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B o on zostawia w ró,nych k-tach skar-
petki, nierówno wyciska past. do z.bów 
z tubki, odwrotnie zawiesza papier toale-
towy, nie zauwa,a spalonej ,arówki... 

Bo ona zostawia ca/y zestaw kosmetyków pod 
prysznicem, wsz.dzie odk/ada gumki do w/osów, 
zapomina zatankowa0 samochód, nigdy nie jest 
gotowa na czas... Ludzie nieustannie k/óc- si. 
o ró,ne codzienne nawyki lub ich brak i wydaje 
si. im, ,e gdyby w ko1cu to drugie przesta/o 
post.powa0 w tak irytuj-cy sposób, to w domu 
zapanowa/aby sielanka. 

Prawda jest jednak zupe/nie inna. Gdyby na-
wet ma/,onkowie ustalili pewien bardzo szczegó-
/owy regulamin, okre2laj-cy w/a2ciwe zachowania 
w ró,nych sytuacjach i okoliczno2ciach i gdyby 
jak-2 nadludzk- si/- zdo/ali w stu procentach zre-
alizowa0 jego wszystkie punkty, to z czasem, po-
mimo znikni.cia irytuj-cych nawyków, i tak nie 
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poczuliby si. bardziej szcz.2liwi. Dlaczego? Dla-
tego, ,e tak naprawd. chodzi tu o relacje, o stosu-
nek do wspó/ma/,onka, o empati.. To troch. jak 
w Hymnie o mi/o2ci. Mo,na by go strawestowa0 
w nast.puj-cy sposób: „Gdybym zawsze po sobie 
sprz-ta/, centymetr po centymetrze wyciska/ pa-
st. z tubki, prawid/owo wiesza/ papier toaletowy 
i natychmiast usuwa/ wszelkie usterki w domu, 
a mi/o2ci bym nie mia/ – sta/bym si. jak mied3 
brz.cz-ca albo cymba/ brzmi-cy… Gdybym ni-
gdy nie zostawia/a ca/ego arsena/u kosmetyków 
pod prysznicem, nie porzuca/a gumek do w/osów, 
pami.ta/a o zatankowaniu samochodu i zawsze 
by/a gotowa na czas, a mi/o2ci bym nie mia/a – 
by/abym niczym”.

W tych detalach tak,e chodzi o mi/o20. O to, 
jak traktuj. pro2by wspó/ma/,onka, czy okazuj. 
mu szacunek, czy w sytuacjach, które s- dla niego 
trudne, wspieram go, a mo,e jedynie zrz.dz. 
i krytykuj.. Mo,e warto porozmawia0 o tym, na 
co absolutnie nie jestem w stanie si. zgodzi0, bo 
czyni to nasze wspólne ,ycie nie do zniesienia. 
Mo,e nale,y zastanowi0 si., co mog. zaakcepto-
wa0 lub zrobi0 za drugiego bez wzdychania przy 
tym, albo jak wesprze0 wspó/ma/,onka w zmie-
nianiu uci-,liwych przyzwyczaje1. Pomocna 
mo,e si. tu okaza0 kreatywno20 i poczucie hu-
moru. Nigdy za2 nie powinna nami kierowa0 
z/o2liwo20 czy ch.0 udowodnienia czego2 drugiej 
osobie, bo to jedynie pogorszy sytuacj. i sprawi, 
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,e wspó/ma/,onek b.dzie broni/ swoich racji i za-
mknie si. w sobie.

Mam znajom-, która od lat zmaga/a si. ze 
zmor- brudnych skarpetek swojego m.,a – nie-
wytrzepanych (z trawy, opi/ków, trocin itp.) 
i zwini.tych w kulki. Wielokrotne pro2by o nie-
wrzucanie ich w takim stanie do kosza z brudami 
nie przynosi/y rezultatu. Pewnego dnia wpad/a 
na pomys/. Otrzymawszy kolejn- dostaw., wzi./a 
skarpetkowe kulki, wypra/a kulki, wysuszy/a 
kulki i… odda/a kulki. M-, bardzo si. zdziwi/, 
kiedy nast.pnym razem otworzy/ szu4ad. w po-
szukiwaniu 2wie,ej pary skarpetek. Zrozumia/. 
Zapami.ta/.


