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Előszó 
 

Anyuka vagyok, két kisgyermekem van, és a 

tapasztalataim arra ragadtattak, hogy írjak az anyaságról. 

De nem arról a magasztos anyaságról, ami a csapból is 

folyik, és tele van vele a közösségi média. Nem is 

kézikönyv ez, tele praktikákkal és tanácsokkal. Inkább 

magukról az édesanyákról szól, és főleg az anyaság 

elhallgatott aspektusairól. Ez a könyv barangolás az 

anyaság rejtelmeiben, az anyai lélek útvesztőiben.  
Az anyaságról alkotott hamis elképzeléseket és a témával 

kapcsolatos tabukat szeretném ledönteni. Sokan biztosak 

abban, mit hogyan kell csinálni, mi a helyes, hogyan kell 

megélni az anyaságot, közben pedig hatalmas ellentmon-

dásokba keverednek. Számtalan babonával és jó tanáccsal, 

„bezzeganyukkal” és rosszalló tekintetekkel találkozhatunk. 

Pedig az anyaság igenis néha hajmeresztő, csak nem merjük 

kimondani. Véleményem szerint nem a mások, hanem a saját 

elvárásainknak kell megfelelni, a teljesíthetetlen dolgokat pe-

dig nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk.  

Teljesen új megközelítésben szólok terhességről, 

szülésről, szoptatásról és mindenről, ami egy kismamát 

vagy anyukát foglalkoztat, mivel eddig számos témában 

legfeljebb csak kioktatást vagy mellébeszélést kaphattunk.  

De most ledöntöm a mítoszokat és a legendákat. A sző-

nyeg alá söpört, eltitkolt, lekicsinyelt dolgokról pedig 

bebizonyítom, hogy igenis fontosak. Sőt! Olyan dolgokat is 

le merek írni, amelyekért a „szuperanyu” és „szuperanyós” 

társadalom máglyára küldene. Mindezt büszkén vállalom! 

Azoknak is szól a könyv, akik még csak készülnek az 

anyaságra, mert tapasztalatból tudom, mennyivel könnyebb 

lett  
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volna nekem is, ha előre tudok bizonyos dolgokat. Az is 

fontos, hogy mindig legyen valaki, aki tartja az emberben a 

lelket, még ha az „csak” egy könyv is.  
A közösségi médiában és a különböző portálokon megje-

lenő idealizált anyakép hamis, a megmondó emberek becsap-

nak! Minden anya egyúttal esendő, hibákkal teli ember is. 

Ezért összezavarodnak, amikor azzal szembesülnek, hogy az 

életben nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy a nagyköny-

vekben meg van írva. Bár tudjuk, az anyaság nem csupa rózsa-

szín, hanem gondokkal is jár, mégis előfordul, hogy elkesere-

dünk, vagy egyenesen mélypontra kerülünk. Segítséget keve-

sen kapnak közülünk, jellemzőbb, hogy a „szupianyu” társa-

dalom belénk rúg még egyet.  

Talán ebben a könyvben egy kis vigaszra találsz, humora 

jobb kedvre derít. Néha a legtöbb, amit egy anya adhat egy 

másik anyának egy kis vigasz, a másik lelkének ápolgatása, 

annak tudatosítása, hogy más is járt már hasonló cipőben, a 

„nagykönyvek” sokszor túloznak, és egyáltalán nem baj, ha 

nem a társadalom által elvárt rózsaszín ködben lebegünk 

anyaként.  

Vigaszra van szükségünk, hogy helyt tudjunk állni, és 

megmutassuk, igenis jó anyák vagyunk a magunk módján. 

Valamint őszinte szavakra van szükségünk, hogy kitartóak 

tudjunk lenni, kezelni tudjuk az okoskodó, jót akaró 

barátokat, rokonokat, és ne hagyjuk magunkat 

elbizonytalanítani. 

Azt hiszem, több magyarázatra nincs is szükség. Kezdődhet 

az utazás! 
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Várandósság vagy terhesség?  

- Vicces sztorik a pozitív teszt után 

- Hogyan nevezzük nevén a szóban forgó állapotot? 

TABU: Lehet-e a várandóságot terhességnek 

nevezni? eleinte én is sértőnek találtam ezt a 

megnevezést aztán: „Magát az állapotot, néhányszor 

tehernek éreztem, ez nem jelenti azt, hogy a 

gyermekeimre is teherként tekintek.”  

- Ilyenkor még általában tombol a rózsaszín köd. De 

baj az, ha nem lebegsz a föld felett 20 cm-rel 

kismamaként? Szerintem nem! Valljuk, be néha 

nehezebb, mint amire számítottunk. 

- Pocakmustra. Túl kicsi? Túl nagy? Kedves 

ismerősök beszólásai a babapocakra. Nyugodj meg, 

egyeseknek úgysem jó semmi ;) 

- Felmerült benned a kérdés vajon jó anya leszel-e? 

Naná! Azt is leírom miért!  

- Nemek harca magzatkorban. TABU! Lányos 

apukák és anyukák, extra adag leszarom tablettát 

bekészíteni! Magyarországon a 21. században még 

mindig tarja magát valamilyen szinten, hogy a 

lánygyermeknek kevésbé kell örülni. ☹ 

- Minden megvan? Mi kell még? Kelengyelistát és 

kórházi pak-listát legalább 3 helyről kapsz, plusz 

tele a net! Nem akartam ezzel feleslegesen oldalakat 

tölteni. A határ a csillagos ég!  

És különben is: 
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„Jogod van mindenféle kismamás divathóbortot mellőzni 

akkor is, ha azt mondják, vagy tudod is, hogy az 

egészséges. Teljesen rendben van, ha úgy gondolod, a 

szülésre felkészülés egyenlő azzal, hogy összekészíted a 

kórházi csomagot. A terhesjóga pedig számodra az, hogy 

nagy pocakkal bekötöd a cipőfűződet. Intimtorna? Hát 

persze, ha a gyerek ráfekszik a hólyagodra, úgy 

összerántasz minden izmot, hogy ihaj! Kismama-torna? Az 

ágyból felkelés partra vetődött bálna módra számít?” 

    

 

Szülés         

- Szülésre felkészülés, avagy vicces bevezetés a 

komoly dolgokba  

- Hogyan kell szülni? Ahogy szeretnél! Már-már 

kezdem azt érezni lehet nem jól szülni 

- Szülés, szülésélmény, csalódások, feldolgozatlan 

érzések és tabuk.    

- Az aranyóra vagy annak hiánya  

- Néhány szó a császárosokhoz, komolyan, de egy 

humoros saját gyűjtést is belefért „Sokba került a 

műtét? – Nem, képzeld volt Glamour-kuponom.” 

- Mosolyfakasztó szösszenetet: Babázás 

dalszövegekkel: „Ahogy szülés előtt érzed magad: 

Nelli, az elefánt itt van újra – Kerozin: Nelli, az 

elefánt” avagy mosolyfakasztó gyűjtés 

A császármetszéses tévhitekről ITT IS írtam Emitt pedig 

egy kimaradt rész! 
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„Életet adni. Ha belegondolunk a szókapcsolat mélyebb 

értelmébe, életet adunk a sajátunkból. Ez nem egy laza tea-

délután. Nagyon komoly és nehéz dolog. Nem kell a szülés-

nek élménynek lennie. És nem kell fantasztikus, csodálatos, 

orgazmikus stb. dolognak lennie a vajúdásnak, a kitolásnak 

vagy a császármetszésnek. Nem kell azt érezni, hogy elron-

tottál valamit, mert nem boldogságban úszva vajúdtál, vagy 

mert később negatív érzéssel gondolsz vissza rá.” 

Szülés utáni érzések, otthon 

- Testben-lélekben megváltoztál, hormonok cunamija 

indult el benned és ezt „lábon kell kihordani” egy 

kb. 3 kilós kis szerelemgombóccal 

- Sok mindenről beszélnek a felkészítő könyvek, de a 

lényeg kimaradt. Én leírtamezta  tabut is aamikor is 

negatív érzések öntenek el, földöntúli boldogság 

helyett. És kétségbeesés? Nyugi, természetes!   

- Az oktatóvideók túlidealizáltak, ne izgulj, ha nem 

megy minden úgy, mint a karikacsapás 

- Idővel minden könnyebb, de az éjszakázások bizony 

keresztbe tesznek 

- Szülés utáni depresszió – beszélni kell róla! 

Ha már depresszió! Elolvashatod az interjút, - amit a 

szülészemmel készítettem - a szülés utáni depresszióról IDE 

KATTINTVA 

„Az az igazság, hogy szemünk fényétől a legszebb él-

ményeket kapjuk, rengeteg szeretetet, és a legrosszabb 

pillanatokban is tényleg képesek mosolyt csalni az 

arcunkra. De van egy másik oldal is. Hogy a gyerek az, 

aki a legjobban összezavarja, kételyek közé taszítja, 

http://acsillamponintul.hu/
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őrületbe kergeti az anyát, és ahogy minden helyzetben 

mosolyt, úgy könnyeket is bármikor tudnak a 

szemünkbe csalni. Az előbbit fennhangon hirdetjük, az 

utóbbiról viszont aljas módon nemcsak hogy hallgatnak, 

de még le is tagadják. Nem illik róla beszélni.” 
 

Egyedül   

- Igaz történetek, babával egyedül maradt anyákról 

- maradi hozzáállásról 

- Őszintén: a mi történetünk! Édesanyám egyedül 

maradt kismamaként. 

- „Ő választott téged anyának, és ez sosem véletlen!” 

„Egyedülálló szülőnek lenni nem jelenti azt, hogy te keve-

sebbet tudsz adni, nem jelenti azt, hogy csak rosszabb 

lehetsz, nem jelenti azt, hogy önző vagy, nem jelenti azt, 

hogy hátrányból indul a gyermeked, nem jelenti azt, hogy 

sérülni fog a gyermeked lelke, ha megmondod neki, hogy 

„nincs” apja. Bárki bármit mond, hisz vagy gondol, ezt az 

életutat te és a gyermeked választottátok.” 

 

Szoptatás 

- Városi legendák nyomában: császár után is lesz elég 

tejed, nem fog elmenni a tejed, ha egyszer-egyszer 

pótolnod kell 

- A cumit és cumisüveget kisbabáknak találták fel és 

a tápszer sem ördögtől való. 

- Szoptatáspárti vagyok, egy normális határon belül. 

Én azt mondom van az az eset amikor el kell 

engedni a dolgot.  

http://acsillamponintul.hu/
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- Nem traktállak tejszaporító trükkökkel és 

praktikákkal hisz ezekkel is tele a net 

- Én nem jövök a „szoptatni mindenki tud, csak akar-

ni kell” dumával, mert tudom, hogy ez nem ilyen 

egyszerű. 

- Mondjuk ki végre: a szoptatás nem mindig olyan, 

mint a felkészítő könyvekben ábrázolt képeken! És 

ez nem azért van mert valaki rossz anya! 

 

„Bárhogy is képzeli az ember a szoptatásra vonatkozó 

dolgokat, garantálom, hogy lesz, aki beleszól. A fiam 

nagy! Nagyon! Egyéves kora felé közeledve simán 

kenterbe verte a másfél-kétéves babákat a közel 

11 kilójával. Kaptam is érte megrovást, hogy minek 

szoptatom. Van foga a gyereknek, tud rágni, enni, 

hagyjam már abba! Bántanak ezek a dolgok, de 

pontosan tudom, ha tápszeres lett volna, akkor azt 

mondják, hogy a táp felhizlalta, felfújta (mert a fiam 

egy lufi, nyilván).” 
 

 

Sír, sír, sír… rossz anya vagyok?  

- A sírás a csecsemők egyetlen módja a 

kommunikációra 

- Nem egyszerű kitalálni a csecsemő vágyát, baját. 

Van hogy sokszor megfutjuk a pelenkázás-etetés-

büfiztezés köröket, néha úgy érezzük a 

végtelenségig 

- Tudatosítani kell magadban, nem azért sír, mert 

rossz anya vagy, illetve nem vagy rossz anya, mert 

vannak helyzetek, amikor nem tudod megnyugtatni 

- A sírás és a stressz-hormonok.  
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„Aztán persze azonos hangulatba kerülünk a babával, mi is 

sírunk, vagy legalábbis kedvünk lenne. A baba egyre jobban 

hangol minket, mi pedig egyre stresszesebben próbáljuk 

megnyugtatni őt… Amit persze megérez a gyerek, és ördögi 

kör alakul ki. De mi a megoldás? Mert az nem lehet, hogy a 

végtelenségig fokozódjon ez a helyzet.” 

  

Mit hagy mindenki figyelmen kívül? Avagy a baba, a 

mama és ti ketten 

- mindenki uniformizálni akarja a babákat, pedig 

minden baba más és minden mama-baba kapcsolat 

is 

- A csecsemő ösztönös vágyaira és a magadéra is 

reagálni kell 

- „Legyen szó alvásról, evésről, játékról vagy 

bármiről, nektek kell megtalálni mindennek a 

számotokra legmegfelelőbb módját. Ez egyszerre 

ijesztő és izgalmas, néha kétségbeejtő, máskor 

varázslatos. Azt hiszem, ezekre a pillanatokra 

mondják, hogy sokat tanultok egymástól.” 

- „Bármennyi felkészülés volt, a babád levesz a 

lábadról. Néha talán ki is csinál. Ismerkedtek.” 

- Celebeskedjünk? Inkább ne! 

- Gondolatok az agyon szajkózott énidőről 
 

„De mit is érünk el a szoktatásokkal? Egyrészt az őrületbe 

lehet kergetni az anyukát az elvárásokkal, a csecsemő pedig 

szenved, és a sírásával ismét az őrületbe kergeti az anyukát, 

másrészt totálisan leromboljuk az anya önbizalmát és az 

http://acsillamponintul.hu/
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ösztöneit. Hiába mondják, hogy csak segíteni szeretnének, a 

legjobb, ha békén hagyják őt, és nem bombázzák kéretlen 

tanácsokkal.” 

A „szoktatásokról” egy blogbejegyzésem: ITT. 

Jó tanácsok, beszólások, agymenések 

- Azt hiszem, a fejezet címe magáért beszél  

- „Amennyi és ahányféle tanácsot kap az ember a 

gyerekneveléshez, azt nem lehet hajtépés és humor 

nélkül túlélni.„  

- Régi, elavult nevelési módszerek mazsolázása 

- Senki más nem tudja, mit kell letenni az asztalra, 

csak az anyuka, aki ott van, és 100% felett odateszi 

magát. 

Idevágó ironikus blogbejegyzésem: Hogyan készíts ki 

egy friss anyukát? Az olvasáshoz KATT IDE! 

„Különösen kedves és a szívem csücskében őrzött 

tanács a következő: „Vidd levegőzni, mekkorákat fog 

majd aludni! (Téli babák előnyben, a nyáriak legfeljebb 

hőgutát kapnak levegőzéskor.) Mikor alszik, pihenj te 

is, és foglald el valamivel magad, ne csak a gyerekről 

szóljon az életed! Ezt mondták nekem az első hat 

hétben, amikor csak a gyerekről szólt az életem! Néha 

azt sem tudom, milyen nap van, az én gyerekem nem a 

sok alvásról híres, és választhatok a felsoroltak közül, 

hogy levegőzünk, vagy én is pihenek, vagy keresek 

valami hobbit, mert a háztartást is én viszem, és 

képzeld, a gyereket is nekem kell tök egyedül 

ellátnom!” 

http://acsillamponintul.hu/
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Egy csokor babona és hiedelem  

pusztán    

- „A 21. században még mindig vannak olyanok, aki 

hisznek a babonákban. Anyós, anya, idősebb 

nőrokon, de még a fiatalabb generációban is 

akadnak ilyenek. Az itt felsorolt példákat nem az 

internetről szedtem össze, hanem úton-útfélen 

szembejött, hallottam, tapasztaltam.” 

- babonák terhesség alatt, szülésre, szoptatásra 

vonatkozóan, és a gyermeknevelés sem marad ki 
 

„Ha a kismama édeset kíván, akkor lányt, ha sósat vagy 

savanyút, akkor fiúgyermeket hord a szíve alatt. Hát ez 

nekem mindkettővel bejött, csak hogy egy „igaz” babonáról 

is írjak. Az anyósom állítólag hallott olyan esetről, hogy a 

kismama nem evett abból az ételből, amit megkívánt, és a 

baba azzal az étellel a szájában született meg.” 

Facebook, ahol mindenki szép  

- nincs baj a facebookkal, csak azzal, ahogy és amire 

használják egyesek 

- önigazolás, trollok 

- néha anya, anyának farkasa ☹ 

- Egy vicces összeállítás a baba-mamacsoportokról. 

Egyféle görbe tükör. Bár minden viccben van igaz-

ság, a valósággal való bármilyen egyezés pusztán a 

véletlen műve: „Hozzátáplálós csoportok: Mivel 

van vagy harmincezer tag, az adminnak nincs 

http://acsillamponintul.hu/
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jelentősége (egy szellem), van, hogy ötpercenként 

megy le egy brazil szappanoperát megszégyenítő 

műsor, a kommenteket órákig lehet olvasni, és ször-

nyülködni vagy visítva röhögni.” 
 

„Az általam sokat emlegetett anya-anya versengés a 

Facebookon kicsúcsosodik, és átcsap egy trollokkal 

tarkított, szájkaratés (avagy billentyűboxos) cicaharcba, 

amiben szinte mindenki veszít; a józan ítélőképességét, a 

méltóságát, vagy az idejét. Pedig éppen hogy támogatásra 

lenne szükség, együttérzésre. És a negatív kritikát is meg 

lehet fogalmazni diplomatikusan.” 

Mit tud már a baba?       

- A poronty világrajövetele után záporoznak a 

kérdések: Átfordult már? Hát hogyne, még 

bukfencezik is a kiságyban. Átalussza már az éjsza-

kát? Persze, és villás reggelit is készít nekünk. 

- A családtagok kiretusált emlékeikkel néha őrületbe 

kergetnek 

- Mi volt régen és most? Babajáratás, ültetés. Ma már 

tudjuk, hogy ez rossz, ahogy azt is, ha túl hamar 

indul be egy nagymozgás 

- Egy megkésett beszédfejlődés története 

- Bármit is fog tudni a gyermeked, mindig lesz valaki 

aki rátrollkodik, hogy „Igen? És cipőfűzőt tud már 

kötni, szavalja már a Toldit?”    

 

„Túl sokszor túl hamar várunk el dolgokat a babáktól, mint 

például az éjszaka átalvása, a napirend, az önálló evés, a 

szobatisztaság, a düh kezelése, pusztán azért, mert az 
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ösztöneink helyett a nagyokosokra hallgatunk. Az 

eredmény az anyák és gyermekeik csorbult önbizalma. Sőt, 

sokszor rossz irányba haladunk a ráerőszakolás hatására.” 

Így is, úgy is „szar anya” vagy, avagy a „van sapka, 

nincs sapka” esete  

- Egy kis humoros (de igaz) gyűjtés arról, hogy 

mindig van ok arra, hogy az energiavámpírok az 

anyákat szívhassák  

 

„Ha nagy a korkülönbség: Nem lesznek jó testvérei 

egymásnak (de még az is lehet, hogy a nagy visszamarad a 

fejlődésben). 

Ha két évnél kevesebb a korkülönbség: Becsúszott, 

ugye? 

Ha kétéves és egynapos az első gyerek: Mikor jön, mikor 

jön, mikor jön a kistesó???” 
 

A régi szép időkben   

- Valószínűsítem, hogy a 21. századi anyukák azt 

utálják a legjobban, ha úgy kezdenek egy mondatot, 

amikor épp gyermekneveléssel, életvezetéssel 

kapcsolatos jó tanácsot akarnak adni számukra, 

hogy „Bezzeg régen…”  

- Hiába a sok technológiai újítás, nagyon nagy a 

nyomás a mai anyukákon… több mint a régi 

időkben 

    

„Igazság szerint minden korban megvoltak az anyaság ne-

hézségei és a társadalom által támasztott elvárások. A 

fizikai nehézségek a kor előrehaladtával, a technológiai 

újdonságokkal csökkentek, ugyanakkor a generációk 
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különélésével több feladat rakódott az anyákra, és még több 

elvárás. Nem állítom azt, hogy most van a legnagyobb 

nyomás az anyákon és a legtöbb elvárás irántuk. Sokan 

esnek abba a csapdába, hogy megpróbálnak megfelelni a 

külvilágnak is, nemcsak a családjuknak, a férjüknek meg a 

gyereküknek.” 

Napirend és egyéb nyalánkságok 

- „Egy ismerős anyuka szerint a napirendet 

egyenesen az anyukák szívatására találták ki. „ 

- Az alvásról. Együtt? Külön? Kire hallgass? A 

szívedre! 

- A hozzátáplálásról. „Még mindig hallom, ahogy 

hozzám vágták a „régen is így volt”, „régen se volt 

táblázat”, „ekkora hülyeséget” fordulatokat. 

- „Nagyon elrontottad ezt a gyereket! – Nem ügy, 

még garanciás, bekamuzok valamit, hátha 

kicserélik.” -  Humoros gyűjtést arra, mit mondjunk 

szófosásra a beszólogatóknak. 
 

„Egyes anyukák azt mesélték, hogy számonkérték rajtuk a 

napirendet háromhetes(!) babával, vagy éppen azt várták, 

hogy percre pontos lesz egy kéthónapos babával. Em-

lékszem, anyukámat megkérdeztem, hogy nekem is volt na-

pirendem? Mire ő: Persze! Te csináltad magadnak. Én azzal 

poénkodtam, hogy írtam napirendet, de a gyerek nem tudja 

elolvasni.” 

 

Amikor jön a kistesó       
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- Ideális korkülönbség? Az, amit bevállaltok! 

Mindennek megvan az előnye, hátránya. 

- A különbség néha ég és föld, már a várandósságtól 

kezdve 

- A mi történetünk, avagy megismertem a PIC-et 

(koraszülött intenzívet) egy tüdőgyulladás miatt 

- „Korababák a szülőkkel, pláne tesókkal, együtt, ha 

még nem mondta volna senki, akkor tudjátok: Ti 

vagytok az abszolút HŐSÖK!” 

- Milyen a nagy találkozás a tesóval? 

- Cserbenhagyása érzése! Nem szeretem a nagyot, 

hogy még egy gyerek kellett? Anyai vívódások!  

 

„Második alkalommal annyira, de annyira vártam, hogy 

mikor babázhatok végre, milyen jó lesz minden, milyen 

ügyes leszek, mennyivel jobb lesz. Sajnos az élet másképp 

hozta. A császáros őrzőben szinte tűkön ülve (a hasamban 

meg tűszúrásokat érezve) vártam, hogy legyünk túl a 

reggeli-vizit-gyógytorna kombón, és a fiammal lehessek. 

Aztán ehelyett jött egy ápoló, aki közölte, hogy a kisfiamnál 

légzési nehézség lépett fel, és felvitték a PIC-re (koraszülött 

intenzív). Majd adtak egy telefonszámot, hogy azon 

érdeklődjek a kisbabám hogylétéről. Az osztályon a 

hívásomkor arra kértek, fél óra múlva telefonáljak. Gyilkos 

félóra volt.” 

 

A szex vajon mi?  

- Azon sem csodálkozom, ha ezzel a fejezettel 

kezdesz. 
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- Néha úgy érzem, a szülés utáni szexhez úgy állnak 

hozzá, mintha nem is létezne.  

- Újra egymásra kell találnotok 

- Ki van tükörben? A testi változásokról 

- Az őszinteség a kulcs minden esetben. 

- Anyukák vallomásai a szülés utáni szexről  
 

És szakértői szemmel: Megkérdeztem a témáról Dr. Laky 

Marcella szülész-nőgyógyászt a Budai magánorvosi 

centrum orvosát, aki maga is két gyermek édesanyja, így 

véleménye jóval túlmutat a száraz szakmai könyveken. Az 

interjút IDE KATTINTVA olvashatod 

 

„Nem nagyon tudok olyan könyvről, bő lére eresztett 

cikkről vagy bármilyen összefoglalóról, amely azzal 

foglalkozik, milyen a szex szülés után. Figyelmet 

fordítanak arra, hogy terhesség alatt meddig, mennyit és 

mit szabad, vagy mikor nem szabad. Beépült talán a 

köztudatba az intimtorna is. De összességében a szülés 

utáni szexhez úgy állnak hozzá, mintha nem is létezne. 

Hiszen az anyukák, sok minden más mellett, ezt az 

örömteli tevékenységet sem gyakorolják, igaz? Anyu-

kák meg szex?! Na, ne már! Pedig bizony emberek, sőt 

nők vagyunk a szülés után és a gyerek mellett is.” 

   

 

Előítélet on-off 

- „Kevés olyan élethelyzet van, amikor annyira 

közelről tapasztalhatjuk meg, annyira a saját 

bőrünkön érezhetjük a hibákat és az ezzel járó 

„ítéletet”. Pedig ítélünk mi magunk is.” 

http://acsillamponintul.hu/
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- Kiemelten fontos lenne, hogy legalább az anyák 

legyenek empatikusak. Mert mi neveljük a jövő 

nemzedékét.  

„Rajtunk múlik igazán, hogy a gyerekeink egy 

előítéletekkel teli, acsarkodó vagy békés világban fognak-e 

élni. Ez nagyon elrugaszkodott, fennkölt és utópisztikus 

gondolatnak tűnik. De ha mélyen magunkba tekintünk, be 

kell látni, hogy van benne valami! Néha csak megállni egy 

pillanatra, mielőtt pálcát törnénk, belehelyezkedni a másik 

helyzetébe, átélni, és elengedni ítélet és „szaranyázás” 

nélkül. Béke! „    
 

     Anya vagy… 

Anya vagy, bejárónő és feleség, 

Sehol nincs meg a száz százalék! 

Pedig száztíz sem lenne elég, 

Mert anya vagy, bejárónő és feleség! 

Mindent magad elé helyezel, 

Mindig a gyerekeidért teszel. 

Mégis úgy érzed, nem elég, 

Mert anya vagy, bejárónő és feleség. 

Szalad a lakás, de a gyerek boldog, 

Úgy érzed, sosem lesznek rendben a dolgok.  

Innen elveszel, amoda raksz. 

Játszol az idővel, míg be nem sokallsz. 

Osztódnod kellene, de inkább zsugorodsz, 

Kínodban néha a földre kuporodsz. 

„Hogy lehetne huszonnégy óra elég? 

Mikor anya vagyok, bejárónő és feleség?” 

Fogod a fejed, mikor lesz vége? 

Mikor lesz egy kis nyugi végre? 

Hisz nyugtod nem volt már rég, 

Mert anya vagy, bejárónő és feleség. 
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Ha beleroppanni készülsz, akkor cukiskodni kezd, 

Nem lehet, hogy meg ne könnyezd. 

Édes-keserű rontott sorsod más színben látod. 

Anya vagy, és te jelented a világot! 
 

Végezetül engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a 

könyvemről készült interjút és cikket, amelyet ITT találsz. 

Moly értékelések: ITT 

Blogbejegyzések: Magyar Szerzők, Lovebooks, 

 

Egyvalamit pedig sose feledj: JÓ ANYA VAGY! 
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