla v paměti.
Moment, pokusím se ji najít a dát sem obrázek. :)

Tak jo, našla jsem to. :)
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Fascinuje mě č. 12 :) Je úplně božííííí!!!! :)
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A nejsem jediná, kdo z ní podle komentářů u toho videa šílí :)
Hrozně se mi líbí pětka.

A říkám si - sakra kam se poděly jejich vousy? Taky jsou 
černovlasí a vousatí (pominu-li ty bezvousé typy) a najednou 
je všechno pryč... třeba i kromě dvanáctky ta šestka :)

Dneska jsem si v Hypernově dokoupila nějaké spodní prádlo. 
Měly tam totiž výprodejové ceny. Jak to, že třeba bílé 
kraječkové kalhotky jsou pohodlnější a příjemnější, než 
pánské slipy? :) Asi si to vsugerovávám. Ale nemůžu se jich 
nabažit. Jsou tak krásný! (Jenže já mám radost z čehokoliv 
ženského :)
Potřebuji postupně (postupně kvůli penězům) obnovit celou 
holčičí skříň.

A v pátek mi přišla nádherná černá delší zimní bundička s 
páskem v pase a kožíškem - je tak strašně krásná a ženská! 
Takže Tereza už může teoreticky ven do zimy :)

Když jsme se v sobotu dopoledne s Káťou obouvaly na výlet 
do Prahy, měla jsem u bot i nové bílofialové holčičí tenisky... 
Ty jsem si ale do Prahy brát nemohla, tak jsem si vzala uni 
béžové, ale Káťa hned: "A proč si nevezmeš tyhle hezké nové 
boty? Vem si je!" :)
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Ty děti jsou tak nezkažené a bez předsudků... Je jim jedno, 
jestli máte růžové pyžamo nebo modré. Líbíte se jim v 
obojím.

Úplně mě zahřálo na duši, když mi Anetka v sobotu napsala 
úplně normálně a spontánně (jenom já to řeším :): "Dneska 
toho HOLKY máte taky hodně..." :)

Kdy už mi tohle bude říkat úplně každý a automaticky?

Dva tři roky?

To by šlo :)

Moc si přeji, aby tenhle sen o Tereze už jednou skončil a já se 
nemusela za ním pořád hnát, nemusel mě pořád tak 
pronásledovat a ničit všechny vztahy, o které jsem se kdy 
pokusila...
Nestojím o to, snít si tenhle sen. Není to zrovna dvakrát 
příjemné.
To je vysvobození.
Proč bych to neměla udělat?
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Kéž by si mě už taky pletli
22. listopadu 2013 v 18:22 | Tereza 
V pondělí přijdu do práce a kolegyně tu hned takhle po ránu 
řešily nákupy zimních bund a kabátků (a vlastně předvánoční 
nákupy obecně).
Vzhledem k tomu, že mi v pátek zrovna jedna moc krásná 
černá prošívaná delší bunda s kožíškem a páskem přišla, tak 
jsem napjatě poslouchala, co řeší :) To bylo něco pro mě! 
Hned bych se připojila...

Vlastně jsem se dozvěděla, že bunda, co mám, je v módě, ale 
že není hezké, když slečna není hubená a má bundu s 
páskem :) Hm, tak to budu muset ještě něco udělat s tím svým
bříškem :) Chtěla bych být štíhlounká jako Linda nebo jako 
Daniela ze Slovenska, která je teď před operací. Ne že bych 
byla tlustá, ale některé faldíky se mi prostě nelíbí, tak proč s 
tím něco neudělat, když mám život ve svých rukách? ;)

Dnes se mi zdálo, že mám dlouhé vlasy. Bylo to tak příjemné, 
jak mě ty pramínky šimraly po tváři a mohla jsem si je 
sepnout do culíčku - své vlastní vlásky!
Ještě, že nemusím mít sny o tom, že mám prsa. Úplně chápu 
některé ženy, jak se cítí dobře, když je mají hezká a mají se 
čím chlubit. Ne že bych se měla čím chlubit, ale je mi 
neuvěřitelně příjemné dívat se na ně a když se obléknu do 
něčeho přiléhavého, jak i ta menší prsa krásně vyniknou. To je

Listopad 2013 - Kéž by si mě už taky pletli 629



tak osvobozující nemuset se za ně stydět, natož je skrývat pod
vytahanými svetry!!! Jsem šťastná, že je mám. Aspoň něco 
ženského na mě je a nemůžu se jich nabažit :)

Včera jsem si koupila novou voňavku - růžového Playboye. 
To je tak svůdná ženská vůně! Musím si tu pořád vonět k 
zápěstí a mám úplně úžasný pocit, že voním takhle hezky 
zrovna já. Monika mi psala, že jsem si vybrala dobře, protože 
tahle vůně je populární a ona sama jí má taky :) To mě tak 
potěšilo! Ještě mám zkusit fialovou Pumu Jam Woman :)
Jakýkoliv kousek ženskosti, který si mohu vzít a užít je pro 
mě tak vzácný, jedinečný a dokonalý...

Hrozně mě teď pobavila jedna moje kamarádka z daleka, se 
kterou si píšu :) Popsala mi některé zážitky u doktorů nebo v 
práci, kde třeba až po předložení kartičky pojišťovny zjistí, že 
má trošku jiné jméno, než by všichni očekávali a tak se pak 
ptají a vyzvídají :) Přijde mi hezké, když někoho zařadí 
správně. Třeba v lékárně: "Takže manžel bude léky užívat tak 
a tak..." :D Protože na receptu je rodné mužské jméno, ale pro
léky jde žena :)
Dává mi nejrůznější důležité rady a je moc fajn.
Kéž by si mě už taky pletli... Ale to mi samo do klína 
nespadne! S tím musím udělat něco já!

Za pár minut musím vyrazit na firemní večírek. Skoro 
povinný povinně s maskami a karaoke. Organizované veselí! 
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Brrrr. Koupila jsem si jen brýle s velkým nosem, ať tu 
povinnost splním, ale čerstvě jsem si nabarvila vlásky krásnou
tmavě hnědo-černou barvou, mám z toho zase takovou radost!
Než je ale budu mít dlouhé tak, jako ta slečna na obale, tak to 
bude pár let trvat :(
Mamka říkala, ať jdu za Terezu. Ale to odmítám. Tereza není 
žádná maska! Tom je maska! Ale jít za Toma (čili tak, jak mě 
každý zná) a vysvětlovat to někomu by nebylo jednoduché...

A zítra mám jeden krásný výlet do městečka ve východních 
Čechách, které znám jen z webkamery a ve kterém jsem ještě 
nikdy nebyla. Moc se tam těším, protože si zajdu na kafíčko a 
popovídat s jednou moc milou slečnou asi měsíc po operaci, o
které tu teď nebudu prozrazovat vůbec nic a bude to úplně 
poprvé v životě, co si s někým takovým budu tváří v tvář 
povídat! Potřebuju jí vidět a být z ní nadšená!
Jen stále řeším, má-li tam přijet Tom nebo Terka. Jak pořád 
nemám tu odvahu a sebevědomí, jak mám pořád strach, 
kterého se nedokážu zbavit a přitom Tereza by tak chtěla ven 
už konečně. Stejně to jednou musím udělat, tak proč ne zítra, 
kdy můžu být celý den sama sebou, užít si to ve městě, kde 
nikoho neznám a kam se příštích dvacet let zase nepodívám, 
takže mi můžou být všichni lidé ukradení? Proč to pořád 
řeším?
Protože nejen že se budu procházet po tom městě a můžu se 
kdykoliv vyhnout, když nebudu chtít někoho potkat. Budu 
sedět v kavárně, kde bude spousta lidí a budu tam muset 
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mluvit Tomovým hlasem, i když se budu snažit nepoužívat 
basy a bude všecko zblízka vidět a já si jsem tak strašně 
nejistá, ale přitom tak nadšená!
Nemám nacvičené, jak sedět, jak gestikulovat, jak chodit... 
Tom, do kterého pořád musím násilně přeskakovat, přetvoří 
vždycky všechno, co se Tereza naučí, k obrazu svému 
(bohužel mužskému).
Asi to stejně udělám. Tolik mě to láká. Umím si ale představit 
ten sobotní večer, kdy přijedu domů... Sice mě bude čekat 
ještě neděle, ale budu vědět, že po ní už Tereza, co byla 
najednou tak šťastná, bude muset zase přeskočit! :( Jak já to 
přeskakování nesnáším! Nenávidím ten moment.

Mám zkušenost, že nejtěžší je ten první krůček. Jakmile to 
překonám a vyjdu, pak už je venku všecko jedno a neřeším to.

Ale nemám zatím ani hormony, aby mi pomohly aspoň 
trošku! Nebo vyrvané vousky! Zmenšený ohryzek. A ta 
ramena! Štve mě to. A přitom co čekám? Nemůžu chtít po 
všech milých lidech, aby mi říkali a uklidňovali, že jsem 
hezká, že se mám na lidi vykašlat a jít ven klidně v sukni. Jo, 
šla bych hned, ale já prostě potřebuju zničit alespoň nějaké 
mužské znaky, abych si víc věřila. Na druhou stranu, tohle je 
tak úžasná příležitost! Nedokážu jí nevyužít. Mám tam být po 
obědě, takže vstanu brzo a něco se sebou provedu. Už to 
musím udělat, abych se pohnula z místa.
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Jsem odkázaná na svůj pohled do zrcadla. Nevím, co na sobě 
upravit, protože jsem sama a nemá mi kdo říct, tohle schovej, 
tohle si vyhrň, tohle nedělej, tohle je děsný, tohle je hezký... 
Nejsem dostatečně soudná, protože jsem nadšená z čehokoliv 
a nemohu se zhodnotit, tak se raději rovnou degraduju... :/ A 
pak si myslím, že prostě hezká nejsem a ani nemohu být, že 
nejsem ani ženská (vzhledově), i když se o to hodně snažím a 
nemůžu tedy čekat, že mi někdo řekne: "Jo, takhle Ti to sluší, 
Terezo. Takhle klidně můžeš jít ven!" Protože je to lež.
Tak to teda ne!!!

Jak psala Andrejka, že se to v ní najednou prostě zlomila a 
vyšla ven v sukni. Chovala se sebevědomě, kráčela s jistotou 
a byli to ostatní, kdo se jí vyhýbali (pokud s tím měli 
problém), ne ona.

Přesně o tom to je. O sebejistotě. Dokud neudělám ten první 
krůček, tak se takhle budu trápit pořád. A to už nejde...
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Bod zlomu
23. listopadu 2013 v 0:25 | Tereza 
To se ani jinak nazvat nedá. Prostě jednou musí nastat. Tenhle 
bod zlomu, kdy se všechno převrátí a už bude vše snažší a 
snažší, protože uděláme ten první krůček, posuneme se zase o 
kus dál a to nás posílí. Vlastně první krůčky už jsme udělaly 
dávno. Tohle je tak tisící krůček, ale jsou malé a velké kroky a
tenhle je velký, důležitý a musí jednou nastat.

Kdy nastane ten zlom u mě?

Už jsem doma z firemního večírku, vykoupaná a voňavá z 
toho cigaretového kouře, ze kterého mě pálí oči ještě teď a z 
hlasité hudby jsem málem přišla o hlasivky, když jsem se 
snažila komunikovat. Tak jsem radši mlčela.
"On normálně v práci tu pusu nezavře a tady....?", říkala 
kolegyňka moje milá ostatním.

Bylo mi to jedno. Došlo mi, že tu nejde vůbec o firemní 
večírek...
Je součástí bodu zlomu.
Ještě že jsem nepřišla oblečená jako Tereza... napadlo mě, že 
by mohl jeden z kolegů zvolit ženský převlek. Ale ještě dřív 
mě překvapila jedna z nejhezčích kolegyň, která se oblékla 
jako muž!
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Měla klobouk, bílou košili, kšandy, kravatu, pánské kalhoty i 
boty a knírek.

A jak myslíte, že vypadala?

Vůbec ne směšně. Byl z ní moc hezký kluk! Kdyby nedělala 
ty typicky ženské pohyby, neměla tak příjemný ženský hlásek 
a samozřejmě ta krásná kulatá prsa, která nešla prostě pod 
košilí a kšandami zamaskovat, byl by to hotový Leonardo di 
Caprio ;)

Pár minut na to dorazil kolega. Urostlý s bříškem... (Mám ho 
mimochodem taky ráda.)
Akorátže jsem netušila, že je to kolega, protože když vešel, 
nedokázala jsem poznat, kdo to je. V první chvíli jsem si 
dokonce myslela, že ta žena, co přišla, je nějaká známá 
ostatních kolegů, se kterými dorazila!

Měla dlouhé černé vlasy, černé brýle, růžové hladké tváře, 
prsteny, kytičkovanou tuniku, kabelku i prsa. Od pasu dolů už 
měl ale své rifle i boty. To bylo ale úplně jedno, protože já 
viděla ženu! Až když promluvil, všichni se rozesmáli. Začali 
se doslova třískat smíchy. Ještě schválně začal nadhazovat své
vlasy dozadu a předváděl ženské pohyby. Z toho byli všichni 
smíchy odrovnaní ještě víc. Mě to bohužel vtipné nepřišlo, 
protože mi došlo, že tohle bude vždycky směšné.
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Když vešla krásná kolegyně převlečená za muže, nikdo se 
tomu nedivil a vypadala jako pohledný muž.
Když vešel kolega převlečený za ženu, všichni se začali smát, 
ačkoli vypadal jako taková urostlejší rázná ženská.
Ale jako žena!

Proč to ženám v mužském převlečení prochází a nám ne?

Bylo nás tam asi 28 a hlasovalo se anonymně na lístečky, jaké
převlečení je nejlepší.
A kdo myslíte, že vyhrál?

No jasně. Kolega převlečený za ženu.
Dala jsem mu taky hlas.
50% všech hlasů bylo jenom jeho.
Kolegyně převlečená za muže nedostala hlas ani jeden. 
Nikoho nezajímala.

To on byl hvězdou večera.

V ten moment jsem si představila, jak by to asi dopadlo, 
kdybych tam byla jako Tereza já.
Ne s tím záměrem, že chci někoho pobavit jako kolega, ale 
proto, že to jsem já.
Vůbec by to nebylo vtipné. A bylo by trapně mě i ostatním, 
když by přišel tenhle kolega převlečený za ženu. Nebo by se 
spíš smáli jemu a tím pádem i mě. On chtěl pobavit... A tak 
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bych to tak musela taky brát, ale uvnitř mě bych cítila, jak se 
tam nehodím.

Tak ráda bych si sundala už navždycky tuhle masku Toma, co 
nosím už od narození...

Nejlepší bylo, když si ke mě sedl a stěžoval si mi, jak 
nepohodlná je podprsenka... Že prý bych to neřekla! :) 
Hmm :)
Já neřeším její pohodlnost. Nosím jí strašně ráda, protože je 
ženská :)

Když měly některé kolegyně víc upito, začalo nevázané 
veselí. Nevadí mi to. Hodně jsem se nasmála a fakt 
odreagovala od všech těch starostí, protože mí kolegové jsou 
fajn (přesto bych mezi ně nerada tahala své soukromí, což 
jsem nedělala nikdy a nikde a nehodlám to měnit).
Jeden kolega šel za doktora. Měl kolem krku stetoskop.
Ta hezká kolegyně převlečená za muže mě pozvala k nim, tak 
jsem si tam sedla a vedla nějakou konverzaci, ale pak vzala 
ten stetoskop a čekala jsem, že začne poslouchat přes svetr a 
tričko, ale ona mě chňapla za "výstřih" u svetru a stáhla ho 
dolů...
Měla jsem pod ním fialovou košilku s černou kraječkou 
kolem dokola...
Rychle jsem jí vzala za ruku a stáhla si svetr zpátky, protože 
na nás všichni koukali.
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Netuším, co kdo viděl. Teď už je to stejně jedno.

Tereza mě pronásleduje všude.
Dává mi najevo, že chce ven. Už se nechce skrývat.

Přála bych si, aby nastal konečně ten bod zlomu. Cítím, jak se
k němu blížím.

A zítra do podkrkonoší pojede Tereza. Je mi jedno, jak moc 
bude vypadat dokonale žensky. Nemám jinou možnost. 
Vyčítala bych si, že jsem to neudělala, že jsem jí nepustila dál,
když jsem mohla. Budu strachy bez sebe, ale nesmím to na 
sobě dát znát.
Budu se sebevědomím úplně na dně, ale musím vystupovat 
sebevědomě.

Teď půjdu spát a vstanu dřív. Budu mít ráno asi 4 hodiny na 
to, abych ze sebe udělala maximální ženu. To, co jsem 
schopná. Zbytek už zmůžou jen hormony, doktoři a plastičtí 
chirurgové a ty teď nemám.

Když mohli být všichni lidé naprosto v pohodě při pohledu na
kolegu v ženském převlečení, proč by nebyli zítra i ti, kteří 
mě potkají? Vůbec netuší, že se zítra několika z nich budu 
dívat do očí, že je budu míjet v těsné blízkosti a budu z toho 
strašně vyděšená. Natož si zajít do kavárny a popovídat s 
Andrejkou.
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Ta touha je ale silnější, než strach, který mě sráží.
Chci, aby se to zlomilo.
Už konečně teď.
I když ne v místě, kde bydlím, ale pro začátek tam daleko...

Vůbec nevím, co si vezmu na sebe. (Rozhodně zatím ne 
sukni, i když bych ráda, ale nechci poutat pozornost). Anetka 
mi zítra ráno nabídla pomoc při líčení (prostřednictvím fotek 
přes net). Ještě si musím stihnout nalakovat nehty. Usmyslela 
jsem si totiž francouzskou manikúru! :) Budu toho mít dost. 
Bojím se, aby mi ty čtyři hodiny vůbec stačily a jaký bude 
nakonec výsledek......?

Je dost pravděpodobné, že zítra touhle dobou budu buď 
nejšťastnější člověk na světě nebo budu nešťastná z toho, jak 
jsem neschopná ovládnout svůj strach. Jsou jen tyhle dvě 
možnosti.

Je docela možné, že to teď budu já, kdo bude obrazně stát v té
frontě u stánku na grilovaná kuřata a uteču před upřenými 
pohledy všech lidí přede mnou, jako ta "nedokonale ženská", 
ale přesto hezká slečna v sukni u našeho Kauflandu vloni v 
létě...
(A vůbec - jestli tohle čteš, tak se koukej ozvat! :) Kdo tu má 
o Tobě pořád psát a nevědět, kdo jsi? :)
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------------
7:15 ráno
Postavila jsem se k tomu špatně. S negativním přístupem své 
sebevědomí nebudu mít dobré nikdy a tak svůj přístup 
změním a užiju si tu dnešní maximální ženskost. I všechno, co
s tím souvisí. Protože ta radost, se kterou jsem se kromě 
strachu dnes probudila je tak silná, že přebije i ty nejhorší 
noční můry...
Tak vzhůru do mého ženského světa. Cítím, jak Tereza úplně 
rozkvétá...
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Den, po kterém už nikdy nic nebude 
jako předtím
23. listopadu 2013 v 22:37 | Tereza 
Je deset večer a já se omlouvám všem, kterým jsem slíbila 
napsat, ale ještě nenapsala.
Teď jsem totiž přijela z Podkrkonoší a sedím tu u počítače 
celá tak, jak jsem prožila dnešní kouzelnou sobotu a nechce se
mi nic svlékat ani odličovat... nechce se mi vracet tam, kam 
nepatřím... přeskočit zase zpátky, když dnešek byl tak 
výjimečný! Najednou vidím na druhou stranu úplně zřetelně. 
Najednou si všechno umím tak živě představit a je to tak 
jednoduché.

Mám tolik dojmů, že nevím, co dřív. Jsem v úžasné euforii. 
Když Vám číšník řekne "slečno" nebo když Vás někdo druhý 
třetí ujistí, že nemáte velký ohryzek, že nemáte velké lícní 
kosti, které nepotřebují upravit, že vousy neprosvítají a 
spoustu dalších věcí... když se zeptá, jestli ty vlásky jsou mé 
vlastní, protože vypadají tak přirozeně, když Vám žena 
pochválí nehty a obočí! Bože, já jsem tak šťastná! Třeba 
zrovna to obočí jsem každý den řešila - a je vidět, že se to 
povedlo! Mám z toho všeho takovou radost!

Byla jsem šťastná už ráno, kdy jsem celá nervózní vybírala, v 
čem za Andrejkou a její přítelkyní na návštěvu pojedu. Když 
mi Anetka schválila, že takhle můžu jet, dokonce že se jí ten 
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barevný svetřík líbí, měla jsem ohromnou radost a hned se mi 
zvedlo sebevědomí! Dala mi pár rad a povzbuzení, bez 
kterých bych asi neodešla... ale bylo to silnější, než strach!
Vyšla jsem v 11 h. dopoledne, venku prosvítalo skrz mraky 
listopadové sluníčko. A já zapomněla na minulost. Najednou 
tu stála Tereza, která šla úplně normálně ven k autu a nic 
neřešila. Najednou jí to nepřišlo zvláštní. Jakoby to tak mělo 
být už odjakživa.
Celou cestu jsem měla hrozně dobrou náladu. Horko mě 
akorát polilo, když jsem po dvou hodinách jízdy vjela do 
města, ve kterém jsem měla na krásném romantickém náměstí
zaparkovat. Ale to ze mě okamžitě spadlo.

Andrejce to moc sluší. Navíc se mi líbí, jak je sebejistá a 
vtipná. A dostala jsem tolik užitečných rad a informací, že 
jsem si pak uvědomila, jak dobře jsem udělala, když jsem 
začala psát tenhle blog. Spojil mě totiž už s tolika zajímavými
a milými lidmi, že nelituju ani trošku, že existuje.
Povídaly jsme si (kromě miliónu dalších věcí včetně 
minulosti) o tom, jak se zbavit rychle a účinně vousků, po 
čemž se pleť dokonale žensky vyhladí, dostala jsem kontakt 
na vizážistku, Andrejka mi ukazovala, co jí všechno 
zpracovala za rady, co nosit, co a jak nenosit, jak se líčit, taky 
jí krásně nalíčila - ukazovala mi fotky, říkala že jí po 
hormonech přestalo růst ochlupení po těle, kromě vousů a 
vyprávěla o operaci. Nestačily nám 4 hodiny...
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Po velmi milé návštěvě ve velmi příjemném Hotelu Grand se 
třemi sympatickými a usměvavými číšníky, kteří nás 
obletovali jak se patří na dámy :) mě pozvala Andrejka k nim 
domů, do krásného bytečku téměř na náměstí. A tam jsme si 
povídaly dál.

Chce se mi brečet (štěstím). Prožila jsem den, jaký jsem ve 
svém životě ještě nikdy neprožila. Den, po kterém už nikdy 
nebude nic jako předtím (a ani nechci). Po kterém jsem 
toužila celý život. V tomhle světě chci žít.

Mé úplně první setkání s člověkem, jako jsem já tváří v tvář... 
a dopadlo úžasně.

Zabila jsem ten strach. Ne úplně, ale zabíjím ho. Začínám nad
ním vyhrávat a teď už všecko půjde správným směrem. Jsem 
strašná optimistka po dnešním zážitku.

Musela jsem si teď ještě ve výtahu zastavit tenhle okamžik. A 
přála bych si, aby jednou nastal den, kdy si takhle nic 
zastavovat muset nebudu, protože už to budu prožívat denně a
nebudu nikam přeskakovat nebo se vracet.

Takhle Tereza dnes lítala po městě ve východních Čechách 
(levé foto) (108)
a takhle seděla Terka v úžasné kavárně s Andrejkou a Ivčou 
obletována číšníky :) (pravé foto) (109)
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V kavárně jsem měla výborné kapučíno a bílý čaj s vanilkou 
(Andrejky oblíbený).
Dnes tu budu plácat asi páté přes deváté :) Mám tolik dojmů, 
že z toho neusnu, i když jsem unavená.

Ráno se mi moc nedařila francouzská manikúra - tedy - ona se
mi podařila hezky, ale samozřejmě jsem si ty nehty nalakovala
před oblékáním a jak jsem byla netrpělivá a začala si zkoušet, 
v čem pojedu, tak jsem si ten lak setřela. Takže pak v rychlosti
honem aspoň ten světle červený a moc se k tomu barevnému 
svetříku hodil :)

Jak to, že ani hosté v té kavárně vůbec nic neřešili? :) Jak to, 
že nás číšníci oslovovali dámy / slečny? Jak to, že jsem se 
najednou líbila sama sobě? :)
Všechno bylo tak, jak má být. Nikdo se ničemu nedivil, 
všichni viděli Andrejku, Ivču a Terezu. Kluci i holky. Nikdo 
necivěl, nikdo nic neřešil.

Bojíme se věcí, které neznáme a které mnohdy ani neexistují.

Ivča mi ukázala jejich ložnici s Andrejčinými věcmi. Měla 
tam krásné černé šatičky. Ivča mi nabídla, abych si je 
vyzkoušela! Zalilo mě úplně štěstí. (Nakonec jsem si je 
nezkoušela, protože jsme to zamluvily - Andrejka totiž 
vytáhla své nové lodičky na docela vysokém podpatku. 
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Říkala, že se na podpatkách učit nemusela. Najednou to přišlo
samo. Shodly jsme se na tom, že není nad to projít se v 
podpatkách. Tolik to změní chůzi, pohyby, myšlení...)

Jak jsem vjela do svého rodného města od Andrejky, věděla 
jsem, že domů ještě nemůžu. Chtěla jsem se projít mezi lidmi.
Ve městě na hlavní třídě jich pár bylo a já se prohlížela ve 
výlohách, v jedné bylo zrcadlo - nemohla jsem se vynadívat! 
Najednou mě míjeli ženy, muži, holky... a nic :) Prošla kolem 
nich žena - já!

Je ale dobře, že nejsme stále se sebou spokojené. Protože to 
nás žene se sebou něco dělat.

Jdu se svléknout, odlíčit, vysprchovat a do pyžámka.

Andrejka má kolem sebe úžasné lidi. A tím to má vše 
jednodušší.
Leni a Jani! Tohle bych vám tak přála!!!

A na závěr :) Kráčím si to po krásném náměstí :) Tereza na
webkameře! :)

Nedalo mi to a musela jsem se najít. Mám radost :) Je tam
zvěčněné i mé autíčko.

Škoda, že tam není za tím stromem vidět Andrejka s Ivčou...
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Jakmile ochutnáte, nemůžete přestat
24. listopadu 2013 v 10:16 | Tereza |  Přeměny 
Vstala jsem a před zrcadlem zjistila, že včera odlíčené oči 
jsou ještě trošku vidět nalíčeně.
Ale já na nějaké dokonalé odličování, aby to nebylo vidět, 
kašlu.
Nevím, proč jsem se tolik snažila zjistit, čím a jak dokonale 
odlíčit oči, aby to nebylo poznat a abych mohla jít druhý den 
do práce, když prostě můžu jít do práce takhle.
Beztak mám obarvené vlasy, takže si toho všimnou. (Ale 
vyloženě malovat se ještě nebudu - na to je čas. Oznámit to v 
práci bude můj nejtěžší moment přeměny (žádný jiný těžký 
moment už před sebou nevidím), který jednou prostě budu 
muset prožít, ale rozhodně ne dřív, než se zbavím těch vousů. 
Pak už to stejně asi všem bude jasné a jestli ne, tak má 
smůlu :). Je to poslední místo, kde neproběhl coming-out. 
(Protože proběhl v minulé práci, kde to nebylo přijato vůbec 
hezky, ale tady jsem to ještě neřešila a hlavně jsem 
nastupovala v březnu 2013, kdy jsem se utápěla v žalu po 
ztracené manželce. (Děkuju, že ses ke mě nevrátila! Rozhodla
jsi vlastně za mě. I když Ivča mi vyprávěla, že když šla 
jednou na sezení k Hance s Andrejkou jako doprovod, že tam 
někdo říkal, že se k ní manželka po přeměně vrátila, i když 
nebyla lesba...))
No, takže v březnu 2013 jsem měla chlupaté ruce, strniště, 
extra krátké vlasy, děsně pánskou bundu, pánskou vůni... 
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Některé věci z toho už jsou minulostí. Je na čase pomalu 
tenhle obrázek měnit i tam a postavit se tomu :) To je věc, ze 
které mám teď strach největší. Ale i ten největší strach už je 
teď menší, než před včerejší návštěvou Andrejky, kdy se 
Tereza vydala sama do světa mezi lidi.
Přesně tohle chceme. Abychom se nemusely skrývat...

Je mi smutno.
Strašně smutno po včerejšku! :(
Vlastně nevím, z čeho se mi chce víc brečet. Jestli štěstím ze 
včerejšího krásného prožitku nebo smutkem, že zítra je 
pondělí a já musím zase "přeskočit".

ŽENSKÝ SVĚT JE PRO NÁS JAKO ČOKOLÁDA. 
JAKMILE JEDNOU OCHUTNÁTE, NEMŮŽETE 
PŘESTAT.

Dokud se hlídáte, máte strach s tím vyjít ven, tak to jde ještě 
(s vypětím sil) zadržet, ale teď už ne.

Myslíte na to čím dál víc, posouváte hranice, jste odvážnější a
odvážnější až potom najednou...

Chtěla bych vrátit včerejšek.
Jela jsem za Andrejkou s tím, že jí musím vidět, že jí musím 
poznat, popovídat si s ní, zažít to. A sebrala jsem všechnu 
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odvahu co mám (nějakou mi přidala Anetka) a jela tam jako 
Tereza. Úplně poprvé sama mezi lidmi!
A co jsem od toho čekala?
Myslela jsem si, že mi to něco usnadní. Že mě to třeba odradí 
nebo naopak povzbudí.
Nevěděla jsem, jak mi bude potom, ale věděla jsem, že to 
prostě musím zkusit. Že to v sobě musím zlomit.

Proto mi je teď smutno. Ochutnala jsem a myslím pořád jen 
na to, že jednou už zpátky nebudu muset přeskočit.
Uvědomila jsem si, že lépe to dopadnout nemohlo. A taky to, 
že vlastně smutná být nemusím, protože JEDNOU BUDU 
TEREZA PRO VŠECHNY A NAPOŘÁD!

Mám sto chutí jít dnes zase ven. Nakupovat, k mamce, 
kamkoliv.
Jakmile se zbavím těch vousů jako Andrejka do těch hladkých
tvářiček, bude to moment, kdy se všechno otočí.
Bod zlomu není okamžik. U mě právě nastal a za pár týdnů se
to všechno přetočí správným směrem.

Jak může jedno setkání dodat tolik energie? Jsem tak šťastná, 
že tam jela Terka. Vyčítala bych si, kdyby přijel Tom. 
Postrádala by ta návštěva smysl. Nikdy bych se nepohnula z 
místa.
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POKUD VÁS CIZÍ LIDÉ POPRVÉ VIDÍ JAKO ŽENU, 
UŽ VÁS NAVŽDYCKY VIDÍ JAKO ŽENU.

I když si svléknete ženské šaty nebo máte (bohužel) ještě 
večer vidět neoholené vousy.
Pro ně jste žena.

Ti, co vás znají jako muže, to mají těžší. Oni si to musí 
přehodit v hlavě...

Moje euforie neutichá. Je to silnější, než já.
Je na čase pořádně probrat šatník a obměnit pánské za 
dámské. Beztak už z toho pánského prádla pod svetrem a 
kalhotami většinu nenosím. (Svetr a kalhoty jo. To je moje 
poslední slupka. A taky ta drahá vyloženě pánská bunda, 
kterou jsem si chtěla dokázat, jak moc jsem muž...)
Poprvé Tereza vyhodí Tomovi věci a ne on jí :) Nechám si jich
jen pár na nejnutnější potřebu v následujících týdnech. Do 
Prahy v lednu už pojede Tereza v celé své kráse (kráse v 
uvozovkách zatím :)

Pamatuji si momenty svého života, kdy jsem byla smutná a 
zoufalá, že se svým pohlavím nemůžu nic udělat. Nevěděla 
jsem nic o transsexualitě, ale cítila, že to musím změnit. Jenže
jak? Snila si o tom, jaké to je žít jako žena. Chodit do školy 
jako žena, nakupovat jako žena. Byla fascinována vším 
ženským.
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A vím, jak se cítíte vy, kteří si ten sen nemůžete z nějakého 
důvodu uskutečnit. Jak vám je. A z toho je mi taky smutno. Z 
vašich nesplněných snů...

Mě se tenhle sen teď může splnit a já tomu nemůžu ani uvěřit.
Je mi jedno, co si kdo špatného myslí o transsexualitě. Jste mi
UKRADENÍ! Ta tíže ze mě padá pryč. Tohle je vysvobození!

Je mi smutno, že musím ještě pár týdnů zůstat ve světě, do 
kterého nepatřím. Teď je to Tereza, kdo trpí. Ne Tom, že 
nemůže být Terezou, ale ona, že musí být Tomem.

Všimli jste si, jak kluci po přeměně v ženy doslova 
ROZKVETOU?
Fascinuje mě to. I Andrejka, co s ní provedly hormony! Už je 
taky potřebuju, aby zničily alespoň něco z toho, co mít 
nemám a co nesnáším a nahradily to tím, co mít mám a po 
čem tolik toužím. Neuvěřitelně mi některé mužské věci 
komplikují život.

Z té mé velké radosti jsem skoukla dvě přeměny (obě z 
letošního podzimu), tak se tu s Vámi o ně ještě podělím:
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Jak krásně rozkvetla Joanna...
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Příště už půjdu za něco normálního
25. listopadu 2013 v 9:05 | Tereza 
(To není můj výrok, ten název článku :)

Trošku jsem tohle pondělní ráno nestíhala. Chtěla jsem si totiž
namalovat úplně decentně řasy (i když ono to decentně nejde -
buď jsou nebo nejsou namalované - tak aspoň jen ty horní :), 
lehce linku na horním víčku a lehce nenápadně make-up od 
Maybelline Affinitone, co kryje méně než Dermacol Make-up 
Cover, ale mám ho ráda a používám ho vlastně už od r. 2007, 
protože je příjemný, přirozený a dlouho vydrží. Odmítla jsem 
si ostříhat nehty, takže si je už navěky nechám v téhle délce - 
asi 1-2 mm přerostlé - a možná ještě víc, podle mé kuráže :)

Musím se ještě vrátit k pátečnímu firemnímu večírku, na 
kterém byl hvězdou kolega, který přišel oblečený za ženu. Až 
budu doma, tak sem dám jeho fotku pro představu (ale trošku 
jí někde vyretušuju, aby nedošlo k nějaké nechtěné 
identifikaci a já neměla na krku Úřad pro ochranu osobních 
údajů a taky nechci ublížit jemu. (Tak jsem se rozhodla, že 
sem jeho fotku nedám. Sice nemám ráda cenzuru a snažím se 
všechno říkat narovinu tak, jak to je (ne vždy mi to jde), ale 
nechci, aby byl spojován se mnou. To, že s ním budu 
spojována já mi nevadí.)
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Svým ranním nenápadným namalováním jsem se snažila 
trošku potěšit samu sebe, abych lépe snášela masku Toma, 
kterou jsem si musela zase nasadit.

Ale... tohle ráno je jiné.

Nejprve se tu hned řešil kolega, co šel na večírku za ženu. Ta 
moje milá kolegyňka se ho totiž zeptala, jaké to bylo, jestli se 
bál, když šel takhle na veřejnost, když vešel do restaurace a na
spoustu dalších věcí kolem toho.
Ten odpovídal, jak to bylo těžké, že neměl dobrý pocit. Bál se 
jet taxíkem, vlasy měl pořád v očích a tlačila ho podprsenka 
(a to měl tu manželky největší těhotenskou podprsenku).
Pronesl tu, že "příště už půjde za něco normálního"...

...moment...omlouvám se...dopíšu to později...

Moje milá kolegyňka si právě všimla mých očí... nemůžu to 
nechat být, takže první coming-out tady a teď....Uff... To jsem 
nečekala...

---------------------
za 40 minut:

Netušila jsem, že tu budu dnes psát článek v momentě, kdy u 
mě proběhne coming-out u kolegyňky. Ale je fakt, že jsem 
kdysi četla, že pak už to jde najednou samo a rychle...
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Já přišla do práce jen s opravdu lehce zvýrazněnými horními 
řasami a fakt úplně nepatrnou nenápadnou linkou na horním 
víčku! Ale Štěpánka si toho stejně všimla!
Když kolega telefonoval, tak se mě nenápadně zeptala: 
"Tome, ty vypadáš, jako bys měl namalovaný oči!"

Řekla jsem jí, že mě pálí, tak asi proto to tak vypadá. A že jí k 
tomu teď nemůžu nic říct (protože tu byli další dvě kolegyně a
kolega). Asi je to vidět. Možná si to myslí i jiní, ale nezeptají 
se. Tím líp, aspoň je teď nemusím řešit. Stačí jedna pro 
začátek. :)

A když už to bylo takhle nakousnuté, tak jsem to prostě 
musela dokončit... Napsala jsem jí všechno narovinu do 
mailu, kde vysvětluju, proč ty oči... I to, co mě čeká a že 
tenhle stav je už pro mě dlouhodobě neudržitelný. Ten mail 
byl docela dlouhý. Neumím být stručná a chtěla jsem jí říct 
všechno, ale ne se moc rozepisovat. Měla jsem strašný strach, 
ale pořád jsem věřila svému pocitu, že ona to vezme... Strašně
nerada bych přišla o ten dobrý vztah mezi námi.

První její odpověď byla, že mi k tomu teď nemůže nic napsat, 
že potřebuje čas. Že je to moje osobní volba a záležitost. (Čili 
jinak řečeno: Proč to proboha říkáš zrovna mně? Já to nechci 
slyšet!)
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Tak jsem jí odepsala, že mi nic psát nemusí. Jen jsem jí to 
oznamovala, aby nebyla příště vyděšená, že mám namalované
oči.
A ona mi odepsala toto: "já to dám, neboj :) jen potřebuji 
čas..."

Ten smajlík mně tu vykouzlil úsměv na tváři a strašně jsem si 
oddechla.
Vím z minulosti, že tohle dopadne dobře. I když to bude 
nějakou chvilku trvat, většinou člověk pak dospěje k názoru, 
že o nic nejde. Ona má navíc to privilegium, že je první, kdo 
se tohle tajemství tady dozvěděl. Ale víc už ji tím vážně 
obtěžovat nechci. Nerada to někde někomu vnucuju. Ale tohle
se přímo nabízelo.

Jen to dokazuje, jak jsou ženy neuvěřitelně všímavé. Byla 
jsem přesvědčená, že to vidět není! Ale prostě je. A to jsem 
opravdu jen lehounce přejela jednou řasenkou horní řasy a 
lehoulince na horní víčko namalovala jedním lehkým tahem 
slaboulinkou nenápadnou linku. Rychlolíčení za minutu! :) A 
stejně si toho všimla!
Už před ní nikdy nemusím řešit dokonalé odlíčení. Jakmile to 
jednou vyjde na povrch, všechno se už navždy změní. Jen je 
potřeba počkat, než se to vstřebá.

A tím, že to teď ví, mi tu v práci vzroste aspoň trošku odvaha. 
Protože první krůček tady mám za sebou.
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Neuvěřitelně to teď ze mě spadlo. A už jsem zase 
sebevědomější.

Andrejka mi říkala, že když to šla říct v práci, zašla za šéfem 
a tam mu narovinu všechno řekla s tím, že pokud bude 
potřeba, tak tu skončí... No nestalo se tak. Tu podporu měla 
úžasnou.

Původně jsem chtěla psát nejdřív o tom kolegovi v ženském 
převleku, protože tu ráno čtvrt hodiny vyprávěl o jeho 
pocitech. Chtěla jsem psát o tom, jak to tu každý pořád řeší. 
Ale teď mi tenhle zážitek přebil úplně jiný ještě silnější a já se
nemůžu na nic soustředit... :)
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Jsem cesta, která nikam nevede
25. listopadu 2013 v 21:17 | Tereza 
Omlouvám se za ne příliš veselý článek, ale netýká se ani tak 
mě, jako někoho, kdo má své trápení na druhé straně a ne a ne
přeskočit na protější břeh, na kterém teď stojím celá 
rozzářená, veselá, šťastná a v euforii já...

Ne všichni máme to štěstí, že můžeme přeskočit už napořád... 
Někdo nesmí přeskočit nikdy (protože má rodinu, protože má 
děti, protože má třeba milující manželku...) Někdo je na 
straně, na které jsem chtěla být já, kdyby se moje manželka ke
mě vrátila...

Lenička mi poslala básničku, kterou složila a já jí sem chci 
dát, protože je krásná a přesně vystihuje naše pocity, které 
prožíváme všichni stejně.

Jsem cesta, která nikam nevede
jsem film jenž špatně natočili
jsem věčně zamračené nebe

jsem ..... aspoň chvíli ...
jsem bota která tlačí

jsem k pláči .... stačí ...
jsem dítě které nemá svoji hračku

jsem to vůbec já ... miláčku
už nechci být strunou která neladí
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tak proč to tolik vadí
nechci se rozplynout v mořskou pěnu

nechci jít cestou která
pro mě nemá cenu

Kdykoliv to čtu, mám v očích slzy.
Chtěla bych jí z toho mého břehu podat ruku a vysvobodit...
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Tiché ráno bez pohledů
26. listopadu 2013 v 8:02 | Tereza 
Přišla jsem ráno ve spěchu do práce (napadl první sníh a 
krásně se v areálu ujezdil, takže místo doleva jsem jela rovně, 
i když jsem zatočila :)

Vypadá to tu, jako by se včera nic nestalo. Jakoby žádná 
Tereza, která to včera řekla své kolegyňce, nikdy 
neexistovala.
Takhle to funguje vždycky :)

Dcera mojí bývalé kolegyně mi před rokem a půl řekla, že 
několik dní a nocí nevěřila tomu, co jsem jí řekla. Naprosto to
její mozek ignoroval. Když se ráno probudila, myslela si, že 
to byl jen sen.
Až po pár týdnech se mě na to začala ptát. Neřešila to, ale 
občas jí něco zajímalo. Já to nikomu nevnucuju. Nepotřebuji 
vlastně reakci vůbec žádnou, jen mě potěší, když není 
negativní.

Je to tak nepředstavitelné a nečekané?

Jen se nad tím zamýšlím a snažím se vnímat, jak jsou reakce 
každého v něčem podobné. Svým způsobem mě to baví 
oznamovat :D Protože tím, jak jsem čím dál víc v klidu (i 
když vůbec ne úplně) je to vlastně takový jedinečný okamžik, 
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který se jen tak nezažije a baví mě pozorovat ty nejrůznější 
reakce.

Ale nerada se vnucuju a jsem středem pozornosti, takže 
dnešní tiché ráno bez vzájemných pohledů je pro mě trošku 
úlevou. To, že se to neřeší, je pro mě dobré.
Na druhou stranu - celý dnešní den se na mě kolegyňka ani 
jednou nepodívala, ani jednou neusmála. Vyhýbala se mi 
pohledem, nevtipkovala se mnou a konverzace se vedla zcela 
minimálně. Snad jí to časem přejde... :(

Občas si píšu se slečnou ze Slovenska a porovnáváme naše 
dvě krásné země z pohledu naší problematiky. Řekla bych, že 
máme štěstí, že mám svojí Hanku Fifkovou a MUDr. 
Jarolíma...
Ale co mě naprosto dostalo (a to nesouvisí s geografií :) bylo, 
jak vypadá. Je jí něco přes 20, je blondýnka a ta fotka, co 
jsem viděla - ty krásně upravené dlouhé vlásky, ty oči, 
tvářička... to je taková krása! Tyhle blondýnky (167cm/55kg) 
bývaly mojí cílovou skupinou :) (Trochu se mi to až nečekaně
mění, ale to zatím neřeším :) Tolik jí to sluší!
Psala mi, jak je důležité vystupovat sebejistě žensky, protože 
jakmile máte v sobě nejistotu, okolí jí vycítí a začne to řešit. 
Ale je spousta holek třeba s širokými rameny a jsou to taky 
ženy a nikdo je neřeší.
A tak vlastně dostávám cenné rady ze všech stran, o které se 
tu snažím s vámi podělit :) Protože o to mi jde. Aby tenhle 
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blog nebyl jen mým vypsaným srdíčkem (ať už smutným 
nebo nadšeným), ale aby se tu dalo taky něco zajímavého 
najít. Stejně tu většinou plácám jenom o sobě :)) Za což se 
fakt omlouvám, ale kvůli tomu jsem tenhle blog začala psát.

Slečnu ze Slovenska tu záměrně nejmenuji ani sem nedávám 
tu její krásnou fotku, protože jde o to, jakmile jste v cíli (a 
vlastně na novém začátku), už nechcete, aby kdokoliv věděl o 
vaší minulosti. Teď jste žena a odjakživa jste ženou jako 
každá jiná...

V téhle souvislosti mi došlo, že až budu v cíli já, tenhle blog 
sice nechám žít, ale všechny fotky dokumentující celou 
přeměnu, kde jsem vidět já, budu muset smazat. Nebo 
částečně vyretušovat, aby mě nikdo nepoznal.
Tom a Tereza budou dvě odlišné osoby, které spolu nebudou 
mít už nikdy nic společného. Nebo to aspoň nebudu nikde 
veřejně vyhlašovat, protože nechci, aby mě s Tomem kdokoli 
spojoval.
Kéž by to tak šlo :) Žít život jako žena odjakživa...
Záleží na tom, jak to celé dopadne a jak moc budu 
přesvědčivou ženou, v což samozřejmě věřím a udělám pro to 
všechno, co bude v mých silách.

A přemýšlela jsem i o tom, jaký bude život na druhé straně, 
po kterém tak toužím. Došlo mi, že přesně to potřebuju. 
Konec skrývání všeho. Prsou na pláži, namalovaných 
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nehtů...ale hlavně... Když bych se zamilovala (tedy jako Tom 
do nějaké slečny, která by se zamilovala i do mě jako do 
Toma), musela bych se dál A VŽDYCKY schovávat, hledat 
volnou chvilku pro Terezu... když jsem si v létě vyzkoušela 
tak nadějný vztah, který neměl jedinou chybu - jen tu, že jsem
v něm nemohla být Terezou - tak jsem zjistila, že na to 
myslím pořád. Najednou jsem potřebovala chvilky jen pro 
sebe, protože mi Tereza začala chybět. Ona zničí každý můj 
vztah, dokud nebude sama sebou. Pak už to budu já a pak už 
můžu žít normálně s kýmkoliv, protože už se nebudu muset 
skrývat a hledat volné chvilky jen pro sebe, protože jednoduše
nebude proč! Já se najednou nebudu muset tajně někde 
převlékat za ženu. Já tou ženou budu!
Odpadne tolik starostí, problémů, strachu a zoufalství z 
nesplněných snů...
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Sorry, We Are Everywhere
27. listopadu 2013 v 1:29 | Tereza |  Přeměny 
Ponocuju.
Musím.
Protože si mě dnes někdo přidal na Google+, kde já ale svůj 
profil vůbec neudržuju a protože jsem hrozně zvědavá, tak 
jsem se koukla, kdo to je a jeho profil měl přes 600 dalších 
sdílených profilů a všechny byly holky jako já. (Tedy myšleno
identitou, ne krásou nebo vzhledem). Takže jsem si je začala 
prohlížet a nemohla jsem se od některých profilů odtrhnout. 
Některé z nich jsem už znala, ale některé mě naprosto 
uchvátily.

A protože mé první ještě blond "transition video" má k 
dnešnímu dni těsně před počtem 100.000 shlédnutí, rozhodla 
jsem se udělat video další. Sice ne s mými fotkami (taky 
časem přijde :), ale s fotkami tak krásnými, že stojí za to je 
vidět.

Tady jsou:
https://youtu.be/XXsB4BM09dk
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První dobývání
27. listopadu 2013 v 21:23 | Tereza 
To je fakt hrozné se mnou.
Jen co jsem přišla a nechala nákup ještě v bedýnce na chodbě,
že si rychle napíšu dvě tři smsky, dokud to mám v hlavě a 
místo abych ten nákup vyložila, tak tu sedím a píšu na blog! A
to mám takové práce! :) Jsem fakt divná :)

Já nechci být TG, MtF, CD...
Nechci se fotit nebo točit na opuštěných místech za městem, 
aby mě nikdo neviděl. Na záchodcích nebo lavičkách v parku,
kde nikdo nechodí a kde nikdo jiný než já, můj foťák a stativ 
není. Nechci se fotit doma před zrcadlem pořád dokola. Chci 
jít normálně ven a jen tak blbnout s kamarádkou s foťáčkem 
klidně mezi lidmi. Chci mít fotky, jak se opaluju na pláži, jak 
jedu vlakem, na koncertě, na kolotoči, na ulici ve větru i v 
dešti,

Mám ctitele :)
"Ty jsi ta nejkrasnejsi kocicka, mas strasne hezka ocicka, ty 
jsi ta nejdokonalejsi holcicka :-* Mara" :)))"
Takovéhle sms teď dostávám. Bože jak já si to užívám! Dost 
ho provokuju :) Píše mi básničky, chce mě vidět.
Nejlepší na tom je, že jsem se s ním seznámila náhodou na 
facebooku, protože mám v profilu Lucku, se kterou jsem 
obchodovala na votocvohoz.cz a hodně jsme si rozuměly, 
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takže jsme ty naše debaty posunuly i tam. Ale i pro Lucku 
jsem Tereza a nikdo jiný. Tak, jak to má být a jednou i bude.
Nezná mojí minulost (a vlastně ani přítomnost).
Je to podvod? :/ To bych nerada. Nikoho nepodvádím. Jsem 
sama sebou. Konečně.
No a on je to Lucky dobrý kamarád, takže ho ještě utvrdila v 
tom, jak jsem milá, veselá a v pohodě :))) No bezva!
Nemůžu se všech těch pocitů z téhle strany nabažit! A ani se 
jich nikdy nenabažím :) Protože tady jsem správně.
Samozřejmě Markovi nemůžu říct vůbec nic. On mi chce 
volat, jezdit za mnou, ale já se nechávám jen dobývat.
Teď mi dokonce napsala Lucka, že jí volal, jestli by nechtěla 
jet s ním - za mnou! No a Lucka samozřejmě řekla, že jo, 
protože by mě ráda poznala :)
Tak. A to je moment, kde už bohužel ZATÍM (minimálně rok 
dva (tři čtyři?)) nemůžu jít dál :( Což je ale škoda, protože 
bych je viděla ráda oba. A klidně bych je pozvala k sobě a 
udělali bysme si fajn sobotu :)

Ale Marek není první :D

Monika mi říkala, že se se mnou chtěl seznámit její kamarád, 
když viděl, že mě má v přátelích. Musela ho prostě slušně 
odehnat :) Řekla mu, že teď nemůžu, protože mám před sebou
jednu dlouhou cestu... (A on jí na to odpověděl, jestli náhodou
nebere drogy! :)
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(Fakt se mi až do teď líbily jen holky a líbí pořád! :) 
Samotnou mě to všechno překvapuje. A já tomu všemu 
nechávám volný průběh. Prostě plynout tam, kam má...

Včera jsem naspala jen 3,5 hodiny. Šla jsem spát ve dvě a 
vstávala v půl šesté jakoby nic :) Vyspinkaná a odpočatá. 
Nechápu :) Možná je to tím, že se mi mozek zalil endorfiny, 
protože jsem nemohla tím nadšením z těch všech událostí za 
poslední dny usnout. Prostě jsem šťastná. A teď je večer a mě 
se nechce zase spát :)
Jo, manželka mi chybí, to je jasné. Občas si na ní vzpomenu. 
Bude mi chybět pořád, ale už to nebudu řešit jako ten rok a 
půl předtím. Už jsem jinde a nemá smysl se tím zabývat. Je to 
třeba jako když smutníte po komkoliv, koho jste měli rádi a 
on tu není a ani být nemůže. Taky je to ve vás, ale život jde 
dál.

To je divné - nelíbí se mi úzké kalhoty na klukách :) Líbí se 
mi, když je kluk mužný :) A už chápu proč.
Dlouho jsem si vyčítala, že se mi nelíbí, když je kluk 
oblékaný do ženských věcí, když to sama dělám. Jenže já to 
nedělám. Já jsem žena. Já nechci být převlečený muž. A ani 
nejsem, i když jsem tak občas vypadala (a ještě chvíli vypadat
bohužel nechtěně budu).
To proto se mi to na mužích nelíbí. Líbí se mi ženské ženy a 
mužní muži. Nebo aspoň normální. Nemusí to být Vin Diesel, 
to se mi zase nelíbí. Mluvím o tom, co se mi líbí, ne to co 
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toleruji. Nemám problém s mužem v dámském a ráda ho v 
tom budu podporovat, ale nelíbí se mi :)
Proboha o čem to tu mluvím? :) O mužské kráse? :) Já?

Ještě chvilku to potrvá, než tohle přijmu :)

Já už potřebuju být žena!!!

A kolegyňka, které jsem vše v pondělí napsala, už se se mnou 
baví úplně normálně. Tu "věc" ale neřeší. Vůbec. Jakoby 
neexistovala :) Udělala jsem ale jednu drobnou chybu. 
Napsala jsem jí, aby to nikomu neříkala, protože ještě není 
vhodný čas (chtěla jsem to tu všechno "vyřídit" až v průběhu 
HRT, kdy už to na mě bude hodně znát. Nechci chodit do 
práce jako "muž v dámském" :). Odepsala mi, že si to nechá 
jen pro sebe, ale to byla ta chybička :) Kdybych jí řekla, ať si 
to řekne komu chce, tak bych to měla jednodušší...

Musím ale říct, že je to pro mě ohromná úleva, když vím, že 
před ní nemusím skrývat nic.
A jaká to teprve bude úleva, až nebudu muset skrývat nic před
nikým....?!

Denně si ten okamžik představuju, jak to všechno ze mě 
spadne.
Už žádné skrývání, žádné útěky do ústranní a hlídání času, 
abych se stihla zase odlíčit.
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Já jsem Tereza. Těší mě :) A kdo je Tom? :)

Za týden ve čtvrtek je paní Tereza N. objednaná na laser do 
Prahy (pod tímhle jménem :) - no a co, že tam přijde zarostlý 
Rumcajs, protože se musím tři dny předem neholit. Bude to 
sice vypadat strašně, ale s každou procedurou to bude lepší a 
lepší až jednou....:)
Tímto bych chtěla vzkázat svým vousům: Už nikdy vás 
nechci vidět! Dost jste mi ztrpčovaly život! Nenávidím vás a 
udělám všechno proto, aby po vás nezbyl ani pidikousek! :) 
Forever! :)
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Prosinec 2013

Řítím se tmou
1. prosince 2013 v 18:57 | Tereza 
Co je lepší?
Vracet se domů mezi ty, které milujeme a kteří milují nás, 
zažívat rodinnou pohodu a radovat se z objetí, mít si s kým 
povídat, sdílet radost a plánovat společnou budoucnost, ale 
trápit se, že žena, která je ve mě, nikdy nespatří světlo světa a 
nejde ani zabít nebo přijít o všecky ty krásné věci spojené s 
rodinou, ale stát se tím, kým potřebuji být, kým musím být, 
kým nedokážu nebýt a vysvobodit se? (Ježiši, to jsou blbý 
otázky! :( )

Ani jedno není lepší.
Obojí stojí (v téhle situaci, ve které už bohužel jsme) za..... :(
Protože v obou případech přijdeme o něco, čehož ztráta nás 
bolí.

Rve mi to srdce, když mě Kačenka naposledy objímá, když 
přijdu domů a vidím její hračky, se kterými si do poslední 
chvíle hrála a které jsem nechtěla uklízet, protože bych přišla 
o drahocenné vteřiny s ní.

Řítím se tmou domů. Silnice je rovná, což je dobře, protože 
přes slzy se špatně dívá do rozmazaného skla od stěračů, do 
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kterého vráží světla protijedoucích aut. Přesně tady v tom 
místě před lety vyskočil obrovský jelen a rozpáral svými 
parohy střechu jednoho auta s rodinou. Řidič to nemohl přežít.
A nevyskočí...

Tak jedu dál. Je tam zatáčka. Ale nechci nikoho zabíjet. Jen 
přemýšlím o tom, jak je to jednoduché. Jak snadné je zakřičet 
a nebýt. Jak maličký krůček každého z nás každý den dělí od 
nebytí. Od vysvobození.

Ve tmě pod oranžovou lampou zaparkuju u domu, ale ještě 
poslouchám písničky. Auto s plakáty otevřelo svůj kufr a lepí 
je na plakátovací plochu. 10% sleva na všechno. Prší. 
Nesněží. Ještě před chvílí mi do tohohle auta nastupovala 
Kačenka se svojí panenkou. ... Ještě "před chvílí" jsme tady 
vystupovali my tři. Ještě "před chvílí" jsme tudy šli za ruku 
všichni tři.
To "před chvílí" je už rok a půl... Nechci na to myslet. 
Zakazuju si to.

Nesvítí se u nás. Není tam nikdo. Jen ta žirafka, o kterou se 
mám starat a která na mě čeká.
Pohladila jsem jí.

V přízemí už dva měsíce bydlí sama Anička se svými dvěma 
dětmi. Známe se letmo už několik let. Akorát se rozvedla o 
rok dřív než já, tak jsem před rokem vyzvídala, jaké to je...
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Stojí to za..... :(

Říkala, že ani po roce to z ní nespadlo. Já v tu dobu měla ten 
rok před sebou. A měla pravdu.

Kdykoliv zaparkuju, dívám se už místo k nám k ní. Když se 
tam svítí, oddychnu si, že tu nejsem sama. Mám z toho dobrý 
pocit. Přeju si jí potkat na chodbě. Ale potkávám jí málokdy. 
To nevadí. Cítím její přítomnost v tomhle vchodě a nahrazuje 
mi to, co nemám - pocit sounáležitosti. Nejsme tu samy, i 
když na sebe nečekáme. Je to, jako když mě doma někdo 
čeká...

Do mé absolutní euforie vtrhl ještě jeden rušivý element, 
který musel zákonitě jednou přijít. Kačenka začala vyprávět o 
novém "strejdovi". Tohle udělal, tohle přivezl, tohle řekl...

Snažím se nad to přenést. Snažím se opakovat, že je hodný a 
to je dobře, protože jim neublíží. Snažím se mít radost z toho, 
že jim pomáhá s jejich novým bytem... Vkládá energii a čeká, 
že se mu vrátí. Tak to má být. To je přirozený sled událostí. A 
kde jsem já?

Šťastná, že všichni jsou šťastní. Včetně mě na "druhé straně", 
na které jsem čím dál častěji.

A přesto je mi tak smutno...
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Ne proto, že nemám manželku. Ale proto, že nemám nikoho.

Dětská psycholožka mi říkala, že o Kačenku nikdy nepřijdu, 
pokud o ní budu mít zájem a budu se s ní stýkat.
Jsem s ní jednou za 14 dní, ale mám pocit, jakobych o ní už 
přišla. Tolik mi chybí! Tolik nám chybí naše děti, které jsme si
udělaly, protože jsme si myslely, že tahle cesta je správná, že 
svatbou, dětmi, rodinou zabijeme to monstrum v nás, které 
neustále všechno ničí.

To není monstrum.
To jsme my.

Jen nám chvíli trvá, než na to přijdeme a pak už bývá pozdě.

Chtěla bych, aby mi bylo 15. Abych neměla žádnou 
partnerku, žádné děti. A aby byl rok 2013, abych se sebou 
mohla něco dělat.

Teď mám dvě neslučitelné protichůdné součásti mého života, 
které nemohou nikdy fungovat společně. Proč? Já chci 
VŠECHNO! Chci smět být Tereza a chci svojí manželku, 
svojí dceru, radosti ze života.

Nebo chci být aspoň Tereza a nebýt sama. (Ale ve všech 
případech chci být Tereza.)
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Andrejka má takové štěstí! Vy všechny, které se nevracíte do 
prázdných domů, máte takové štěstí!

Nemůžeme mít všechno. To nás učili už rodiče, když jsme 
byli malí a my vzteky dupali v hračkářství. A taky jsme 
později přišli na to, že bez všech těch věcí můžeme žít. Ale 
proč to sakra vždycky trvá tak dlouho?

Já už jsem jinde. Ani ponuré smutné nedělní podvečery bez 
Kačenky a s půvabnou exmanželkou ve dveřích, když 
Kačenku vracím, nemohou zvrátit můj cíl, protože už nemají 
takovou sílu a Tereza je silnější a silnější. Už jsem jednou 
(minulou sobotu ve východních Čechách) ochutnala, jaké to je
být na druhé straně mezi lidmi a být identifikována správně a 
tenhle pocit je natolik úžasný a silný, že ho nechci prožívat 
jen jednou za měsíc... Chci ho mít už napořád.

Už ani nepočítám, kolik nedělních podvečerů plných slz je za 
mnou. Do poslední chvíle jsem tak silná a Kačenku si tisknu, 
zpívám jí a vtipkuju, abych to odlehčila, ale vždy, když se 
otevřou dveře a Kačenka mi v nich zmizí, je to jakoby mě 
pohltila temnota, která mě srazí na zem s prudkostí vichřice a 
nejsem schopná se jí bránit.
Terezo, vzchop se. Dávám si facku. Nepomáhá to. Musí to 
přejít za chvíli samo. Pomalu to vyprchává cestou domů. 
Když je ještě něco ve mě a srdce mi pořád někdo mačká a 
ždíme, sedím chvíli v autě. A když to trošku poleví, jdu domů 
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a vyklopím to všechno sem. Odhodím tu všechen svůj stesk, 
vztek, beznaděj. Ten vztek, proč jsem se musela narodit v 
tomhle pitomým těle?
Neexistují jednodušší a rychlejší způsoby, jak vše vyřešit?
(Existují. Ale nechci, aby kvůli tomu umíral jelen.)

Moje milá kolegyňka, která se mě minulé pondělí zeptala, 
jestli nemám náhodou namalované oči a já jí pak v mailu 
všechno vyklopila, mi v pátek při odchodu domů strčila do 
ruky dopis...
Hrklo ve mě.
Když jsem ho rozbalila, dojalo mě to tak, že jsem se musela 
schovávat, aby druhá kolegyně neviděla, jak mám mokré oči.
"Šokoval jsi mě! Každý den nad tím vším přemýšlím... Nic 
bych nevěděla ani netušila, kdybys mi nenapsal ten email. 
Nemůžu napsat, že tě chápu, protože jsem nikdy v takové 
situaci nebyla ani neznám nikoho z mého okolí, kdo by tím 
prošel. Respektuji tvoje rozhodnutí, je to tvůj život. Jen chci, 
abys věděl, že ti pomůžu, když budeš cokoliv potřebovat a 
bude to v mých silách :) I když teď nevím jak...
Vím, že jsi dobrý člověk, držím ti palce, aby si dosáhl(a) toho,
čím procházíš..."

(Promiň, že jsem Tě tu částečně citovala, ale musela jsem. 
Nevadí Ti to, viď?)
Schovám si ho. Byla jsem tak šťastná, že se mezi námi nic 
nemění a já už před ní nemusím navíc nic skrývat! Najednou 
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se to "bezpečné území" zase o kousek rozšířilo, až jednou 
přijde moment, kdy nic z toho nebudu muset řešit, protože to 
všechno zcela přirozeně, plynule a očekávaně přejde na 
druhou stranu...
Tak, jako jsem v pátek měla ten úplně přirozený pocit asi 
stokrát, když jsem s kýmkoliv mluvila a on by se mě zeptal, 
proč mám nalakované nehty nebo slabě make-up... Protože se 
mi to líbí, bych mu řekla a usmála bych se. A pak bych ještě 
dodala, že je fajn být žena :)
Po odchodu mé kolegyňky domů jsme si vyměnily ještě pár 
smsek, protože ten její dopis jsem nemohla nechat bez reakce 
a chtěla jsem jí za něj poděkovat... Udělala mi takovou radost!

V pátek při angličtině v práci ze mě kolegyně dostaly (na 
obvyklou anglickou konverzační otázku: "Co jste dělali o 
víkendu?"), kde jsem byla. Neřekla jsem jim podrobnosti. Jen 
že jsem byla za dvěma slečnama, které spolu žijí v jednom 
krásném městě na východě Čech. Vyzvídaly. Smála jsem se. 
Dostaly ze mě, že jsem vstala v 6 a odjížděla až v 11 a to jim 
strašně vrtalo hlavou, takže jedna z nich nakonec řekla: "Ty 
ses musel ještě nalíčit, viď?" :)

Život nám někdy úplně sám přihrává. Stačí se toho chytit.
To už jsem nekomentovala a rozhovor svedla jinam, ale 
vysvětlení jim přijde stejně záhy samo. Ráda bych to 
naplánovala, až budu mít jistou prodlouženou pracovní 
smlouvu v květnu 2014. To je takový bod, kdy už bych měla 
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začít brát i hormony a už nikdy nestříhané vlásky bych měla 
mít asi o dalších 6 cm delší... Bez těch vlásků jsem vyřízená :(
A s vousy taky! Už ve čtvrtek ale sbohem :))

Tak a je to.

Vypsala jsem se z toho. Už je mi zase smutno úplně normálně 
jako vždycky, když se mi stýská po Kačence. A těším se na 
další pátek za 14 dní, až si pro ní přijedu do školky. Vždycky 
to tak rychle uteče.
Líbily se jí moje růžové nehty na nohách :) Ptala se mě, jestli 
si nekoupím i modrý, že bysme si je nalakovaly spolu stejně :)
Tak jsem jí vysvětlila, jak to s tím lakováním je, že já můžu... 
Strašně jí miluju.

A strašně se těším, až tohle budu říkat i někomu dalšímu tady, 
i když na to teď není vůbec vhodná doba a se vším se hold 
musím poprat sama. Ale to nesouvisí s přeměnou. Smutno je 
nám v jakékoliv životní situaci nebo době, když jsme prostě 
sami...

A jéje, dávají Básníky :) Teď jsem to tam náhodou přepla... 
jak tam stojí ta žákyňka jeskyňka v modrém světle... Když 
jsem tenhle film jako malá viděla poprvé představovala jsem 
si, jak tam stojím místo ní já a jak mi někdo říká básničky... V 
tom krásném ženském zdravotnickém úboru, který se mi celý 
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život líbí (a který závidím Nataše z jižní Moravy, protože z ní 
bude zdravotní sestřička... :). A krásná!
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Zítra mi "to" začne a taky pár řádků 
o Šárce
4. prosince 2013 v 21:21 | Tereza |  Přeměny 
Nesnáším dlouhé názvy článků :) Ale tenhle takhle nechám :)

Sedím tu u počítače u svítícího krásně barevného průhledného
stromečku, mám na ramenou ručník a čekám, až ta barva 
zapůsobí... Docela to na tvářích pálí :) A klidně si říkejte, co 
chcete o tom, že barva na vlasy se nesmí dostat na obličej... 
proč si asi rvu chlupy v podpaží epilátorem? Proč totéž dělám 
i na rukách? Bolest je mi ukradená. Kdybych na to měla 
dostatek odvahy a jistotu, že to bude vypadat hezky, uřízla 
bych si ještě něco :) Ale to nechám odborníkům :). 
Samozřejmě přeháním, ale důležitý je výsledek.

Sedím tu a přemýšlím o tom, že zítra mi "to" začne... Další 
krok tam na druhou stranu, ze které už se nechci vrátit. A chci 
si tu zapsat své pocity "před", svá očekávání a všechny ty 
detaily (všechny néé, ale většinu ;).
Z Kliniky Laserové Medicíny v Praze mi napsali spoustu 
bezva informací a byli moc milí (zatím jen v mailu), ale na 
mojí otázku, zda je vhodné si vousy před procedurou obarvit 
na černo, když už se sem tam objeví světlý, který laser 
nezlikviduje (světlé jsem před rokem ještě neměla! :( ), mi 
neodpověděli. Neví to vůbec nikdo. Tak jsem hledala na 
internetu a našla jednu jedinou diskusi, kde nějaká slečna 

Prosinec 2013 - Zítra mi "to" začne a taky pár řádků o Šárce 679

http://otereze.blog.cz/rubrika/premeny


píše: "Slyšela jsem, že při odstranění chloupků pomáhá, když 
se předtím nabarví barvou na vlasy... je to pravda?" :)
Podobným způsobem se šíří fámy :) Ale to teď nemám čas 
analyzovat.
Takže to bude takový můj experiment.

Taky jsem to nikdy neslyšela, ale když nad tím tak logicky 
uvažuji (a s logikou na tom nejsem dobře :), tak nemám co 
ztratit. Buď je ten laser zítra vezme nebo ne. Vypadám 
příšerně! Ten popis tu snad ani nebudu zveřejňovat! A to mě 
chtěla zítra vidět Šárka (moc hezká 22letá slečna z Prahy, 
která má na jaře termín operace - dám sem někam dolů její 
fotku - protože můžu a protože se chce s někým seznámit a já 
to udělám moc ráda ;)
Možná tak s pytlem na hlavě bych se s ní sešla :) Rumcajs má 
proti mě "pár vousků"! :) Je to ten nejstrašnější pohled do 
zrcadla za poslední desítky let! Ty vousy jsou po obarvení 
"krásně" černé. Ale jak už jsou narostlé, vypadá to děsně. 
Zakazuji se dívat do zrcadla. A to mě čeká celý zítřek v práci 
takhle - ale kolegyňce už jsem říkala, že se nesmím tři dny 
holit, ať se nelekne. Říkala, že se na to připraví :)

Nechávám to podle instrukcí narůst tři dny před procedurou 
na 2-3mm.
Bude mě čekat nejspíš něco kolem 7 procedur, vždy jednou za
měsíc.
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Cena je šílená, protože jde o nejvýkonnější typ laseru 
(alexandritový - alexandrit je teprve nedávno objevený ruský 
drahokam cennější než diamant :) na odstraňování chloupků 
na světě a který může obsluhovat jen lékař. Tentýž, kterým se 
nechala "ošetřit" Andrejka u svého doktora a zrovna dneska 
byla na poslední sedmé proceduře. Beztak vypadala už minule
úžasně a přesně ty její krásně hlaďoučké tvářičky je i můj cíl...

Mám teď těch cílů nějak moc :)

Těším se a zároveň jsem nervózní. Přijdu tam objednaná jako 
Tereza N. a budu mít své ženské sebevědomí zapomenuté 
někde na parkovišti... :/ Ale nevzdám to! Usměju se na tu 
půvabnou sestřičku, kterou už jsem si našla na facebooku (ale 
nekontaktovala) a která mě bude mít na starosti a hurá do 
toho.

Samotný zákrok by měl trvat 20-40 min. Potom bych měla 
dostat na tvář Septonex, ještě i na noc a do týdne by měly 
všechny vousy (které byly zrovna vyrostlé) vypadat. Budou 
tam vidět spálené vousy a vůbec nevím, jak moc se leknu při 
pohledu do zrcadla za dva dny třeba. Ale nesmírně se těším na
ten týden, až to začne vypadávat...

A potom narostou další...a další... a další... protože jsou v 
klidové fázi a vyrůstá část až po nějaké době, proto se musí 
chodit několikrát. (Snažím se to tu popsat pro laiky, jasný? :)
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Navíc je Mikuláš... takže zítra mám bezva program:
Hned po práci rychle od Prahy. Musím to stihnout za dvě 
hodiny včetně metra a bloudění u Muzea. Ale jsem v klidu. 
Mám navigaci i v telefonu. Platit budu kartou :) Sbohem 
vousy a sbohem penízky z účtu. Naštěstí tyhle vousy už se 
nikdy nevrátí. Penízky snad jo :)
A z Prahy rychle Kačence na sever Čech odvézt Mikuláše. A 
hned zase zpátky domů přivézt Mikuláše holkám mojí ségry. 
A pak už budu doma.

Andrejka mi říkala, ať s těmi vousy začnu co nejdřív. Že by to
tak kdysi udělala taky. A co ona řekne, je svaté :) Pro mě 
aspoň jo. Protože vidím ten výsledek!!! Ona je důkaz. A 
vlastně mi to říkala i Hanka na první návštěvě, že je dobré 
začít na sobě pracovat brzo. Klidně dřív, než k ní přijdeme 
úplně poprvé...

Sepsala jsem si seznam věcí, které nesmím zapomenout 
(udělat). Problém byl s vyladěním oblečení, protože už se z 
práce domů nevracím a do práce vyloženě v holčičím ještě 
nemůžu - obzvlášť, když mám strniště jak nějaký vrah. Fuj, je 
mi z něho špatně. Zachraňte mě od toho prosím uuuž!
Takže uni rifle, uni bunda a holčičí zimní svetr z Lidlu, který 
vypadá jako uni, ale pro mě uni není :) No a v autě se přezuju 
do svých bílofialových tenisek, co jsem v nich byla za 

Prosinec 2013 - Zítra mi "to" začne a taky pár řádků o Šárce 682



Andrejkou. Zas tak moc žensky se vymódit nemůžu s tím 
strništěm :/ :)

Mé pocity?
Těším se. Strašně se těším! A taky se bojím. Ne té procedury, 
ale té komunikace. Ony ty půvabné sestřičky mě budou chtít 
oslovovat Terezo, protože mě respektují. A před nimi bude 
obluda z thrilleru, místo (rádoby) půvabné slečny :)
Aspoň bude legrace. Výhodou je, že na mě nesmí být zlí, 
protože bych to tu sem na ně potom napsala! :D (Jo, taková já 
bych byla! :) Tak ať se hezky snaží, ať jim tu můžu udělat jen 
tu nejlepší reklamu ;)

A spolehněte se, že si tu stejně po zítřku vypíšu srdíčko...

Tak a teď vzkaz pro Aničku (mojí moc milou sousedku :):
Aničko. To, že mě posíláš do pražských klubů se vyřádit a 
domníváš se, že by mi to mohlo stačit, je od Tebe moc hezké, 
ale nemůžeš za to, že reprezentuješ většinový názor veřejnosti
vyplývající z neznalosti, kterou Ti nemůžu a ani nikdy nebudu
vyčítat. Nejde nám o vyřádění se v klubech, víš? My nejsme 
oni. Žádná extravagance. Žádné role. Chceme být co 
nejnenápadnější. Nechceme být středem pozornosti ani 
celebritami. Chceme si jen žít ten svůj dívčí život. A napořád. 
Kluby nám k tomu nepomůžou. To nás neuspokojí ani 
neuklidní.
(Stejně Tě mám strašně ráda :)
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V souvislosti s tím mě napadá, zda by nebylo jednodušší, 
kdybych byla jen transvestita a do těch klubů se vyřádit 
jezdila. Bylo by to jednodušší. Neřešila bych denně to hrozné 
nutkání, jak to udělat, abych mohla žít úplně jiný život...na 
jiné straně...na správné straně. Jsou chvíle, kdy mě to 
neuvěřitelně rozežírá zevnitř úplně celou - ta nejistota a 
beznaděj. Ale teď už o beznaději samozřejmě řeč být 
nemůže... teď to vidím optimisticky. Stejně nemám co ztratit. 
Už jen získat...

Včera jsem skoukla jednu moc hezkou přeměnu. MOC 
HEZKOU!
Tak tohle je Ashley.
1 rok hormonální terapie.
Líbí se mi, že dala do videa svou vlastní (trochu svéráznou) 
hudbu :)
A taky to, že skoro u každé fotky má popisek.
Video je z 21.11.2013, tedy čerstvé...
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http://www.youtube.com/watch?v=3nczTTQnn6E

A jak jsem se dokoukla na tohle milé video, nabídlo mi to 
ještě jedno... s děsným názvem "Man Or Woman? College 
Girls Who Were Born A Man Reveal They Are Transsexuals 
On Maury" (34 minut)
Prostě taková příšerná americká show, kde mají diváci za úkol
poznat, jestli se dotyčná roztleskávačka narodila jako muž 
nebo žena. Vůbec bych tu tomu nedávala prostor. Přijde mi 
ubohé jak zpracování, tak ten povyk těch diváků a jak pořád 
řvou... Ale zaujala mě jedna skutečnost. Když vešla slečna, o 
které začali všichni říkat a hlasovat, že je to jasný muž (včetně
mě :), tak vždycky na konci se ta slečna přiznala po pravdě, s 
jakým pohlavím se narodila.
No a vtip je v tom, že zrovna tato se narodila jako žena :) Je 
pořád ženou! :)
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Bojíme se, že vypadáme mužně a přitom jsou i biologické 
ženy, které vypadají úplně stejně. Jaký je mezi námi a jimi 
rozdíl? :) Řekla bych, že žádný. Akorát ta biologická žena 
nemusí mít obavy a každodenní strach, že jí někdo 
identifikuje špatně, protože ona se jako žena narodila (čili to jí
poskytuje právě tu jistotu, kterou my nemáme). My se jí 
musíme teprve naučit...

No a protože jsem tenhle článek prostě potřebovala napsat, 
protože je večer před začátkem mých laserových procedur, 
které mě (doufám) pomohou dostat tam, kam potřebuji, tak 
jsem si všechny ty pocity chtěla navždy schovat právě teď a 
tady.

Tak a teď musím na facebook :) Mám tam 4 zprávy od mých 
nejmilejších, co stojí při mě. Ale taky fotky Šárky, z nichž 
chci vybrat jednu sem... (stejně jich vyberu víc, jak se 
znám! :) A bojím se, že se tam na mě hned vrhnou, ale já 
tenhle článek musím dopsat... :)

Tak tohle je Šárka z Prahy, 22 let, na jaře jí čeká operace, moc
milá sympatická slečna :)
O ní by stálo za to napsat celý článek! :) O pražských 
soudech, které pracují tak pomalu, že svými oddálenými 
rozhodnutími komplikují život tolika lidem, většinou možná 
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ani nevědomky... protože např. rozvod je podmínkou pro 
neutrální jméno nebo pro operaci... bez něj u nás NELZE...

Šárka
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Jsem nadšená, že po Čechách běhají i takovéhle slečny. 
Detaily o jejím životě sem psát nebudu, i když jsou taky 
zajímavé. Ale jestli se Vám HOLKY Šárka líbí a nemáte 
problém s jejím "stavem", tak stačí na facebooku vyhledat 
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jméno "Šárka Jakšlová". A tady je e-mail: 
Sarka.Jakslova@gmail.com
Píšu sem celé jméno, protože můžu! :) Takový přístup se mi 
líbí :) Samozřejmě s jejím svolením.
Kluci nepište. (Ani vy, co se skrýváte za ženy, ale nakonec z 
vás stejně vyleze, že jste kluci :) To fakt nemá smysl :)

Šárko, je super, že zrovna někoho hledáš, protože jsi mi dala 
aspoň možnost tu o Tobě napsat a já tě tak strašně chtěla 
ukázat světu! :)
No není roztomilá? :D Bože ty vlasy!!! :)
Ve 22 letech dělají hormony ještě divy... třeba nemá vůbec 
žádná široká ramena! Atd. atd. O tom nemá smysl psát. Stačí 
se podívat.
A tahle kočka se mě zeptá, jestli všichni, komu jsem jí 
ukazovala, neřeknou, že vypadá jako chlap! :)
Jsme tak strašně sebekritické, že to asi někdy přeháníme. 
Šárka tedy rozhodně důvod ke strachu mít nemusí.

Normálně bych Ti tu takovou reklamu nedělala :) Ale když 
mě je líto, jak jsi sama... taková hezká holka!

Zvlášť článek o Tobě sem nedávám, ale ještě se tu určitě o 
Tobě někdy zmíním v souvislosti s těmi rozvodovými soudy...
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Děkuju všem za všechny ty povzbuzující vzkazy na zítřek a já
vám jdu na ně ještě odepsat ;)

Jůůůůů! No není na tom světě krásně? :) (Hlavně se dnes a 
zítra nedívat do zrcadla, abych ten názor rychle nezměnila! :)
Nebo neloupat mandarinky a nevzpomenout si, jak jsem 
vžycky dala půlku své manželce... jak jsme se dělily... (Tohle 
sem teď ale nepatří. Ani nikam jinam. Ani do mé hlavy, ani do
života... takže fíííí... a je to odfouknuté... zafúkané... snad přes
noc nenapadne metr sněhu :)
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Experiment jménem Selenium
5. prosince 2013 v 9:05 | Tereza 
Selenium - to zní teda divně, tak jako toxicky, ale není v tom 
žádná věda :)

Musím sem napsat výsledek ještě jednoho mého experimentu,
ze kterého mám radost - s mými vlásky!

Kdysi jsem tu psala o šampónu L'Oreal Elséve Active 
Selenium v článku Záhada jménem Selenium, že se u nás 
prodával před lety naprosto běžně, ale najednou zmizel a 
nikdo neví proč. Přitom v západní Evropě je pořád v prodeji. 
Nedostupnost tu teď ale už řešit nemusím, protože se dá 
koupit v e-shopu KaTJa.cz :)

http://www.katja.cz/sampon-loreal-elvital-active-selenium-
250ml-p-201.html

Sem se dováží se z Německa a Anglie za 98 Kč.

Je to extrémně (díky seleniu) účinný šampón proti lupům, ale 
v diskusích po celé Evropě se můžete dočíst, že urychluje růst
vlasů. Probírají to holky úplně všude!
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Tak jsem to chtěla vyzkoušet a výsledek? :) Úžasný!

Obarvila jsem si vlasy a změřila jsem si odrost. Vlasy jsem si 
myla tímto šampónem 3x týdně.
Vlasy rostou během roku nerovnoměrně, ale průměrně 
vyrostou o 0,9 - 1cm za měsíc.
Můj odrost měl ale 1,5 cm! To je o třetinu rychlejší růst! 
Ročně tak vlasy vyrostou o 6 cm více než by rostly bez tohoto
šampónu.

Vlastně se není čemu divit, protože podobné výsledky psaly i 
holky v diskusích...

Takže to opravdu funguje.

Tohle je ten zázrak jménem Selenium :)
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Tento článek tu píšu zrovna dnes i proto, abych se trochu 
odreagovala před odjezdem do Prahy :) Venku svítí sluníčko, 
sníh nikde, takže bude krásný den!
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Čert
5. prosince 2013 v 11:42 | Tereza 
Šla jsem na oběd dřív, protože taky dřív odcházím a u stolu 
seděly naše ženy z vývojového oddělení :) Bylo tam jen jedno
volné místo, tak jsem si přisedla... ale než jsem dosedla, už 
jsem dostala první otázku: "Ty jsi nějaký zarostlý hele!"
A všechny upřely svůj pohled na mě.
Řekla jsem, že k tomu teď nemám co říct, ale následovaly 
další otázky, jako jestli si to takhle nechám už napořád, atd.
Mě samotné jsou ty vousy takhle opravdu nepříjemné. Vadí 
mi a připadám si, jako kdybych měla na tváři tisíc černých 
pavouků s děsně chlupatýma nohama! Brrr. Zkuste si to 
představit - takhle ráno se probudíte a máte vousy! (Myslím 
ženy.) :) "Úžasný" pocit.
Včera jsem si taky udělala pár fotek těch vousů, abych si je 
navěky zvěčnila pro porovnání "before and after" :) Protože 
tohle je extrém.

Usmála jsem se a chtěla jsem už říct pravdu, že jedu dnes do 
Prahy, ale jen jsem řekla, že zítra už to takhle mít nebudu 
(protože si to konečně oholím, když to vypadá až za týden), 
tak se toho hned chytly a že už je jim to prý jasné... protože 
dnes chodí přeci Mikuláš a já budu dělat toho čerta!
No jasněěěěě! :)

Na tohle už se nedalo reagovat a začít mluvit o laseru.

Prosinec 2013 - Čert 694



Pak to na mě v kanceláři ještě jednou vyzvídaly a dospěly k 
názoru, že jedu dělat čerta do Prahy! :) Tak pozor, abych vás 
tam všechny dnes nepostrašila :)

Ještě budu mít spoustu příležitostí jim něco říct. Nejlepší je 
využít nahrávky a dát ve vhodnou chvíli gól :)
Teď ještě ne.
Vždyť mi to teprve začíná.

Vypadám prostě jako čert. :(((
To je fakt moc příjemné slyšet.
:))

--- po 60 minutách: ---
Bože, kolikrát ještě dnes uslyším otázku: "A proč máš teda ty 
vousy?"

Chodí mi sem do kanceláře a ptají se mě na to. Strašně na to 
chtějí přijít. Asi jim to vrtá hlavou. Protože já takhle s 
plnovousem běžně nechodím. A ještě tak extrémně 
ztmaveným :)

Naštěstí mě zachraňuje můj kolega - jediný mužského pohlaví
v této kanceláři (sebe samozřejmě nepočítám mezi muže :), 
který je vždycky vyžene a říká, ať mě nechají být. Dělá to 
zcela jistě proto, že brání "nás muže" před zvědavými 
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ženami :) Chudák. Zase tu jednou bude jediný (muž) :) 
(Pokud mě tu nechají pracovat.)
Ani všem těm vyzvídajícím nestihnu nic říct, jen se 
usmívám :) Takže změna je značně viditelná - a to na ní 
neupozorňuju.

Jaký je to paradox - čím víc chci být ženštější, tím více teď 
musím vypadat mužněji :/

Kdyby se někdo nad tím zamyslel, dá se to jednoduchou 
ženskou logikou a intuicí poskládat dohromady. Vousy, Praha,
žádný čert... Ještě si stačilo všimnout mých nalakovaných 
dlouhých nehtů u oběda a bylo by to :) Líbí se mi dělat tu to 
tajemno a pozorovat ty reakce! :) Jenže tenhle důvod 
nenapadne nikoho. Nikdo si ho totiž nepřipouští. Ani ve snu.

To je za trest tyhle vousy! :) Bestie! :))
Já jim dám!

Píšu Šárce, že dnes večer bude asi vichřice se sněhem. Ona 
jde totiž teprve do práce a vrací se v noci. Odepsala mi, že 
zrovna dnes má takovou sexy bundičku, tak to bude 
zajímavé :)
(Trošku provokace :) Já chci taky sexy bundičku už! :(
Čert v sexy bundičce! Néééé :)
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Můj přítel Laser
5. prosince 2013 v 23:11 | Tereza 
Utahaná, ale šťastná. Tenhle stav miluju. Euforie ze mě ještě 
nevyprchala ani náhodou :)
Do Česka vtrhla vichřice Xaver a vzala s sebou i 20% mých 
vousů (to je totiž na první proceduře maximum). Ty větve 
stromů všude na silnici nevypadaly dobře, ale už jsem hezky 
doma, chystám se do sprchy a spát.

Stíhala jsem perfektně. Z práce jsem šla o půl hodiny dřív a v 
Praze jsem měla přesně půl hodiny na přesun metrem z 
parkoviště na Václavák, ze kterého už je to jen kousek. 
Vypočítané na minutu přesně. Když jsem ale vylezla na 
Muzeu, úplně nepochopitelně jsem šla na druhou stranu. 
Všude už se rojili čerti a Mikulášové (i pár hezkých andílků 
jsem viděla)...jeden se dokonce celou dobou skláněl nade 
mnou, když jsem ležela na lůžku a potila se pod laserem :)

Na recepci byly dvě sympatické sestřičky. Tak jsem se usmála
a říkám: "Dobrý den, já jsem tu objednaná jako Tereza N., i 
když to tak nevypadá :)" (Věděly, kdo přijde, protože jsem jim
vše po pravdě napsala do prvního mailu.) Usmály se taky, 
představila se mi moje sestřička, opravdu moc milá, 
usměvavá a hezká holka se světlými dlouhými vlasy do 
culíčku a moc hezky tvarovanými rty a roztomilým jménem :)
(Předpokládám, že ta tohle nikdy číst nebude :)
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Vyplnila jsem papír a zeptala se, jestli mohu použít své 
budoucí ženské jméno. Neměly s tím problém. "To co tam 
napíšete, tak pod tím jménem vám tu zavedeme kartu." :) Jéé 
to mě potěšilo. Akorát to rodné číslo bylo trošku neženské :/ 
Ale taky dostanu jednou nové :) Chce to trpělivost...

Pak mě čekala krátká konzultace, kde mi Péťa (tak se ta 
sestřička jmenovala) vysvětlila, jak chloupky rostou, že mají 
tři fáze růstu a nyní na mé tváři se nachází vousy ve všech 
těchto třech fázích, přičemž jen ta první je důležitá, protože 
během ní je vous spojen s cibulkou, která se při zásahu 
laserovým paprskem zničí. Už navěky! Forever! :D (Rozzářila
se mi očička :)

Prosinec 2013 - Můj přítel Laser 698



Podepiš nebo uteč! :)
Hezké to tam mají sestřičky :)

Při první proceduře je zničeno maximálně 20% cibulek. 
(Pětina už jich je v háji, super! :) Ale u druhé už je to jinak. 
Na další proceduru mám totiž přijít týden po tom, co začnou 
vousy růst. Vychází to zhruba za měsíc. Tyto vousy budou mít
ale jednu dobrou vlastnost, které ty dnešní neměly. Měla by 
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tam být většina vousů pouze v té první nejdůležitější fázi 
(anagenu), kdy laser zničí jejich cibulku.

Celkem to bude min. 7 procedur. Jsem sama zvědavá, jak to 
dopadne! :) A strašně se těším.
Teď tu sedím u počítače a celý obličej je seškvařený :)) 
Všechny ty 1-2mm vousy se totiž uvařily. Taky to pěkně 
nevoní, ale jak mi říkala sestřička, člověk je složen převážně z
uhlíku a dá se to vydržet. Po každém záblesku ze mě vyšel 
dým :) Cítím to ovšem všude a dokonce jsem to cítila i v 
metru, kde jsem měla ale jiné starosti (se psaním sms a 
odesíláním ve stanici, protože v tunelu není signál).

Lehla jsem si na lehátko, sestřička mi dala růžové brýle :) 
(nebo spíš tedy oranžovo-červené tedy) a hurá do toho. Říkám
sestřičce, ať mě nešetří, ať tam dá klidně ten nejvyšší výkon. 
Na to mi řekla, že obvykle začíná s nízkým výkonem, ale že 
mě tam dá střední. Nakonec mi tam dala ještě o trošičku vyšší.
Obvykle zkouší, jak moc to klienta bolí a podle toho ubírá 
nebo přidává. Já ale zatla zuby a byla jsem připravená na 
cokoliv. Přirovnala bych to k úplně první depilaci nohou u 
třísel :) Taky se to dalo nakonec vydržet. Ale tohle každý 
vnímá jinak.

Klinický laser, na jakém jsem byla já, se od toho IPL v 
kosmetických salónech liší tím, že tento velký mohou 
obsluhovat pouze lékaři a vyškolené sestry. Ptala jsem se ještě
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na rozdíl v tom paprsku a tenhle velký má paprsky cílené 
přímo na vousy, kdežto IPL má světlo rozptýlené, což prý 
znamená, že není tak účinný a je potřeba ho absolvovat 
vícekrát a nemusí mít 100% účinnost. Já tu IPL vůbec nechci 
hanit! Podle mě je obojí super. Důležitý je výsledek. A ten já 
teď potřebuji co nejdřív. Nemůžu už se dočkat, až to strniště 
zmizí a až tam budu hlaďoučká! Jako vy všechny!

Jak už jsem tu psala, rozhodla jsem se jako Andrejka jít na ten
nejvýkonnější alexandritový laser, co vůbec existuje. Prostě 
jsem chtěla mít jistotu, že to zničím!
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Tady máme tu nádheru :)

Když mě sestřička viděla, tak mi řekla, že mám úplně 
nejideálnější vousy, jaké mohu mít: tvrdé, černé a husté. U 
těch je nejlepší výsledek. Že u mužů paradoxně bývá 
výsledku dosaženo lépe než u žen. Tak aspoň něco, když už 
jsem musela v tom plnovousu tak trpět :) Při konzultaci mi 
ještě řekla, že bude fajn, až budu mít nasazené hormony, 
protože chloupky samy o sobě zeslabí a zřídnou. Což nemá 
vliv na zásah laserem - to jsou tyto naopak lepší, ale bude to 
vypadat lépe, pokud nějaký vyroste :) Tak jsem jí řekla, že 
bych ráda měla už na jaře první pilulky :) Kéž by :)

Za konzultaci si účtují 300 Kč, ale pokud se rozhodnete 
podstoupit zákrok hned po ní, tak se konzultace neúčtuje. Já 
byla rozhodnutá už když jsem jim psala svůj první mail :)

A jestli to bolelo? :)
Řeknu to takhle: Tohle je jediný způsob, jak ty vousy zničit!
:) Bolest tu nehraje roli. :)

Je to investice na zbytek života.

Na tvář mi přikládala takovou velkou "tužku" (nebo velikostí 
spíš vibrátor - je vidět na fotce výše :) s plochým zakončením 
o průměru asi max. 2cm a s každým zábleskem to štíplo 
(občas až zalechtalo :). Pak to vteřinu pálilo a jelo se dál :) 
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Říkala mi, že to pálí tolik proto, že tam mám těch vousů 
hodně a tím vlastně do mě jde víc paprsků. Taky mi na konci 
řekla sumu, že se mi protočily panenky :) Konečná částka se 
odvíjí od impulsů použitých na tu danou proceduru. Obvyklá 
cena je za celý obličej 3500-5000 Kč (první procedura). Ale s 
tím jsem počítala. Hezky jsem si na to minulý měsíc vydělala 
tím balením do noci...
Druhá procedura bude obdobná, ale pak už se to začne 
snižovat, protože začne být méně impulsů (=méně vousů ke 
zničení), až nakonec někdy v květnu nebo červnu 2014 budu v
cíli :) Jupíí.
Během všech zákroků (tedy až do toho jara 2014) se nesmím 
vystavovat slunci. Na recepci jsem pak dostala krém s UV 
faktorem 50. (A taky cucací bonbón :) (ten jsem si vzala 
sama :)

Celou dobu těch 20-25 minut se na mě snažila mluvit, ale já 
měla zatnuté zuby :) A sešpulený ret kvůli paprskům. Taky 
jsem si chtěla povídat, ale nemohla jsem se uvolnit. Vyprávěla
mi o některých klientech (obecně) a o tom, že dělá ještě 
instrumentářku na sále (protože tohle je také Klinika plastické
chirurgie - což se může hodit :). Probraly jsme i tetování ve 
srovnání s depilací. Výhodou je, že to je vlastně fakt hned 
hotové. Žádné hodinové trápení. Hrozně jsem chtěla, abych 
tuhle sestřičku příště měla znovu - a taky že jo! Bude už moje 
napořád :) (Tedy na těch zbývajících 6-7 procedur :)
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A jestli čekáte, jak dopadl můj experiment s obarvením 
některých světlých vousů, tak ... já ještě nevím :) To uvidím 
do týdne a napíšu to sem. Laserový paprsek funguje na 
vousech s pigmentací (barvivem). Takže mám teď takové 
tušení, že barvení je k ničemu, protože pod kůží k cibulce je 
vous pořád světlý a laser spálí jen tu část, která je 
pigmentovaná. (To si aspoň myslím, tak schválně, jestli se 
moje doměnka potvrdí.) U světlých chloupků už laser 
nepomůže, tam je jediným řešením elektrolýza (chlup po 
chloupku).

(AKTUALIZACE třetí den po zákroku: Potvrdila mi mojí 
doměnku i sestřička. Laser "sjede" jen po té části chlupu, 
která má v sobě pigment. A ten od kůže směrem k cibulce 
chlup prostě nemá. Má to prý osobně vyzkoušené a já už teď 
taky. Takže jsem ráda, že mám aspoň nějaký výsledek tohoto 
experimentu a ten zní: Barvit vousy kvůli laseru nemá 
smysl!
Pokud těch světlých vousů máte málo, tak je prostě vytrhejte, 
v druhém případě je nutné najít jiné řešení, ale vždycky 
nějaké je.)

Byla jsem tam úplně poslední, v 18 h. zavřely a já šla zase k 
autu.

Dostala jsem ještě "Informovaný souhlas a poučení o zákroku 
Laserová depilace laserem typu GentleLASE (Candela, 
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USA)". Moc se mi na něm líbí to jméno Tereza :) Vypadá to 
tak hezky, že si to sem musím dát :)

A je tam spousta zajímavých informací, tak je sem přepíšu:
(Jsem sedmá v ČR v rychlosti psaní na klávesnici, tak to mám
hned ;)

Alexandritový depilační laser GentleLASE s dynamickým 
chlazením kůže slouží k dlouhodobému až trvalému 
odstranění nežádoucího ochlupení. Paprsek laseru je 
pohlcován v pigmentu chloupku (vlasu) a následně jeho 
folikulu (vlasové cibulky). Principem je tepelná destrukce 
tohoto folikulu. Depilační laser s dynamickým chlazením 
GentleLASE je velmi přesný, počítačem řízený a účinný 
depilační prostředek nejnovější generace depilačních laserů.
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Paprsek laseru je schopen zničit pouze ty folikuly (cibulky 
chloupků), které jsou v tzv. aktivní růstové fázi, která se 
nazývá anagen. Vzhledem k tomu, že chloupky na těle se 
vyskytují v různých růstových fázích (anagen - aktivní růstová
fáze, katagen - klidová fáze, telogen - zániková fáze), nelze 
proto na první ošetření zničit laserovým paprskem všechny 
vyskytující se chloupky a jejich cibulky, ale pouze ty, které se 
právě v době zákroku nacházejí v anagenu. Z tohoto důvodu 
je proto nezbytné počítat vždy s opakovaným ošetřením, než 
bude daná lokalita zbavena všech nežádoucích chloupků. 
Počet opakování je individuální a je závislý na ošetřované 
lokalitě, např. obličej cca 4-8 (někdy i více) návštěv, tělo a 
dolní končeny cca 5-6 (někdy i ívce) návštěv, počet opakování 
je dále závislý na množství pigmentu v chloupku (jeho barvě - 
světlé chloupky jdou velmi obtížně odstranit, šedé nejdou 
vůbec) a v neposlední řadě na množství ochlupení v dané 
lokalitě. Počet návštěv může být v určitých případech i vyšší, 
než je standardně uvedeno, výsledný efekt léčby je velmi 
závislý také na funkci žláz s vnitřní sekrecí a hormonálních 
výkyvech.
Je nezbytné dodržet následující pokyny:
Asi měsíc před laserovým ošetřením chloupky nevytrhávejte 
pinzetou, strojkem ani depilačními vosky, používejte pouze 
žiletku.
Den až dva před plánovaným ošetřením oholte chloupky 
žiletkou namokro, nebo je zastřihněte nůžkami tak, aby v den 
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ošetření byly dlouhé asi do 0,5mm. (Tady jsem se sestřičky 
zeptala, jak to je s tou délkou, protože moje měly asi 1-2mm a
ona mi na to řekla, že moje jsou úplně ideální :) Ale je vidět, 
že stačí i kratší, takže jsem si mohla odpustit jeden den s 
vousy.) Je nutno postupovat opatrně, aby nedošlo při holení k
poranění kůže. Laserová depilace se nesmí provádět u 
jakéhokoliv zánětlivého postižení kůže. Daná oblast může být 
znecitlivěna na přání klienta znecitlivující mastí EMLA (dost 
drahá záležitost), ale i přesto u citlivých jedinců může být 
vnímán zákrok jako nepříjemný. Po ošetření jsou přiloženy 
ledové obklady a ordinována domácí péče (ledování a 
aplikace vhodných léčebných prostředků - mastí, krémů, které
Vám budou určeny). (Mě byl určen Panthenol :) Někdy část 
zničených chloupků ještě několik dní přetrvává, než 
vypadnou. K laserové depilaci je nejvhodnější fototyp I-II, tzn.
světlejší kůže a tmavé ochlupení.
Po ošetření je nutno počítat s reakcí kůže ve formě zarudnutí 
daného místa, pocitu palčivosti a někdy mírného otoku, tyto 
reakce jsou však velmi individuální. Při tmavé a hodně 
opálené pokožce mohou být výše popisované reakce podstatně
výraznější, nelze vyloučit i následné puchýřky a stroupky. Při 
opálené pokožce se doporučuje odložit ošetření do 
přijatelného zesvětlání, neboť může dojít k dočasným - 
výjimečně i trvalým hypopigmentacím (zesvětlání) pokožky 
depilované oblasti. Za standartních okolností jsou změny 
barvy pokožky a zjizvení nepravděpodobné, ale nelze je 
teoreticky vyloučit.
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Depilační sestra je oprávněna při jakýchkoliv pochybnostech 
depilaci neprovést. Při zákroku je nutné si chránit zrak 
speciálními brýlemi či neprůstivnými kryty, tato ochrana Vám
bude nasazena zdravotnickým pracovníkem před započetím 
zákroku.
Bezprostředně po ošetření nenosit těsný, hrubý oděv, který by 
traumatizoval pokožku v místě ošetření. Ošetřené místo 
neškrábejte. Nedoporučují se intenzivní a dlouhodobé 
koupele, bezprostředně po zákroku ošetřené místo lehce omýt 
(osprchovat) a lehce osušit!
Vytvoří-li se na ošetřeném místě stroupek, nikdy jej 
nestrhávejte! Aplikujte doporučené přípravky a počkejte, až 
se samovolně odloučí!
Nepříjemné pocity po ošetření nepřetrvávají déle jak 4 
hodiny, výrazně pomůže citlivé ledování ošetřovaného místa a
aplikace zklidňujícího krému.
Po dobu "léčby" depilačním laserem chloupky nevytrhávajte 
ani nepoužívejte depilační vosky, chloupky pouze holte, 
stříhejte, aby nebyl narušen rytmus regenerace vlasové 
cibulky.

Mimochodem tenhle laser má prý dynamické chlazení, které 
pomáhá vše lépe snášet. Já jsem tam ale žádné chlazení 
nezaregistrovala :) Až na konci, kdy jsem dostala dva 
zmražené sáčky na tváře. To bylo tak příjemné! :) Mohla jsem
si tam ležet s mým přítelem Laserem, který strasně hučel z té 
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námahy a jen tak rozjímat :) A dynamicky si je mačkat na své 
tváře :)

Celou cestu domů autem jsem si zpívala a byla nadšená z 
toho, že jsem podnikla další krok...že budu jednou možná 
vypadat a žít jako všechny ty ženy, které jsem dnes v metru, 
na Václaváku, na klinice poznala... A nikdo s tím nebude mít 
problém. Doufám! Věřím tomu. Nějak to dopadnout musí. 
Kdybych tomu ale nevěřila a zabývala se nepodařenými 
výsledky, nemělo by to smysl, i když už mi není 18 a účinky 
hormonů v boji proti testosteronu nebudou tak razantní.
Prohlížela jsem si ty jejich dlouhé vlásky, bundičky s 
kožíškem, kozačky a ladnou chůzi v nich, kabelky, prstýnky a 
roztomilé přejíždění prstem s dlouhými krásně nalakovanými 
nehty po displeji telefonu...

Od Kačky z Prahy mi večer přišla hezká sms: "Vítej v
ženském světě! :)"

To je sice ještě daleko, ale už né tak, abych do toho cíle
neviděla.

Hezké sms mi přišly nejen od Kačky...

Letím do sprchy a spát. Zítra je pátek, tak se v sobotu konečně
vyspím. I když ne tak docela, protože vždycky když mám 
víkend, tak vstávám brzo, abych si co nejvíc užila těch 
nejhezčích holčičích chvilek... nemůžu dospat :)
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Oholit to můžu až v neděli, protože je pokožka hodně citlivá. 
Neumím si představit, že si po ní teď přejíždím holícím 
strojkem nebo žiletkou. Takže mě zítra čeká ještě jeden den v 
práci s vousama - už sice nejsou 2mm dlouhé, ale krááásně 
seškvařené :D A rolák nechci - za prvé žádný nemám a za 
druhé by "traumatizoval" pokožku, protože když si vezmu 
šálu, do které jsem se včera zachumlala v metru, připadám si 
jak se suchým zipem na obličeji :)

-------------------
Ppo 14 dnech:
začaly mi vousky hromadně vypadávat. Po celou dobu jsem je
normálně holila, ale skoro nerostly. Jen se hnaly ven a teď v 
délce asi 1 mm zůstávají na mých prstech, když si přes ně 
přejedu. A jak začne růst do měsíce další dávka, je čas na 
druhou návštěvu laseru. Mám z toho ohromnou radost!
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V kantýně
6. prosince 2013 v 15:10 | Tereza 
Ty obědy v kantýně mi dávají zabrat :) Sedím tam totiž 
obvykle u stolu s kolegy (nikoli s kolegyněmi, které chodí na 
oběd o hodinu dříve) a ten nejstarší z nich (pán v důchodu) 
vždycky řeší rozdíly mezi muži a ženami. On je to hodný 
pán :) Nemyslí to zle a vždycky se u toho usmívá, ale dnes se 
například rozpovídal o vlastnostech žen po menopauze (že se 
z nich stávají nervózní muži - já to tak nemám ráda tohle - co 
asi říká jeho žena svým kamarádkám o něm? :), o tom, že už 
staří indiáni říkali, že když dva jedou na jednom koni, jen 
jeden může držet opratě... Tak kluci hned oponovali, že určitá 
rovnoprávnost ve vztahu zařídit jde, ale rozvinula se kolem 
toho diskuse, že jsem si začala připadat divně při představě, 
že tu s nimi jednou bude sedět Tereza v celé své "kráse" :) 
Potom ale doufám, že nepřestanou probírat tyhle genderové 
otázky! :)

Ráno se mi dostalo od vrátné přivítání, které jsem čekala: "A 
jéje, přišel zarostlý čertík!"
Jo jasně, jen si poslužte :) Ty vousy nejsou tak dlouhé jako 
včera, protože jsou spálené, ale jsou tam pořád vidět, než 
vypadají. Takže se nemůžu ničemu divit.

Zase úplně jiná kolegyně, která včera tak vyzvídala, proč 
zarůstám, mě dnes zastavila a chtěla si zkontrolovat, jestli už 

Prosinec 2013 - V kantýně 711



tam ty vousy nemám... A pořád tam jsou! :) Doufám, že jsem 
ji moc nevyděsila! :) Řekla jsem jí, že v pondělí už tam 
nebudou. Má o mě pořád takovou starost :)

Sestřička z Laser klinik se tomu smála, když jsem jí říkala, jak
si mě v práci dobírají. Přitom by to mělo být úplně normální, 
že mužům rostou vousy ne? Ale já jsem asi nějaká divná nebo
co :)

Musím říct, že ta sestřička je vážně fajn. Napsala jsem jí na 
facebooku, protože jsem se chtěla ještě na něco zeptat a 
skončily jsme u povídání o kočičkách :) Má Mainskou a 
Bengálskou kočičku - zrovna když já řeším, jestli si do bytu 
taky jednu nebo dvě pořídit. A navíc je tak krásná! :) Ta 
kočička i ta sestřička :)

Už bych jednou ráda ze svého slovníku nadobro vypustila 
slova jako jsou např.: vousy, strniště, fotbal... :) Nepotřebuji je
k životu. Nechci je vyslovovat :)

Zdravím tímto i do Bratislavy ;) Lubicu a jejího přítele. Moc 
ráda jsem Tě poznala. Líbí se mi Tvůj přístup. Lidská duše je 
pořád lidskou duší, bez ohledu na to, co má člověk mezi 
nohama. Jak mi před rokem říkala Simča z Teplic: "Jsem 
člověk - a hledám člověka." Ačkoli chápu, že pro některé ženy
má partnerovo vybavení určitý význam :) A čím víc se blížím 
na druhou stranu, tím víc tomu rozumím.
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Venku fouká vichřice Xaver, až padají vánoční stromky na 
náměstích, nefunguje elektřina, nejezdí některé vlaky. Jsem 
ráda, že jsem to měla tak perfektně naplánované, že jsem do 
Prahy jela včera. A teď mám před sebou víkend, tak si můžu 
krásně přispat. V neděli výlet do Pardubic za ségry (a mojí :) 
kamarádkou... jak ráda bych tam už jela ve svém oblečení... 
za sebe... Ale těch pár měsíců boje s vousy už vydržím, 
protože pak... si strašně moc oddechnu a vynahradím si to 
úplně všechno!

A všechno bude lepší a lepší, jak říkaly jiné holky po 
přeměně, jak píší některé holky ve svých videích na youtube, 
jak mi říkala i sestřička z Laser klinik... A já jim to tak 
věřím :)

Pořád tu píšu o tom, jak se bojím chodit ven jako Tereza. Jak 
si vůbec nevěřím, nemám sebejistotu apod. (Tak snažím se být
trochu soudná pořád :) Ale včera jsem běhala po městě (jako 
Tom) a zjistila jsem, že já se bojím lidí i jako Tom!!! :) Že po 
nich stejně koukám, jestli se na mě nedívají a mám strach z 
úplně zbytečných věcí. Přitom jsem identifikovatelná správně 
(jako muž). Chtěla bych být extrovert! A mít to tak 
jednoduché... Noo tak to je pak těžké se mnou :(

A ještě něco: MÁTE-LI MOŽNOST VEJÍT NĚKAM, KDE 
VÁS JEŠTĚ NIKDY NEVIDĚLI, MÁTE DOSTATEK 
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SEBEVĚDOMÍ A VYPADÁTE UŽ CELKEM PŘIROZENĚ 
ŽENSKY, URČITĚ TÉ MOŽNOSTI PŘIJÍT JAKO ŽENA 
VYUŽIJTE!
Už navždy pro ně budete totiž ženou. I když si např. svléknete
paruku nebo přijdete podruhé jako muž.
Pokud Vás ale napoprvé uvidí jako muže, už se ten obrázek v 
jejich hlavě potom strašně těžko přetváří v ženský.

VYUŽÍVEJTE JEDINEČNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA 
MAXIMUM. :)

Já to udělám hned, jak budu mít hladké tvářičky :)

Tam, kde už Vás jako muže znají, je to jedno. Oni se s tím 
musí tak jako tak srovnat. Ale ti noví ne. ;)

Prosinec 2013 - V kantýně 714



Ženskost
8. prosince 2013 v 22:30 | Tereza 
Jsou chvíle, kdy se má euforie stupňuje ještě víc. Čím blíže 
jsem ženskému světu, tím s větší chutí bych do něj skočila teď
hned. Jen musím být trpělivá! 
Snažím se. :)

Dnes jsem se vrátila z Pardubic. Tak krásně jsem se 
odreagovala. A když Vám kamarádka mojí sestry ukáže 
naprosto dokonalé kozačky nad kolena ke krátké sukýnce 
nebo luxusní kozačky do práce, když Vám ukazuje diář s 
absolutně holčičími deskami v červené barvě s vyrytými 
kvítky, které jsou fakt kouzelné a ještě řekne: "Mě se ten diář 
tak strašně líbil, protože je tak ženský!", uvědomím si, jaké je 
to být ženou. Jak jsem tou ženskostí posedlá nejen já, ale i 
spousta biologických žen, protože si uvědomují stejně jako já,
jak barevný, rozmanitý a jedinečný je tento svět. 

Moc bych si přála, aby tahle návštěva Pardubic byla poslední 
s krátkými vlasy a v uni oblečení. Moc bych si přála, aby už 
brzy jezdila všude jen Tereza. A přála bych si to co nejdřív, ale
musím všechno hezky postupně. 

Zjistila jsem, že mě to neuvěřitelně baví.
A jsou v práci chvíle, kdy si připadám naprosto v klidu. Až to 
tam "praskne", vůbec už to nebude žádná bublina, protože to 
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na mě bude stejně už dávno předtím vidět :) Ze včera mám 
své už delší nehty nalakované světlounce mléčně 
narůžovělým lakem Maybelline ve dvou vrstvách, takže 
viditelně lesklé, ale nemám sílu (a nechci) si to odlakovávat a 
dávat tam zase jen jednu vrstvu. No a co. Kochám se těmi 
nalakovanými nehty tisíckrát denně! V autě, v práci, doma, ve
sprše...
A když to v práci vezmu s humorem, mohlo by to být i 
zajímavé (myslím pro ostatní). Tohle totiž nemá smysl 
plánovat. No a ten zbytek, který to nepochopí, nechce 
pochopit, odsoudí nebo zavrhne, tak tomu prostě nic 
vysvětlovat nebudu, protože mi za to nestojí. Ale na to je 
pořád čas.

Chtěla bych se teleportovat tak do června příštího roku. Za 
prvé se nemůžu dočkat začátku léta, až skončí tahle tma a za 
druhé už budu jinde... (A za třetí už chci nosit letní šatičky :)
Alespoň si myslím, že budu jinde, přeji si to a věřím tomu. 
Rychle = rok dva. Jen pro představu. Rychlejší ambice raději 
nemám...
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Já a moje kolegyně
10. prosince 2013 v 18:39 | Tereza 
:) Dneska byla v práci legrace.
Sedím v kanceláři celkem se třemi ženami a jedním mužem. 
Ta moje nejoblíbenější kolegyňka, která to o mě jako jediná 
ví, ale pracuje jen na poloviční úvazek, takže v 11 h. odchází. 
A kolega byl zrovna taky někde fuč.

Pár minut před naším odchodem z práce se mě jedna z 
kolegyň jen tak zeptala, jestli mám děcko.
Tak jsem řekla, že jo. Já se o svém soukromí v žádné práci ale
moc nerozpovídávám :)
Jenže ona vyzvídala dál. Ptala se, jestli mám manželku nebo 
jak to teda je.
Tak jsem jí zase odpověděla po pravdě, že už nemám a 
následoval výslech jak dlouho, proč, atd. A taky otázka, jestli 
chci mít ještě další děti...
...joo chtěla bych, ale to bych je musela asi vyženit, protože v 
budoucnu nebude možné, abych je měla :)

A to jsem neměla říkat :)

Hned se přidala i druhá kolegyně a začaly se ptát proč bych je 
mít nemohla? A jestli se chci vůbec ještě někdy oženit. :)
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Mohla jsem neodpovídat, ale zrovna tyhle kolegyně jsou moc 
fajn a mám je ráda, takže jsem začala dělat strašně 
tajemnou! :)

"Tak teď bych se oženit mohla, ale nechci. A třeba za rok už 
se oženit nemůžu...", jsem řekla :)
Jak to? Proč?
"No protože to mám zakázané!" :) "Zákony tohoto státu mi to 
nedovolují!" :))) "A možná už se nebudu moct oženit třeba 
teď na jaře!" (myslela jsem, pokud si změním jméno na 
neutrální). Protože ke změně pohlaví může dojít pouze v 
případě, že žadatel není v manželském svazku. Musí se prostě
rozvést, i kdyby ho ta manželka milovala nadevšecko. Bez 
toho to nejde.
A jako žena se oženit nemůžu :)

A dodala jsem, že tak nějak v létě jim řeknu něco, díky čemuž
jim dojde, proč to tak je. Ale teď ještě ne. Teď není ta vhodná 
chvíle.

Ještě na parkovišti se mě kolegyně ptala, jak to, že je to divné 
a že jsem jí nasadila brouka do hlavy. Jak to, že mám 
zakázaný ten akt svatby... A na to jí říkám: "Ale já nemám 
zakázaný ten akt svatby! :) Já mám zakázáno se oženit! :) 
Existuje jeden důvod, proč to tak je, ale na to žádná 
nepřijdete, protože na to byste nepřišly ani ve snu... Zas tolik 
nás takových není, ale existujeme..." :)))
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Tak.
A víte co si myslím? :)
Že na to přijdou, holky :)
Akorát tomu nebudou moct uvěřit, takže to zavrhnou :)

Culím se ještě teď.

A mám radost. Protože jsem přišla na způsob, jak to 
oznamovat :) Tyhle spontánně vzniklé narážky jsou nejlepší. 
A když se zeptají narovinu, tak jim narovinu odpovím :) A 
budu se u toho usmívat :)

Ostatně začaly si samy! :D

Vůbec mi nevadí, kdž na to přijdou. Spíš naopak. Budu to mít 
snažší.
Ta myšlenka je ovšem tak nepřijatelná, že podle mě nebudou 
mít odvahu ji vyslovit.
Přitom nevím proč. Už to vidím jinak. Každý to po nějaké 
době vidí jinak. Co je na tom až tak strašného a strašidelného?

A řeším ještě jednu zajímavou věc ohledně etikety, kdo 
navrhuje tykání.

Víme všichni, že první navrhuje tykání starší mladšímu, žena 
muži, výše postavený níže postavenému...
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Strašně ráda si teď povídám s tou milou sestřičkou z Laser 
klinik a občas si napíšeme. Ona mě bere jako ženu. A mám 
pocit, že to vykání je nám oběma spíš na obtíž. (Fakt 
předpokládám, že tohle nečte! :) Často píše tak, aby mi 
nemusela vykat a já zase napíšu dlouhou zprávu, ve které pak 
musím všechno Ty opravit na Vy a to vypadá v těch 
soukromých zprávách divně. Řekla bych, že čeká, že bych to 
tykání navrhla já. Ale moje sestra mi říkala, že muž 
nenavrhuje první :) Že by měla první ona jako žena.
Ale já nejsem muž!!! :)
A pak mi Lenka (ségry kamarádka z Pardubic) napsala 
výbornou radu, že já opravdu nejsem muž a že ona je 
personál, který ani nemůže navrhnout tykání první, i kdyby 
chtěla. Navíc já jsem starší. Takže bych ho mohla nabídnout já
jako starší žena mladší ženě, ale nic nezkazím tím, když 
zůstanu u vykání :)
Ona pro mě ale není personálem.
No...tak abych to shrnula. Budu jí zatím vykat :) A jsem 
zvědavá, kdy se to zlomí...

Je fajn mít z depilační sestry spojence a ne protivníka :) A 
zrovna tahle bude spojenec každé z vás, pokud se k ní 
dostanete :)

Už bude jaro? :)
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Jak voní štěstí?
12. prosince 2013 v 18:08 | Tereza 
Jak voní štěstí?

Jako krupicová kaše s kakaem.
Jako každodenní vůně cukroví v patře, když jdu do čtvrtého 
patra pěšky.
Jako vůně vlasů maminky, když přišla právě z koupelny.
Jako vůně stromečku na Štědrý den.
Jako vůně řízků na štědrovečerní večeři.
Jako dětské vlásky v postýlce, když dostávají pusu na dobrou 
noc.
Jako vůně čaje k snídani v cukrárně s jahodovým koláčem.
Jako pečené maso, když otevřu dveře bytu.
Jako svěží vítr nahoře na Luži, ze které se díváme na svět pod 
námi.
Jako vůně vlaku, ve kterém jedeme na výlet.
Jako krém na opalování na Tvých zádech.
Jako červencové maliny nasbírané do tří kelímků.
Jako bábovka po nedělním obědě.
Jako svetr Tvým parfémem při každém objetí...

...které nemám.
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Poslední objetí, které cítím ještě teď, bylo objetí Kačenky 
(nemyslím teď svojí dcerku) v Karlových Varech letos v 
červenci.

Proto můžu vždycky jednou za 14 dní tu svojí Kačenku (teď 
už myslím svou dcerku :) umuchlat.
Nedá se toho přejíst. Měla jsem objetí každý den. Každý 
večer. 4380 pus před spaním bez jediné delší přestávky... tak 
to chvíli trvá, než si zase zvyknu na to, že to nemám.

Chtěla bych utéct před Vánoci.
Tam, kde neexistují.
Kde nejsou rodiny, děti, světýlka.
Protože vím, že po nich už to bude zase dobré.

53% rozpadlých rodin má ale taky Vánoce a neutíkají.
Já ale můžu. Já si totiž můžu dělat CO CHCI :)

Vůně štěstí?

To je teď pro mě zvláštní vůně v Laser klinik.
Playboy Woman - Play It Lovely.
Lak na nehty Maybelline.
Vůně pokáceného dřeva před hranicí s Německem.
Konvalinkový sprcháč.
Cukroví tvořené s Kačenkou.
Její dětská pěna ve vaně...
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Zdálo se mi o plese, na kterém je Tereza, která nikdy nebyla 
mužem...

Opouštím vás... mužové,
přidávám se k růžové.

Chci mít krásné dlouhé vlasy,
namalovat si své řasy.
Čtyři něžné prstýnky,

sbohem, moje vzpomínky...
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Tereza
13. prosince 2013 v 14:25 | Tereza 
Divný název článku :) Jenže já ho ani jinak nazvat nemohla.
Co já se v té naší kantýně nedovím :)

Přisedla jsem si ke dvěma kolegům a dvěma kolegyním, kteří 
řešili jméno svého budoucího (hypotetického) potomka.
A pak Denisa řekla: "Já vždycky chtěla být Terezka! Ale to 
nikdy nebudu :("

Chtěla jsem jí říct, že já jo! :) Potěšilo mě to :)
A rozvinula se dlouhá diskuse o tomto jméně, na jejímž konci 
se všichni shodli, že je to jejich nejoblíbenější ženské jméno. 
Fakt jsem měla radost! :) A to ani netuší, že už tohle jméno 
používám několik let.

Tak snad tahle skutečnost, že mají to jméno tak rádi, jednou 
přispěje k tomu, že mi to tu v jeden hezký (ještě nevím který a
ani ho neplánuju) den roku 2014 všechno projde v pohodě :)

Říkám to pořád - tohle prokletí je darem :) Vezmeme-li to z 
těch lepších stránek.
Na druhou stranu je mi trochu líto, že tím zničím rozhodnutí 
mých rodičů o tom, jak se budu jmenovat a které bych ráda 
respektovala, neboť je to takový jejich odkaz do mého života. 
Ale tohle jméno si opravdu nechat nemůžu...
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Spíš nemám ještě dořešené neutrální jméno po tu přechodnou 
dobu (na 1-2 roky do operace). Protože Terezu si hned zvolit 
nesmím, naše úřady nám ho nepovolují (a řekla bych, že ani 
nikde jinde). Je to totiž vyloženě ženské jméno, které nemá 
mužskou podobu a já mohu mít jen neutrální. (A to celkem 
brzy, když budu chtít :) Andrejky nebo Nikoly to mají snažší. 
Ty mění jméno jen jednou a hned jsou ženami (pokud nechtějí
vyloženě to krásné ženské -ová v příjmení a nechávají si 
"Nováků", "Svobodů", "Hrubých"... ta čeština je stejně v 
tomhle úžasná, že i ve jménech a při skloňování rozlišuje ženy
a muže - ne jako Američani třeba). Ale já chci ženské 
jméno! :)
To znamená všechno měnit 2x v poměrně krátké době. Na 
druhou stranu je jedno, jestli mi ČEZ bude rok posílat 
složenky na Toma nebo na nějaké neutrální jméno, hlavně 
když je zaplatím a až budu Tereza, tak si změním konečně 
úplně všechno.
To jsou starosti :)

Dneska jsem se do toho trochu zapletla při vysvětlování své 
zvědavé kolegyni (která nic neví), zda se chci ještě někdy 
ženit a mít děti... Ptala se mě znovu, jenže ono se na tohle 
těžko odpovídá otevřeně zrovna teď :) Tak jsem jí zase 
ujistila, že ženit se už nemůžu a že ani nechci a děti že už taky
nebudu moct mít vlastní. Prý o mě přemýšlela při žehlení a 
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snažila se rozlousknout záhadu, proč se občan ČR nemůže 
oženit a dokonce to nemá povolené se ženit :))
Přitom je to tak jednoduché.

Tak jsem jí řekla, že se to včas dozví příští rok, možná v létě.
Řešila totiž to, jak jsem štíhlá. Na to jsem jí řekla, že chci 
zhubnout ještě 10 kg na 62 kg aspoň a že mi to pomalu i jde. 
Ona se zhrozila, že budu jak kostlivec :) Tak já to chci aspoň 
zkusit a zpevnit bříško a myslím, že bych mohla být ještě 
štíhlejší... "Copak jsi nějaká modelka?" říkala :)) Mám 177 
cm, takže modelkou nikdy nebudu. S touhle postavou už 
vůbec ne :/
Jestli chci v létě vyrazit s Anetkou (to je moje dlouholetá 
kamarádka - biologická žena z Moravy) ukazovat nohy v 
sukýnce, jak mi včera nabídla, že se takhle projdeme spolu, ať
s tím počítám :) a já tou krásnou představou ani nemohla 
usnout, tak se musím snažit :)

Chtěla bych všechno hned.
I vousy zničit.
Včera to byl týden po první proceduře v Laser klinik.
První a druhá procedura podle sestřičky je prý téměř stejná, co
se počtu impulsů, ceny i výsledku týče. Ale třetí a další už by 
měly být znát viditelněji... Tak honem! :) Není to tak, že hned 
po první proceduře máte úplně hladké tvářičky... pořád to tam 
je a pořád mám před sebou 7-8 dalších procedur, než budu 
úplně hotová :)
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Druhá procedura mě čeká odhadem nějak kolem 16.1.

Musíme projít hezky každý schůdek po schůdku. Nemůžeme 
žádný přeskočit...
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A mějte se rádi
16. prosince 2013 v 22:03 | Tereza 
"...a mějte se hlavně rádi!"
Tohle přání zní teď před Vánoci ze všech stran a od každého 
úplně všude.
Přemýšlím, proč má žena nechce mít ráda. Proč je to pro ní 
tak složité? Co bylo na mě tak strašného, když jsem jí 
nabízela, že když se vrátí, bude všechno jako dřív a bez 
Terezy.
Jsem ráda, že jsem se mohla vysvobodit. Ale když nad tím tak
přemýšlím, tak pořád nevím, proč se nevrátila. Nepřijde mi to 
vůbec logické. Že o tom ani jednou neuvažovala i kvůli Kátě, 
když vidí, jak moc by si to přála (ale ne výhradně jen kvůli ní 
- to bych ani nechtěla). Nechci to tu řešit, protože je to 
minulost, ale mám strach z jedné věci...
...neproběhla u ní totiž ještě "paradoxní fáze" rozchodu. (Tedy
moment, kdy já už budu nad věcí, nechci jí zpátky a kdy ona 
má naposledy zhodnotit minulost a zamyslet se nad návratem,
který já buď využiji nebo ne. Mám to být já, kdo se rozhodne, 
ale správně bych v této fázi už neměla mít vůbec zájem...)

Je to divné, protože každý rozchod má naprosto stejné fáze, 
jen různě intenzivní. Ale neexistuje rozchod bez těchto fází. A
tady žádná paradoxní ještě nenastala. Je pořád na začátku, je 
to pořád stejné, ještě se nepohnula ani o kousek. Pořád je v 
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Tobě ten nesmyslný boj proti mě. Ten zbytečný obranný 
postoj.
Ale já už nemůžu déle čekat. Navzdory lásce, kterou bych jí a 
Kačence dala. Navzdory všem názorům, že se jednou vrátí. 
Má tu svojí dubovou hlavu (jako já) a nevědomky volí cestu, 
která nemusí být za třicet čtyřicet let vůbec příjemná.

Mám kolem sebe spoustu milých přátel, kteří mi nahrazují 
téměř vše, co mi chybí. Kromě dcerky, kterou mi nemůže 
nahradit nikdy nikdo. Mám perfektní podmínky k tomu, 
abych šla tou správnou cestou a taky to dělám. Vůbec o tom 
nepochybuji. Jen se děsím momentu, kdy paradoxní fáze 
přijde. A jsem zvědavá kdy. Naštěstí má bývalá žena mě tak 
extrémně nemá ráda, že to vypadá na tuhle fázi tak kolem 80ti
:) Je fascinující, jak se někdo dokáže tak dlouho (už to je rok a
půl) zarytě držet na jednom místě a nepustit se. Kde se bere ta
energie?

Chtěla jsem se nad tím jen zamyslet, protože tenhle rozchod 
začíná mít trochu nestandardní průběh a vlastně mě zajímá, 
jak extrémně dlouho bude mé bývalé ženě ještě trvat, než se 
do paradoxní fáze dostane.

Každým dnem jsem proti tomu okamžiku ale silnější a 
silnější.
Protože jednou ten moment přijde a já už nebudu moct (a 
chtít) zpátky.
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A jsem moc ráda, že ta fáze ještě nepřišla. Fandím totiž Tereze
:)
Ta o dceru nikdy nepřijde... ať je kýmkoliv. Takže teď už 
nemá co ztratit.

Dnes mě potěšila Nikča. Neřekla bych do ní, že jí bude tolik 
zajímat přeměna :) Nikdy jsme o tom moc nemluvily, nechtěla
jsem jí to vnucovat, ale po roce se najednou začala vyptávat. 
Zítra chce půjčit ten můj oblíbený světle červený lak, co jsem 
měla na nehtíkách, když jsem jela za Andrejkou a mám ho tu i
na fotkách - hrozně se jí líbil :) A naočkovala jsem jí, aby se 
zaregistrovala na votocvohoz.cz, kde mi ukazovala tak krásná 
trička, co si chce objednat. A ty úzké kalhoty! Líbí se mi, když
to spolu probíráme a má strach, že jí vyfouknu všechny hezké 
věci, až spolu půjdeme jednou nakupovat (jako dvě ségry - 
ona samozřejmě ta hezčí :) Navíc je tak ženská! Postavou, 
pohyby, chůzí, mluvením, gesty, názory, účesem...) :) Známe 
se už 4 roky a vždycky jsme o sobě věděly všechno. Je 
neuvěřitelná úleva, když před někým nemusím nic skrývat.
Zítra se chystám do kina (poprvé po 10 letech!) na Hobita a 
původně jsem měla jít sama, ale s ní je sranda a nemůžou se 
nám vždycky pusy zastavit, tak jdeme spolu. Bere s sebou 
ještě staršího bráchu. No problem :) Hrozně se těším, jak se na
tři hodiny vypnu od všech starostí tohoto světa. Mám ráda 
pohádky :)
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Dostala jsem od Adélky (MtF) nejkrásnější pilníček na nehty, 
jaký jsem kdy viděla! I s mým jménem!

To je fantazie tohle! Jsem v sedmém nebi :)
Chcete taky personalizovaný pilníček? :) Tak mi napište ;)

Tak a z toho sedmého nebe rovnou na zem. Jdu se připojit k
PC v práci a dodělat to, co jsem dnes nestihla, i když bych už

mnohem radši vklouzla do peřinky :/

Stojíš nad kuchyňským stolem s očima zasněnýma.
Skláníš se nad vanou s prádlem a díváš se do dálky, než se oči
stačí zastavit na pocákaných dlaždičkách.
Klečíš - ne v písku, vůbec ne v trávě - o mechu nemluvě a 
stíráš stopy mizejícího dne z nového linolea.
Sníš na cestě z nákupu do lékárny o starých toulavých 
kanadách.
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Hladíš dlaní záhyby běloučkých plínek.
Prázdná hlava ti napovídá, co zítra uvařit.
Co zítra uvařit?
Rozdáváš po kolíčku vypraným ponožkám, kapesníkům.
Mžouráš přes napnuté šňůry do sluníčka jako tenkrát přes 
pichlavé větve borovic.
Navlékáš nitě do jehly.
Pouštíš rádio.
Vaříš kávu.
Zašíváš.
Usmíváš se na vyprané montérky, na umyté nádobí, na 
opuštěnou kytaru v rohu pokoje, na kamarády čekající na vlak
- to taky znáš.
Usmíváš se na šťastnou dvojici z fotky v rámečku a na 
postýlku plnou bílých volánků a růžových faldíků.
Čas se na chvíli zastavil…
Včera, dnes, zítra, za rok, za pět let…
Usínáš a usmíváš se své vzpomínce na budoucnost.

(Zdroj: http://nini.wz.cz/)
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Kouzelný prsten
17. prosince 2013 v 23:11 | Tereza 
Přišla jsem nadšená z kina, ve kterém jsem byla po 10 letech. 
A byl to moc hezký zážitek!

V souvislosti s tím kouzelným dějem jsem si ale něco 
uvědomila...

Co byste (MtF holky) dělaly, kdybyste měly kouzelný 
prsten, díky kterému byste byly po navlečení na prst 
neviditelné?
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Zaradovaly jste se, že si konečně můžete užít své ženskosti do
sytosti?
Převlékaly byste se dál do ženských šatů a chodily tak po 
městě neviditelné mezi lidmi?
Pokračovaly byste v přeměně až do úplně posledního bodu a 
potom?
Byl by vám takový prsten k něčemu?

Mě ne.

Jako Tereza mívám (většinou zbytečně) strach ze společnosti, 
bojím se pohledů, narážek cizích lidí, ponižování a setkání s 
lidmi, kteří nám sráží sebevědomí. A přesto bych se nechtěla 
krásně žensky obléknout, namalovat, učesat dlouhé vlásky a 
jít ven neviditelná. Co bych z toho měla? Já chci jít ven 
viditelná!
Přesně, jak mi říkala Anetka, když jsem jí psala o mém 
nenápadném laku na nehty: "Vždyť důvod, proč si je 
lakujeme barevně, je právě ten, aby byly vidět!".

To co potřebujeme, jste VY.
Společnost.
Okolí.
Vy všichni, koho denně potkáváme, aniž byste o tom věděli. S
kým přicházíme denně do styku při běžných činnostech.

Prosinec 2013 - Kouzelný prsten 734



Potřebujeme vědět, že jsme ženy. Potřebujeme být 
identifikovány jako ženy. Ne se skrývat.

Ačkoli nejsem žádná exhibicionistka, netěšil by mě život "ve 
skrýši".
Nechci se nikomu vnucovat a říkat: "Koukej, já jsem byla 
muž a teď jsem žena." Tak přesně tohle nechci.
Za prvé jsme ženy a vždycky jsme jimi i byly a za druhé 
pokud už jednou ženami jsme, jiná minulost pro nás 
neexistuje. Jediné přijatelné řešení v očích společnosti je: být 
ženou. (Ne mužem, který se ženou stal.)

Je zvláštní, jak něco, čeho se tak bojíme, vlastně 
potřebujeme...

Nai súlë súyuva lannilyannar
(Nechť se vítr opře do vašich plachet)
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Žitava v prosinci
18. prosince 2013 v 21:22 | Tereza 

Až na vrcholcích hor Lužických,
jen úplně tam nahoře,

snáší se vločky velké jako dlaně,
chtěla bych je všechny pochytat

a potom lehnout si na ně,
ale jedu dál tou cestou klikatou,

z bílých plání jsou zas černé,
zasahována blesky protijedoucích reflektorů,

a měsícem zamotaným v oblacích,
za vznešených pohledů fascinovaných srn,

královen zdejších hlubokých hvozdů,
kloužu dolů do údolí,

tam kde žitavští na malebném náměstí
před domy v duchu českého baroka

rozbalují své voňavé vánoční stánky,
své sváteční noty na pódiu,

a srdce -
- jeden druhému...

Přijela jsem si pro úsměv tam,
kde ho dostanu vždycky.
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To už dávno nejsou jen cesty pro šampóny...

Pokaždé, když jdu po tom náměstí, si nadšeně představím, jak
tu budu chodit za rok za dva...
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Společensky akceptovatelnější
19. prosince 2013 v 22:03 | Tereza 
Dnes ráno jsem vstala a nemusela jsem se skoro holit :) 
Zůstávaly mi v dlaních úplně samy kraťoučké zbytky vousků 
a tak kráááásně vypadávají ještě teď, když přes ně přejedu 
nehty! Je to přesně 14 dní od první procedury laseru. Mám z 
toho strašnou radost. Přestala jsem dobíjet strojek každý den, 
protože mi holení zabere třetinu původního času. A takhle by 
to mělo vydržet asi do poloviny ledna, kdy začne růst další 
dávka těch potvor :) To bude ten nejlepší okamžik pro druhou 
návštěvu mé milé depilační sestřičky v Praze :)

Během cesty do práce mě napadla jedna věc.
Pokud máme strach, že se něco nepodaří, že nebudeme 
vypadat tak, jak bychom chtěly, abychom byly 100% 
identifikovány jako ženy, pak i přesto chci dosáhnout toho, po
čem tak toužím. Protože mnohem radši budu žít s ženským 
jménem v občance a připomínat aspoň vzdáleně ženu, 
která se bude v nejhorším případě oblékat jako muž, což 
je společensky akceptovatelnější, než kdybych zůstala 
mužem a oblékala se jako žena.

Samozřejmě se nechci oblékat jako muž, ale pořád je to 
schůdnější než stav, který je teď...
I ta nejhorší varianta, kdy ale budu ženou, je lepší, než zůstat 
mužem a denně se trápit, proč tou ženou nemůžu sakra být...?
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Zjistila jsem, že s přeměnou souvisí tolik věcí... není to jen 
změna vzhledu, změna chůze, změna způsobu komunikace, 
která je melodičtější, zvučnější, barevnější (jako celý ženský 
svět), ale jde o změnu myšlení... vyskočení z léta zažitých 
mužských rituálů, které nejsou najednou potřeba.
Ne, jako žena opravdu nepůjdu o půlnoci městem sama. 
Neohnu se v sukni pro klíče spadlé na zem, ale pokrčím se. 
Nemusím pouštět jiné ženy první do dveří - to vypadá asi 
divně :). A spoustu dalších činností, které muži a ženy dělají 
odlišně... Ale to mi problém dělat nebude. Na to se moc těším.

Na Evropě 2 jsem nedávno zaslechla, jak čtou žebříček věcí, 
které se mužům nelíbí na ženách. (Byl tam i žebříček opačný, 
ale ten jsem neslyšela vůbec). Poslední 4 věci jsem prošvihla, 
ale vyhlášení prvního místa ne.
To nejhorší, co muži považují za vrchol nechutnosti na ženě 
je, když si žena ve společnosti hlasitě vrátí nudli zpátky do 
nosu, říhne si nebo si odplivne! :) Fuuuuj. Řekla bych, že je to
proto, že jsou to vyloženě neženské činnosti. Když si taková 
jemná půvabná blondýnka s kouzelnou tvářičkou pěkně 
zhluboka odplivne, to nikdo nečeká :) Zajímavé ale je, že 
mužům se to toleruje, i když je to taky hnusné. Já bych k tomu
ale chtěla říct, že stejně hnusné mi přijde, když si hezká žena 
zapálí cigaretu. Není na tom nic ženského. Degraduje to její 
ženskost. Ten zápach a kouř kolem ní...
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Těším se.
Strašně se těším.
Na rok 2014.
Konečně něco pozitivního...
To bude moooc zajímavý rok :)
Přála bych si, aby všechno dopadlo tak, jak chci.
A všechno si to tu zapíšu. Každý ten krůček, kdy se budu 
měnit... kdy se bude měnit úplně všecko... kromě mě uvnitř, 
kde jako jediná zůstanu pořád stejná.

Začínám být z té předvánoční atmosféry, kdy se každý 
objímá, každý někomu říká, jako ho má rád a kde jsou rodiny 
pohromadě, trošku naměkko. A proto si dám v sobotu k 
snídani vajíčka na tvrdo a z těch co zbydou upeču vánočku :)
Spolu s Anetkou. Akorát každá na na jiné straně naší země... 
to mi ale vůbec nevadí. Nejde tu o kilometry.
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Moje vlasy
20. prosince 2013 v 21:19 | Tereza 
Ráno za mnou přišel obchoďák jedné firmy, která se k nám 
chce dostat. Normálně se pozval a to hned na 7:30, z čehož 
jsem nebyla nadšená, protože s ním je to vždycky na dlouho 
(ale byl výjimečně stručný :). Všichni v tuhle předvánoční 
dobu řeší jen přání a dárečky, nálada je uvolněnější, ale on 
měl pro mě "řešení problému ve výrobě"... :/ No tak jooo. Já 
už stejně měla sváteční náladu a jednoho horlivce zvládnu :) 
Ale proč o tom mluvím - on si poručil kávu.
Tak jsem běžela za naší personalistkou a její pomocnicí (ženy 
ve věku 40 a 55), co obvykle kávu pro návštěvy připravují a 
poprosila je, jestli by jí nemohly připravit.
Jenže jak jsem tam vkročila, hned se na mě sesypaly: "Vy 
máte nějaké jiné vlasy, žejo? My už jsme si tuhle u oběda 
říkaly, že jste nějaký jiný..."
Tak jsem se usmála, pohladila jsem si vlásky a říkám: "Vy 
ženy jste ale všímavé :) Ano, mám nějaké jiné vlasy. A to není
jediná změna, která přijde!" :)) (Zase ta moje provokace.) 
(Moje vlasy jsou teď totiž lesklé, bez šedin a krásně tmavě 
hnědé - skoro černé - ale bohužel ještě krátké :( ).
Paní personalistka se usmála a hned se toho chytla: "Cooo? 
Jaká změna ještě? Vy si snad necháte zvětšit prsa nebo co?" :)
Tak na tohle už jsem nereagovala, jen jsem se usmívala a 
zmizela :)
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Ano, to jsou všímavé ženy. Tyhle detaily muži nevidí. Ale ony
se nezeptají hned. Baví se o tom mezi sebou, řeší to a teprve 
při nějaké vhodné příležitosti se narovinu zeptají :)

Líbí se mi, že má milá kolegyňka už všechno ví. Před týdnem 
přišla do práce a vlasy měla moc hezky nabarvené kaštanově 
hnědou a krásně se leskly. Tak jsem jí hned po ránu vpálila: 
"Ty máš nějaké pěkné vlasy, to je nová barva ne?" :) Měla jí 
fakt úžasnou a dva dny potom jí obdivovaly ještě kolegyně. 
Tak jsme si popovídaly o barvě :) Už neřeší, proč jí nechávám
na stole vzkazy, že někdo volal, psané holčičím písmem nebo 
proč si všímám jejích vlasů, nehtů, kozaček, triček - 
mimochodem velmi vkusných :) Už nemusím nic skrývat a to,
že si toho všímají i ostatní kolegyně v kanceláři je mi jedno. 
Pak za mnou přijdou a řeší se mnou zase jejich vlasy :) 
Dneska mi druhá kolegyně vyprávěla o tom, co by 
potřebovala sehnat na dobarvení odrostů - taková jako 
"řasenka" na vlasy, co kdysi prodával Avon. A třetí kolegyně 
mi ukazovala, jaký olej používá po umytí vlasů - arganový a 
že je fakt perfektní, protože ty vlasy jsou po něm hladké a 
lesklé. Ona má taky moc hezké vlasy :) Připadám si ohromně 
důležitě. Jako nějaká odbornice přes vlasovou kosmetiku :) 
Poslední dobou mi přes e-shop píší slečny a paní o rady, který 
přípravek by byl zrovna na jejich vlasy nejlepší. Jedna je má 
moc lehké, druhá zase tvrdé, třetí moc zkroucené a ta co je má
od přírody rovné, je zase chce zvlnit a naopak :) Takže už 
přestávám být jen prodejkyně a začínám být taky expertka, 
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protože mě to nutí hledat, pátrát, vzdělávat se a je to docela 
věda :) Jenže mě to moc baví!

Bude to legrace, až jednou v práci všem docvakne, proč jsem 
právě taková... že všechno mělo svůj význam. Jejich přijetí se 
vůbec nebojím. Byly by schopné to akceptovat klidně teď 
hned. Ale viděla jsem obrázky spousty holek v den, kdy si 
vzaly svou první pilulku - vypadaly tak mužně (některé si 
nechávaly ještě i vousy!) a pak během roku tak rozkvetly! 
Takže si myslím, že nemusím spěchat... že to tak jako tak 
přijde. I když bych samozřejmě chtěla všechno hned.

Je pátek, přede mnou dva týdny volna. Od října jsem si 
udělala po tak dlouhé době konečně svůj oblíbený čaj s 
medem a citrónem. Ten, co jsem si dělávala denně. Sedím u 
pohádky o hloupém Honzovi a těším se, až se k ní zachumlám
na matračku, co tu mám na zemi místo gauče. Co mi chybí? :)

Včera mi kolega (co má ženu a dvě malé děti) řekl, jak mi 
závidí. Že mám dva týdny volna, kdy si můžu dělat, co chci a 
nemusím nic, co nechci :) Že když chci někam odjet, tak 
odjedu. Když si chci zahrát hru na počítači, tak si jí zahraju. 
Nikdo mi nic neříká, sama si rozhoduji o tom, co sním, co 
udělám, kam půjdu.
Je potřeba na všem špatném najít to dobré a vzít si to.
Nebyla jsem zvyklá myslet na sebe...
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Musím se ještě pochlubit.
Dostala jsem od Anetky dárek. Teda ty dárečky nakonec byly 
čtyři :) Ale mám tu sto chutí udělat normální recenzi, jakou 
dělají holky na svém blogu, když si koupí třeba novou rtěnku. 
(Pardon, to se ale fakt nedalo vydržet nechat si je až pod 
stromeček - který navíc ještě nemám :)
Mám naprosto úžasný lesk na rty z Oriflame, který tak krásně 
voní a drží na rtech! Musím se pořád koukat do zrcadla :) A 
vůni Playboy Play It Sexy... tak teď mám přilepné navoněné 
zápěstí u nosu a nemůžu ho odlepit :)) Takhle chci vonět v 
lednu u Hanky, takhle chci vonět v Laser klinik a takhle už 
chci vonět do konce svého života... Už žádné klučičí dárečky 
prosím! :) A Tobě Anetko děkuju! Vy mě holky tak 
rozmazlujete!!! :*
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Nikoho nezajímám (naštěstí)
21. prosince 2013 v 16:53 | Tereza 
Vypadalo mi strašně moc vousků! Je večer, ale má tvář 
vypadá, jako bych se právě oholila. Dokonce ještě lépe! :) 
Jsou tam takové "ostrůvky", kde vypadaly skoro všechny a 
třeba pod nosem stačí přejet nehtem a většina je pryč! To mě 
samozřejmě hned přivedlo na myšlenku se dnes večer jít projít
hezky v kozačkách a v sukýnce, protože nemusím složitě 
maskovat vousy - dám přes ten zbytek jen trošičku make-upu 
a je to :) A navíc do těch kozaček co mám nenacpu nohavice u
kalhot - můžu je nosit jen k sukni (takže to chce koupit ještě 
jedny :)
Vůbec mi nerostou chloupky na nohách! Nechápu proč :) Je 
to přes měsíc, co jsem si je naposledy škubala a jsou tak slabé 
a řídké, že to u mě neznám. Dokonce si pamatuji loňské léto, 
že už po týdnu depilace jsem si je musela znovu vytrhat. 
Přitom ještě žádné hormony neberu :) Ráda bych věřila tomu, 
že je to psychikou, ale tomu nevěřím. Takže teď mám právě 
čerstvě úplně hlaďoučké voňavoučké nožky, které přímo svádí
k tomu projít se v sukni, i když je venku kolem nuly...

Dnes ve městě, kam jsem vyrazila né jako Tereza, protože 
jsem ještě pořád soudná a čekám, až budu ženštější, mi došlo, 
že opravdu nikoho nezajímám... :) Pokud jsem identifikovaná 
jako muž a vypadám jako muž, pak je jasné, že nikoho 
nezajímám. Ti lidé mě naprosto ignorují. Což mám ráda. Měla
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jsem jen lehce namalované oči s dlouhými řasami a lesk na 
rtech od Anetky... na který mi zíral jeden prodavač (a mě se to
strašně líbilo, protože ač jsem měla na sobě klučičí věci, líbila
jsem se v tvářičce sama sobě a představovala si, jak to bude 
krásné, až budu mít navíc i dlouhé vlásky!)

Asi bych kdekoho zajímala, kdybych byla muž a 
identifikována jako muž v dámském. To bych tedy opravdu 
nechtěla. Ale došlo mi, že vypadáme-li jako ženy, pak jsme 
také tak identifikovány a tím pádem opravdu nikoho 
nezajímáme. Jde o tu míru ženskosti, kdy okolí nemá 
pochybnosti. No jo, ale kde je ta hranice? :) Já bez hormonů 
zatím... snažím se co můžu ze sebe tu ženu vytvořit, ale jsem 
dostatečně ženská?
To bohužel nemůžu posoudit, protože samu sebe nedokážu 
porovnat. Kdybych si byla jistá tím, jak žensky vypadám, tak 
bych nic neřešila. (Ale kdy tohle přestanu řešit? :) Kdy 
nastane ten okamžik? Najednou tu prostě bude! A to bude 
začátek mého "full time"). Nemůžu si ale myslet, že jsem 
snadno identifikovatelná jako žena, když jsem ještě nezačala 
ani s hormony! A přesto jdu ven jako Tereza a jedu do 
východních Čech za Andrejkou jako Tereza... nechápu, kde se
ve mě bere odvaha. Zrovna ve mě, když se tak bojím lidí i 
jako Tom...
...to je ta touha! Ta obrovská touha po těch chvilkách, po 
životě, na který myslím denně! Ta mě vždycky "vykopne" z 
bytu a Terezo dělej jdi! Čím víckrát půjdeš ven, tím víc budeš 
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zjišťovat, že NIKOHO NEZAJÍMÁŠ! A pak se tedy nemáš 
čeho bát...
Snad to tak je :)

(107)

Chystám se ven na večerní procházku...
Tak takhle nějak bych možná mohla jet v lednu k Hance? :)
Ale tady jsem nenamalovaná! To se vždycky cítím strašně a

nelíbím se sama sobě :/
(Málokdy se líbím sama sobě, ale doufám, že se to postupem

času změní,
až budu vypadat víc žensky...)

A tu šálu vyměním během pár dnů za hezčí...
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Pošahaná planeta
21. prosince 2013 v 19:33 | Tereza 
Včera jsem stála ve frontě na poště a četla si v mobilu noviny. 
Byl tam článek o tom, jak v Ugandě schválili 
nejkontroverznější zákon na světě o tom, že homosexualita je 
trestná a každý homosexuál půjde sedět na doživotí. (No 
chápeš to Káťo?)

Uganda: doživotí pro homosexuály. Popravy neprošly.
Potrestán bude také ten, kdo homosexuála nenahlásí!
Bože!!! To je hrůza!
Obama prohlásil, že ten zákon je odporný!
A já prohlašuju, že vláda Ugandy je banda pošahanců!
Nemůžu tomu ani uvěřit, tak jsem to sem musela napsat.
Některé země na světě se stále vrací zpátky...
Žijeme v domnění, že svět je čím dál víc tolerantnější a ono je
to jen naše přání :/
Naštěstí nežijeme v Ugandě, někomu je Uganda ukradená, ale
mě ne. I tam žijí lidé jako my.

Už v dubnu se pokusili uzákonit zákaz nošení minisukní.
"Ženy na ulicích vypadají jako nahé a rozptylují řidiče, kteří 
mohou způsobit dopravní nehodu," zněl velmi racionální 
důvod.
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Necháváme vrahy po pěti deseti letech vyklouznout z vězení, 
necháváme feťáky přepadávat naše děti, necháváme zloděje 
aut ničit majetky, na které některé rodiny šetří celý život...
...ale homosexuálové se nám nelíbí, tak je šoupnem na 
doživotí. Oni se totiž nebudou tak bránit...

Tahle planeta je CELÁ POŠAHANÁ! :)))

Kdo vymyslel silnice, kde tak blízko vedle sebe jezdí auta a
pak se diví, že se srazila?

Proč stále produkujeme nová a nová auta a jsme závislí na
ropě, která jednou dojde?

Kdo vymyslel, že třetinu života strávíme v práci místo toho,
abychom se věnovali rodině, dětem, přírodě?

Kdy to asi tak máme dělat, když další třetinu prospíme?
Nežijeme, abychom pracovali, ale pracujeme, abychom

(pře)žili.
Kdo vymyslel, že 80% bohatství této planety vlastní 20%

obyvatel,
zatímco o zbylých 20% bohatství se dělí zbývajících 80%?

(Paretův princip)
Kdo vymyslel, že ženy budou nosit sukně a muž za to bude

posměchem?
Proč se naše planeta zamořuje místo toho, abychom jí

očišťovali a mohli jsme tu dobře dýchat,
včetně našich budoucích generací, které tím automaticky

posíláme do záhuby?
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Každý rok umírá v Británii 111 tisíc kuřáků v důsledku svého
zlozvyku, tj. 300 Britů denně!

Kouření zabije 5x více lidí, než je počet lidí zabitých
dohromady následkem dopravních nehod,

vražd, neúmyslným zabitím, sebevražd, předávkováním
drogami a AIDS!

Proč máme jednu trubici na dýchání i na jídlo a pak se divíme,
že se dávíme?

Nemá snad mít v přírodě všechno smysl? Tak proč jsou tu
tedy klíšťata?

Proč jsou země, ve kterých nesmí žena ani řídit auto?
Natož pracovat ve svobodně zvoleném povolání? Volit?

Mluvit? Může prosím ještě vůbec dýchat???
Proč se každý den za něčím honíme, když tahle planeta za pár

miliónů let N E B U D E !?

Everything Is Wrong.

Máme jedinečnou šanci tu být právě teď a cítit paprsky
slunce, které taky jednou vyhasne.

Smysl života je přeci takový, jaký mu dáme my sami...

V příštím životě chci být na jiné planetě...
(Klidně jako blondýna! :)

Díky.

Protože z téhle se bohužel odletět nedá. :/
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Anna, Rain a Ellie (nové přeměny)
22. prosince 2013 v 13:08 | Tereza |  Přeměny 
Dnes mám hrozně dobrou náladu! :) Taková ta moje euforie.
Nemůžu se totiž vynadívat toho, jak mizí mé vousky. Mám 
teď tvářičku hladkou bez nich - bez těch tvrdých tlustých 
černých ošklivých vousů a vypadám, jakobych měla na sobě 
make-up - ale já ho nemám!!!!!!
Pod nosem není skoro nic a jsem z toho úplně v šoku :) 
(příjemném)
Ještě to nevypadalo úplně všechno, takže jsem ty zbytky 
ostrůvků ráno během dvou minut oholila do hladka a užívám 
si ten krásný výsledek. To bude taková krása, až tam žádný 
nebude!

Do tří týdnů by měly začít růst ty, u nichž se nezničila cibulka,
ale ty hned přijedu do Prahy zase zničit :)

Tak a teď sem musím dát tři nová transition videa, protože 
jsou úplně nová a líbí se mi :)

O Anně z Rakouska už jsem psala v článku 28.6.2012, ale teď
aktualizovala své video, ve kterém je více klučičích fotek 
(opět jedna jako voják) a hlavně je tam moc hezky vidět ten 
posun, protože tam vložila titulky s uvedením, ve které části 
přeměny se zrovna nachází - včetně holčičích fotek z části 
před hormonální terapií - i když už na nich vypadá tak dobře! 
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Postupně tam jsou fotky po 3, 6 a 12 měsících (to už je po 
HRT i po operaci) a po 1,5 roce... Ačkoli ona byla hezká a 
jemná už jako kluk... Moc hezky tam je vidět, jak má pořád 
delší a delší vlásky... a pořád rostou a rostou :)

A na konci videa - překvápko :) (Malý pozdrav v angličtině - 
to abysme si mohli krásně poslechnout její hlásek!)
Jééééé! :)

Teď si říká Siana a tady je její VIDEO.
Zdravím tímto naší jižní sousedku :)
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Tyto poslední fotky jsou aktuální ze současnosti.
A těší mě, že ty vlasy rostou fakt rychle! :)
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Rain, USA
Moc se mi líbí ta změna. Ta touha po změně. Nemusíme být
modelky, abychom byly šťastné, protože důležité je, že jsme

ženami.
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Ellie, Atlanta (USA), 25 let
Já nevím :) To je prostě krása, že mám podezření, že je to
fejk :) Viděla jsem už pár videí, kde si z toho dělaly holky

srandu, ale tady prostě nevím :) Nerada bych jí zase
ubližovala, třeba je to jedna z nejpovedenějších přeměn, ale

když ona nemá ve videu své klučičí fotky...
To nevadí - stejně je to hezká holka! :)

A víte co? :) Já si s ní prostě popovídám a je to :) Ať na to 
přijdu :))

Aspoň se dozvím, jaká je předvánoční nálada v Atlantě :)

-------------
Druhý den:
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Tak Ellie je moc fajn. :) Včera jsme spolu asi půl hodinky 
povídaly na chatu na FB. Říkala mi, že se jí můžu zeptat na 
cokoliv ohledně hormonů. Samozřejmě mě zajímalo, jestli je 
po operaci, kolik v USA stojí a taky kolik stojí hormony. 
Připojila jsem i opětovnou prosbu o klučičí fotku z dřívějška. 
Na to mi odpověděla, že se po starých fotkách podívá později,
ale že vypadala podobně. Po operaci není, protože je moc 
drahá (to říkají všechny Američanky, takže si jí nemůžou 
dovolit), ale kolik stojí neví. A hormony bere v pilulkách (ne 
injekčně) a zadarmo taky nejsou, ale cenu jsem z ní nedostala.
Jen to, že je bere už 16 měsíců.
Zajímalo jí, že v Čechách máme ženská a mužská příjmení, 
což nám vlastně komplikuje (ale současně obohacuje) život, 
protože pokud mám teď mužské příjmení, je to problém a 
proto usilujeme o změnu, která na to ženské může přejít až po 
operaci (která je u nás zdarma).
Takže žádný důkaz o věrohodnosti toho videa nemám :) Ani 
na jejím FB profilu není žádná zmínka (ale to zase chápu, 
protože nikdo nechce být spojován s minulostí). Uvidíme, co 
Tereza vypátrá! :D On mi to pátrání taky trošku komplikuje 
časový posun :/ Tady den, tam noc, tam noc, tady den :) Kdo 
to má pořád počítat? :D
Než jsem šla spát, tak mi popřála, aby na mé straně planety 
bylo vše vpořádku :D
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Cukroví
22. prosince 2013 v 17:01 | Tereza 
Šla jsem pro citróny na čaj s medem z čerstvého zázvoru, 
který si chci udělat. Tu chuť totiž miluju.
No a ve dveřích na mě hned vybafne sousedka: "Jééé to jsem 
ráda, že vás vidím! Počkejte chviličku!" :)
A poslala dceru hledat talíř.
Bylo mi jasné, že mi chce dát zase cukroví, protože to 
předloňské, které jsme od ní dostali ještě já i s manželkou, 
bylo naprosto bezkonkurenční. Ale dcerka nemohla talíř najít, 
tak jsem řekla, že jdu pro citróny a hned budu zpátky.

Když jsem se vracela, tak na mě vybafla podruhé, vrazila mi 
do ruky talíř asi s 20 druhy (od každého kousíček), strašně 
krásně to vypadá (a chutná :)) a říká: "Tady máte něco od nás. 
Štastné a veselé." A hned další věta: "Nemáte nějaké tmavší 
vlasy?" :))) Tyyyjo ta všímavost žen mě fascinuje! :)
Tak to jsem se usmála ještě víc, byla jsem šťastná, jak si toho 
zase někdo všiml (protože se mi to moc líbí) a říkám jí: "Vy 
ženy jste ale všímavé!" :) Moje oblíbená odpověď na tohle.
Už jsem to víc nerozváděla. Ale stejně je to hezké, jak jí stačí 
pár vteřin na to, aby okamžitě poznala tu změnu.
Ani se nedivím, že má milá kolegyňka poznala, že mám lehce 
namalované oči (podle mě skoro nenápadně). Nebo 
personalistka, že mám jiné vlasy. Je mi to moc příjemné, 
protože i když nevypadám jako žena, vidí první změnu.
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Jsem zvědavá, co budou říkat na ty další! :D

A já si jdu uvařit ten zázvorový čaj a zabalit dětičkám 
dárečky.

A ještě - můj dnešní pokus :)
(Slíbila jsem Adélce fotku ;)
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Nicole - Love story
23. prosince 2013 v 8:47 | Tereza |  Přeměny 
Já za to nemůžu, že mi ta videa o přeměnách sama létají na 
obrazovku a neměla jsem v úmyslu dnes ráno strávit 15 minut
nad přidáním tohoto, ale když ono se něčím liší... a co se liší, 
to mám ráda a toho si také lidé víc všímají :)

Nicole se kdysi snažila vypadat tak nejvíc mužně, jak jen 
dovede. Pak to ale "prasklo" (nikdy to nejde věčně... nejde... 
prostě nejde, i když se snažíte, dusíte, mučíte...) a vykvetla v 
krásnou slečnu... To je ale příběh jen první poloviny toho 
videa. Druhá polovina je o tom, jak se na chatu poznala s 
Danielem, jak jí v červenci 2012 pozval poprvé na rande a... 
ano, tohle je skutečné Love Story z Ameriky! :) Nakonec se v 
dubnu 2013 vzali!!! :)
Já si z toho nechci dělat legraci, mě se to totiž líbí, i když 
románky Daniely Steelové nemusím. Tady jde o to, jak 
můžeme žít plnohodnotný život a aniž bychom to čekali nebo 
si to dokonce dokázali představit, tak se může někdo objevit a
změnit nám ho. A musím říct, že jako nevěsta je Nicole fakt 
krásná... a Daniel je sympaťák :)
A moc se mi líbí, jak u jedné fotky, kde má opravdu velká 
ramena píše: "Našla jsem někoho, kdo mě miluje i s mými 
tvary a velikostí."
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Původně tady měl být konec článku :)

Jenže...Tereza je holka zvědavá a koukla se, jestli tam Nicole 
nemá ještě nějaká videa.
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A představte si, že jo! :)
Tohle video o přeměně zakončené svatbou bylo nahráno v 
březnu 2013. A náhoda tomu chtěla, abych se dnes ráno 
probudila a podívala se na její profil na youtube, protože 
zrovna po tak dlouhé době nahrála další dvě videa. (Asi tak 
před 5 hodinami, takže jsem jedna z prvních, co je vidí).
Pobavila mě! :)

V prvním videu jí její manžel líčí (jmenuje se to My Husband 
Does My Makeup, kdybyste to chtěl někdo vidět, ale trvá to 
15 minut) a ve druhém videu si to vyměnili! :) Takže Nicol 
líčí Daniela a udělá z něj pěknou kočku - koukněte:

Je vidět, že jsou pořád spolu a daří se jim :)

Prosinec 2013 - Nicole - Love story 763

http://www.youtube.com/watch?v=-YYcMdYnqeE
http://www.youtube.com/watch?v=-YYcMdYnqeE
http://youtu.be/gTvMB-oD4EE


Mám z vás radost, broučkové ;)
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Poslední zima
23. prosince 2013 v 21:54 | Tereza |  Básničky 
Mám radost.
Z maličkostí.
Že nemusím řešit absolutní dokonalost odlíčení mých očí, že 
si můžu nechat přiléhavé kalhoty celý den i venku, že mám 
krásně nalakované nehty, že jsem si dnes koupila dvě krásná 
nová trička, která tak úžasně padnou k těm úzkým riflím, že si
můžu prostě dělat co chci a když jsem byla teď venku 
vyprovodit Nikču k MHD (dlouholetá kamarádka - biologická
žena - které jsem opravovala netbook, která všechno ví, ale 
neřeší - půjčila jsem jí svůj světle červený lak a nadchlo mě 
její nadšení, stejně jaké jí to mé! :), cítila jsem, že už brzo 
přijde okamžik, kdy se to najednou překlopí tam, kam má a 
nebudu to řešit ani já. Najednou stávají se mi lidé víc ukradení
a když je řeším, říkám si: Nikoho nezajímám! Nikoho 
nezajímám! A ono to funguje.
Nikoho nezajímám, pokud jsem snadno identifikovatelná. 
Čím ženštější, tím větší mají obě strany klid...

Mám radost, protože mé vousky na horním rtu jsou zcela 
vypadané! Mám tam tak hladkou tvář, že jsem to ještě nikdy 
nezažila! Nemůžu tomu uvěřit. Hladím si tvář a není tam nic 
drsného. Ta hladkost! Připadám si jako ve snu, který se plní a 
ze kterého se nechci nikdy probudit. A ani se nikdy 
neprobudím. Protože z reality se probudit nedá!
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Fascinována hladkostí svých tváří hledím na sebe do zrcadla a
přeji si, abych co nejdřív byla krásná aspoň o maličko víc, než
teď. Jen o trošičku více té ženskosti prosím! Jen o trošičku, 
abych mohla jít v klidu ven a nebát se. Aby ze mě mohla 
konečně spadnout všechna ta tíž za ty roky a aby se mohly 
zahojit všechny ty jizvy po pokusech o přetváření se v co 
nejmužnějšího muže. A ono to nešlo a nešlo... protože to ani 
jít nemohlo. My jsme ženy. Proto je v sobě nikdy nemůžeme 
zabít!

Sním si o Štědrém dnu, ve kterém si budu moct obléct to, co 
většina z vás (dívek a žen) - nějaké hezké šaty... jak vám 
závidím!!! A přeci si tu přestavu zítra tak trošku splním, 
protože chci být taky krásná...
Chci přestat jako muž už existovat. Uvolnit si konečně místo 
v mužské části skříně, přepsat všechny údaje v nejrůznějších 
internetových profilech, kde se nás pořád neustále ptají 
"male" nebo "female" a přitom jde třeba jen o stránku, kde se 
dá stáhnout zvonění do mobilu... Nevěřila bych, že na 
některých stránkách může být změna pohlaví tak těžkým 
úkolem. Jakoby s tím někteří programátoři ani nepočítali! A 
na některých stránkách to dokonce NEJDE! :/

Zametám všechny mé stopy minulosti, ty klučičí, které se mi 
do života pořád jen nuceně pletou a teď, kdy mám tolik volna,
ve kterém si nemusím hrát na Toma, Tereza rozkvétá, vylézá a
nemůže a nechce jít zpátky. Ještě nenastal ten den, kdy všem 
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řeknu, už mi říkejte Terezo... a můžu spálit všechny Tomovy 
věci... ale je snad ten den už blízko... Jednou se tomu strachu 
tady navždy zapsanému budu smát :)

Chci už mít svůj "real life test", svůj "full time" a potom už 
jen "full life"...
Ale to chtění je pořád silnější než to, co můžu. Jako kdysi na 
FF UK při přijímačkách na polskou filologii... "Váš zájem a 
chtění převyšuje Vaše znalosti..." Tak moc jsem chtěla a tak 
moc to zvorala... Ale teď to zvorat nehodlám! A výsledek je 
stejně tentýž - jednou bych tu byla a chtěla strašně moc být 
Terezou... bez ohledu na minulost, ať už by byla jakákoliv...

Pokud jsem se před 13ti lety rozhodla na té osudné křižovatce 
pro manželku, rodinu a dítě, pak jsem to s nimi měla správně 
dotáhnout až do konce... ale já je ztratila a přes všechny ty 
pokusy se nevrátí... tak je čas se na tu křižovatku vrátit a jít 
jinudy... (Jaké by to asi bylo, kdybych tam tenkrát vešla 
rovnou? Jenže moje žena byla tolik krásná, že jsem jí 
nedokázala odolat...)
Tu křižovatku si ještě teď moc dobře pamatuju, protože jsem 
to v sobě opravdu hodně řešila a dospěla k závěru, že ženský 
život opustím, protože svou budoucí ženu miluju a tohle své 
tajemství si vezmu do hrobu, aby se o něm nikdo nikdy za 
žádných okolností nedozvěděl. Nikdo nikdy!
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Hmm. Tak nevím, jestli je to vůbec možné, aby se to u 
kohokoliv z nás nikdo nikdy nedozvěděl! Existuje někdo 
takový někde? Aby si to opravdu nechával jen a jen pro sebe a
trápil se tím úplně sám?

Je předvečer Štědrého dne.
Nemám Vánoce.
Protože je mám až moc spojené s rodinou, s dětmi, s 
manželkou, se štěstím... Stejně jako některé filmy, na které se 
prostě nedívám, protože jsme se na ně dívali taky s 
manželkou. Můžu tomu jedině utéct, protože jinak mě to bude
pronásledovat navěky. A to já nechci. Já chci jít dál. Protože 
můžu.

A protože si můžu dělat CO CHCI.

Třeba se (vy jediní tři z těch všech, kteří jsou při mě) kvůli 
mým obarveným vlasům zjančete! Nespěte! Vyprávějte o tom 
s opovržením všem lidem, co znáte. To potom ale budete 
úplně na prášky, až mě uvidíte za půl roku...za rok! :) Jo, teď 
pár měsíců sice budu vypadat jako pako s přerostlým hárem, 
než s tím půjde něco dělat, ale potom... :) To přežijete. 
Nechápu, co máte za problém. Vždyť je to super! :)
Kruťte si hlavou a ťukejte na čelo. Ale ten, kdo je tady 
nemocný a kdo by potřeboval pomoc jste VY. Ne já.
A kruťte si tou hlavou zase, co to tady blábolím. Já vím moc 
dobře, co říkám. Řešte si mě třeba do konce svého života, 
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když vás to tak baví, ale já vás z toho svého M A Ž U ! :) K 
ničemu vás nepotřebuji. Tak hezké sny! ;) A ať vás děsím 
svou ženskostí celou noc! :)

Poslední zima

Jdou dvě slečny po ulici,
dlouhé vlasy pod čepicí,
sukýnky se pod kabátky,
třepetají tam a zpátky,
svými kroky jako noty,
ťukají mi jejich boty,

tuhle krásnou písničku,
chtěla bych jen chviličku,
zpívat jí tam dole s nimi,

vprostřed téhle krásné zimy,
která už je poslední,

příští budu zpívat s ní...
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Můj štědrý den 2013
24. prosince 2013 v 8:37 | Tereza 
Nemohla jsem dospat. Dřív jsem se těšila na dárečky, ale dnes
je  ten  největší  dáreček  (kromě  zdraví  mé  rodiny  a  jejich
radosti u rozzářeného stromečku a navzdory sloganu v nové
reklamě Nivea, že "Rodina je ten největší dárek"...) to, že jako
vy  všechny  budete  dnes  krásné,  chci  být  i  já...  Načesaná,
namalovaná, slavnostně oblečená. Protože můžu! A potom si
půjdu  ještě  na  procházku  mezi  vás  všechny  do  večerních
vánočních ulic splynout s davem. Zařadit se na tu správnou
stranu.

Má být jeden z nejteplejších Štědrých dnů za posledních 30
let, tak toho využiju a obleču se opravdu žensky (šatičky nebo
sukýnka,  kozačky,  kabátek...)  Těším  se  tak  moc,  že  jsem
vstávala už v 6.

Tenhle článek si nechám rozepsaný a během dneška ho budu
doplňovat :) Včetně fotodokumentace (pokud na to budu mít
náladu :)).

Dosnídám  a  jdu  zadělat  na  vánočku.  Koukám  u  toho  na
pohádky a je mi strašně krásně. Dneska se tomu bulení asi
nevyhnu. Už teď jsem dojatá.
Toma  jsem  na  dnešek  nechala  někde  úplně  v  tom
nejposlednějším koutě mého bytu a nejradši bych ho tam už
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nechala navždy... Beztak už přestává existovat a zbývají z něj
jen  poslední  střípky,  které  už  nikdy  nechci  poskládat
dohromady.

-------------
12:06
Zatímco těsto krásně kyne, hrála jsem si s PFkem :)
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----------
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13:08
Dostala jsem bezva nápad :) Dám tohle přání na zeď na svém
starém klučičím profilu na FB, kde má Tom spoustu přátel,
kteří ale nic nevědí... :) Ať si to přeberou, jak chtějí :)
Co může být lepší, než takový coming-out na Štědrý den? :)
Kdo  chce,  ať  si  mě  přidá  na  mém holčičím profilu  a  kdo
nechce... tomu se vnucovat nebudu :)

----------
14:40
:) Stejně jako já: nedokonalá s nedokonalými tvary, ale chce
udělat radost :)
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----------
16:18
Tak  a  jde  se  na  to  :)  Líčeníčko,  česáníčko,  zdobeníčko,
zkoušeníčko :) To zas bude celá skříň rozkramařená na posteli
:) Jůůůů! Jak já tohle zbožňujuuuu!!!! A všechno bude takové
krásné, načančané...a já voňavá a upravená....
Moc bych si potom přála už nepřeskočit.... :/

----------
18:16
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:) Takžeee... mám šedé společenské šatičky ke kolenům, černý
přiléhavý  svetřík  s  takovým  zajímavým  výstřihem,  tělové
silonky, jsem namalovaná (docela výrazně si myslím, ale jako
večerní  líčení  by  to  snad  šlo...  tedy...  to  nejsem absolutně
schopná posoudit, ale tak strašně moc se líbím sama sobě, že
si beru kozačky a letím ven k mamce a sestřičce :)
Jsem nepopsatelně šťastná!!!!!!!!!!!!
A jak to sluší vám, holky? ;)
(Dám  sem  foto,  protože  tohle  si  prostě  musím  vyfotit  :)
Dokonce se líbím sama sobě tolik, že úplně kašlu na lidi i na
sousedy, kterými se to ve vchodě jenom hemží... Zdravit nebo
nezdravit? :) (Asi bych měla zdravit, jenže... oni znají Toma...
Terezu neznají... a tak to zatím nebudu řešit a zdravit nebudu.
Až budou znát i Terezu, budu je zdravit taky :))
A vás  všechny  zdravím  taky  a  doufám,  že  jste  šťastné  (a
šťastní) jako já! :)

----------
22:46
Právě jsem přišla domů... sedím tu u PC a nejsem schopná jít
spát,  svléknout  se  ani  odlíčit.  Nejde to.  Nedokážu tu krásu
zničit. Vím, že i když se převléknu do růžového pyžámka, že
pořád budu Tereza,  jenže takhle s těmi dlouhý mi vlásky a
nalíčená v šatičkách... je mi tak krásně!

Od mamky jsem šla ještě do města. Byla tam spousta lidí, co
šli na půlnoční (která je v deset). A jak jsem míjela ty páry,
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vnímala pohledy všech kluků a některých dívek, vnímala jak
krásně žensky voním, když kolem mě někdo prošel (musel to
taky cítit)  a  jak opravdu nikoho nezajímám! Nikoho! Jsem
identifikována  správně!  Nikdo  neříkal:  "Hele,  co  to  bylo"
nebo  "Viděl  jsi  to?"  apod.  Asi  mám  vážně  zbytečně  malé
sebevědomí. Ale ne zas tak vysoké, abych takhle chodila i ve
dne  do  prosvětleného  obchodu  a  ukazovala  se  zblízka
prodavačkám nebo zákazníkům ve frontě za mnou. (To taky
jednou ale přijde :)

Zamaskovala  jsem  ty  ostrůvky  zbylých  vousků  a  vyrazila.
Měla jsem pocit v těch podpatkách (které ty kozačky od Bati
mají  asi  8  cm vysoký),  že se vznáším! Najednou jakobych
takhle  uměla  chodit  odjakživa.  A  vzpomněla  jsem  si  na
Andrejku i rady ostatních, abychom vystupovaly sebevědomě,
abychom na sebe nepoutaly pozornost  nejistotou,  strachem,
obavami.  A funguje  to!  Jakmile  stál  kolem hlouček  kluků,
nasadila jsem ostrý suverénní ženský krok a nádherně klapala
podpatky o chodník,  že se  to  všude rozléhalo!  To byla tak
krásná písnička! Ten rytmus!
Jsem plná štěstí. Tolik plná, že to sem musím všechno napsat
a  jestli  má  někdo  zájem,  klidně  mu  pošlu  deset  pytlů  do
zásoby, protože u mě je dnes štěstí bezedné...

Ségra má dvě malé holky (3 a 9 let). Myslíte, že něco řešily?
Vrhly se na mě hned jak jsem přišla a ukazovaly mi dárky,
mluvily se mnou jakoby nic...  vůbec jim nevadilo, jak jsem
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oblečená a že jsem jiná... že jsem úplně jiná. Nezajímá je to.
Chovají se tak bezelstně a přirozeně. Jsou tak čisté! Proč to
děti dokážou a dospělí ne? Kde v životě člověka vznikne ten
okamžik,  kdy se  to  změní  a  začínáme být  plni  předsudků?
(Myslím, že je to společností. Že přijmeme (třeba i nechtěně)
nějaký názor a ten není správný, ale chováme se podle toho
pak... Nebo je to prostě v nás?)

Měla  jsem  z  toho  radost.  Původně  jsem  se  rozhodla  jít  k
mamce  jen  pro  zázvor  do  čajíčku,  protože  mi  došel,  ale
nakonec  jsem tam zůstala  přes  hodinu.  Se  sestřičkou  jsme
udělaly společné fotky a já potom šla domů velkou oklikou
přes město plné lidí - vstříc pohledům, protože je potřebuji.
Protože  nechci  chodit  pustými  ulicemi,  kde  nikdo nechodí.
Nechci se skrývat!
Zjistila jsem, že společnost mi dělá dobře. Ta společnost, která
mě správně identifikuje, která mě pouští na přechodu a potom
zamává z auta plného kluků i se zatroubením, ta společnost,
která mě zařazuje na správnou stranu... A když jsem potkala
taky osamocenou slečnu, chtělo se mi říct: "Slečno! Já jsem
jako vy!  Taky jsem na  téhle  straně!"  Takovou jsem z toho
měla radost :) A ta slečna mě minula tak, jako já jí. Celé jsme
se projely očima navzájem a šly dál. Žádný stres :)

Ale to byl večer a všude svítily jen oranžové lampy. Mé rysy
vypadají  jinak  -  lépe...  ty  rysy,  které  potřebuji  vyhladit
hormony, abych mohla bez strachu chodit i ve dne... a taky
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vousky, kterých je pryč jen 20% (ale zrovna pod nosem asi tak
90% :) Trošku jsem to zbytečně přehnala s make-upem, jak
jsem zvyklá ty tmavé vousy zamaskovávat, ačkoli jsem vůbec
nemusela tolik. Ale do té tmy to nevadí...

Jak jsem se potom blížila  víc  a  víc  domů,  nechtělo se  mi.
Záměrně  jsem  zpomalovala  a  nejradši  bych  venku  zůstala
snad až do rána.  Nemůžu jít  ještě  spát.  Fotím o sto šest  a
nemůžu se toho nabažit.  Chtěla bych se zítra probudit  a jít
takhle ven. KAŽDÝ DEN!

Dnešní den byl opravdu sváteční. Alespoň jsem se tak cítila.
Ve svých svátečních šatičkách na Štědrý den. Jsem unavená,
ale  šťastná.  Stejně  jako  spousta  dětiček  na  téhle  planetě
(alespoň doufám) nebo vy, slečny a ženy v šatech, které jste
dnes chtěly vypadat krásně... a určitě se vám to moc povedlo!

Jdu vybrat nějak fotky :) To bude zas na dlouho, protože jich
mám strašně moc... :)

1. a 2. foto - 24.12.2013 (100+101)

Vlevo u mamky před veeelikým zrcadlem v chodbě navíc s
mým novým nákrčníkem.

Vpravo doma po příchodu hezky s výstřihem :)
Dostala jsem vyhubováno, že fotím ten nepořádek za mnou,

tak jsem ho musela pořádně rozostřit, ale jinak nic jiného
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upravováno není :) Až se sama divím, jak mám někde štíhlý
pas, přitom ho jen hezky maskuju :)

To není šedivá sukýnka, ale šaty, na které jsem si dala ještě
tohle tričko, protože nemám žádný svetřík :(

Ale - dostala jsem poukázku do Takka a penízky, za které si
mám koupit co chci, jůůůů! Tereza půjde nakupovat! Nemůžu

se dočkat :)

3. foto - 24.12.2013 (102)

Dostala jsem svolení, že toto foto mohu zveřejnit, takže je
tady.

Sestřičky :)

4. foto (103)

...a jde se do světa :)

5. foto (a nebudu to přehánět s těma fotkama tady :) (104)
(105 + 106)

...výstřih jsem si taky vyfotila :)
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Ta touha takhle vystupovat denně, takhle se oblékat denně, 
takhle žít...se vším, co je pro vás ostatní ženy úplně 
normální... je tak silná, že bych nejradši hned zítra ráno šla 
takhle znovu k mamce... a už bych takhle chodila vždycky. 
Ale NEMŮŽU! :/ Je to pořád ještě tak poznat... I tak jsem ale 
šťastná :)
Každý rok celý život jsem vám všem ženám a dívkám 
záviděla, jak se můžete na tento den obléknout, nalíčit, 
učesat... A dneska jsem si to poprvé splnila taky!
Bylo to moc fajn.
Děkuju Vám všem, že jste byly se mnou! A doufám, že jste si 
dnešek taky užily! :)
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Ještě se vznáším...
25. prosince 2013 v 8:51 | Tereza 
Hodlám Toma nechat v koutě ještě pár dní - prostě dokud 
můžu. Protože jsem se tak namlsala těch šatiček a ženskosti, 
že jsem si hezky složila své fialové holčičí tepláky, dala je do 
skříně a na doma vytáhla sukýnku :) A malovat se taky budu 
víc, protože se mi to líbí strašně moc! (Pokud to bude nutné - 
protože to prostě bohužel je pořád ještě občas nutné :(, nebudu
to samozřejmě jako Tom přehánět, protože pak by docházelo 
právě k těm nejistým identifikacím ze strany okolí... :/ )

Zatímco ještě před týdnem jsem řešila, jak pojedu koncem 
ledna k Hance do Prahy, čili které (dámské) kalhoty si vezmu,
teď už je mi jasné, že to bude sukýnka a kozačky :)

Dnes jsem se probudila a ten povznášející pocit je pořád ve 
mě. Je mi strašně krásně. Chvílemi mám pocit, že ta euforie 
nikdy neskončí... (ona taky jednou doopravdy neskončí! :) Ale
radost a štěstí střídá trošku zoufalství nad tím, že ještě pořád 
musí přijít minimálně jeden (dva, tři, deset...) okamžiků, kdy 
budu muset zase přeskočit zpátky (až půjdu 6.1. do práce), ale
nechci na to myslet. Hrozně to bolí u srdce a svět vždycky tak
zešedne... :( Nemyslím pak na nic jiného, než jak přijdu domů
a rychle se převléknu zase zpátky. Proč to musím ještě pořád 
takhle dělat? Snad se to brzy posune...

Prosinec 2013 - Ještě se vznáším... 782



Neustále v jednom kuse myslím na to, jaké to bude bez toho 
přeskakování. Kdy už Tom konečně nebude... Nejradši bych 
všechno mužské už zahodila a navzdory mým nedokonalým 
ženským rysům (i ve tváři) si začala ten svůj "full time", o 
kterém si sním...

A navíc ono je to s námi opravdu jako s čerstvým řidičákem. 
Čím víc jezdíme, tím víc nám to jde a jsme si v řízení jistější. 
Proto čím víc chodíme mezi lidi (jako ženy), tím jistěji se 
cítíme, tím víc se otrkáváme a přestává nám spousta věcí 
vadit, neřešíme je... to jsou ty krůčky...jeden po druhém hezky
pomaloučku...bez kterých by to asi nebylo ono :)

Včera večer (no bylo to asi tak v půl druhé v noci, protože 
jsem se snažila odlíčení co nejvíc oddalovat, stejně jako jsem 
se snažila oddalovat příchod domů z procházky nebo sundání 
(bohužel ještě pořád) paruky (která je pro mě tak úžasná!) - i 
když jsem zjistila, že i s krátkými vlásky si občas připadám 
docela hezky žensky (prostě jako holka s krátkými vlasy), 
jenže na dlouhé vlásky to nemá! :( ...jsem se odličovala... 
(pardon za tuhle absolutně nepřehlednou větu - češtináři mě 
zabijí :))

...asi před 3 měsíci jsem na votocvohoz založila diskusi, jak 
dokonale odlíčit oči. To bylo rad! :) Většina holek tam psalo, 
že nedokonalé odlíčení očí neznají, že se jim je povede 
vždycky odlíčit dokonale, tak nechápou, proč mě to nejde... 
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Psala jsem tam, že to potřebuji vědět kvůli tomu, že občas 
nalíčím přítele a ten s tím má problém v práci, kde se mu 
posmívají (což samozřejmě asi tři důvtipnější slečny odhalily 
a napsaly mi potom moc hezký vzkaz :). Holky menší 
nedokonalosti v odlíčení neřeší, ale na klukovi je vidět i 
sebemenší zbytek černé tužky.

Dostala jsem tedy úžasné rady na odstraňovače voděodolného
make-upu, včetně namalovaných očí (dvousložkový 
odstraňovač Nivea) a spoustu dalšího. Co jiného by mělo 
100% fungovat, než tohle!? :)
Včera jsem se tedy odličovala a zjistila jsem, že ty řasy (horní 
i spodní) prostě zůstávají tmavší. Nejde to odlíčit dokonale! 
Jestli mi holky chcete říct, že vy se dokonale odličujete, pak je
to tím, že jste zvyklé každý den na to, jak tmavé jsou vaše 
řasy po odlíčení, ale ve skutečnosti to dokonale (tzn. 100%ně)
odlíčené není, i když si to myslíte, protože už nevíte, jaké to je
mít je třeba měsíc nenalíčené :). Prostě si to myslím :) Drhla 
jsem ty řasy (jemně) dokonale několikrát (protože mi na té 
diskusi říkaly, že ony to umí dokonale! :), ale pak jsem toho 
už nechala :)
Jediná, která se přiznala k nedokonalému odlíčení očí byla 
jedna slečna, která tam napsala, že je ráda, že se to tu konečně
řeší, protože si myslela, že s těmi drobounkými částečkami, 
které tam zůstávají i po odlíčení, má problém jen ona :)
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Jenže pak mi došlo, proč já tohle vůbec řeším??? :) Vždyť už 
tu vůbec nejde o 100%ní odlíčení.

Už tu není nikdo, kdo by mi říkal, jak se mu to hnusí...

A jdu na tu mojí včerejší vánočku se zázvorovým čajíkem u 
mé oblíbené slovenské pohádky Perinbaba s kouzelnou 
hudbou od Petra Hapky... 
(Napísala mi Danielka (moooc hezká MtF blondýnka z 
východního Slovenska), ať se s vánočkou za ní stavím na 
východním Slovensku :))) Vůbec ten včerejšek byl strašně 
veselý a krásný :) Snad jsem na nikoho s přáníčkem 
nezapomněla...
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Janette a Marissa
25. prosince 2013 v 20:16 | Tereza |  Přeměny 
Neměla jsem v plánu sem dávat zase další videa o přeměnách,
ale ... když už mi skočila před má namalovaná očka na 
youtube, dvě z nich mě tak zaujala, že prostě musím :)

Krásné video o jedné kytaristce... (speciálně pro Janičku, když
hledáš pořád tu hudebnici ;). 
Zase je na ní vidět to štěstí a radost v očích...
Je to trošku delší (8:27 :) A na konci máme malé překvapení - 
tím hudebním podkladem celé druhé poloviny tohoto videa je 
totiž živé vystupení jejich zpěvačky a na klavír hraje právě 
Janette - moc se mi to líbí!
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A druhé video je Marissa Kocianova. Od začátku až po 6 
měsíců HRT.
Má české jméno, ale je to Američanka (tedy nejspíš - to se 
brzy dozvím, když mi odpoví :)
Fascinuje mě zase ta proměna... naprosto fantastická! To 
rozkvétání!!! A jen za 6 měsíců! Na jedné (popsané) fotce je 
dokonce zblízka bez make-upu, aby bylo vidět, jak ty černé 
vousky zmizely... to je přesně to, po čem tak toužím... zahodit 
make-up! :) (néé úplně, ale nepotřebovat ho za každou cenu 
na každou mojí procházku ven).
Má tam opět velmi klučičí fotky (snahu dělat ze sebe co 
nejvíce muže) a strašně se mi líbí, jak měla vlasy úplně na 
krátko a teď... No prostě paráda! :) Motivace jako blázen! :)
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Večerní procházka
26. prosince 2013 v 21:10 | Tereza 
(Tohle bude takový naprosto nedůležitý článek ano? :)
Trošku jsem dnes lenošila, takže jsem se navečer rozhodla 
pořádně rozhýbat a šla se projít po městě. A napadlo mě zkusit
takový experiment.
Projdu si tutéž trasu, co jsem šla jako Tereza v šatičkách na 
Štědrý večer a schválně budu pozorovat kolemjdoucí. Ale 
oblečená jako Tom.
A aby to bylo zajímavější (protože mě jako Tom chodit moc 
nebaví :), tak si představím, že jsem FtM (tedy přesně opak 
MtF), že mám ve skutečnosti nenáviděné ženské tělo, které se 
snaží vypadat jako muž a vnímat tak okolí i sebe.

No bylo to i trošku zajímavé, protože jako muž v ženském 
těle jsem se bála těch lidí úplně stejně jako žena v mužském :)
(Já to říkám pořád, že se prostě bojím lidí a je jedno, jak jsem 
oblečená. To na to prostě nemá vliv :)) A zjistila jsem, že na 
mě ti lidé koukají hlavně tehdy, když se na ně kouknu (a třeba 
otočím) i já. V šatičkách a kozačkách, které tak moc krásně 
klapaly na celou ulici, jsem rozhodně nějakou pozornost 
budila, ale cítila jsem se tak sebevědomě, že jsem prostě šla a 
ještě k tomu schválně mezi nejvíc lidí a líbilo se mi to :) Tak 
mě napadlo, že vlastně jako Tereza se těch lidí bojím méně :)) 
To je postavené na hlavu ovšem.
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Půlka lidí na mě koukne a půlka ne - ale já v tom nehraju roli. 
Stejně tak se půlka lidí koukne i na každého z vás :). Nemá 
tedy vliv to, jak vypadáme. Okolí nás vnímá pořád stejně 
(správně).

(Mimochodem - polovina žen stejně šla mužskou chůzí :)))

Pozornost budí odchylky :) Jako když jsem šla po Václaváku 
a šel tam chlapec s partou kluků loučící se se svobodou (měl 
to napsané na tričku), kterého navlekli do sukně, punčoch a 
lodiček. Šel tak humpolácky a viditelně mužsky (s nechutí :), 
že ten kontrast budil pozornost. Pokud by se snažil jít žensky 
a nebudil pozornost, pak bych si ho asi všimla, ale řekla bych 
"dobrý" :) A šla dál. Jenže takhle jsem se sama přistihla, že na 
něj musím pořád koukat a v hlavě mi to šrotovalo, kam ho 
zařadit :) Jak na ty odlišnosti nebo nejasnosti ten lidský 
mozek není zvyklý, tak z toho může být někdo tak nějak 
vyděšený :)

Při představě, že jsem jako muž v ženském těle jsem si ale 
připadala divně. Vůbec se mi třeba nechtělo chodit typicky 
mužskou chůzí. A tak jsem šla tou svojí, o které si myslím, že 
je patrně dostatečně ženská a říkala si, jestli je na mně poznat,
že jsem žena :) (Myslím to teď pořád obráceně - kvůli 
pocitům :). Ale ty lidi to VŮŮŮŮBEC nezajímalo! :)))

Perfektní způsob, jak přijít na to, že je blbost se něčeho bát :)
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Je to ovšem tentýž strach, jaký jsem měla, když jsem si 
poprvé někdy v šesté třídě na ZŠ vzala silonky pod kalhoty a 
šla v nich ven. Nemohla jsem ani dýchat, jak jsem se bála! 
Ale kdo by to proboha viděl?!
Asi tři roky jsem nebyla vůbec schopná ty silonky nosit bez 
ponožek! Co kdyby někdo uviděl mé kotníčky?!
No prostě kovbojka :))) Teď se tomu směju, ale tenkrát to 
bylo něco hrozného...
Stejně tak se jednou zasměju tomuhle :) (Doufám, že brzo :).

Tímto to přestávám řešit.

Tak to bysme měli.

Dneska Adélka přišla na velkou věc, kterou kdyby si 
uvědomil úplně každý, včetně těch, kteří nás odsuzují, tak by 
bylo na světě fajn :) My jsme totiž nikdy nebyly muži. Nikdy. 
To, že jsme tak vypadaly nebo vypadáme ještě neznamená, že 
jimi jsme.
Neměli bychom tedy říkat "přeměna z muže na ženu" (mělo 
by být vlastně "z ženy na ženu" :)) a naopak. Jenže společnost
identifikuje jedince (protože nějak ho identifikovat musí) 
podle fyzických pohlavních znaků (což bývá obvykle 
správné) a tak mu přiřadí kolonku "muž". A je zaděláno :)
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Rozhodla jsem se, že s první pilulkou provedu úplný coming-
out ;)
(Práci si ale nechám až úplně na konec...)

Bohužel ještě pořád čekám na návštěvu u Hanky. Čekací doba
je tam tři měsíce a objednávala jsem se tam v říjnu... :/ 
Pokusím se udělat všechno proto, aby ten moment nastal co 
nejdříve. Ráda bych ještě na jaře 2014... třebaaaa květen? ;)) 
Takový hezký romantický měsíc, kdy všechno kvete a všichni 
mají takovou dobrou pozitivní náladu... to by se mi líbilo :) 
Anebo na moje narozeniny v dubnu paní doktorkoooo! :) 
Ačkoli únor by mi taky nevadil :) I když ony ty moje výpočty 
o první pilulce vychází z toho, co mi psala Janička. Že od její 
první návštěvy trvalo 3 měsíce, než je dostala. Ale já už mám 
svojí první návštěvu za sebou vloni i se všemi potřebnými 
psychologickými vyšetřeními u Dr. Weisse, diagnózu mám 
potvrzenou (...teď si tak uvědomuju, že to jsem tu asi ještě 
vlastně nikdy nikomu neřekla - já to totiž tajila :))) (no jasně, 
ono to na mě není vůbec poznat :))) A tak už mi zbývají jen 
vyšetření EKG, endokrinologie a denzitometrie (hustota 
kostí). To sfouknu za den! :)) Tak schválně, jaká bude nakonec
skutečnost :)
No nic.
On snad ten strach střídá nadšení nebo co!? :)))

Prosinec 2013 - Večerní procházka 791



Život v kufru
27. prosince 2013 v 14:14 | Tereza 
Rozhodla jsem se probrat mojí (Terezy (když budu říkat 
"mojí", tak tím budu vždycky myslet mojí jako Terezy :)) skříň 
a vyřadit věci, které jsem v záchvatu touhy po čemkoliv 
ženském asi před čtvrt rokem nakoupila, ale jsou mi malé :) 
Prodám je za pár kaček nebo vyřadím na charitu, protože mi 
zbytečně zabírají místo.
Napadlo mě otevřít i klučičí skříň. S velkým nadšením jsem ty
věci vzala a chtěla je taky vyhodit (všechny), ale pak jsem se 
zabrzdila a řekla jsem si, že tohle udělám s velkou slávou taky
se svojí první pilulkou... Od ní všechno začne jiným směrem, 
ale do té doby to nechci zakřiknout. Tolik si přeju, aby to 
vyšlo...

Z věcí v mé klučičí skříni nosím jen jedny kalhoty, tři trička a 
dva (uni) svetry, které střídám do práce. To zbylé už tam jen 
tak leží a taky zabírají místo. Klučičí věci už nenosím ani 
doma. Nechci a nepotřebuji. Užila jsem si jich za ta léta až až.

Ležel tam ale můj starý černý kufřík, který se otevírá na 
číslený kód. Dostala jsem ho asi k 12tým narozeninám (?). 
Tak nějak, ale to je jedno. Přála jsem si mít kufřík, který se dá 
zamknout na kód z jednoho prostého důvodu... A taky jsem ho
dostala...
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...teď už je v něm jen časopis Ohníček z r. 1988 s mým 
otisknutým obrázkem a prvním vydáním Deníku Lučan, který 
vyšel zrovna v měsíci, kdy jsem maturovala a loučila se se 
střední školou. Jinak je úplně prázdný, ale bývávaly časy, kdy 
tomu tak nebylo.

Ten kufr byl mým druhým životem. Po celou tu dobu 
(dokonce i v době, kdy jsem měla manželku) jsem v něm 
měla schované všechny mé holčičí poklady. Celé mé ženské já
schované v jednom kufru, aby mi na to nepřišli...
Ze začátku to byla jen jedna sukýnka a silonky. Pak tam 
začalo být těch věcí víc a v období před 5 - 15 lety byl tak 
narvaný, že nešel ani zavřít! Byly tam dokonce i dvoje boty! 
(A to byl takový ten klasický kufřík pro podnikatele - žádný 
cestovní kufr). To je on:
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Je prázdný...
...protože můj svět už se do něj nevejde...

...a ani do něj nikdy nevrátí...

Už nejsem uvězněná v kufru... i když ještě nejsem tak
svobodná, jak bych chtěla, je to o poznání lepší...

Strašně jsem se bála, že ho někdo najde a koukne se ve 
škvírách v boku dovnitř. Jak byl narvaný, tak měl skoro 
dvojnásobnou výšku, byl plný hrbolů (od lodiček a tenisek) a 
tak moc netěsnil, že občas i něco vykukovalo (ačkoli jsem to 
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pečlivě zasouvala zpátky). Ukrývala jsem i samotný kufřík, 
jak jen to šlo. (Ale ukryjte kufřík!)

Postupně bylo těch věcí moc a za doby ještě s manželkou 
jsem už měla navíc jednu velkou totálně narvanou igelitku! To
bylo hrozné, protože všechny ty krásné věci jsem tam měla 
zmuchlané a doslova napěchované a ještě přikryté dalšími 
igelitkami, aby nebylo poznat, co je uvnitř. Pak byly ty 
igelitky už dvě a mě se nevešly do skříňky, ve které jsem je 
maskovala :( Musela jsem to nějak omezit. A začala doba 
omezování... pokusy o zabití Terezy... znovu a znovu a 
znovu...

Několikrát se obsah toho kufříku vyměnil. To když proběhla 
čistka a já strašně spokojená vyhodila všechno, co s Terezou 
souvisí. Ale ta spokojenost trvala vždycky jen chvíli... Pak 
jsem si vyčítala, že jsem závislá. Jako třeba drogově závislí, 
kteří se nedokážou své závislosti zbavit. Myslela jsem si, že 
bych se měla jít léčit z té závislosti, protože jsem tu ženskost 
potřebovala :( Nedokázala jsem bez ní žít!

Vždycky (!), když jsem byla doma sama, jsem to všechno 
vytahala a užívala si ženskost do poslední vteřinky... kolikrát 
hrozilo, že se nestihnu převléknout a tak jsem poslední půl 
hodinu strávila u okna a čekala, až se manželka (nebo někdo z
rodiny, když jsem ještě bydlela jako děcko s rodiči a ségrou) 
vrátí, abych se teprve potom převlékla s těžkým srdcem 
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zpátky... (Horší to bylo později s make-upem, protože ten 
jsem kolikrát v té rychlosti opravdu nestíhala důkladně 
dostávat z tváře... to byly stresy...)

Já jsem si na Terezu nechtěla hrát. Já jsem jí chtěla být!

Teď už vím, že byl nesmysl a hloupost schovávat si vše do 
kufříku a nechat si to jen pro sebe. A přísahat si, že tohle se 
nikdo nikdy nedozví a že si tohle tajemství vezmu s sebou do 
hrobu. Tolik jsem se za to styděla! :(

Bylo i špatně to, že jsem to neřekla manželce, když jsem s ní 
do vztahu šla. Já to ale neudělala schválně. Myslela jsem si, 
že Terezu zabiju. Byla jsem o tom přesvědčená. Nikdo mi 
neřekl, že to nejde :(

Kdybych to přestala skrývat hned na začátku, bylo by všechno
jinak... Ale nemůžu a nechci se litovat. Pořád mám před sebou
pár let života, i když už si nemůžu užít holčičích radostí třeba 
ve škole, na lyžáku, v divadle se školou nebo na maturitním 
plese v nějakých hezkých šatech... (Holky buďte rády, že jste 
holky už od narození! :) Je mi jedno, že to má i své nevýhody.
Chci je taky :)

Jdu přehrabat ty věci ze skříně :)
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Jo a holky, nemá váš přítel taky někde schovaný nějaký 
takový kufřík? ;)))
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Princezna Vanessa
27. prosince 2013 v 22:41 | Tereza |  Přeměny 
Vždycky mi před oči vlétne něco úplnou náhodou a protože 
teď to byla mladičká slečna, kterou jsem dokonce dávala do 
videa "Sorry - we are everywhere" o krásných MtF dívkách, 
musím jí tu věnovat jeden článek. Do toho videa jsem 
vybírala vyloženě povedené přeměny (aby nás to všechny 
motivovalo ;) a ona na mě teď ta její andělská tvářička zrovna 
vykoukla přes dalšího odběratele mých videí na youtube, na 
kterého jsem byla zvědavá (já si je totiž všechny prověřuju :)) 
a už je jich přes 600.

Jmenuje se Vanessa a tady je holka jedna:
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Ta nám ale rozkvetla! :)
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Moc hezké...
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Tak k tomu nemám co dodat no... Prostě princezna.
Dole uprostřed je fotka s maminkou.

Dole vlevo fotka s bráškou a nad fotkou s mamčou fotka se
sestřičkou.

Vlevo dole ty plavky - tak u toho má napsané: "Mami, tyhle
plavky si na sebe nikdy nevezmu!" :)

Transition video neexistuje, takže ho sem nedávám. Na 
facebooku profil má, ale tají ho :) Smysl pro humor asi má, 
ale na mojí úplně obyčejnou otázku o jejím půvabu mi 
odpověděla jako (s prominutím) blondýna :))) 
("Awwww...thank you so much, it is so sweet from you..." :))) 
Takže jsem se vlastně nedozvěděla nic :)

Všechny fotky z jejího života jsou na instagramu...
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Míry - porovnání s biologickou ženou 
- část I.
27. prosince 2013 v 23:57 | Tereza 
Pardon, ale já sem dnes musím dát ještě jeden článek :) Je 
toho nějak moc :)))

Měla jsem tu na návštěvě Nikču (biologická žena).
Přeinstalovávala jsem jí netbook. (Teda... po těch pádech na 
zem bez displeje, bez harddisku a bez touchpadu s tím moc 
udělat nešlo, ale nainstalovala jsem jí na flashku android a tak
z toho má vlastně tablet, se kterým se na net dostane :))

Nikča je moje 18tiletá kamarádka, kterou znám už několik let.
Je to krásná mlaďounká přírodní blondýnka s dlouhými 
rovnými lesklými vlasy, kterou považuji za 100% ženu. Ty 
ženské pohyby, chování, chůze, vzhled, myšlení... Přesně 
takhle kdybych vypadala, tak bych zářila radostí! :) Líbí se mi
délka jejích nohou, jak chodí (doslova se vznáší) v kozačkách,
její styl oblékání (vzhledem k jejímu věku je super)...

Nikča už všechno o mně ví z loňska. Náš vztah je řekla bych 
jako dvě ségry :) Říkáme si úplně všechno.
A asi jí tu brzo uvidíte na fotkách, protože mi dnes z ničeho 
nic sama nabídla, jestli bysme spolu nemohly nafotit společné
fotky, aby si je mohla dát na facebook, jakože má ségru :))) 
No to je něco pro mě! Fotek, kde jsem s někým a nemusím 
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stát před zrcadlem s foťákem v jedné ruce mám opravdu málo
(tak 0,0001% - já mám ráda totiž ta procenta! :)))
Říkala, že uděláme i fotky venku... že se o to pokusíme teda :)
Jako svojí poradkyni ohledně líčení jí ale využít nemůžu, 
protože se prostě nelíčí (fascinuje mě, jak je hezká i bez 
toho!). Jsou takové holky :) Taky bych chtěla, aby mi lidé 
říkali "paní", i když nebudu nalíčená :)

A protože poslední dobou řeším pořád své míry, něco mě 
napadlo.
Udělat takový antropologický test.

Za prvé budu mít k dispozici míry biologické slečny, která je 
jen o dva roky mladší než já, měří skoro stejně a hlavně váží 
stejně!
Takže porovnám dvě stejně velká těla - její a mé - a uvidíme, 
jak se testosteron podepsal na odlišnostech. Jakmile budu mít 
"zdrojová data", hned je sem hodím - samozřejmě graficky, 
jak jinak :)

Za druhé budu mít k dispozici míry MtF slečny, která je o 
trošku starší než já, ale výškou jsme na tom stejně.
Tato slečna cvičí a má zatím (prý) mužskou postavu. Takže 
dojde k porovnání dvou MtF :)

Za třetí mám k dispozici míry Nikči! :) Využila jsem toho, že 
tu byla a proměřila jí kde co :)
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A výsledek?
Je to strašně zajímavé!!! :) Alespoň pro mě teda.
Já si až do téhle doby myslela, že mé míry jsou úplně mimo 
ženský svět. Že se tam teprve musím dostat pomocí hormonů. 
Řešila jsem váhu, abych se dostala ještě o dalších 6 kg dolů a 
chtěla jsem se co nejvíc přiblížit hezky štíhlounkým holkám.
Nikča je štíhlounká... A víte co, dám sem její fotku (s jejím 
svolením), aby bylo poznat, jak žensky vypadá (rozhodně 
bych si jí s mužem nespletla :))

Nikča (biologic 100% woman :)

A teď tedy ty výsledky:
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(Tou třetí postavou myslím sebe, ale po roce HRT - to už by 
mělo být znát i na postavě aspoň minimálně.)
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Hlídáním toho, co jím, větším pohybem a touhou po ženštější 
postavě (tou hlavně! :)) se mi za dva měsíce zúžil obvod pasu 
o 3 cm a váha klesla o 5 kg. Z toho mám velkou radost, ale 
chtěla bych ještě...

A zapomněla jsem na zadeček :(
:)

Dnes jsem viděla moc hezký líbací klip:
(to je teď mimo téma tohoto článku, ale já si ho sem prostě

chtěla dát :)
https://youtu.be/93ASUImTedo

Ach ta chemie!

A na závěr ještě taková perlička k tématu :)
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(Tato žena nebyla do statistik zahrnuta! :)))
(Díky Vanesso :)

----------
Protože jste si tu holky začaly přeměřovat své nohy a i ty vaše
výsledky mi přišly opravdu zajímavé, tak jsem se rozhodla dát
sem anketu. V ní můžete (anonymně) hlasovat, jak dlouhé 
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jsou vaše nohy a jsem zvědavá na průměr délky nohou mých 
čtenářek :)
Určitě to bude nadprůměr, protože jste všechny krásné 
dlouhonohé milé slečny a paní! ;)

Podotýkám, že:
44,5 % je celosvětový průměr (tzn. většina)
od 47 % jsou nohy považovány za krásné a sexy
67,7% je maximum, které má žena s nejdelšíma nohama na 
světě

Měřte to poctivě z místa, kde začínají vaše nohy u rozkroku z 
vnitřní strany.

ANKETU NAJDETE AŽ KDYŽ SE KLIKNE NA NÁZEV 
ČLÁNKU   DOLE POD ČLÁNKEM A REKLAMOU     
NEBO NA TENHLE ODKAZ NEBO DO TOHO 
RŮŽOVÉHO VZOREČKU :)
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Doplněno 28.9.2016:

Už se mi k tomu nechtělo vracet a dopisovat nějaké další 
články, jenže tenhle článek jsem si tehdy v roce 2013 nazvala 
"I. část" s tím, že jednou bude i "II. část", která míry porovná 
s dostatečně velkým odstupem. II. část ale nikdy nevznikla a 
nejspíš ani nevznikne, protože tyto informace vložím právě do
tohoto článku, aby byly pohromadě. (A to "I. část" v názvu tu 
nechám, aby byla legrace a nikdo tu II. část nemohl najít :) 
Prostě II. část nebude :).

Předně chci říct, že nemám (stejně jako velká spousta žen) 
ideální míry. Ideálnost je totiž v tomto případě takový přesně 
nedefinovatelný termín, záleží na tolika faktorech, jak žena 
působí na muže, že nelze žádné z žen předepsat, jak mají 
vypadat její tělesné míry. A přesto (jak bych už tak mohla teď 
2,5 roku po začátku HRT posoudit) jsem schopná jít se koupat
v plavkách a milovat se s muži, aniž by něco poznali. Podle 
toho usuzuji, že mé tělo (a tedy i proporce) jsou průchozí. Ne, 
že bych si nějak šíleně fandila. Já sama si někdy říkám, co ti 
chlapi dělají, že mě zvou na kafe nebo že s některým z nich i 
chodím a žiju, co na mě vidí? Všude kolem mě taková spousta
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dokonalých sexy modelek... No prostě to tak nějak funguje - 
to jiskření mezi mužem a ženou. Takže nač se honit za 
dokonalými mírami?

Nechci se honit za tělesnou dokonalostí. Mám se ráda taková, 
jaká jsem a jsou lidé, kteří mě mají rádi také takovou. Jenže 
každá z nás v přeměně řeší to, jak bude vypadat potom? Co 
všechno se změní?

Já sem to porovnání teď vložím, ale prosím neberte to jako 
měřítko, že když to tak mám já, budou to tak mít všechny. 
Takhle to nefunguje a ani nikdy nefungovalo. Rozhodně to 
NĚJAK funguje, ale je to velmi individuální, stejně jako 
všechno během přeměny. Nemám ráda, když někdo hází 
všechny do jednoho pytle. Třeba že mají narůst prsa. Jo, mají, 
protože je to logické. Vliv hormonů od začátku HRT se počítá
zhruba tři roky, pak už nerostou. To je prostě chemie v mozku.
Jenže někomu nenarostou vůbec, někomu málo, někomu 
hodně. Vliv na to mají i genetické dispozice. To, že začneme s
HRT ještě neznamená, že nám všem automaticky začnou růst 
prsa (i když se to tvrdí!). Je to stejné, jako kdyby naše tělo 
bylo pod vlivem estrogenů už od narození - někomu narostou,
někomu ne. Takže ano - narostou! Ale taky nemusí. Je to risk. 
(Ale riskněte to! Stojí to zato! ;) Kdybych tomu na úplném 
začátku nevěřila, nikdy nejsem tam, kde jsem teď.
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Je tu tedy určitý rozdíl mezi tělesnými mírami muže a ženy a 
na tom se dá leccos postavit. Jen bych tomu neříkala 
"ideálnost", ale třeba "ženské proporce". Je to jakýsi průměr 
mír, které obvykle ženy mívají oproti mužům, čímž se od 
mužů liší.

Jelikož jsem žena, nikdy jsem nechtěla mít mužské tělesné 
proporce.

K tomu, abych se dokopala přidat aktuální míry 2,5 roku na 
HRT mě donutil fakt, že mi tak nějak přestala přesně sedět 
moje podprsenka, jejíž velikost (85B) mi spočítaly kalkulačky
před třemi lety na základě proporcí z té doby.
Jenže proporce se taky mění, to je překvápko :) A s tím je 
nutné občas měnit i své velikosti prádla.

Jak jsem si zpětně přečetla svůj článek z 6/2012 Logika 
podprsenky (to je tedy hodně prehistorický článek už), zjistila 
jsem, že tehdy v červnu 2016 jsem vážila 78 kg, přes prsa 
jsem měla 96 cm (měří se při výdechu na volno) a obvod 
hrudníku pod prsy (měří se při výdechu na těsno) 86 cm.

Teď v září 2016 mám 64 kg, přes prsa 89 cm a obvod 
hrudníku pod prsy 77 cm.

V podstatě se tedy má prsa opticky zmenšila :-/
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Prsa se ale zmenšit nemohou - respektive jejich prsní tkáň. 
Prsa jsou totiž složená z prsní tkáně a z tuku. Co jednou 
naroste, už tam je a objem mění už jen množstí tuku v nich.

Když hubneme, zmenšují se i prsa, což je logické. Vlastní tuk 
se v plastické chirurgii mnohdy přidává do prsou místo 
prsních implantátů.

Zatímco v roce 2012 byl rozdíl mezi obvodu přes prsa a pod 
prsy 10 cm, teď v roce 2016 je to 12 cm.
Prsní tkáň tedy narostla.

Musím říct, že teď 2,5 roku od začátku HRT už mi prsa 
nerostou. Přestala jsem cítit takový ten tlak (odborně 
mastodynie), který signalizoval, že rostou.

Bála jsem se, že se mi má prsa zmenšila z B zase na A, ale 
není tomu tak. Ve skutečnosti se velikost mé podprsenky z 
původní 85B a 80B změnila už na dnešních 75B. Takže mi 
přirozeně 85B nemůže tak dokonale sedět, jako před čtyřmi 
lety, kdy jsem měla o 14 kg více. To mi potvrdily i kalkulačky
na výpočet správné velikosti podprsenky (která se dá najít v 
článku Logika podprsenky).

Já už se teď pravidelně neměřím. Nemám k tomu důvod. Už 
se nikam neženu. Doběhla jsem. Ale protože si o to občas 
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někdo napsal a mně se nechtělo přeměřovat, tak tu teď vložím
pár porovnání.

A mohu jen potvrdit: v dlouhodobém horizontu ke změnám 
opravdu dochází! Jsem moc spokojená a šťastná.

Jak je vidět, tak od března 2014 se moje hmotnost udržuje 
konstantně kolem 65 kg, aniž bych se nějak hlídala. Jím, co 
chci, ale je fakt, že menší porce a už to není jako dřív, kdy 
jsem měla každý den třeba čokoládu. I když jí pořád miluju, 
přestala jsem na ní být závislá.
Od října 2013 (kdy jsem na sobě začala pracovat změnou 
jídelníčku a pohybu) došlo k úbytku o 12 kg během pěti 
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měsíců. Nezačala jsem chodit ani do posilovny, ani usilovně 
běhat. I když motivaci jsem před sebou měla obrovskou. Jen 
jsem se snažila navečeřet nejpozději do 17-18:00 a hlavně 
(nebo jenom) zeleninu nebo lehká jídla a už nic sladkého. 
(Zatímco u snídaně jsem se absolutně ničím neomezovala.) 
Začala jsem taky chodit víc pěšky. Ty večeře na to ale zrovna 
u mě měly největší vliv.

A teď sem vložím obrázek, kde jsem porovnávala své míry s 
Nikčou :)
To byl můj oblíbený motivační obrázek (a je vlastně pořád 
vzhledem k tomu, jak žensky na mě Nikča působí).

Už se mi to nechtělo nijak moc graficky zpracovávat. Prostě 
jsem tam doplnila jen aktuální hodnoty.
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Chybí tu ještě jeden důležitý rozměr a tím je obvod hrudníku 
pod prsy, který jsem tehdy nějak nepochopitelně neměřila a 
který nám právě řekne, zda dochází k nárůstu prsní tkáně.

Obvod přes prsa se mi sice zmenšil z 95 cm na 89 cm (protože
jsem zhubla), ale také se mi zmenšil obvod hrudníku pod prsy
z 86 na 77 cm (jak jsem psala dnes výše), což ve výsledku 
znamená nárůst prsní tkáně o 2 cm. (Což odpovídá i 
průměrnému nárůstu prsní tkáně u MtF na HRT, kde je 
(průměrně!) uváděn nárůst o 1 cm za rok).

Největší radost (a pro mě překvapení) je pas. Ten se za 2,5 
roku vymodeloval z 84 cm na 73 cm, to je zmenšení o 11 cm. 
Nechápu.
Taky právě proto už jsem si letos poprvé dovolila vyjít na pláž
nebo do bazénu v bikinách a pořádně jsem si to užila.

Co mě trochu mrzí je zadek. Ten bych chtěla opravdu větší. 
Za 2,5 roku se skoro nepohnul, zatímco tuk se o maličko 
uložil ve stehnech.

Ve skutečnosti jsem ale spokojená i za to, co už mám. Jsem za
to nesmírně vděčná! Za každý malý krůček, které ve výsledku
udělají jeden velký krok ke štěstí.

Pro zajímavost uvádím "ideální míry" ženy ve 20. letech:
(Ona ta "ideálnost" se totiž v průběhu let stejně hodně mění)
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Obvod krku jsem si tedy opravdu ještě nikdy neměřila, takže 
jsem to udělala a vyšlo mi 33,6 cm.
Všimla jsem si, že ideální slečna z 20. let má stejný obvod 
krku jako lýtka :) A je pravda, že útlá lýtka se mi líbí. Ale taky
jsem si všimla, že každá druhá je vyloženě útlá nemá.
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Nedávno si moje 9letá Kačenka hrála s krejčovským metrem a
měřila mě i sebe. V pase si naměřila 60 cm. Tak jsem na to 
nechápavě koukala, jak je možné, že 9leté hubené dítě má 
obvod pasu 60 cm a dospělé modelky taky?

No jak je to možné - to je anatomie :) Pokud přijde vůbec 
nějaký tuk do těla modelky, tak se stejně uloží v bocích, zadku
a ve stehnech. V pase nikoli. A přes břicho žádný tuk nemá.

Ona ta naše honba za dokonalými ženskými křivkami má 
hodně společného s honbou za dokonalými ženskými 
křivkami u biologických žen. Jen u nás jde hlavně a 
především nemít ty křivky mužské. Jak dokonale ženské 
potom budou, to už je prakticky jedno...

Průměrný obvod pasu americké ženy je v roce 2010 něco přes
71 cm.

Takže: mějme se rády a bude se nám žít lépe :)

Tím jsem snad tenhle článek o proporcích definitivně 
zakončila :)

A nezapomeňte si změřit obvod svého kotníčku! Co kdybyste 
náhodou vybočovaly, že? ;)
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Proč jsem ještě nešla do Takka
28. prosince 2013 v 11:26 | Tereza 
Když mi občas píší holky (MtF), které třeba nemají k 
uskutečnění přeměny odvahu, nechtějí nebo nemohou nebo 
holky, které se právě rozhodly jít do toho, uvědomím si, jaké 
mám štěstí.

Už se tak ukrutně netrápím tím, že přijdu o každou volnou 
chvilku, kdy mohu být Terezou. Protože už jí mohu být 
neustále... (když ovšem ještě pořád vynechám práci a obchody
:/ ).

Každé ráno se probudím v růžovém pyžámku, namaluju (i 
když jsem jen doma - ale obvykle stejně chodím na poštu 
vlastně denně) a vezmu fialové tepláčky s kytičkama nebo 
sukýnku a jsem šťastná.
To ony ale nemají.
Žijí ještě se svými partnerkami nebo v bytech i s jejími rodiči 
a tiká tam časovaná bomba.
Jen málokterá má to štěstí, že má partnerku, která jí ve všem 
podporuje a ještě kupuje laky na nehty apod. (Že Lubico? ;).
Cítím z nich tu touhu vysvobodit se a dát všemu volný 
průběh, ale to nemohou. Mohou si lakovat nehty jen na pár 
hodin a zase je odlakovat, než se jejich partnerka vrátí, 
strachovat se, že budou prozrazeny rtěnkou na skleničce...
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Kdysi mi manželka vyčítala, že jsem měla doma nějakou 
ženu. Vonělo to tam dámským parfémem, který neznala a 
přišlo jí to tak. Ale já mlčela :(

Omylem jsem se dostala na jeden z mých článků tady napsaný
koncem jara 2012, kdy jsem byla v tomhle bytě ještě s 
rodinou, kterou jsem milovala, ale svázaná ocelovým lanem, 
které nešlo přeříznout. Ta touha po každé vteřině, kdy mohu 
být Terezou, byla tak obrovská!
Teď jsem tam, kde jsem chtěla být a jsem spokojená.
Ale chtěla bych ještě dál...

Když jsem si kdysi vydělala na svůj první foťáček (ještě na 
film), to bylo něco! Samozřejmě jsem to hned musela využít a
zkoušet se fotit. Jenže jak vyvolat tyhle barevné fotky, aniž by
je někdo viděl? Ta touha byla ale silnější, tak jsem ten film 
zanesla do obchodu a nechala si fotky vyvolat. Když mi je 
taková milá prodavačka předávala, tak hned na první z nich 
jsem byla já v celé své "kráse"... To byly děsné momenty. Ale 
pak ta radost! :) (I když... ta nedokonalost byla strašná...)
Jak přišla éra digitálních foťáků, strašně jsem si jeden přála a 
taky ho dostala k narozeninám. Byl to jeden z prvních typů 
Olympusu (už není, protože mi spadl na zem, kdy jsem se 
jednou fotila a neměla jsem stativ... celý život se fotím na 
samospoušť :( ). To bylo ovšem něco! Žádné vyvolávání fotek
v obchodě. Viděla jsem rovnou, jak vypadám! A přišly první 
fotky.
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Jestli byly holčičí, to se říct nedá, protože jsem žádnou paruku
neměla (jen jsem po ní strašně toužila).

Zjistila jsem, že potřebuji ženský profil na internetu, 
vystupovat jako žena, mluvit jako žena a mít holčičí fotky.

V pvní takové fázi stáhnete fotky nějaké hezké slečny (našla 
jsem si moc krásnou z jednoho estonského serveru, aby jí tu 
nikdo neznal) a vydáváte se za ní. (Kolem roku 2003)
To je chvíli super, kluci po vás letí, holky vás berou... žádné 
podezření nic... ale... něco tomu chybí.
To nejste vy. Je to někdo jiný. Najednou po vás chtějí, abyste 
přišla na náměstí jen tak si popovídat nebo jít nakupovat... ale 
vy nemůžete :( Toužila jsem po tom přijít tam sama za sebe. 
Ale takhle krásná a ženská! :(

Ve druhé fázi jsem se snažila udělat své fotky, ale místo tváře
dosadit jinou. Aspoň trošku mít pocit, že jsem to já! Viděla 
jsem, jak na internetu holky jako já zakrývají svou tvář vějíři 
nebo šátky, nakrucují se před foťáčkem, ale... chyběla tomu ta
tvář!!! Navíc takové fotky (ač jsem se hodně snažila) 
vypadaly pořád nevěrohodně a podezřele (jelikož byla 
"přelepována" tvář). Dost často se mi stávalo, že pozornější 
kluci i holky to odhalili. To mě ničilo :( Ale pořád to bylo 
lepší, než první varianta, kdy ty fotky nebyly moje (ač byly 
100% ženské). Nechtěla jsem už lhát! :(
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Ve třetí fázi jsem se pokusila udělat své první vlastní ženské 
fotky. To "ženské" bych měla dát do uvozovek. NIKDY je 
nikde nikomu neukážu! Dala jsem si je na své stránky (jen 
jako nezveřejněné soubory). To byly vyloženě fotky "muže v 
dámském", ač jsem se snažila učesat (své kratší vlásky), vzít 
sponku nebo čelenku... ale byla šťastná, že jsem tam v 
šatičkách a v lodičkách...
Jednou mi jedna má oblíbená kolegyně (moc krásná slečna) 
ještě když jsem pracovala na úřadě na ty fotky přišla! Doma, 
když se dívala na mé stránky, jí napadlo zkusit vyjet si 
soubory na serveru (ona byla totiž počítačově dost vzdělaná a 
já nečekala, že by to někdo mohl vůbec hledat).
Ráno jsem přišla do práce a ona mi říká: "Já jsem viděla něco,
co jsem asi vidět neměla..."
Nechápala jsem, ale pak mi to ukázala...
To byl můj první coming out v životě. (A taky na hoooodně 
dlouho jediný.)
Nesmírně se mi ale ulevilo. Najednou jsem před ní nemusela 
nic řešit. Dokonce byla tak zvědavá, že se vždycky ptala, jestli
mám pod kalhotama silonky a chtěla si na ně sáhnout! :) Ale 
tím to končilo. (To je slečna, o které jsem tu před rokem 
napsala po strašně silném emotivním zážitku s ní můj článek 
"Dohasínající plamínky"...)
Už se ale zase nevídáme (protože nechce). Protože má v hlavě
prostě někoho jiného (nemůžu to tu rozvádět, nechci jí ublížit,
nemá to taky jednoduché a na to jí mám moc ráda.) Byla to po
manželce jediná holka, kterou jsem celé ty roky měla strašně 
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ráda. Cítila jsem to podobně i u ní, ale prostě jsme nemohly. 
Obě jsme měly partnera... a tak to zůstávalo jen u objetí, 
úsměvů, přáníček. Abych pravdu řekla, tak jsem po článku 
Dohasínající plamínky nečekala, že už se neuvidíme... ale 
možná je to tak lepší.

Ježiš to už jsem zase zabrousila úplně na jiné téma! :)

V této třetí fázi jsem své fotky (své klučičí tváře) v dámském 
oblečení dala na internet nakonec taky! Reakce byly různé (v 
téhle fázi bylo asi nejvíc těch negativních), ale rozhodně mě 
to neuspokojovalo a dost rychle jsem je stáhla.

Pak přišla ale čtvrtá fáze potřeby někde vystupovat jako žena.
Začaly mé první fotky v paruce. Vypadala jsem pořád strašně 
a tak jsem se snažila ty tváře retušovat (aby nebyly vidět 
vousy, abych trošku zženštila mužské rysy). To už mi bylo 
příjemnější, protože co se kluků týkalo, tak ti na nic nepřišli 
(protože myslí jinak než holky :). A to mi dělalo moc dobře. 
Ještě teď mám kontakt na spoustu milých kluků, kteří nikdy 
nepoznali mou minulost. Za to občas nějaká pozorná holka 
poslala otázku, jestli takhle náhodou nejsem muž! :)
No jo no. Tak to zamrzelo, ale byla to realita. Snažila jsem se, 
ale pořád málo.

Řekla bych, že teď jsem v páté fázi, kdy nepotřebuji retušovat
svou tvář, kdy fotky neupravuji a přesto vypadám žensky 
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(tedy na některých málo fotkách, které také schválně 
vybírám :). Je jich ale čím dál víc... a to mě těší.
Najednou jsem to já na těch holčičích fotkách. Já Tereza. 
Žena! A jsem také tak identifikována, píší mi kluci, píší mi 
holky (aniž by cokoliv poznaly). Testuju to na nich :))) A 
nesmírně si to užívám! Svět, kde mi nic nehrozí a jsem sama 
sebou.

Existuje ještě šestá fáze sebeprezentace.
Ta se přesouvá z virtuálního světa do reálného. Ve virtuálním 
světě už se dál dostat nemůžu.
Toužím po ní strašně moc, ale ještě nenastala. Věřím tomu, že 
jednou ale přijde... protože se nehodlám smířit s tím, že by 
přijít neměla! Udělám pro to všechno! Nic mě nezastaví!

Nooo tak o tomhle jsem vůbec psát nechtěla :) Ale už to tu 
teda nechám. :) Že já se vždycky tak zakecám? :) Původně ten
článek měl začínat tady a měl být takhle krátký: :)

Teď dopoledne jsem šla na poštu a prošla kolem Takko 
fashion.
Dostala jsem tam totiž k Vánocům od sestřičky poukázku! :) 
Karta má neomezenou časovou platnost.
Uvědomila jsem si, že tam teď ale jít nechci. Nechci se tam 
strachovat, že jako Tom budu kupovat dámské věci, které si 
navíc jako Tom těžko vyzkouším :/ Nechci si vybírat ze všech
těch úžasných věcí něco s rozklepanýma rukama, rozbušeným
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srdcem a vyděšenými pohledy k prodavačkám nebo 
kolemjdoucích... :( Chci si to užít. Užít jako vy, holky, když 
nakupujete hadříky na sebe! :)
Proto jsem se rozhodla, že Takko bude první obchod, kam 
půjdu nakupovat s touhle poukázkou jako Tereza! :) Nepřišlo 
mi to v tu chvíli vůbec jako špatný nápad. (To si teda věřím :).
Na druhou stranu nevím, jestli to vydržím třeba až do léta :)) 
Jak já si to léto maluju... jak budu ukazovat už nohy v 
sukýnkách, jak budu nakupovat jako Tereza...jak už do práce 
budu chodit jako Tereza...
To jsou ty naše sny.
Pokud by to ale z nějakého důvodu mělo být později, nebudu 
to hrotit. Jen potřebuji vědět, že ten moment jednou přijde...

Chtěla bych všechno hned :/
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Moje prkotiny
29. prosince 2013 v 9:42 | Tereza 
Janička (před HRT) jde nakupovat a píše mi, jak jí chlapi 
okukují minisukni... jde k doktorce a ta jí říká, že jí podává 
průkazku pojišťovny někoho jiného... (s mužským jménem)...
Adélka (před HRT) mi píše, jak vyráží mezi lidi a kouká, jak 
si jí nevšímají i ve dne... (ještě nikdy jsem nebyla venku 
přímo tváří v tvář mezi lidmi ve dne! Jen z dálky... Přes den 
mě to čeká v lednu u Hanky, kde budu mít v Praze hodinu a 
půl volno, tak nechci sedět v autě...a hrozně se na to těším...) 
Jak nakupuje (jako muž) tím způsobem, že si prostě vezme 
dámské věci a zkouší si je jednoduše v kabince... prodavačky 
ani lidi neřeší...
Linda (před HRT) mi na můj dotaz, jakým způsobem koupila 
ty krásné kozačky napíše, že "Normálně v Deichmannovi. 
Byla jsem tam s mamkou a normálně jsem si je zkusila. Co mi 
je po lidech že?! :)"
Šla si pro nějaké uni věci, ale nakonec koupila krásný 
kabátek, sukýnku a rukavičky (posílala mi v tom fotku). Jak 
jde za bývalým kolegou...

(Mimochodem jak správně poznamenala - typická žena :) 
Neumíme nakupovat to, co potřebujeme, ale co chceme :)
(Zkusím jí přemluvit, abych sem tu fotku mohla dát ;) Protože
si myslím, že se nemá za co stydět a podle mě má perfektní 

Prosinec 2013 - Moje prkotiny 828



vkus! Vlastně se mi o ní zdálo... proto tenhle článek dnes ráno
a tyhle myšlenky :/

Takže svolení jsem dostala, tady je Linda :) Sluší jí to co? :)
Chceme být vidět jako vy, nechceme se schovávat...
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Úplně luxusní Linda (MtF před HRT) :)
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Tak nad tím už jsem se ale musela zamyslet. Zrovna když tu 
píšu o tom, proč jsem ještě nešla do Takka... :/
Jasně, že je jednoduché se sebrat a jít si tam prostě nakoupit, 
vzít všechny ty krásné holčičí věci do kabinky a vyzkoušet. 
Co mi je po lidech!? Jo, to se mi to tu říká u počítače.

Je nedělní ráno, dnes večer si jedu pro Kačenku, budu jí mít 
celý týden (takže toho moc stíhat psát nebudu, možná tak 
nějaký krátký postřeh) a strašně se na ní těším.

Zatímco ostatní holky jdou prostě vyzkoušet kozačky do 
Deichmanna (taky potřebuju kozačky - abych do nich mohla 
zastrčit i kalhoty, dostala jsem na to od mamky k Vánocům), 
já tu řeším i takovou prkotinu (!), jako jsou mé výrazně 
světle červené nehty, které jsem si včera nalakovala. Tolik se 
mi líbí a nemůžu se jich vynadívat a nechci si je odlakovávat. 
Působí to tak žensky! Tak sexy!!!
Neřeším to kvůli Kačence (tam je to bez všechno absolutně 
bez problémů), ale kvůli tomu, že musím jít nakoupit. Kvůli 
deseti vteřinám u kasy! Normálně řeším, jak budu platit a 
vyťukávat PIN! Představuju si ten moment a ptám se sama 
sebe, proč mě při tom polévá to horko? :( Tahle barva totiž 
vyloženě září do dálky (proto jí tak miluju! :). Když si je 
nechám nalakované, stejně vím, že je budu schovávat do 
dlaně... :((( Nechci je schovávat! Chci je ukazovat, jako je 
ukazujete vy všechny celému světu!
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Měla bych si je nechat takhle nalakované... jenže to je pořád 
to, co tu řeším. Snažím se být soudná (pak bych si ale neměla 
stěžovat, že ještě nemůžu ven jako Tereza). Komplikuju si to 
zbytečně sama, že nad tím moc přemýšlím. Měla bych se 
odvázat...
Nemám unisex zimní bundu, tak nosím ještě pořád pánskou, 
ale ta je vyloženě extrémně pánská. Je z léta (ano, zimní 
(nebo spíš podzimní) bunda z léta :), kdy jsem se tak razantně 
nechala ostříhat na ježka jako nikdy v životě a pořídila 
všechno maximálně pánské, abych měla pocit, že jsem muž :/ 
(A ono to nějak nepomohlo, jak podotkla Nikča, když jsem jí 
to říkala :) To byl taky poslední pokus.

Nemůžu lítat v obchodě ve vyloženě pánské bundě (se 
zvednutým límečkem, tak trochu typ černé kožené 
motorkářské... (nesnáším jí!)) :(( Mám už dlouho jednu unisex
bundu, ale ta není zimní. Jak teď bylo to teplo (včera v 
Karviné +15 stupňů - na prosinec docela dobrý :), tak jsem v 
ní chodila k úzkým riflím (taky si toho Nikča hned všimla, že 
je mám na sobě a porovnávaly jsme si je spolu navzájem, 
protože ty její byly taky moc hezké - má je z votocvohoz jako 
já :).
Ta uni bunda z New Yorkeru je starší, černá s kapucou a má 
už odrané rukávy (nosila jsem jí totiž pořád) - vypadám jak 
když nemám na novou, kdyby to někdo detailně zaměřil, ale 
pořád lepší, než ta pánská. Jenže dnes už je zase zima. (Teď 
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mi došlo, že existuje řešení - koupit si novou - nějakou uni :) 
(nebo ještě lépe dámskou, co vypadá jako uni :) Beztak je 
všechno uni dámské :))) Protože uni si kluci nekupují :)))
Protože když si kluci FtM přesně v opačné situaci než já 
kupují na sebe věci, tak pochybuji, že si vybírají uni věci. 
Podle mě si vybírají rovnou vyloženě pánské. (To je fakt, 
teď jsem teda na něco přišla... Mám takové podezření, že to 
všichni FtM máte zrovna v tomhle jednodušší :) Protože nad 
ženou v maskáčích a kanadách nebo kravatě a saku se nikdo 
nikdy nepozastaví, nad mužem v dámské bundě (nebo nedej 
bože v sukni) ano. Tak proč to u vás řešit uni oblečením, 
že? :)

No a pak ty moje krátké vlasy... sice rostou, ale pořád jsou 
krátké. Vždyť já s nimi vůbec nevypadám žensky! To budu 
chlap se zářivě červenými nehty! :( Já nejsem chlap, já jsem 
ženská!
Potřebuju se od něčeho odpíchnout, potřebuju aby už byla 2. 
polovina ledna, abych už měla za sebou schůzku s Hankou, 
aby se to pohnulo (třebaže jen psychicky).
Vím, že věčně takhle nejistá chodit ven nebudu. Že se posunu 
dál, že překonám ten strach, že ty nehty neodlakuju a nedám 
si jen ten světle růžový, co nosím i do práce, protože se jen 
leskne, ale není skoro vidět... což je chyba, protože nehty si 
lakujeme proto, aby vidět byly (jak řekla správně Anetka). 
Protože tak to je a tak to má být.
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Když ono je to dané tím, že mě tu všichni znají. Prošlo mi v 
mé první práci během těch 12ti let na úřadě celkem 30 tisíc 
lidí (spočítala jsem to podle statistiky vydaných pořadových 
čísel za celá ta léta). Na počet obyvatel 80 tisíc této spádové 
části okresu je to docela dost, nehledě na to, že co se týče 
přímo města, ve kterém bydlím, tak tady mě zná každý druhý 
z ekonomicky aktivních obyvatel, protože si mě prostě 
pamatuje a tak mě zdraví a já jeho. Mám to pět minut do 
obchodu a během té doby jsem 3x pozdravena! :) No a 
skončím u starší pokladní, která se mnou vždycky prohodí pár
slov, protože se taky známe z úřadu. Ty lidi potkávám všude, 
usmívají se na mě, mám je hrozně ráda (i to zdravení), ale 
najednou mám mít náušnice a zářivě červené nehty? K 
vyloženě mému pánskému zjevu? (Dřív jsem ve městě 
utíkala, když jsem v dálce někoho viděla, aby mě 
nezastavovali. Já si totiž tváře většiny z těch 30 tisíc lidí 
doteď pamatuju :) U některých i jména a rodná čísla! :)

Na druhou stranu dokud mě budou zdravit, je to důkaz 
toho, že vypadám pořád blbě tak, jak nechci :)))

Ty světlounce (tak jako do oranžova - mám je tu někde i na 
fotkách) nehty jsou tak kouzelné, že zatím nemám sílu je 
odlakovat. Kochám se jimi a mám z nich radost. Proč bych 
měla přeskakovat zpátky jen kvůli těm pár minutám v 
obchodě?
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Tenhle článek moc pozitivní není a už je moc dlouhý na to, 
abych pokračovala v tom poselství, které jsem měla pro vás 
připravené (a které vás určitě potěší jako mě), takže ho hodím 
do dalšího článku :)

Dnes mě čeká úklid celého bytu, musím odmrazit ledničku a 
nakoupit, abysme tu s Kačenkou měly co baštit :)
Strašně miluju, když mi Anetka (moje kamarádka - biologická
žena) napíše sms jako třeba: "Tak co, holky, už jste doma?" :) 
Proč mi tak nemůžou říkat už všichni? :( (A proč by to měli 
dělat, když před nimi jako holka nevypadám? :(

No tak měla bych z toho mého přemýšlení tady vyvodit 
nějaký závěr :)

Teď jsem se tu tak nahlodala, že bych si ty nehty červené 
nejradši nechala a vykašlu se na všechny lidi ve frontě, na 
jinak milou pokladní, u které jsem si ale jistá jejím (bohužel) 
konzervativním přístupem daným věkem... Je pravda, že 
takové lidi ale nepotřebuju. Nemůžu počítat s tím, že budu 
pořád se všemi kamarádka, jako dosud. To je něco za něco... A
pokud je odlakuju, budu vzteklá :/ Budu mít na sebe strašnou 
zlost... :(

To jsou ty moje prkotiny! Já tu řeším nehty a jiné si chodí 
mezi lidi nakupovat jak se jim zlíbí...
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Měli jste někdy nohu nebo ruku v sádře? Nebo třeba 
rovnátka? A co úplně nové brýle? Jak vám bylo, když jste si je
vzali poprvé na sebe a šli mezi lidi?
Dnes v obchodě šel kluk o berlích se zlomenou nohou. 
Strašně vyděšeně po každém koukal a já na něj hodila takový 
pohled jakože: "Co je? Normální sádra tyjo, tak neplaš 
prosímtě!" :)))
Myslí si, že je středem pozornosti. Ale není!

Najednou jsem se tam viděla já, jak ti lidé na mě hází tyhle 
pohledy, proč plaším, že středem pozornosti nejsem ani 
náhodou (a ani nikdy nebudu) a jen si to vsugerovávám...

Je mi z toho všeho ale do breku :(
Z té mojí neschopnosti, strachu a nesmyslných obav.

Tak kdy teda nastane, ten okamžik, kdy si ty nehty 
odlakovat nemusím a můžu si nechat i kruhové náušničky, 
dlouhé vlasy, balerínky...?????????? Tak strašně chci a tak 
strašně to nejde, protože vypadám tak, jak vypadám. Ať už se 
to zlomí!!!

Měla bych si vytyčit nějaký bod. Zatím ho mám předběžně 
vytyčený jako den, kdy vezmu svou první pilulku a je mi 
jedno, jak v ten den budu vypadat. Jde o to začít. V ten den se 
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totiž všechno začne měnit. To je začátek. I když ta změna na 
mě nebude tak patrná hned, jak bych chtěla.

Vím, že svůj "full time" jako žena začíná žít každá holka 
jindy.
Někdo s tím vyjde až po 6 měsících HRT, protože do té doby 
má ještě vousy, kterých se postupně zbavuje (třeba Sandra a 
jiné holky z videí na youtube), někdo začne s první pilulkou 
nebo měsíc po ní, někdo už začal dávno před tím... je to o 
odvaze a o ničem jiném... Proč já jí nemám? :(
Všechny nás spojuje jedno jediné - ta obrovská touha začít s 
tím co nejdřív a vysvobodit se tak konečně.

Všechny holky s tím jednou začaly. Vím, že to čeká i mě.
Je to asi zase jen o tom čekání a trpělivosti...

Uff... psaní tohohle blogu mi vždycky pomohlo... Dostat ze 
sebe strach, smutek, zastavit slzy... ale taky utřídit si myšlenky
a uvědomit si spoustu důležitých věcí.

A teď když nad tím tak přemýšlím, co jsem tu teď napsala mi 
došlo, že ten můj počáteční bod by měl opravdu už přijít. 
Nemám na co čekat... Vždyť o to jde. Abychom konečně byly 
těmi, kterými jsme bez přetvářky...
Ale ještě je rok 2013. Rok pravdy 2014 bude za 3 dny ;) Tak 
ráda bych to začala s novým rokem...
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V práci ale coming out plánuju až s první pilulkou, dřív 
nechci, dokud nebudu mít jistotu, že je dostanu...
Tak to asi potom vezmu (celá v té euforii) při jednom :)

Takže bod by byl vytyčen, bezva :) Konečně to přestanu řešit.
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Jaký bude rok 2014
29. prosince 2013 v 9:56 | Tereza 
Chtěla bych strašně moc poděkovat Bibině ze Slovenska :) 
Napsala mi tak hezký mail, že jsem na něj musela ještě po 
půlnoci odepsat.

Poslala mi (mimo spoustu jiných zajímavých postřehů a 
zkušeností) moc zajímavý odkaz na astrologický výklad roku 
2013 a také nového roku 2014.
Protože rok 2014 bude i pro mě hodně důležitým rokem, tak 
mě ten výklad opravdu potěšil a rozhodla jsem se, že vás 
potěším taky! :D

Text jsem maličko zkrátila a nebudu ho moc komentovat. 
Každý ať se v tom najde sám... jako jsem se našla i já.

Ale něco přeci jen okomentuju :)
"Po pracovní rovině bychom měli být mnohem úspěšnější. 
Bude totiž mnohem složitější, cokoli skrýt. Tedy budeme jasně 
vidět, co je dobře a co ne. I u sebe! I na nás to bude vidět."
Tak to na mě v práci sedí úplně přesně :) Bude opravdu 
složitější to skrýt a já doufám, že to na mě bude vidět! :) Je to 
mé velké přání, aby to vidět bylo...
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"Následující rok bude v porovnání s tímto, šťastnější, 
pravdivější, pozitivnější a hlavně bude zaměřen na člověka a 
na pravdu." Konečně mohu všem ukázat svou pravou tvář... 

Takže vzhůru do roku 2014! ;) Já už se tam těším a vy? :)

Rok 2013
Jak astrologicky tak i energeticky, byl tento rok tak náročný, 
že se k jeho konci většina lidí doslova plazí z posledních sil. 
Vzal nám i to, co jsme pokládali za trvalé a neměnné. Poslal 
nás na dno našich sil a dal nám nahlédnout do skutečně ryzích
charakterů našeho okolí i do naší vlastní duše.

Bylo-li něco náročným testem, pak to byl rok s třináctkou na 
konci.

Po stránce energetické to byl rok s třináctkou na konci a na to 
je také dobře myslet. Třináctka je v Tarotu kartou SMRT. 
"Spíš by se smrti nadál, než…" to je symbolikou téhle karty. A
bylo i tohoto roku.

Nemůžeme se proto divit , že koktejl astrologických pohybů a
postavení v kombinaci s energií smrti má za následek tohle.

Jako ořechy.
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Tohle přirovnání mě právě napadlo v souvislosti s vedlejšími 
účinky končícího roku, který nám udělil hodně ran. Je to 
jednoduché. Totiž, koš ořechů vypadá jako koš ořechů a 
můžete se na něj dívat jak chcete, a pořád to bude JEN koš 
ořechů. Pokud ale budete chtít to podstatné, proč vůbec ony 
ořechy máte, budete se muset dostat dovnitř.

Do každého jednoho ořechu, protože jinak nemůžete vědět, 
který je k jídlu, kde je dobré jádro a kde není. A co pak musíte
nutně udělat, abyste dostali to ryzí, to, co má na ořechu 
vlastně jediné cenu?

MLÁTIT DO NICH!!

Ano, bez toho, aby se do ořechu praštilo kamenem, se člověk 
v životě neostane k jádru. Nezjistí, zdali je dobré, nebo ne. A 
přesně to zřejmě od nás chtěl tento rok, aby nás vůbec pustil 
do toho dalšího. Už se to nebude opakovat.

UŽ NIKDY NEBUDEME TAKOVÍ, JACÍ JSME PŘED TÍM 
BYLI.

Budeme lepší.

Možná do roku 2014 vstupujeme otlučení a prakticky jaksi 
nazí, protože jsme přišli o skořápky, ale vstupujeme do něj 
naprosto ryzí. Takoví, jací jsme. A i okolí. Necháme za sebou 
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hromady nepotřebných věcí, se kterými jsme doposud chodili 
tak trochu zahalení do jejich tvrdé ochrany. Jsme zranitelní, 
jsme bolaví, jsme odhalení, ale prošli jsme si revizí našich 
charakterů a skutečných skrytých vlastností.

Nebuďme z toho smutní. Zřejmě nastal čas zbavit se všeho, co
nepotřebujeme. Vidět, co bylo skryto a pracovat do budoucna 
jen s tím, co je podstatné. A že to bolelo? Ano a hodně. Ale 
jen jádro je jedlé.

ROK 2014 PŘEDPOVĚĎ
Už dopředu ohlašuji, že to, co se dělo se nebude opakovat. Má
to hodně důvodů, ale ten podstatný je v nás samotných.

Známe své možnosti a hranice, protože jsme si sáhli na dno. A
to nejen ve špatném. Ono rozbíjení ořechů v nás objevilo, 
respektive dovolilo nám objevit sebe sama tak, jak jsme 
doopravdy. To stejné jsme zjistili o druhých. Nebudeme 
opakovat stejné chyby.

Známe cenu vlastní, známe cenu ostatních, známe hodnoty, 
které nám unikaly, a které jsme tento rok museli docenit.
Jsme o mnoho moudřejší, upřímnější a ryzejší.

Vnímáme svět skrze negativa, kterými jsme si prošli. Skrze 
vlastní utrpení, skrze utrpení druhých, skrze poznání, že 
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napovrch mohou věci a lidé vypadat zcela jinak, než uvnitř. I 
my sami. A to bez onoho mlácení kamenem jaksi nešlo.

Hned zkraje roku se srovnají vztahy. Většina těch, které 
přežily rok s třináctkou, by se neměly rozpadnout. To proto, 
že nejsou skořápkami, které měly odpadnout.

Po pracovní rovině bychom měli být mnohem úspěšnější. 
Bude totiž mnohem složitější, cokoli skrýt. Tedy budeme 
jasně vidět, co je dobře a co ne. I u sebe! I na nás to bude 
vidět.

Finančně bychom měli zaznamenat vzestup. Už jen proto, že 
minulý rok nás naučil nepodvádět. (opadaly skořápky a ejhle),
také nás naučil rovnat si hodnoty. Naučil nás skromnosti a 
obejít se málem. Dobře se bude přidávat do přebrané bedýnky.

Budeme obezřetnější a budeme více intuitivní, než neuvážliví.
Víme, co je nutné a co počká. Lépe poznáme klam a sami se 
ho nebudeme tolik dopouštět. Minulý rok nám totiž ukázal, co
je to zpětná vazba.

I přes náročné klima, bude následující rok v porovnání s 
tímto, šťastnější, pravdivější, pozitivnější a hlavně bude 
zaměřen na člověka a na pravdu.

Čtrnáctka je v Tarotu kartou UMĚNÍ.
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Symbolikou této karty je předně dohoda.

Pokus o kompromis. Snaha o uspokojení více stran za cenu 
sloučení zdánlivě neslučitelného. Osoba na kartě se snaží 
smíchat oheň a vodu a vytvořit potravu pro dva velmi silné 
zástupce naprosto rozdílných světů. Krále vzduchu a krále 
země.

Dohoda za účelem usmíření. Vytvoření podmínek, přjatelných
pro všechny. Všechno je otázkou slučitelnosti, když je dobrý 
úmysl. Budeme pracovat s tím, co je ryzí. Protože o to, co 
nebylo ryzí, jsme s třináctkou právě přišli.

Přeji vám co neupřímněji, jen samé štěstí, hodně zdraví, 
moudrosti a užívejte si všechno, co vám zbylo. To je totiž to, 
co má smysl a co mělo přežít, protože je to správné a je to 
vaše. A mělo to tak být.

S úctou
Michaela Kudláčková

Zdroj: http://www.popelky.cz/spolecnost/rok-2013-s-nami-
jednal-jako-s-orechy-jaky-bude-2014.html
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Hořčice na růst vlasů
29. prosince 2013 v 15:16 | Tereza 
:) Myslela jsem, že dnes už si během mého uklízení čas na 
článek nenajdu, ale když ona mi "žába" v komentářích napsala
něco, co mě k tomu vyprovokovalo :) (Děkuju!!! :))

Stěžovala jsem si (a stěžuju), že mám pořád krátké vlasy.
Průměrná rychlost růstu vlasů u zdravého dospělého 
člověka je 0,9 - 1,2 cm za měsíc.
(Tato rychlost je nerovnoměrná podle toho, co zrovna jíme, v 
jakém prostředí se pohybujeme a jaké je roční období :)

Už jsem řešila, jak nechat své vlasy vyrůst co nejrychleji... 
vyřešila jsem to šampónem L'Oreal Elséve Active Selenium. 
Ten obsahuje aktivní selen, který urychluje růst vlasů 
(primárně určený pro muže proti lupům, ale kupují ho 
převážně ženy a je jedinou věcí z mužského světa, která mi 
nevadí :). V ČR se už neprodává a tak ho vozím z Německa. 
Ale o tom psát nechci. (O tom už jsem tu psala 2x :).

Udělala jsem si test a podle odrostu vlasů, které jsem si 
nabarvila a po měsíci změřila se růst vlasů zrychlil 1,5x. 
Takže místo 1 cm mi vyrostou o 1,5 cm za měsíc.

No a teď k žábě :)

Prosinec 2013 - Hořčice na růst vlasů 845

http://otereze.blog.cz/1312/experiment-jmenem-selenium


Píše o hořčicové masce (z hořčičného semínka) na vlasy, po 
které mají zázračně růst strašně rychle.
http://kateandkateblog.blogspot.cz/2013/12/horcice-na-rust-
vlasu-otestovano-funguje.html
Já už na tuhle hořčicovou masku taky narazila, na votocvohoz
je to už měsíc věčné téma a tahle diskuse patří mezi deset 
nejdiskutovanějších. Já tuhle možnost ale (podle svého 
rozumu) okamžitě zavrhla, protože tam psala slečna, že jí 
vlasy vyrostly za měsíc o 10 cm právě po téhle hořčicové 
masce!!!

Řekla jsem si, že pokud chemie jako je toxický selen v 
mém šampónu podle mých ověřených výsledků zrychlý 
růst 1,5x, tak jak může přírodní hořčice zrychlit růst 10x ?

A pořád si myslím, že nemůže! Protože kdyby to tak bylo, už 
by existovaly šampóny z hořčice, byly by levné a všechny 
ženy by si je kupovaly...

Jenže... teď mi to zase nedalo samozřejmě :) Chtěla jsem to 
zpochybnit, najít důkaz, že to je jen poplašná zpráva.

Řekla jsem si, že to určitě nevymyslely Češky, ale už dávno 
někde v Americe... taky že jo. Americké blogy i časopisy jsou 
toho plné. Čekala jsem tam v diskusích nějaké zpochybnění... 
a ony ty Američanky píší, jak to POMÁHÁ! :) Že se jim 
zrychlil růst vlasů z 1 cm za měsíc na 12 cm!!!! :)
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Tak jsem hledala jiné diskuse a pořád to samé. :)

Nechápu, proč by měl někdo důvod vymýšlet zrovna 
takovouhle poplašnou zprávu. Výrobce hořčice??? :)))))
Pořád to beru jako vtip!

Mladá slečna Katka na tom svém českém blogu zveřejnila dvě
fotky svých krásných vlasů po 8 dnech (po 2 aplikacích).
Přírůstek uvádí 1 cm (za těch 8 dní). Ty fotky jsou tak prťavé, 
že tam není nic vidět a ještě k tomu tam píše, že se omlouvá, 
ale neměla lepší foťák. (Když dělám výzkum, tak fotím 
pořádně, ne? :) Navíc 1 cm přírůstek se docela špatně měří na 
tak dlouhých vlasech. Takže si tím srazila věrohodnost :(

Do diskuse jí tam napsala slečna, že hlásí přírůstek 11 cm za 2
měsíce. :)

Abyste věděly, tak já to chtěla zkusit! :))) Pomaleji růst ty 
vlasy nebudou tak jako tak, takže proč ne. Navíc bych použila
zaručené měřící metody (díky mým odrostům, protože už si je
potřebuju zase dobarvit, což udělám v momentě, kdy si dám 
poprvé tuhle masku a bude to :). Málem už jsem na to 
skočila :) Ale pak jsem na www.dlouhevlasy.cz pročetla 
diskusi, kde holky píší, že to už od října zkouší a nefunguje 
to :( (Tak to mě fakt mrzí). Že tohle hořčičné šílenství je zase 
jenom nafouknutá bublina a já na ní málem skočila taky :)
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Baví mě, jak všechny řešíme totéž - dlouhé vlasy :) Napsalo 
se o tom toho už tolik :)
V jednom americkém článku na mě dokonce vybaflo "101 
tipů, jak zrychlit růst vlasů!" Tyyyjo! :) (Je to hodně i o stravě 
a vitamínech, které vlasy potřebují.) Ale 10 cm za měsíc je 
strašné! Kdyby to fungovalo a použil to muž nedej bože na 
své chlupy nebo vousy... to by byla krása! :))))

Žába má ale stejně dobré nápady :) A hlavně jí moc děkuju, že
mi chce pomoct. Toho si vážím. (Aspoň jsem o Vás mohla 
napsat článek :) My holky musíme stát při sobě! ;)

Napadlo jí ještě, že bych mohla určitě vystupovat jako Tereza 
i s krátkými vlasy... když mám podle fotek ženskou tvář...
To mě napadlo taky, jenže... když se pak podívám do toho 
zrcadla... vypadám jako žena s krátkými vlasy - tedy 
nežensky!

Nemůžu si pomoct, ale k ženě prostě patří dlouhé vlasy. 
Stonásobně to podtrhne její ženskost. Znám hodně holek s 
krátkými vlasy, které jsou moc hezké a sluší jim to... 
Ale...když si je představím s dlouhými, jsou ještě krásnější.

Žábu napadlo, abych sem dala svou fotku bez paruky ve 
svých skutečných krátkých vlasech... Že přeci musím i tak 
vypadat žensky :)
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To mě zaujalo. To by totiž bylo hrozně fajn vyrazit ven 
konečně ve svých vláskách jako Tereza, ale mě ty dlouhé 
vlasy pomáhají v tom cítit se lépe (ženštěji) a hlavně (a to je 
to nejdůležitější) pomáhají okolí identifikovat mě správně.

Za hodinu musím vyrazit pro Kačenku a ještě nemám vysáto, 
tak už se nestihnu nalíčit a hezky obléknout, ale docela ráda 
bych to tedy zkusila tu fotku v krátkých vláskách udělat :) Ale
Kačenku budu mít týden a budu na ní sama, takže se jí budu 
věnovat a když zrovna ne, tak budu vařit nebo uklízet. Takže 
někdy v lednu to zkusím nafotit :) (Ty kruhové náušnice by ke
krátkým vlasům mohly vypadat dobře :) (Já už bych tolik moc
chtěla ale řešit účes svých dlouhých vlásků! :( No...počítám 
tak rok a už to bude :)
Když se mi ta fotka nebude líbit, tak jí sem nedám :) (Ona se 
mi určitě nebude líbit, ale chci to zkusit.) A druhá věc je, že 
nevím, jak ty vlasy upravit, aby (i když jsou krátké (tj. 
nějakých 5-8 cm)) vypadaly žensky :/ Teď tam na mé hlavě 
jen tak leží :) Kolem uší a vzádu už to začíná hezky přerůstat, 
z čehož mám radost, ale ofinka je pořád krátká :(

Pozitivní na tom je, že těch 8 cm co má teď moje ofinka bylo 
ještě v září jen 2 cm! To vychází na průměrnou rychlost růstu 
2 cm / měsíc! Jůůů :)

Růstu vlasů se tu chci ale věnovat i dál, protože si myslím, že 
to je zajímavé téma :)
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Děkuju žábo :)

A já jdu teď týden řešit, co budu vařit k obědu, které plyšáčky 
dostanu do postele a kterou vílu budu vymalovávat já :))

----------
30.12. 12:40
Kačenka chtěla najít víly na internetu, tak je hledám a u toho 
jsem našla ještě tři obrázky (z věrohodných zdrojů - žádné 
stránky na přípravky z nosorožčích rohů na rychlý růst vlasů 
apod. :), jak rychle rostou vlasy (protože mě to fakt hrozně 
zajímalo a obzvlášť ty, které rostly z úplně krátkých vlasů).
Mimochodem - základním a důležitým způsobem, jak mít 
hezké rychlerostoucí vlasy je HODNĚ PÍT. Protože to vlasy 
potřebují + nějaké ty vitamíny atd. Až budu mít čas, tak si to 
stejně najdu a hodím to i sem, protože mě to fakt zajímá :)
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Tak přesně takhle krátké je mám i já (vlevo) (to ale nejsem
já :))

to bych si pískala, kdyby to tak bylo :)
Jde o vývoj za 2 roky a 5 měsíců. (To je krása - ty vpravo :)
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Roste to hezky :) Ale jsem teď vyloženě ve všem na úplném 
začátku :/ Snad se taky dočkám :)
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A takhle nějak bych to chtěla jednou mít já :)
Líbí se mi ta ofinka do čela totiž :)
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