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Zdá se mi, že tohle téma je tak trošku tabu a já budu první, kdo ho pořádně rozhrábne.
No řekněme si to na rovinu, mnoho mužů za svůj život zkusilo močit do umyvadla. A většinou je to
napadlo zcela samotné, nikdo je tomu neučil. Že by muži byli taková prasata? Ale kdepak, jen jsou
velmi pohodlní a vynalézaví.
Umyvadlo je velmi pohodlné místo. Než jít na záchod, zvednout prkýnko, vymočit se a pak zase
prkýnko sklopit a následně spláchnout, jít do koupelny a tam se umýt - no řekněte sami, není lepší
to umyvadlo? Odpadnou vám prkýnkové starosti, močí se vám skvěle i když máte ranní erekci,
zaměření vám nedělá problémy a hlavně, v rámci hygieny si při splachování pod tekoucí vodou v
umyvadle umyjete i ruce. A kolik té vody ušetříte! Jen vás nesmí vidět žádná žena, to by bylo ale
řečí.
Jak říká můj kamarád: „Umyvadlo se dává to takové výšky, aby se do něj mohl dospělej chlap
vychcat.“ A on o tom něco ví, je totiž instalatér.
Když se to tak vezme, pisoár je kompromis mezi umyvadlem a mísou. Jenže není důsledně
dotažený do konce. Pisoár je totiž umístěný moc nízko a tak se v restauracích často stane, že se
nějaký podnapilý člověk netrefí a pomočí zem kolem sebe. Navíc, díky poloze pisoáru proud moči
dopadá z větší výšky a může způsobit pocákání kalhot. Být však pisoár stejně vysoko jako
umyvadlo, nic takového by se nestalo. (I když, na druhé straně, by se lidé menšího vzrůstu museli
dobývat do kabinek, aby si ulevili.)
** Muži jsou čuňata, že občas kápnou na zem a tak je některé ženy nutí, hlavně po ránu, aby na
míse seděli. Pravda, s tvrdým ze špatně zaměřuje, ale ještě hůř sedí. Takový muž pak na záchodě
spíše leží v předklonu, než spočívá v pohodlném sedu.
** Muži jsou bezohledná čuňata, nechávají záchodové prkýnko nahoře a mnoho žen si tak
nevědomky sedne na studený porcelán. Proto ženy prosazují, aby bylo prkýnko vždy dole. Copak je
tak těžké si ho sklopit? Dát prkýnko dolů je poloviční práce, než jej zvedat a pak zase pokládat.
** Muži jsou čuňata, že si po použití toalety neumyjí ruce. Přijde jim to často zbytečné, vždyť se
doma (někdy) sprchovali a tak do ruky nebrali nic špinavého.
** Muži jsou čuňata, že močí do umyvadla. A přitom je to tak pohodlné. Nikdy jsem neslyšel, že by
při tom někdo pomočil zem. Nepadlo slovíčko o zvedání prkýnka. A co hlavní, každý si po skončení
ruce umyje.

„Močit do umyvadla je z ženského hlediska věc velmi nechutná, ale vsadím se, že kdyby tam ženy
dosáhly stejně pohodlně jako muži, tak by to dělaly taky.“
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Poznámka na závěr
Jen před jedním bych chtěl varovat, pokud doma budete chtít zkusit močení do umyvadla - nemočte
do dřezu, bývá v něm nádobí. A hlavně se usmívejte, život je plný legrace.
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