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INTERRUPCE - ANO, NE?
ÃšterÃ½, 31 Ä•ervenec 2018

MilÃ¡ Kudlanko, vÃ¡Å¾enÃ- pÅ™Ã¡telÃ©, rÃ¡d bych se poradil s Å¡irÅ¡Ã-m plÃ©nem o hodnÄ› oÅ¾ehavÃ© vÄ›ci: manÅ¾elka m
mÄ›sÃ-ci oznÃ¡mila, Å¾e budeme mÃ-t dalÅ¡Ã- dÃ-tÄ›. Je sice fakt, Å¾e na rozdÃ-l od dvou pÅ™edchozÃ-ch, nenÃ- nijak plÃ¡n
- nemÃ¡me se zas aÅ¾ tak Å¡patnÄ›, aby to byl nÄ›jakÃ½ velkÃ½ problÃ©m. JenÅ¾e - to uÅ¾ byla tÃ©mÄ›Å™ ve tÅ™etÃ-m m
a nynÃ- jsem se dozvÄ›dÄ›l, Å¾e s tÃ©mÄ›Å™ stoprocentnÃ- jistotou nebudu otcem jÃ¡.

Nebudu tu vypisovat detaily, jak se Å™Ã-kÃ¡, Ä•ert nikdy nespÃ- a jÃ¡ nechci, aby se o mÃ© budoucÃ- parohatosti dozvÄ›dÄ›lo
lidÃ-, neÅ¾ je zrovna nutno. Tedy jeÅ¡tÄ› jednou musÃ-m zdÅ¯raznit, Å¾e uÅ¾ se nedÃ¡ nic dÄ›lat, takÅ¾e ta interrupce, to byl
prvnÃ- ÃºletovÃ½ nÃ¡pad, prostÄ› mimÄ•o se narodÃ-. NehledÄ› na to, Å¾e ono za nic nemÅ¯Å¾e. JenÅ¾e jÃ¡ taky ne! KdyÅ¾
minulÃ½ tÃ½den dozvÄ›dÄ›l, ano, setnul jsem se jak pes, stejnÄ› to nic neÅ™eÅ¡ilo a jen mi bylo vÃ-c mizernÄ›. KdyÅ¾ jsem to
manÅ¾elce Å™ekl, Å¾e vÃ-m, i Å¾e vÃ-m vlastnÄ› vÅ¡echno, tak jen se na mne podÃ-vala a Å™ekla: "No, a co tedy chceÅ¡ d
se rozvÃ©st?" To je prÃ¡vÄ› ono, protoÅ¾e zase nemÅ¯Å¾u rozvrÃ¡tit rodinu naÅ¡im dvÄ›ma dÄ›tem (jo, ty jsou opravdu moje,
neoddiskutovatelnÄ›), a taky, jak mi manÅ¾elka pak jeÅ¡tÄ› Å™ekla, byl to prÃ½ jen jeden Ãºlet a ona si vlastnÄ› dost dlouho
nebyla jistÃ¡, Ä•Ã- to bude. Nakonec ale staÄ•ilo si spoÄ•Ã-tat, jestli jsem to "mohl" bÃ½t jÃ¡. A jÃ¡ byl v tÃ© dobÄ› mimo republik
DotyÄ•nÃ½ o svÃ©m dalÅ¡Ã-m budoucÃ-m dÃ-tÄ›ti nic nevÃ-, ona mu nic neÅ™ekla. Snad mÅ¯Å¾u prozradit, Å¾e je to z jejÃÅ¾e je Å¾enatÃ½ a otec dvou dospÃ-vajÃ-cÃ-ch dÄ›tÃ-. Asi to vÅ¡echno pÃ-Å¡u dost zmatenÄ›, byl jsem i u psychologa, taky js
byl v jednÃ© vztahovÃ© poradnÄ›. LÃ-tÃ¡m od nuly ke stovce, nevÃ-m Å™eÅ¡enÃ-.RozbÃ-jet funÄ•nÃ- rodinu/rodiny, nebo toler
pÅ™ijmout kukaÄ•ku, i kdyÅ¾ nevinnou? KAREL Pokud bych mÄ›l jeÅ¡tÄ› nÄ›co doplnit, tak se ptejte, nebude-li to naruÅ¡ovat m
anonymitu, tak samozÅ™ejmÄ› odpovÃ-m.

https://www.kudlanka.cz
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