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Když se vám podaří pro-
budit lásku v nějaké 
ženě, musíte počítat 
s tím, že vám to jen tak 

neprojde. V očích té milující jste 
za její city zodpovědný a být 
zodpovědný hned několika že-
nám najednou je honička. 

Muži se při záletech obávají 
především odhalení ze strany 
manželky, protože až příliš dob-
ře vědí, čeho všeho je schopna. 
Neuvědomují si ale, že milenka 
se zdá být krotší možná jen pro-
to, že zatím neměla dost času 
a příležitosti se plně předvést. 

Rozzuřená manželka vás sice 
může, stejně jako jiná živelná 
pohroma, připravit o domov, 
auto, ratolesti i ostatní blízké, 
ale někdy jí odhalená nevěra 
může i příjemně překvapit. Už 
ji dávno ani nenapadlo, že by 
o toho jejího troubu mohla mít 

ještě nějaká zájem. Podceňova-
ný nevěrník tak stoupne v je-
jích očích a rodinný krb znovu 
vzplane vášní (znal jsem jedno-
ho, který schválně sám na sebe 
posílal své ženě anonymní udá-
ní z nevěry, aby si nemyslela, že 
je k ničemu).

Se zapuzenou milenkou ta-
kový šťastný konec nečekejte. 
Nejspíš kuje pomstychtivé plá-
ny, v nichž hlavní role hrají vaše 
genitálie a kancelářské ořezá-
vátko. Jak říkám, zahrávat si 
s city žen je jako žonglovat s od-
jištěnými granáty. 

Ovšem vůbec nejhorší vari-
anta je, když se manželka a mi-
lenka proti vám spojí. Jestliže 
přijdete, nic zlého netušíc, domů 
a od stolu se na vás obě ty švi-
torky roztomile usmívají, ode-
vzdejte všechny klíče a kreditní 
karty a prchejte!  Jde o život. 

Zhrzená milenka je schop-
na udělat peklo muži, 
jenž zhrzení zapříčil, 
zatímco podvedená 

manželka dál vyváří oblíbená 
jídla, žehlí košile a utírá prach 
z jeho sbírky vojáčků, neboť 
je nadále udržována ve sladké 
nevědomosti. 

Pokud bych ovšem měla zva-
žovat, ve které z těchto rolí je 
lepší se ocitnout, přijde mi to 
podobná volba jako vybrat si, 
jestli je lepší nechat si ukrást 
auto nebo vybílit byt. Zpočátku 
je smutek nad ztrátou obdobný. 
O něco jsme přišli. Ale nové 
auto se dá pořídit snadněji než 
znovu nashromáždit desítky 
věcí vytvářejících domov. 

Zhrzená milenka se oklepe 
a pořídí si nového milence. Po-
řízení nového manžela je složi-
tější, zvláště pak, máme-li děti, 

tudíž si většinou ponecháme 
nevěrníka. A s ním i následnou 
nedůvěru v něj... 

Všechny dobré vzpomínky 
jako by náhle byly vypleněny, 
vládu převzala podezíravost, 
pocit křivdy. Ten ‚nový byte-
ček‘ nezařizujeme už se stejným 
nadšením a láskou. Občas si po-
pláčeme nad věcmi, které měly 
citovou hodnotu a už se koupit 
nedají. Zařizujeme, snažíme se, 
ale pořád to není ono. Teplo 
původního – vykradeného do-
mova se vytratilo stejně jako 
vřelost ze vztahu vystavěném 
po nevěře. 

Je tedy lepší být zhrzenou 
milenkou, nebo podvedenou 
manželkou? Volím tu první 
variantu. Ale jen na papíře. 
Ve skutečnosti jsem kandidátka 
na podvedenou manželku. Jsem 
vdaná a bez milence. 

jiří
vejdělek,
38 let
Povolání: 
scénárista, režisér, 
producent
rodina: 
svobodný, syn Jakub

Simona 
monyová, 

44 let

Povolání: 
spisovatelka 

rodina:  
vdaná, děti Michal, 

Dominik, Šimon

Je horŠí zhrzená Milenka, nebo podvedená Manželka?

napište nám...  ChCete  vědět, Co si  myslí  žena a muž? posílejte nám tipy na otázky 
i jména lidí, jejiChž názory ChCete znát, na adresu: ona@mfdnes.Cz  
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