Jazyky lásky 9 (dárky)
	“Před třemi lety,” vyprávěla Janice, “jsme poprvé navštívili váš seminář tady v Chicagu. V té době jsem byla zoufalá. Vážně jsem uvažovala o tom, že Jima opustím, a už jsem mu to i řekla. Naše manželství bylo dávno prázdné. Už jsem to vzdala. Celá léta jsem se Jimovi snažila vysvětlit, že potřebuju jeho lásku, ale nikdy nereagoval. Měla jsem ráda děti a věděla jsem, že ony mají rády mne, ale mezi mnou a Jimem nebylo nic. Tou dobou už jsem ho vlastně nemohla vystát. Byl to metodický člověk. Dělal všechno navyklým způsobem. Dalo se předpovědět, co udělá v příští minutě, a jeho stereotyp nemohlo nic narušit.
	Celá léta," pokračovala, "jsem se snažila být dobrou ženou. Vařila jsem, prala, žehlila, vařila, prala, žehlila, stále dokola. Dělala jsem všechno, co jsem si myslela, že by dobrá žena měla dělat. Spala jsem s ním, protože jsem věděla, že to potřebuje. Ale lásku jsem necítila žádnou. Měla jsem dojem, jako by mě ve chvíli, kdy jsme se vzali, začal brát jako samozřejmost. Jako nějakou věc, které si ani neváží.
	Když jsem mu to říkala, jen se mi smál. Odpovídal, že máme tak dobré manželství, jak jen si můžeme přát. Nechápal, proč jsem tak nešťastná. Opakoval mi, že máme všechny účty zaplacené, pěkný dům a nové auto, že mohu chodit do práce nebo ne, podle chuti, a že bych měla být šťastná a ne si pořád stěžovat. Ani se nepokusil mě pochopit. Cítila jsem se nadobro odkopnutá.
	Ale před třemi lety, " pokračovala, odsunula svůj šálek s čajem a naklonila se dopředu, "jsme zašli na váš seminář. Bylo to poprvé, co jsme něco takového udělali. Nevěděla jsem, co čekat, a upřímně řečeno jsem si od toho moc neslibovala. Nevěřila jsem, že by něco mohlo Jima změnit. Během semináře a těsně po něm toho Jim  moc neříkal. Zdálo se, že se mu to docela líbí. Občas poznamenal, že jste legrační. Ale o nějaké myšlence ze semináře nemluvil. Nečekala jsem, že bude, a nežádala jsem ho o to. Jak říkám, tou dobou už jsem to vzdala.
	Jak víte, seminář skončil v sobotu odpoledne. Sobotní večer a neděle byly asi tak stejné jako vždycky, ale když přišel v pondělí z práce, přinesl mi růži. 'Kde jsi ji vzal?' ptala jsem se. 'Koupil jsem ji od pouličního prodavače,' odpověděl. 'Říkal jsem si, že si zasloužíš růži.' Dočista jsem se z toho rozbrečela.
V úterý mi zavolal z práce asi v půl druhé a ptal se, co bych tomu řekla, kdyby koupil pizzu a přinesl ji domů k večeři. Že prý si říkal, že by mi mohlo být příjemné, kdybych jednou nemusela vařit. Odpověděla jsem, že to je skvělý nápad, a tak přinesl pizzu a udělali jsme si pěkný večer. Děti byly nadšené a děkovaly mu a já jsem ho chytila kolem krku a děkovala jsem mu ještě víc.
	Když přišel domů z práce ve středu, přinesl každému z dětí krabičku mlsání a mně malou kytičku v květináči. Prý si tak říkal, že ta růže zvadne a že bych možná ráda měla něco, co nějakou dobu vydrží. Začínala jsem mít pocit, že se mi to všechno jen zdá! Nechápala jsem, co to Jim dělá a proč. Ve čtvrtek po večeři mi dal pohlednici, na které bylo napsáno, že mi vždycky nemůže povědět, jak mě má rád, ale že doufá, že to ta pohlednice udělá za něj. Znovu jsem se rozbrečela, děkovala jsem mu a prostě jsem ho musela chytit kolem krku a dát mu pusu. 'Co kdybychom si na sobotu sehnali hlídání a vyšli si někam na večeři?' navrhl. 'To by bylo prima,' odpověděla jsem.
	V pátek odpoledne se stavil u pekaře a koupil každému z nás jeho oblíbený zákusek. Udělal z toho překvapení a řekl nám jenom, že nese něco jako moučník.
	V sobotu večer,” pokračovala, “jsem se už prostě vznášela. Nevěděla jsem, co to do Jima vjelo, nebo jestli to vydrží, ale byla jsem tím  nadšená. Když jsme v restauraci dojedli, řekla jsem mu: 'Jime, teď už mi zkrátka musíš vysvětlit, co se to děje. Já to nechápu.'
	Abyste tomu rozuměl,” vysvětlovala, “tenhle člověk  mi od svatby nedal ani jedinou kytičku. Nikdy mi nenapsal jedinou pohlednici. Říkal, že je to vyhazování peněz – pohlednice se přečte a hodí do smetí. Na večeři jsme spolu chodili tak jednou za pět let. Dětem nekoupil nikdy nic a od mě očekával, že budu kupovat jen základní životní potřeby. Nikdy nepřinesl žádnou pizzu. Každý den musela být večeře na stole. Tohle byla naprosto zásadní změna v jeho chování.”
	“Co jste jí řekl, když chtěla vedět, co se děje?” obrátil jsem se k Jimovi.
	“Řekl jsem jí, že jsem poslouchal, co na semináři povídáte o jazycích lásky, a že jsem si uvědomil, že jejím citovým jazykem jsou dárky. Taky jsem si uvědomil, že jsem jí nedal dárek už celé roky, možná od té doby, co jsme se vzali. Vzpomínal jsem, že když jsme spolu chodili, nosil jsem jí květiny a drobné dárky, ale po svatbě jsem si spočítal, že si to nemůžeme dovolit. Řekl jsem jí, že jsem se rozhodl dávat jí týden každý den jeden dárek a počkat, jestli uvidím nějaký rozdíl. A že musím přiznat, že rozdíl je to pořádný.
	Řekl jsem jí, že jsem pochopil, že to, co říkáte, je pravda a že naučit se ten správný jazyk lásky je klíč k tomu, aby druhý člověk cítil, že ho máme rádi. Řekl jsem jí, že mě mrzí, že jsem byl tak nechápavý a celá ta léta ji nechal žít s pocitem, že ji nemám rád. Řekl jsem jí, že ji mám opravdu rád a že jsem jí vděčný za všechno, co dělá pro mě a pro děti. Řekl jsem jí, že s Boží pomocí jí teď chci dávat dárky až do smrti.
	Odpověděla mi, 'Ale Jime, nemůžeš mi dávat každý den dárek až do smrti. Na to nemáme.'  'No, tak možná ne každý den,' odpověděl jsem, 'ale aspoň jednou za týden. To bude o dvaapadesát dárků ročně víc než doposud. A kdo říká, že je musím všechny kupovat? Můžu třeba něco vyrobit nebo to udělat, jak říká pan Chapman, a zadarmo utrhnout kytičku na stráni.'”
	“Pane Chapmane,” skočila mu Janice do řeči, “myslím, že za ty tři roky skutečně nevynechal ani jeden týden. Je z něj nový člověk. Vůbec byste nevěřil, jak jsme šťastní. Děti se nám smějí, že jsme jak dvě hrdličky. Moje citová nádrž je plná po okraj.” 


