Kudlanka

CO KDYÅ½ OPRAVDU BYL U STB...
PondÄ›lÃ-, 27 srpen 2007

Milá Kudlanko, ráda bych se s Tebou poradila, protoÅ¾e Tvé názory povaÅ¾uji za rozumné, objektivní a velmi si jich
cením. MÅ¯j problém se netýká ani mého pÅ™ítele, ani nevÄ›ry (Å¾ádná díky bohu není), ani dÄ›tí (také zatím nejsou), ale méh
otce. KdyÅ¾ mi bylo necelých patnáct, umÅ™ela maminka na rakovinu tlustého stÅ™eva a zÅ¯stali jsme sami já, mÅ¯j otec, mÅ¯j o osm let star&scaron;í bratr a druhý, o témÄ›Å™ jedenáct let star&scaron;í bratr, ale ten tou dobou mÄ›l jiÅ¾
rodinu a malého svi&scaron;tÄ› a bydlel jinde.
MÅ¯j otec si po dvou mesících na&scaron;el pÅ™ítelkyni, kterou znal jiÅ¾ od
stÅ™ední &scaron;koly, ale Å™eknÄ›me to takhle, nechoval se ní nejlépe (kdyÅ¾ pÅ™ijela na víkend, tak "pomoÅ¾ Evce s tím
a sám si &scaron;el Ä•íst noviny - nepÅ™eháním). Já jsem ji milovala jako svou vlastní, byla lidská, obÄ›tavá a velmi mi
chybí. ProÄ• chybí?? ProtoÅ¾e dostala asi po tÅ™ech letech rakovinu dÄ›lohy a mÅ¯j otec i jako v pÅ™ípadÄ› maminky nebyl s
(asi nechtÄ›l) zapÅ¯sobit jako milující partner; nedonutil ji zajít k lékaÅ™i (byÅ¥ byla zdravotní sestra) a kdyÅ¾ uÅ¾ &scaron;la,
pozdÄ›.
Po dal&scaron;ích dvou mÄ›sících si otec na&scaron;el souÄ•asnou pÅ™ítelkyni, kterou si díky bohu nevzal, protoÅ
byla macecha se v&scaron;ím v&scaron;udy. Asi je z toho jasné, Å¾e spolu nevycházíme. ObÅ™í podíl na tom má i mÅ¯j otec
(coÅ¾ souvisí s názvem mého dotazu), který nemohl skousnout mého stávajícího partnera a intenzivnÄ› podnikal
v&scaron;e moÅ¾né, abychom se roze&scaron;li, ale pÅ™edev&scaron;ím si vyléval této dámÄ› srdíÄ•ko, coÅ¾ mÄ›lo za pÅ™
Å¾e ona nás nemÅ¯Å¾e ani cítit (je prostÄ› naoÄ•kovaná) a já jsem proto ráda, kdyÅ¾ ji taky nevidím.
DoteÄ• se divím tomu
aÄ•koliv jsme jí nikdy ani slÅ¯vkem neublíÅ¾ili, nikdy nemÄ›la chuÅ¥ se pÅ™esvÄ›dÄ•it, jak to s námi opravdu je a vzala 100% z
své to, co jí otec navykládal. Ale proÄ• tohle v&scaron;echno pí&scaron;i. V dobÄ›, kdy na povrch vyplouvaly první
informace o tom, Å¾e existuje jistý seznam lidí, kteÅ™í spolupracovali se státní bezpeÄ•ností, jsem se o to zaÄ•ala zajímat, prot
mi pÅ™ipadalo, Å¾e by to na tátu sedlo. BohuÅ¾el, má pÅ™esnÄ› ty "estébácké" manýry. A na&scaron;la jsem nÄ›co, co mne
&scaron;okovalo. Byl veden v seznamech jako agent... Nedalo mi to a jeho spisy jsem si vyÅ¾ádala. Jako jedinou z rodiny
to zajímá.
Na pÅ™ímou otázku, jestli s nimi spolupracoval, mi Å™ekl, Å¾e ho nÄ›kolikrát oslovili, ale on nikdy nikomu neublí
(opÄ›t pro nÄ›j typická vyhýbavá odpovÄ›Ä•). Zatím nevím, co v tÄ›ch spisech je, protoÅ¾e si kopie mám vyzvednout aÅ¾ na
poÄ•átku záÅ™í, ale uÅ¾ dopÅ™edu se dÄ›sím toho, co tam najdu. Jsem hodnÄ› citlivá na kÅ™ivé jednání a zase musím jen n
Å¾e je to hlavní charakterovou vlastností táty. Å½ádná dohoda s ním neplatí, dle potÅ™eby ji vÅ¾dy pozmÄ›ní, má nadÅ™aze
chování (jsem pro nÄ›j jen prostÅ™edek k uklízení, vaÅ™ení, praní, tvor bez nároku mít vlastní názor apod. - na rozdíl od mých
sourozencÅ¯ - jsou to ov&scaron;em muÅ¾&scaron;tí, Å¾e??).
Umí výbornÄ› citovÄ› vydírat - ví, co na mÄ› pÅ¯sobí a taky t
Do mailu mi napí&scaron;e po rozmí&scaron;ce - snad stále je&scaron;tÄ› TvÅ¯j otec - v ironické nadsázce apod. Musím
dodat, Å¾e mÅ¯j pÅ™ítel se mne zastal na v&scaron;ech frontách a to mi dodalo sílu se vzepÅ™ít zabÄ›hlému patriarchátu v
na&scaron;í rodinÄ›. Nikdy mu za to asi nebudu dost vdÄ›Ä•ná. BohuÅ¾el, ná&scaron; postoj se odrazil i na vztazích s mými
bratry a jejich rodinami, tzn. jsem teÄ• pro v&scaron;echny tzv. Ä•erný Petr.
A tak mÅ¯j dotaz zní: Jak se mám
zachovat? SnaÅ¾it se o zlep&scaron;ení vztahÅ¯ v rodinÄ› (my&scaron;leno s mými bratry a jejich rodinami)? Pokud ty svazky
Stb, ke kterým se velmi záhy dostanu, budou obsahovat nÄ›co, co jen potvrdí tátÅ¯v charakter a jeho jednání, mám jim to
ukázat? Nebo pÅ™eru&scaron;it definitivnÄ› kontakt se svou rodinou, snaÅ¾it se zachovat si tak dÅ¯stojnost a své jiÅ¾ tak dost
zchátralé sebevÄ›domí?? Nevím si rady....
Mnohokrát dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, Eva

Od Kudlanky:

MÄ›la jsem pÅ™ipravenou odpovÄ›Ä• a chtÄ›la jsem tento dopis pÅ¯vodnÄ› zaÅ™adit do "poradny". Sama mám podobnou
zku&scaron;enost s na&scaron;ím sousedem, který bydlel v domÄ›, kde jsem vyrÅ¯stala. Znala jsem ho tedy od holÄ•iÄ•ích let snad pÄ›tadvacet let... A to uÅ¾ si nÄ›co v&scaron;imnete. PÅ™esnÄ› podobný popis. "Pán a vládce", manÅ¾elka taková hodn
mírná a klidná my&scaron;ka, dvÄ› dÄ›ti, které se témÄ›Å™ s nikým nestýkaly. Rodina si Å¾ila "pod uzavÅ™ením". PÅ™esto a
nejsou ani ve vnitropraÅ¾ském domÄ› zvukotÄ›sné... A tak jsme vÄ›dÄ›li, Å¾e tatínek, pracující jako státní zamÄ›stnanec, je de
jako hrom. Kde je mu dnes konec? O nÄ›m vím, Å¾e mÄ›l "na triku" pÄ›kných pár lidí...

Ale - nejprve nechám diskuzi otevÅ™enou pro va&scaron;e názory....
d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 13 April, 2021, 12:26

