Kudlanka

JAK S MÃ•MOU?
ÄŒtvrtek, 15 kvÄ›ten 2008

Milé kudlanky, potÅ™ebovala bych poradit, jak se mám vyrovnat s minulostí. SnaÅ¾ím se zapomenout a odpustit, ale vÅ¾dy mÄ
to znovu doÅ¾ene. Moji rodiÄ•e se rozvedli na návrh matky, kdyÅ¾ mi bylo pÄ›t let a mojí sestÅ™e pÅ¯l roku. ZÅ¯staly jsme s
matkou a já jsem záhy musela pÅ™evzít znaÄ•ný díl odpovÄ›dnosti za chod domácnosti a péÄ•i o sestru.
Máma byla od rána do veÄ•era v práci a domÅ¯ pÅ™icházela Ä•asto opilá. Následovaly na na&scaron;i adresu výÄ•itky
typu &bdquo;kdyby nás nemÄ›la, kde mohla být" a podobnÄ›. Jak ve mnÄ› tak i v sestÅ™e se bÄ›hem let vypÄ›stoval pocit jaké
podivné závislosti na matce a zároveÅˆ strachu z její agrese. Poznaly jsme, s jakou se vrací domÅ¯, uÅ¾ jen podle toho jak
strkala klíÄ• do zámku. Tátu jsme vídaly podle soudního rozhodnutí, ale nikdy jsme s ním o tom nemluvily. KdyÅ¾ jsem na
stÅ™ední &scaron;kole mÄ›la pÅ™ítele, byla jsem pro mámu jenom dÄ›.ka atd. Mluvila o mÄ› pÅ™ed sestrou v takových
&bdquo;superlativech", Å¾e bych si o sebe kolo neopÅ™ela. V 18ti jsem si na&scaron;la byt a odstÄ›hovala se.
KdyÅ¾ mi
26 let, otÄ›hotnÄ›la jsem. Otec mého dítÄ›te byl o 15 let star&scaron;í neÅ¾ já, na legraci to bylo fajn, ale pro Å¾ivot na nic.
Roze&scaron;la jsem se s ním a neudala ho ani do rodného listu. Svoji dceru jsem vychovávala sama. Matka - kdykoli
byla pÅ™íleÅ¾itost - tak &scaron;kodila. Nikdy jsem si od ní nevzala ani korunu (byla jsem na tom dost mizernÄ› coby matka,
která neudala otce dítÄ›te), ale stejnÄ› se mÄ› lidé ptali, proÄ• tu nebohou mámu dÅ™u z kÅ¯Å¾e... V&scaron;ude mÄ› pomlouv
a kdyÅ¾ mohla, tak i otevÅ™enÄ› fyzicky napadala; i pÅ™ed mojí dcerou. Ale nikdy jsem jí nekladla odpor a v&scaron;echno s
nechala líbit.
Dnes jsem vdaná, mám bájeÄ•ného muÅ¾e, skvÄ›lé dÄ›ti a mourovaté kocoury. V&scaron;echno je fajn.
JenÅ¾e!
NedokáÅ¾u s mámou normálnÄ› komunikovat. Dnes jí bude pomalu 70 let, opíjí se tu a tam. Å½ije sama na vesnic
doma má &scaron;pínu, kterou kdyÅ¾ uklidím, tak mÄ› obviní, Å¾e ji - matku - stejnÄ› nemám ráda a bezdÅ¯vodnÄ› se jí
&scaron;títím.... Je to na nekoneÄ•né vypravování. KdyÅ¾ pÅ™ijedu za mámou, propadnu se do deprese a nejradÄ›ji bych hned
zase jela pryÄ•. Stále totiÅ¾ Ä•ekám na nÄ›jaký útok a odhaduji, odkud to pÅ™ijde.
ProstÄ› jezdím tam stra&scaron;nÄ› ner
mám proto pocit viny. Je to pÅ™eci máma... PotÅ™ebovala bych radu, jak se vymanit z podobných pocitÅ¯ hoÅ™kosti, strachu a
viny vÅ¯Ä•i ní. Stokrát jsem se o to pokou&scaron;ela a stokrát mÄ› to zase dohnalo. Díky pÅ™edem za v&scaron;echny
rady, Klára
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