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Mówi4, ze pr aw dziwy męzc z'zna musi
posadzić drzewo, zbudować dom
i spłodzić syna.

Plszę te słow.a w domu otoczonym drzewami,
po ogrodzie biega dwóch synów' wszystko więc
w-vdaje się w porządku. A1e czy na pewno o to
chodzi? Porzekadło ma Z tysi4C iat, a czasy się
zmieniaj4.
,,Posadzić drzewo',? A d1aczego tylko jedno?l
Drze-uva przeciez się przydaj4. Na takie drzewo
mozna wleźć aibo wyci4gnąć się na trawie

wjego cieniu. Można przytulić się do brzozowego pnia
albo poczochrać o szorstk4 korę. Na drzewach rosną owoce.
I kasztany, z których dzieci robi4 zabawne ludziki. Tak,
drzewa s4 fajne i jedno to stanowczo zamaLo.Męzczyzna
powinien posadzić tyle drzew, i1e zdoła. Tak uważam.
,,ZbudowaĆ dom,'? A moze kupić mieszkanie? Czy musi
być koniecznie z garażem? Piętrowy? A moze nie dom,
ale od razu zamek? Kazimierz Wieiki, król Polskr,
wymurował najwięcej zamków' Autor jego biografii
dowodził, że ten znakomity władca potrzebował ty1u
zamków, bowiem w każdym z nich utrzvmy.wał kochankę.
Czy to prawda, nie wiem, proponowałbym jednak nie brać
zkróla przykładu. Przynajmniej w tym względzie. Niech to
będzie ty1ko jeden dom' I nie musi być to wca1e zamek.
,,Sp1odzić syna''? A dlaczego koniecznie syna? Znam
facetów, którzy spłodzili córki. I co? Jak tu się nie cieszyc
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z dziewczynki? Nic nie stoi na przeszkodzie ,by zabrać
córkę na koncert rockowy albo wyścigi na zuzll',
Zreszt4 radość z syna i radość z córki to dwie dokładnie
te same radości. Wiem. Gdy dwa lata temu oczekiwaliśmy
z zon4 drugiego dziecka, udaliśmy się na badanie USG
do doktora. Ten wpatrywał slę długo w monitor,
przesuwał, obracał na wszystkie strony, w końcu orzekł,
ze z prawdopodobieństwem bliskim g0 procent urodzi się
dziewczynka. I tak trzy razy podczas kolejnych trzech
wizyt. 90 procent to całkiem sporo, prawda? Dość,
by oczekiwać dziewczynki.
Ale doktor się pomylił. Żonaurodziła chłopca. Czy takiej
niespodziewanej nowinie towarzyszy zdziwienie?
oczwviście. Trwalo jakieś dwie setne sekund1,. Nie dłużej.
A potem nasza radość z syna zajęla miejsce radości
z córki. Bo to jest dokładnie ta sama radość.

i To jak to jest z prawdziwym męzczyzną _ co powinien?
i Posadz1ć jak najwięcej drzew, zbudor,vać jeden dom
! i cieszyć się, gdy zona urodzi mu córkę... lub syna. Brzml
i pięknie. Ale czy na pewno o to chodzi?
i Posadzić drzewo to pestka. Prawdziwa robota zaczyna srę
i póŹniej. Podlewam, nawozę, grabię liście' biorę sekator
i i przycinam. Suche gałęzie prz5,dadz4się zimą. Wrzucę
i je do ognia, będzie ciep1ej w domu moim chłopakom.
: o tym też muszę pamiętać.
i Z do-"- i dziećmi jest dokładnie jak z tym drzewem.
i Prawdzlwa robota Zaczyna się póŹniej.
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