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Dnešní holky jsou zvláštní. Před lety se otevřely hranice a děvčata si myslí, že nemusí nic umět, nic
znát - jen ji mít a umět ji použít. To je trošku škoda, naštěstí takové nejsou všechny.
Dnešní svět je zvláštní. Děvčatům v tomhle nahrává. Je výhodné být ženou. Nemusíte se tolik
snažit. Jde vám tanec, lépe se učíte. Kluci se kolem vás motají, a tak nikdy nebudete sami.
Nezajímají vás drahé technické hračky, nepotřebujete vydělávat plno peněz, neutratíte za pivo.
Lehce si najdete přítele a ten za vás platí, vozí vás všude autem, kupuje dárečky a vy nemusíte ani
hnout prstem. Jen se s ním občas pomilujete.
Kolikrát si říkám, že by nebylo špatné být ženou. Měl bych celý mužský svět pro sebe. Chodil bych
si ze vtahu do vztahu, kupoval si pěkné šaty. Muži by se mi klaněli až k zemi. Lákali mě na drahé
večeře, kupovali si mě dárečky, abych s nimi spala. Ale mám obavu, že by to asi nešlo. Já jsem jiný,
mám jiné ideály a cíle. To zlaté pozlátko by mě asi brzo přestalo bavit. Navíc být ženou není jen
výhoda. Bojíte se o sebe, protože se nedokážete tak bránit. Lidi si na vás troufnou. Muži vás chtějí
do postele a vám přitom sex bez lásky nic neříká. Máte migrény, nálady, málokdo vám rozumí. Vaše
závěry jsou postaveny na pocitech a ne na faktech a logice.

Jsem rád chlap.
Jsem opravdu rád, že jsem chlap!
** Nevadí mi, že v supermarketu hledám mouku, protože vím, že pivo najdu vždy hned.
** Když jsem naštvaný, nebo veselý, tak každý ví proč.
** Pokud mě někdo nasere, tak mu nedělám tajné naschvály, ani ho nepomlouvám. Prostě si to s
ním vyříkám, zakřičíme si, dáme si pár facek a pak si zase klidně můžeme jít spolu třeba na pivo.
** Své problémy umím vyřešit. A to efektivně a sám.
** Když moji kamarádi budou nosit zvonové kalhoty, tak si je já nemusím kupovat taky. Můžu si
obléknout co chci a podle svého názoru.
** V hospodě si můžu dát i pět piv a nikdo se na mě nebude divně dívat.
** Mohu si číst ženské blogy, i ty odborné. A všem budu rozumět.
** Mám rád sex.
** Nebolívá mě hlava, nejsem náladový.
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** Umím se sám zabavit.
** Nemám deprese, ani nejsem hysterický.

Ale zajímal by mě váš názor, myslíte si, že v dnešní společnosti je lepší být muž, nebo žena?
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