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CHLAPI, CO TO S VÃ•MI JE?
ÃšterÃ½, 10 listopad 2020

ZajÃ-malo by mne, co se to poslednÃ- dobou stalo s muÅ¾i? Abyste rozumÄ›li, k nÃ¡m do prÃ¡ce pÅ™ed Ä•asem nastoupil dalÅ
chlap, jÃ¡ nevÃ-m, snad uÅ¾ desÃ¡tÃ½ v Å™adÄ›, kterÃ©mu je po Ä•tyÅ™icÃ-tce, nenÃ- to Å¾Ã¡dnÃ½ padavka, sluÅ¡nÄ› vyd
svobodnÃ½, bezdÄ›tnÃ½Â¨, bez zÃ¡jmu o to, najÃ-t si pÅ™Ã-telkyni. Å½ije sÃ¡m v domku, kterÃ½ zdÄ›dil po babiÄ•ce. TakÅ¾e
zajiÅ¡tÄ›nÃ½.

KdyÅ¾ jsme v prÃ¡ci
s kamarÃ¡dkama sondovaly, jak to s nÃ-m je, tak si v klidu Å™ekne, Å¾e je svobodnÃ½
a bezdÄ›tnÃ½ (samozÅ™ejmÄ› kolegynÄ›, co si pÅ™ejÃ- mÃ-t partnera a rodinu zavÄ›tÅ™ily),
ale kdyÅ¾ on mÄ›l prÃ½ stÃ¡lejÅ¡Ã- pÅ™Ã-telkyni naposledy ve tÅ™iceti, teÄ• je mu 43, a
hlavnÄ› si Å¾Ã¡dnou nehledÃ¡. Doslova Å™ekl, Å¾e tak jak to je teÄ•, Å¾e mu to
vyhovuje. A na druhÃ© stranÄ› jsou zÃ¡stupy holek, co nemÅ¯Å¾ou najÃ-t chlapa pro
rodinu.
VÃ-te, co je nejhorÅ¡Ã-?
Å½e oni se v tom vzÃ¡jemnÄ› utvrzujÃ-, jak je to fajn, Å¾e jsou svobodnÃ-? Tenhle
jeden se mi jeÅ¡tÄ› vysmÃ¡l, kdyÅ¾ jsem ho upozornila na kolegynÄ›, kterÃ© jsou
vhodnÃ© na zaloÅ¾enÃ- rodiny. A jeÅ¡tÄ› mi Å™ekl, Å¾e kdyÅ¾ na nÄ›ho letÃ- 19letÃ© holky,
tak prostÄ› ho 35letÃ© nezajÃ-majÃ-. A Å¾e on rozhodnÄ› teÄ• nechce dÄ›ti, takÅ¾e tyhle â€žÄ•ekankyâ€œ
u nÄ›j budou mÃ-t Å¡anci tak za 20 let, pokud se toho doÅ¾ije, s tÃ-m, Å¾e se pak
mÅ¯Å¾ou vzÃ¡jemnÄ› navÅ¡tÄ›vovat. No, nedali
byste mu facku?
KdyÅ¾ mi bylo dvacet,
tak kluci, kterÃ½m bylo kolem dvaceti a nemÄ›li pÅ™Ã-telkyni a nebo holku, tak nÃ¡m
jich bylo lÃ-to, ale tahle generace se tÃ-m chvÃ¡lÃ-. A bojÃ-m se, Å¾e i kdyÅ¾ jsem se
snaÅ¾ila s manÅ¾elem vychovat syna co nejlÃ-p, tak mÃ¡ stejnÃ½ nÃ¡zor na vztahy jako
ti chlÃ¡pci u nÃ¡s v prÃ¡ci; je mu 32 a trochu stÃ¡lejÅ¡Ã- holku mÄ›l snad pÅ™ed
Å¡esti lÃ©ty. A kdyÅ¾ jsem si nÃ-m chtÄ›la o tom promluvit, tak ÃºplnÄ› v klidu Å™ekl,
Å¾e se mÅ¯Å¾e stÃ¡t, Å¾e on dÄ›ti mÃ-t nebude, protoÅ¾e tak jak to je teÄ•, mu to nesmÃ-rnÄ›
vyhovuje. A to bydlÃ- sÃ¡m, takÅ¾e nehrozÃ-, Å¾e bychom mu nÄ›jak v nÄ›Ä•em brÃ¡nili.
Tak kde se stala
chyba, Å¾e tolik chlapÅ¯ nestojÃ- o vztah, a o rodinu uÅ¾ vÅ¯bec?
MARIE
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