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ardzo lubiłam być w ciąży i dobrze pamiętam rozmaite komplementy, rady
i przepowiednie, jakie słyszy się w stanie błogosławionym. Że jak brzuch
stożkowaty — to będzie chłopiec, że jak kobieta ładnie wygląda — to będzie
chłopiec, że jak apetyt na kwaśne i cera gładka — to chłop. Wszystko za każdym razem pasowało i… mam dwie córki. Przepowiednie o śledziach i ogórkach wcale się nie sprawdzają, za to słowa mojej mamy: „Tylko w ciąży jest się
królową, wszyscy niech skaczą wokół ciebie! Słuchaj muzyki i oglądaj piękne
rzeczy, bo potem to już nie będzie tak bajkowo…” — o, to tak. No i na porodówkę zamiast kwiatka przyniosła mi ścisły pas do pończoch, kazała nakładać,
żebym „się nie rozlazła”. Koniec bajki. Prawda.
Bo po ciąży ciało się rozłazi. Nasze medale — czyli rozstępy — nie zamieniają
się nagle w aksamit, a biust zaczyna rozumieć prawo grawitacji.
Bo o wiele bardziej lubiłam być w ciąży niż po… Wprawdzie po pierwszej ciąży
bardzo schudłam i wręcz, nieoczekiwanie dla mnie, spełniło się marzenie zakompleksionej, pulchnej nastolatki. Już myślałam, że zawsze tak będzie po ciążach
— a tu niespodzianka, po drugiej mocno przytyłam. Cóż — leżałam w szczęściu
i objadałam się rozkosznie, bo karmiłam. Karmienie piersią to więź z dzieckiem
ogromna, ale i pierś robi się ogromna… niewygoda, dieta, plamy na ubraniach,
w moim przypadku także zakaz jedzenia truskawek, a był to akurat czerwiec…
Każda kobieta ma swoją opowieść o ciąży, powrotach do formy, przygodach
ciała i umysłu. W książce, którą trzymacie w ręku, znajdziecie 20 pięknych opowieści. Brzuch, uda, piersi, wcale nie idealne, właśnie odkształcone po porodach — tu zwisłe, tam opadłe — stali się prawowitymi bohaterami tych historii. Fałdy, blizny, rozstępy, dodatkowe kilogramy. Prawda o ciałach bogiń,
które zostały matkami. Prawda nie baśniowa, odczarowana, a jednak… to dla
nas malował Wyspiański „Macierzyństwo”, a matka na tym płótnie nie jest ani
modelką, ani Madonną.
20 opowieści o miłości
Kup książkę
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Dlatego z całego serca gratuluję autorkom tej książki pomysłu na odczarowanie macierzyństwa. Tak bardzo podobały mi się konkluzje, że ciąża to rewolucja, że utracona linia brzucha jest niczym wobec trzech chłopców, dobre piersi
niekoniecznie sterczą, bo po to są, by karmić… A najbardziej chyba ta: nasze ciała
dają życie. Nasze ciała warte są kochania takie, jakie są. Potwierdzają to ojcowie…
I dlatego jest to 20 opowieści o miłości.
Katarzyna Droga,
mama dwóch córek,
które warte są wszelkich fałd, szwów, blizn i nieprzespanych nocy,
redaktor naczelna magazynu Sens, autorka „Pokoleń”

8
Kup książkę

Macierzyństwo bez photoshopa
Poleć książkę

