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EMANCIPACE?
PÃ¡tek, 27 Ãºnor 2009

ÄŒím dál víc Å¾en má první dítÄ› aÅ¾ po tÅ™icítce. BohuÅ¾el se tomuto nepÅ™íli&scaron; produktivnímu fenoménu Ä•asto Å
emancipace, místo toho, aby se vÄ›ci nazývaly pravým jménem i v této choulostivé oblasti. Jde totiÅ¾ o to, Å¾e velká
vÄ›t&scaron;ina holek by chtÄ›la svatbu i miminko uÅ¾ pÅ™ed tÅ™icítkou, dokonce i pÅ™ed dvacet osmiÄ•kou, klidnÄ› dva tÅ™
&scaron;kole, nÄ›kdo i dÅ™ív. A svatbu stejnÄ› tak.

JenÅ¾e - za svatby vÄ›t&scaron;inu chlapÅ¯ chytá hysterický psotník, coÅ¾ trochu chápu, no Å¾enský mají pÅ™ece jen p
události ponÄ›kud estetiÄ•tÄ›j&scaron;í odÄ›v :-) - ale jiný argumenty moc neberu. Problém je v tom, Å¾e pokud se po
&scaron;kole hned nevdáte, pÅ¯sobíte sice velmi emancipovanÄ›, ale o svého partnera se staráte (pokud s ním tedy
Å¾ijete), jak kdybyste byla jeho zákonitá manÅ¾elka: Sbíráte mu fusekle po celém bytÄ› a trpíte i jeho pÅ™ebujelé PC (v
nÄ›kterých zmutovaných pÅ™ípadech to mÅ¯Å¾e být pÅ™ebujelá knihovna plná filozofických s*aÄ•ek, jindy to je úÅ¾asná mul
wi-fi atd.)
Co mi v&scaron;ak na této situaci velmi vadí je fakt, Å¾e iniciátorem Ne-svatby bývá vÄ›t&scaron;inou chlap, který
vás k tomuto - pro mnohé Å¾eny nepÅ™íli&scaron; pÅ™íjemnému stavu - donutí velmi lehce. Znám mnoho Å¾en po tÅ™icítce
mají "partnery". ProÄ•? Ne proto, Å¾e by jim "partnerství" vyhovovalo víc neÅ¾ manÅ¾elství, ale prostÄ› proto, Å¾e toho svýho
blbeÄ•ka nepÅ™esvÄ›dÄ•ily, Å¾e by bylo sexy a dobrodruÅ¾né, kdyby si je vzal.
Ha. A miminko? Snad aÅ¾ nÄ›kdy... AÅ¾
lep&scaron;í práci, jinýho &scaron;éfa, lep&scaron;í peníze - atd atd. No, a tak to utíká. Od dvaceti pÄ›ti do tÅ™iceti, od tÅ™icet
do Ä•tyÅ™iceti. Pak - aby se nÄ›co nezme&scaron;kalo - následuje Ä•asto umÄ›lé oplodÅˆování a podobné zachraÅˆovací hoku
pokusy.
VÄ›t&scaron;inÄ› chlapÅ¯ bych za takové egoistické chování opravdu nafackovala.

PÅ™ece pokud svou partnerku milují, tak si ji snad rádi vezmoua budou mít miminko vÄ•as a bez zbyteÄ•ných cavykÅ¯ a výmlu
ne?
rozinka
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