V kůži muže

Být mužem je jednodušší. Tento názor zaznívá z úst řady žen, vyskakuje na nás
z internetových diskuzí i blogů, je námětem řady facebookových vtípků.
Mimochodem víte, co rozumí muž pod pojmem „dělat domácí práce“? Naučit se
zvednout nohu, abys mohla vysávat…
Protože jsem neměla to štěstí narodit se jako „pán všeho tvorstva“, rozhodla
jsem se, že na vlastní kůži vyzkouším, co je na tom všem pravdy. Zavolala jsem
svým dvěma kamarádkám a seznámila je s bojovým plánem: Jeden den bez
čokolády a bot na vysokém podpatku přece zvládne každá žena novodobé
společnosti.
Kamarádky dorazily včas a vyzbrojené podle instrukcí. Přinesly pivo, chipsy,
čabajku a dálkové ovladače. Vždyť co by to bylo za muže, kdyby hrdě neležel na
gauči s ukořistěným dálkovým ovládáním a zběsile nepřepínal mezi televizními
programy? Otevřely jsme si pivo (pravda, otvírákem, ne o hranu stolu, či dokonce
zuby) a s odhodláním se napily.
Součástí mužské podstaty bytí je vysoce intelektuální hra jménem fotbal. I
dneska v televizi vysílají přenos jednoho fotbalového utkání. Netvrdím, že jsme
si byly zcela jisté tím, zda „naši“ jsou ti červení, či modří, ale o to víc jsme fandily.
Po první třetině, vlastně poločase, pardon, mě z provozování nového oblíbeného
sportu – „gaučingu“ – vytrhlo kamarádčino uzívané zjištění: „Docela nuda, vole!“
Druhá se s trhnutím vzbudila…
Je pravda, že po včerejším žehlení (úklidu, čekání na partnerův návrat z firemní
akce…) do půl druhé v noci jsme do bitvy vyšly poněkud oslabené. A tak přišel
kritický moment: nedostatek spánku, čokolády a silné nutkání hodnotit pozadí
fotbalistů. Odolaly jsme jen stěží. Aspoň na chvíli jsme však herní pauzu proložily
diskuzí o rozdílech mezi lososovou a meruňkovou barvou. Aby řeč nestála…
Věděla jsem, že se pomalu blíží okamžik, kdy naše „pánská jízda“ skončí. Se
závěrečným hvizdem rozhodčího jsme si slavnostně otevřely víno a došly ke
společnému závěru. Ano. Měla jsem nepochybně pravdu. Být mužem je v řadě
ohledů jednodušší. Ale také nepochopitelně únavné a vyčerpávající. Buďme
rády, že jsme ženy! Naštěstí…
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