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Kdo by neznal Tele Tele a častou otázku pro sporťáka Cardu. Já si na ni vždy vzpomenu, když jdu
někam na akci s kamarády a jejich přítelkyněmi. Ženský jako by se domluvily, každá se mě neustále
ptá, jestli jsem si už našel nějakou holku. Pro ně je naprosto nepřípustný, aby chlap s nikým
nechodil, protože to celé posuzují podle sebe.
Ženy se totiž ze všeho nejvíc bojí jedné věci: samoty. Žena neumí být sama, proto často přechází
ze vztahu do vztahu, zatímco chlap si většinou dává "pauzu". Z toho důvodu je pro ně
nepochopitelné, že někdo s nikým nechodí. Navíc je to překvapuje i proto, že ONY MAJÍ
dlouhodobý vztah, zatímco ten druhej ne.
Pro ženy je volnej chlap, jako by byl prašivej. Myslí si, že asi nestojí za nic, když nemá stálou
partnerku. Muži to ovšem berou jinak. Sice svým polovičkám přizvukují, ale pak se vám o samotě při
pivku přiznávají, že vám docela závidí.
Ale zkusme si to rozebrat z jiné strany. Myslíte si, že je jen na neschopnosti muže, že nemá stálou
partnerku? Já se domnívám, že ne.
** Muži nejsou od přírody monogamní
** Každý z nich nenajde tu pravou hned napoprvé.
** Muži se nehrnou do všech vztahů, jen aby nebyli sami.
** Ženy si počkají až je někdo sbalí, a nechají se, kdyz jim ten druhý vyhovuje. Muži napřed ženy
balí a pak zjistí, že jim třeba nevyhovují.
** Je lepší se s dívkou rozejít, když vím, že mi nesedí, než s ní být dál a čekat na jinej vztah.
** Pořádných holek je snad čím dál tím míň. Dneska je móda myslet si: Když jsem žena, musím
toho využít a hlavně na tom VYDĚLAT. Pěkná devčata bývají většinou "na penízky".
** Říká se, že každý má na světě toho ideálního druhé. Jen každému trvá jinak dlouho, než toho
pravého potká. Myslet si, že kdo nemá vztah už od 18 let je divnej, je trošku mimo.
** Když muž řekne dívce, že nikoho nemá, tak je to pro ni hned podezřelé.
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Takže to vypadá, že volnej chlap není automaticky neschopnej si někoho najít.
Třeba jen hledá a nenachází.
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