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Pomsta se obrátila proti mně 

Bylo mi čtrnáct, když se rodiče rozvedli a máma si přivedla 

domů Aleše. Nenáviděla jsem ho. K tátovi jsem taky nechtěla, 

do toho jeho minibytečku. 

Když mi bylo patnáct, začal po mně Aleš pokukovat. Vždycky 

našel záminku, aby si skočil pro něco do koupelny, když jsem 

se zrovna sprchovala. Bylo mi jasné, o co mu jde. 

A proč toho nevyužít? Svedu Aleše a pomstím se mámě! 

Ostatně je to pohledný mužský a ryzí charakter to rozhodně 

nebude, když může oči nechat na své nevlastní dceři. 

Součástí plánu bylo i provokativní oblečení, gesta a pohledy. 

Plánovanou akci jsem uskutečnila během máminy dvoudenní 

služební cesty. Svést Aleše byla hračka. Říkal mi, že jsem 

jeho princezna, jeho láska, ale bude to naše tajemství, máma 

se nesmí nic dozvědět. 

To ovšem bylo mimo můj plán. Chtěla jsem, aby se to máma 

dozvěděla a vyrazila s Alešem dveře. Tajné milování s Alešem 

se mi začalo kupodivu líbit, s tím jsem moc nepočítala, ale 

stalo se. Nicméně svůj podlý plán, tak jak to vidím dnes, jsem 

hodlala dovést do vítězného konce. A tak jsem mámě řekla, že 

mě Aleš svedl. Napřed tomu nechtěla věřit, že prý jsem lhářka 

plná žárlivosti, vzteku, nenávisti a chci jí zničit život. 

„Nenávidím tě, to je pravda, ale lhářka nejsem!“ křičela jsem 

na ni. 

Aleš se ke všemu přiznal. Dokonce se kál a rozplakal a tím u 

mě definitivně skončil. Zbabělec! Máma se úplně sesypala, ale 

když ji odvezli do nemocnice, byl můj pocit vítězství ten tam. 

Představovala jsem si pořádnou scénu, facky a výčitky, ale že 

máma dostane srdeční záchvat? To mi vůbec nedošlo… 

Jak jsem mohla vědět, že má máma slabé srdce?! Aleš se 

odstěhoval, což jsem si přála, ale bála jsem se o mámu. 

V hlavě mi naskakovaly vzpomínky, které mi rvaly vnitřnosti: 

máma mi čte pohádku, hrajeme si… Stočená do klubíčka jsem 

zoufale plakala. Chci svoji mámu zpátky, nechci, aby umřela! 

Jenže máma umřela. A byla to jenom moje vina! Jak jsem mohla 

být tak zlá?! Byla jsem úplně zničená, nic už se nedalo vzít 

zpátky. Nemohla jsem s tou hrůzou zůstat sama, tak jsem 

všechno vysypala tátovi. Byl úplně v šoku. Díval se na mě jako 

na stvůru a dodnes mi neodpustil. 

Pokusila jsem se o sebevraždu, léčila se na psychiatrii. 

Uplynulo deset let, mám přítele, chce si mě vzít a založit 

rodinu. Měla bych mu říct pravdu o tom, co jsem způsobila, ale 

mám hrozný strach… 

Karolína 

Zaznamenala Dagmar Morenová    
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Bez ohledu na deklarované příčiny rozvodů stává v pozadí většiny z nich nějaký potenciální 

partner. Poněkud naivně se domníváme, že bude-li mít rád nás, bude mít rád i naše děti. Pokus 

o soužití nového partnera a naší dospívající dcery v jedné domácnosti zavání dost silně 

nehezkými průšvihy. Po rozpadu rodiny potřebují mít děti pocit, že rodič po rozvodu je tu 

především pro ně, že se o něj nemusí s nikým dělit. Karolína byla zřejmě „ženou činu“. To, o 

čem její vrstevnice někdy pouze uvažují, to se rozhodla vyzkoušet si v praxi. Ty méně akční 

místo toho tvrdí, že je otčím obtěžoval, dělal nemravné návrhy a nakonec je přiměl, aby jim byly 

„po vůli“.  

Jistě, nic proti, pokud si po rozvodu najdeme časem nového partnera. Máme-li však doma 

dospívající pubescenty, měli bychom se alespoň z počátku smířit pouze s ambulantními 

kontakty. Karolína zcela jistě nechtěla svou matku zabít. Chtěla ji jen vytrestat. Vytrestala však 

především sama sebe. Její nynější partner nemusí pravdu unést; žít však s někým v obavách, 

zda unese, až a nás něco praskne, není také zrovna idylka. 

 
PhDr. Petr Šmolka 

 


