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TÃ•TA U PORODU
StÅ™eda, 03 Å™Ã-jen 2007

Mladý muÅ¾, manÅ¾el a otec, starostlivý aÅ¾ témÄ›Å™ ustra&scaron;ený výraz. Mladá vyÄ•erpaná Å¾ena, spánky skrápÄ›né
napínají velkým úsilím, on jí trpÄ›livÄ› utírá Ä•elo, drÅ¾í za ruku. StÅ™ih.Slzy dojetí, úsmÄ›vy, slova lásky, nesmírné &scaron;tÄ
otec pÅ™estÅ™ihuje pupeÄ•ní &scaron;ÅˆÅ¯ru a chová poprvé v náruÄ•í svého potomka, láskyplnÄ› líbá svou unavenou Å¾enu

Tak takhle nÄ›jak jsem to vidÄ›la v reklamách a snad i filmech a tak nÄ›jak jsem si pÅ™edstavovala i tu svou vlastní realitu.
Chyba lávky...
PÅ™i prvním porodu jsem byla mladá i vyÄ•erpaná a urÄ•itÄ› zpocená; ano, mÅ¯j manÅ¾el zaslzel a
py&scaron;nÄ› chodil po boxu s na&scaron;ím Ä•tyÅ™kilovým uzlíÄ•kem, ale rozhodnÄ› jsem se v tÄ›ch filmech nedozvÄ›dÄ›la,
v&scaron;ichni chlapi mají na to být u porodu, ne v&scaron;em je dáno pochopit tu bolest, kterou musí Å¾enská vytrpÄ›t, ne
v&scaron;em je dáno "pÅ™eÅ¾ít" to, co se na sále dÄ›je.
MÅ¯j manÅ¾el mÄ› sice drÅ¾el za ruku, ale jakmile mi zaÄ•al Å™
mám, co dÄ›lat nemám - a to po nÄ›kolikáté, zaÄ•ala jsem vidÄ›t rudÄ› a poslala ho domÅ¯. Nakonec zÅ¯stal, ale porod
na&scaron;í dcery vstÅ™ebával je&scaron;tÄ› nÄ›jakou dobu. PÅ™i návratu z porodnice se ke mnÄ› zaÄ•al chovat nezvykle
odtaÅ¾itÄ›; nemusel nic Å™íkat, pochopila jsem to.
I tak trval na tom, Å¾e u druhého porodu bude. Ten byl na&scaron;tÄ›st
tomu prvému procházka rozkvetlou loukou, ale i tak jsem cítila, Å¾e by byl nejradÄ›ji, kdybych s úsmÄ›vem za&scaron;evelila
"ufuf - nebolelo" a vyskoÄ•ila z kozy jako nic.
Od mých dvou porodÅ¯ ubÄ›hlo pÄ›t a &scaron;est let a pomalu se pÅ™ipravuj
tÅ™etí. PÅ™emý&scaron;lím, asi víc neÅ¾ pÅ™ed tím: "má cenu ho tam chtít, neodfuním si to potÅ™etí radÄ›ji sama? PÅ™ec
mazák. On pak pÅ™ijde s kytkou a uvidí mÄ› aÅ¾ umytou, uÄ•esanou, odpoÄ•inutou - s miminem v náruÄ•í - nebude to
lep&scaron;í?
Slzet blahem a &scaron;tÄ›stím mÅ¯Å¾e i dvÄ› hodiny po porodu, aÅ¾ já zase budu hezká.
Podle mÄ› na
nÄ›kteÅ™í chlapi holt nemají...

Kudlanky, co vy na to? Jaké jsou va&scaron;e zku&scaron;enosti? Co byste mi poradily? Paula

http://www.kudlanka.cz
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