Jazyky lásky 10 (skutky služby)

	Cestovali za mnou tři hodiny. Na první pohled bylo jasné, že Norm o to vůbec nestál. Jean ho k tomu dotlačila hrozbou, že ho opustí. (Takovýto postup bych nikomu neradil, ale lidé vždycky neznají moje rady, dřív než za mnou přijdou.) Byli spolu pětatřicet let a nikdy předtím to s manželskou poradnou nezkusili.
	"Pane Chapmane," začala Jean rozhovor. "Ráda bych vám ze všeho nejdřív řekla dvě věci. Za prvé, nemáme finanční těžkosti. Četla jsem v jednom časopise, že peníze jsou ve většině manželství tím největším problémem. To o nás neplatí. Oba jsme byli celý život zaměstnaní, dům máme zaplacený, auta taky. Nemáme žádné finanční těžkosti. Za druhé bych vám chtěla povědět, že se nehádáme. Některé moje přítelkyně často mluví o tom, jak se doma pořád hádají. My jsme se nehádali nikdy. Vůbec si nevzpomínám na jedinou hádku, kterou bychom kdy byli měli. Oba víme, že hádky k ničemu nevedou, tak se prostě nehádáme."
	Oceňoval jsem, že Jean podává problém tímto přehledným způsobem. Věděl jsem, že se chystá jít k jádru věci. Bylo jasné, že si svůj úvod předem připravila. Chtěla mít jistotu, že se nebudeme zdržovat záležitostmi, které nejsou v tomto případě důležité. Ráda by hodiny, kterou mají k dispozici, dobře využila.
	"Problém je v tom," pokračovala Jean, "že vůbec necítím, že by mě měl manžel rád. Náš život je stereotypní. Ráno vstaneme a jdeme do práce. Odpoledne děláme každý svoje. Většinou večeříme společně, ale nemluvíme přitom. On se při jídle dívá na televizi. Po jídle si chvilku něco dělá v dílně a pak spí před televizí, dokud mu neřeknu, že je čas jít si lehnout. Tak to u nás vypadá pět dní do týdne. V sobotu dopoledne hraje můj muž golf, odpoledne pracuje na zahradě a večer chodíme ještě s jedním manželským párem na večeři. S nimi mluví, ale jakmile sedneme do auta a jedeme domů, je po rozhovoru. Když se dostaneme domů, spí před televizí, dokud není čas si jít lehnout. V neděli dopoledne jdeme do kostela. Vždycky chodíme v neděli dopoledne do kostela, pane Chapmane," zdůraznila.
	"Pak," pokračovala, "jdeme s několika přáteli na oběd. Když se dostaneme domů, sedne si můj manžel před televizi a tam prospí celé odpoledne. Večer většinou zajdeme znovu do kostela, vrátíme se domů, uděláme si popcorn a jdeme spát. To je všechno.Tak u nás probíhá týden co týden. Jsme jako dva spolubydlící na jednom pokoji. Nic se mezi námi neodehrává. Vůbec necítím, že by mě měl rád. Není tu žádná vřelost, žádný cit. Jen prázdnota, mrtvo. Asi už to moc dlouho nevydržím."
	Teď už Jean plakala. Podal jsem jí papírový kapesník a podíval se na Norma. První, co řekl, bylo: "Já ji nechápu." Po krátké přestávce pokračoval: "Dělal jsem všechno, co mě napadlo, abych jí ukázal, že ji mám rád, zvlášť ty poslední dva roky, co si na to tolik stěžuje, ale všechno nadarmo. Ať dělám co dělám, pořád opakuje, že necítí, že bych ji měl rád. Už nevím, co bych si ještě vymyslel."
	Cítil jsem, jak je frustrovaný a podrážděný. "Co konkrétně jste dělal, abyste své ženě projevil lásku?" zeptal jsem se.
	"No, tak za prvé," začal, "končím v práci dřív než ona, tak vždycky začnu vařit večeři. Po pravdě řečeno ji už mám vlastně většinou skoro hotovou, než se Jean dostane domů. Tak to je čtyřikrát do týdne. Pátý večer chodíme do restaurace. Po jídle meju třikrát do týdne nádobí. Zbývající večer nemám čas, ale třikrát do týdne to nádobí umeju. Luxuju celý dům, protože má Jean potíže s páteří. Dělám všechnu práci na zahradě, protože je alerická na pyl. Skládám prádlo, když se vyndá ze sušičky."
	Tak pokračoval, až jsem si začal říkat, co tahle paní vlastně doma dělá? V podstatě nic na ni nezbývalo.
	"Tohle všechno dělám," pokračoval Norm, "abych jí dokázal, že ji mám rád, a ona pak přijde sem a vykládá vám, co mi opakuje už dva nebo tři roky – že necítí, že bych ji měl rád. Už nevím, co si počít."
	"Pane Chapmane," řekla Jean, když jsem se obrátil zpět k ní, "já vím, že to je od něj hezké, že to všechno dělá. Ale já bych chtěla, aby se se mnou posadil a povídal si se mnou. My spolu vůbec nemluvíme. Třicet let jsme spolu doopravdy nemluvili. Pořád jen meje nádobí, luxuje nebo seká trávu. Pořád něco dělá. Chtěla bych, aby se se mnou v klidu posadil a věnoval mi chvilku času, díval se na mě, mluvil se mnou o tom, co prožíváme."
	Jean už zase plakala. Bylo jasné, že její základní jazyk lásky je "společný čas". Toužila po pozornosti. Chtěla, aby se s ní jednalo jako s člověkem, ne jako s věcí. Normova pracovitost nenaplňovala její citovou potřebu. Když jsem mluvil s Normem dál, vyšlo najevo, že ani on necítí, že by ho jeho žena měla ráda - pouze o tom nemluví. "Když je člověk pětatřicet let ženatý a nemá finanční problémy a žena se s ním nehádá, co ještě může chtít," rozumoval. 
	"Ale jak byste si představoval ideální ženu?" zeptal jsem se ho. "Kdybyste mohl mít dokonalou ženu, jaká by byla?"
	Poprvé se mi podíval do očí.
	"Chcete to doopravdy vědět?" zeptal se.
	"Ano."
	Napřímil se, založil si ruce a zeširoka se usmál.
	"Někdy jsem o tom snil," řekl. "Ideální žena by přišla odpoledne domů a uvařila mi večeři. Já bych pracoval na zahradě a ona by mě zavolala domů ke stolu. Po večeři by umyla nádobí. Já bych jí asi taky trochu pomohl, ale té práce by se ujala ona. A přišívala by mi knoflíky na košili."
	To už Jean nevydržela.
	"Já nevěřím svým uším!" obrátila se k němu. "Vždyť si říkal, že vaříš rád!"
	"No, vařím docela rád," odpověděl Norm. "Ale ten člověk se mě ptal, co by bylo ideální."
	Teď už jsem se nemusel na nic ptát, abych znal Normův základní jazyk lásky – "skutky služby". Proč myslíte, že Norm všechnu tu práci pro Jean dělal? Byl to jeho citový jazyk. Podle něj se právě takto dává lidem láska najevo: tím, že pro ně něco děláme. Jenže pro Jean tohle základní citový jazyk nebyl. Jeho práce pro ni citově neznamenala tolik, kolik by znamenala její práce pro něho.
	Když to Norm začínal chápat, zvolal: "Proč mi tohle nikdo neřekl před třiceti lety? Mohl jsem sedět na kanapi a čtvrt hodinky si s ní povídat, místo abych pracoval jako blázen!"
	Obrátil se k Jean a řekl: "Poprvé v životě chápu, co tím myslíš, když říkáš, 'My spolu nemluvíme.' Nikdy jsem to nechápal. Měl jsem pocit, že mluvíme. Vždycky se tě přece ráno ptám, jak ses vyspala. Ale teď už to chápu. Ty chceš, abych s tebou každý večer seděl čtvrt hodiny na kanapi, díval se na tebe a povídal si s tebou. Už vím, co máš na mysli, a vím, proč je to pro tebe tak důležité. Je to tvůj jazyk lásky, a tak začneme hned dneska. Budeš mít čtvrt hodinky se mnou na kanapi každý den až do smrti. Můžeš se spolehnout."
	Jean se otočila k němu a řekla: "To bude nádhera - a já ti ráda tu večeři uvařím. Bude muset být později, než jsme zvyklí, protože chodím později z práce, ale uvařím ji docela klidně. A moc ráda ti budu přišívat knoflíky. Zatím jsi to vždycky udělal, než jsem se k tomu dostala. A jestli ti to dá pocit, že tě mám ráda, klidně budu mýt nádobí jenom já až do smrti."
	Jean a Norm se vrátili domů a začali jeden druhému dávat lásku najevo tím správným jazykem. Během dvou měsíců spolu vyrazili na druhou svatební cestu. Volali mi z Bahamských ostrovů, aby mi pověděli, jak dramatická změna se odehrála v jejich manželství.


