
 

 

Bolesť v srdci matky/ otca – 2. časť 

Krstná matka sa potom otočila k môjmu otcovi a povedala mu, že ona si aj tak pre mňa 

príde, pretože pri mojom narodení, sľúbila mojej matke, že ona sa o mňa postará, keby sa s ňou 

niečo stalo a nemohla sa o mňa postarať. A ja som už vôbec ničomu nerozumela.  

A hoci som veľmi chcela tomu porozumieť, bála som sa spýtať, aby som znovu 

nerozhnevala svoju matku. V  lete som však nikam neodišla a zostala som doma a pomáhala som 

otcovi na poli a nielen jemu, ale aj ostatným susedom, pretože bolo veľmi veľa práce a nemal kto na 

poliach robiť.  Do našej dediny prišla choroba, ktorá mnohých ľudí skolila a mnohí aj zomreli a tak 

nemal kto na poliach pracovať. Ja som bola veľmi vďačná, že našu rodinu táto choroba obišla.    

Až oveľa neskôr som pochopila, že to bol týfus a všetci ľudia sa nakazili a ochoreli preto, 

lebo si brali vodu zo studne na námestí, ale ja som pre nás nosila vodu zo studničky pod lesom.  

Až ďalší rok na začiatku leta k nám opäť zavítala krstná mama, keď som mala trinásť rokov. 

Keď prišla, povedala otcovi, že tentoraz prišla sama a že sa nenechá nikým odbiť a zoberie ma zo 

sebou do mesta, pretože to svojej sestre sľúbila. Vystrela ku mne ruku a povedala mi aby som sa jej 

chytila, že vôbec nič nepotrebujem a môžem s ňou odísť len tak ako som.  

Bála som sa to urobiť, pretože som veľmi dobre nevedela ako otec a matka zareagujú. 

Krstná mama podišla ku mne a sama ma chytila za ruku a povedala mi : „Poď ideme!“  

Mala som v sebe veľmi veľký strach a tak ma doslova ťahala za sebou do koča, v ktorom 

prišla. Do koča ma doslova vtisla, potom sama doň nastúpila a odišli sme preč.  

Otec s matkou tam ticho stáli a nepovedali ani jediné slovo.  

V koči sa ma potom krstná mama spýtala, prečo jej nič nepoviem a prečo som stále 

ticho, čoho sa tak veľmi bojím ? Ja som jej na to tichúčko povedala, že sa veľmi bojím, pretože keď 

sa vrátim naspäť, tak určite dostanem bitku a otec aj matka ma vybuchnátujú.  

Po týchto slovách sa začala krstná mama veľmi smiať, potom sa ku mne naklonila, pohladila 

ma po tvári a láskavo mi povedala : „Veľmi sa mýliš, to nie je tvoja matka“.  

Potom však veľmi zosmutnela povedala mi : „Ja Ti ju ukážem“.  

Prikázala kočišovi, aby zastavil pri kostole. Krstná mama vystúpila z koča, vystrela ku mne 

ruku a povedala mi, aby som ju nasledovala. Spoločne sme obišli kostol a vošli sme na malý 

cintorín. Krstná mama ma zaviedla k neudržiavanénu hrobu  a potom mi povedala, že na tomto 

mieste je pochovaná moja matka, spolu s mojou malou sestričkou, pri pôrode, ktorej moja matka 

zomrela. Zdvihla som k nej oči a rozplakala som sa.  

Krstná matka ku mne pristúpila, objala ma a povedala mi: „Len plač, dievčatko moje“.  

A ja som konečne sama v sebe pochopila svoj zmätok a to prečo má tá žena, ktorú som po 

celý čas považovala za  svoju matku, nemilovala, neprijímala a odmietala.  



 

 

Hrdlo mi zovrela silná bolesť a nedokázala som povedať jediné slovo a len som plakala. 

Keď som prestala plakať, krstná matka mi utrela slzy, zdvihla mi bradu a povedala mi, že sa teraz 

spoločne postaráme o hrob mojej matky. Povedala mi, aby som išla natrhať kvety, ktoré sa mi páčia 

a ona zatiaľ vytrhá burinu. Keď som sa vrátila s kvetmi, poukladali sme ich na matkin hrob. 

Krstná mama sa na mňa usmiala a povedala mi, že odteraz sa už môžem starať o mamičkin 

hrob a ona sa postará o to, aby mi v tom už nikto nezabránil. Spoločne sme sa vrátili do koča.  

Cestou v koči mi krstná mama potom rozpovedala príbeh mojej mamičky, ale aj môj.  

Moja mamička zomrela pri pôrode mojej mladšej sestričky, keď som mala jeden rok. Otec 

bol veľmi nešťastný a nedokázal sa o mňa postarať a tak si ma zobrala stará mama a môj otec zostal 

v dome sám. Moja macocha, ktorú som považovala za svoju matku, pracovala v našom dome ako 

slúžka. Tým, že bol otec sám a bol veľmi nešťastný zo smrti mojej matky, netrvalo dlho a slúžka 

otca zviedla a pretože krátko potom otehotnela, tak sa s ňou oženil.  

Avšak krátko po svadbe dieťa, ktoré nosila pod srdcom potratila a pripisovala to ťažkej 

práci, ktorú na statku musela robiť a tak môj otec začal robiť prácu aj za ňu.  

Keď som mala tri roky moja milovaná babička vážne ochorela a krátko na to zomrela a tak 

sa nemal kto o mňa ďalej starať. Po smrti mojej milovanej babičky si ma otec musel zobrať k sebe.  

Pol roka potom moja macocha otehotnela znovu a väčšinu tehotenstva preležala v posteli 

a tak všetku prácu okolo statku aj domu zastával otec. Macocha porodila syna a otec sa tomu 

úprimne radoval, pretože vždy túžil mať syna. Keď sa macocha zotavila z pôrodu, začal sa otec 

venovať práci na statku a prácu v dome už ponechal na svoju manželku a ona ju postupne preniesla 

na mňa. A tak hoci som mala trinásť rokov nevedela som ani písať a ani čítať.  

Po celý ten čas, čo som žila s otcom a macochou, som nebola ani jeden deň v škole, pretože 

som sa musela starať o celú domácnosť, lebo macocha sa starala len o svojho syna.  

Moja krstná mama bola celé to obdobie v zahraničí, kde študovala a tam sa zoznámila so 

svojím manželom, do ktorého sa zamilovala a on jej lásku opätoval. Ešte počas štúdií sa zobrali 

a jej manžel zdedil po svojich rodičoch celý majetok, pretože on bol jedináčik.  

Krstná mama mi potom povedala, že dom v ktorom som žila s otcom a so svojou macochou, 

je môj, pretože je to dedičstvo po mojej matke a ona ako krstná mama sa svojho podielu zriekla 

v prospech mňa. A tak sa stalo, že slúžka, ktorá v tom dome slúžila sa v ňom stala paňou 

a rozkazovala mne, ktorej ten dom patril a urobila zo mňa slúžku, ktorou však bola ona sama.  

Môj otec, hoci on tú pravdu poznal to tej slúžke dovolil.  

Krstná mama mi potom povedala, že keď chcem, nemusím sa do toho domu viacej vrátiť 

späť a môžem zostať bývať u nej a ona mi pomôže  a umožní, aby som sa začala učiť.  

Ja som bola mojej krstnej mame veľmi vďačná. Po prvýkrát v živote som cítila, že niekomu 

na mne naozaj záleží a že ma tá druhá ľudská bytosť má úprimne rada. Bol to nádherný pocit, ktorý 



 

 

som v sebe cítila a celú moju hruď zalialo teplo. Pociťovala som v srdci veľkú vďačnosť k mojej 

krstnej matke. Nikdy viac som sa do toho domu nevrátila, aj keď mi patril, pretože som v tom dome 

necítila lásku a nebola som v ňom šťastná.  

Nemala som v sebe zášť voči otcovi a macoche a nechala som ich v tom dome žiť ďalej, ale 

ja sama som nemala v sebe potrebu, aby som sa do toho domu vrátila späť.  

A napriek tomu, že som nikdy po celý život nechcela od svojho otca a macochy, aby mi 

čokoľvek zaplatili za to, že bývali v mojom dome, po celý čas do konca svojho života pred 

všetkými ľuďmi vyhlasovali, že oni mi nikdy neodpustia to, že som z toho domu odišla.  

Obidvaja všetkým ľuďom tvrdili, že som bola veľmi nevďačná dcéra, pretože oni mi dali 

úplne všetko, postarali sa o mňa, vychovali ma a ja som ich bez slova opustila.  

Nikdy nepochopili, že ma svojou neláskou, nezáujmom, ponižovaním a pokorovaním 

z toho domu vlastne vyhnali. Nikdy si nepripustili, že vo vzťahu ku mne konali takým 

spôsobom, že energia, ktorú oni vytvárali ma z toho domu vyhnala preč.  

A nikdy to nepochopili, pretože nikdy nedokázali vidieť pýchu obete, ktorá v nich 

vytvárala sebaľútosť a oni v tej pozícii obete zotrvali do konca svojho života a samých seba 

ľutovali. V tej sebaľútosti a pýche obete rástol ich hnev vo vzťahu ku mne, ale  aj nenávisť 

a nedokázali mi odpustiť práve tú skutočnosť, že som od nich odišla.  

Ja sama, ako to dieťa som im nijakým spôsobom neublížila a bol mi poskytnutý dar vo 

forme ochrany krstnej matky, aby som sa mohla naučiť chrániť samú seba.  

A hoci v tomto prípade si to tí rodičia nedokážu uvedomiť a pochopiť, pretože im to 

nedovolí energia sebaľútosti, ktorú v nich vytvorila pýcha obete, je to pud sebazáchovy, ktorý 

to dieťa odvedie preč a ak je to potrebné, tak až na opačný koniec sveta.  

Práve sebaľútosť, tak veľmi zaslepí vnútorný zrak tých rodičov, že oni vôbec nevidia, 

že to svoje dieťa ponižujú a pokorujú a tak v ňom vytvárajú vzorce správania na jednej 

strane plné strachu a na druhej strane aj krutosti a tak zmenia práve cez nevedomé vzorce 

správania smerovanie svojho dieťaťa v živote, pretože cez tú nelásku, strach, nemohúcnosť, 

bezmocnosť a ponižovanie sa to dieťa preklopí do pozície obete.  

Práve preto, že je to dieťa, ktoré zatiaľ nemá skúsenosti dospelého človeka, sa potom 

pozícia a pýcha obete v dieťati hlboko zakorení a takáto ľudská bytosť do konca svojho života 

nedokáže z tej pozície obete vystúpiť von. Častokrát sa stane, že práve pozícia obete cez 

sebaľútosť vytvorí následne v tej ľudskej bytosti nesmierne veľkú krutosť.  

Je to tak preto, že sebaľútosť a pýcha obete ako keby odpájala ľudskú bytosť od jej 

duše. Vytvorí sa tam ako keby závoj alebo stena či hrubý múr, cez ktorý tá ľudská bytosť 

nedokáže počuť hlas svojej duše. Tá ľudská bytosť nedokáže vnímať a počuť a ani cítiť, čo 

k nej duša prehovára a práve preto potom v sebe zrodí tú nesmiernu krutosť.  


