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Jedna z možností jak vytočit pohodového chlapa, je vyhodit mu jeho staré roztrhané oblečení. O
takové historické kousky se svádí denně boj v mnoha domácnostech.
Ženy to nechápou. Tričko je roztrhané, tak se koupí nové a lepší. Jenže to není tak jednoduché. V
tom tričku jste procestovali kus světa, strávili s ním kus života. Přece se mu neodvděčíte vyhozením.
Navíc se v něm cítíte pohodlně. Je jedno, že je kapku seprané a má sem tam nějakou tu dírku. O to
víc ho máte rádi.
Muži jsou prostě praktičtí. Proč kupovat nové, když je jim ve starším moc dobře. Na nové oblečení je
třeba si zvyknout, se starším je problém se rozloučit. A vůbec, proč vyhodit něco, co bylo skvělé a
ještě se může hodit.
Pravda ale je, že muž svoje starší oblečení často ani nenosí, jen mu zabírá místo ve skříni. Ovšem
jak mu ho chce někdo vyhodit, dostaví se nostalgické vzpomínky. „Vzpomínáš si, jak jsem tě poprvé
políbil? Tohle tričko jsem měl na sobě.“
Nebo: „Podívej, to je pravá teplákovina, taková škoda, to se může ještě hodit. Dneska se už něco
takového nevidí.“ Ty argumenty bývají plné zoufalství a emocí, avšak mají za cíl to stejné. Nenechat
si vyhodit něco tak báječného, jako je staré oblečení.
Ženy, prosím, každý muž nesleduje poslední módu a podle ní se neobléká. Naopak, většina mužů
má svoje oblíbené oblečení. Pokud jim chcete vyměnit šatník, použijte metodu nahrazovací. Pomalu
jim dokupujte nové svršky a těmi nahraďte ty staré. Nikdy nevyhazujte staré oblečení se slovy
„Koupíš si nové a mnohem lepší, než je tohle.“ Muži se totiž s výskotem hned druhý den
nerozeběhnou do obchodu a nekoupí si něco nového. Kdepak. Vykašlou se na to a potom se budou
divit „Kde je ta skvělá větrovka, kterou jsem měl tolik let? Chtěl jsem si ji vzít o víkendu na chatu, k
ohni by se báječně hodila.“

Věnování

Tento článek je věnován obyčejným papučím, které jsem měl 8 let a které se mnou procestovaly kus
světa a pohodlně mi sloužily ve škole, posilovně, práci a na mnoha dalších místech. Jenže před
půlrokem se jedné ženě zdály moc sešívané a opravované a tak byly vyhozeny. Prý, že si koupím
nové a lepší. Dodnes jsem si nové nekoupil, přestože jsem je již několikrát potřeboval.
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