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Nemyslím si, Å¾e &bdquo;Igor" udÄ›lal to nejlep&scaron;í, Å¾e ná&scaron; problém ventiloval v Ä•asopise. Ale kdyÅ¾ uÅ¾ to u
a kdyÅ¾ uÅ¾ mi pak i dal odkaz, abych si pÅ™eÄ•etla, jaká jsem, co si o mnÄ› vÄ›t&scaron;ina lidí myslí, tak zkusím napsat to,
k té pro mÄ› nÄ›kolikanásobnÄ› nepÅ™íjemné vÄ›ci vedlo. Ano, bydlíme spolu, jak napsal. Dokonce jsme spolu i poÄ•ali nevÄ›domky a nechtÄ›nÄ› - ono dítÄ›.

Ale Igor nikdy nedal najevo, Å¾e by dítÄ› chtÄ›l, rozhodnÄ› ne v nejbliÅ¾&scaron;ích pÄ›ti létech. Na&scaron;e souÅ¾ití by
navzájem vyhovující, pokud si od vztahu mimo bydlení, hospodaÅ™ení a sexu nic víc neslibujete. Naopak dal nÄ›kolikrát pÅ™i
rÅ¯zných pÅ™íleÅ¾itostech najevo, Å¾e se zatím nijak vázat nehodlá. Proto jsem také cílenÄ› a poctivÄ› brala antikoncepci.
to tu psal - mÄ›la jsem to být já, kdo mÄ›l devÄ›t mÄ›sícÅ¯ být tÄ›hotná a pak se starat o dítÄ›. Igor podle mé dosavadní
zku&scaron;enosti si ale dítÄ› nepÅ™ál, vstup do manÅ¾elství uÅ¾ vÅ¯bec ne. A ani nyní, kdy jsme spolu o tom mluvili, nic
podobného neÅ™ekl. Jen je uraÅ¾en, Å¾e jsem ho &bdquo;vynechala" z rozhodování. JenÅ¾e situace potÅ™ebovala rychlé
jednání a souÄ•asnÄ› mám nyní i zkou&scaron;ky, takÅ¾e jsem se dÅ¯vodnÄ› bála nepÅ™íjemností. OsobnÄ› jsem pÅ™esvÄ›d
moje rozhodnutí bylo jediné správné. KdyÅ¾ jsem se rozhodla pro postgraduál, komentoval to hned tím, Å¾e budu mít na nÄ›j
míÅˆ Ä•asu. NemÄ›la bych ho pak víc, kdyby se dítÄ› narodilo. ZvaÅ¾ovala jsem to dost dlouho a nebýt toho, Å¾e se to dozvÄ›
Å¾e mi projel kabelku (prý náhodou hledal tuÅ¾ku), tak se to nedovÄ›dÄ›l nikdo.
Opravdu toho lituji, ale bylo to jediné
zodpovÄ›dné Å™e&scaron;ení, které jsem mohla udÄ›lat. A pokud se týÄ•e na&scaron;eho vztahu, je pravda, Å¾e to není nic, c
by spÄ›lo k nÄ›jaké hezké budoucnosti. Je mi to líto, ale je to tak. Sa&scaron;a
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