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Choćbyś naturę wypędzał widłami,
ona zawsze powróci.

Horacy

Dość zaskakujące jest dla mnie to, że w
naszych wydawałoby się światłych czasach, a przynajmniej w wystarczająco
rozwiniętej cywilizacji, aby nie zakłócać
wolności myślenia, nadal mamy ciągoty do
średniowiecznych rozwiązań.
A trochę poważniej rzecz ujmując, to, o
ile mogę zrozumieć podkręcanie śrubek
kobietom przez kobiety – czyli krytykę i
nieustającą moderację wizerunku, o tyle
zapędy panów, aby panie zmieścić w jakieś
socjopolityczne ramy, „o tej porze świata”
wydają się śmieszne.

Współczesna rzeczywistość jest płynna
i ma coraz więcej równoległych wcieleń.
Staniki, parasolki i wieszaki, pozostają
także w sferze akcesoriów o (co najmniej)
podwójnej wymowie symbolicznej bo
umówmy się szczerze: Kto tak naprawdę
byłby w stanie zbuntować się przeciw
kobietom. Tak, dokładnie. Zbuntować się
przeciw kobietom nie jest w stanie nikt, bo
go zaraz własna matka własną parasolką
doprowadzi do porządku. Bo nie chciałbyś
chyba, aby ściągnęła stanik? Oczywiście,
powierzchnia PR-owa polityki jest inna,
składa się z małych kłamstw, pokrywających duże prawdy i na odwrót, ale nie jestem skłonna oczekiwać jakiś wielkich
rewolucji.
Największe już się odbyły. My, kobiety
jesteśmy tu, gdzie nasze miejsce. Teraz
pozostały nam przekomarzania kosmetyczne. Oczywiście świat nie jest spokojny, bo
bardzo rzadko w swojej historii w ogóle
był.
Jednak niedocenianie matki natury, to
pierwszy i podstawowy błąd człowieka. No
dobrze, człowieka obu płci...
Nie tylko historia jest najlepszą nauczycielką, jej bezpośrednią przełożoną jest
natura i o tym nie powinniśmy zapominać,
pomimo pewnej mody na deprecjonowanie
kobiet (najczęściej przez niedouczonych
laików w tej materii).
Moda, o której tyle piszę, zawsze ma w
sobie „coś nowego, coś jeszcze nowszego i
coś nieskończonego”, jak każdy prąd w
ludzkiej rzece życia.
Jak bardzo byśmy nie podniecali czy
podniecały się – zakładam, że od czasu do
czasu podniecają nas, kobiety i mężczyzn,
kompletnie różne rzeczy – nie ma jednego
wygranego na stałe. Nawet seksmisja jest
utopią.
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Milijan
Despotović
Ustawieni ludzie nie pokazują dokładnie czasu.
Jeśli głupota uratuje świat, szaleństwo go zabije.
Porozrzucali nas po całej Unii, a teraz
nam proponują wejście do Europy.
W Europie czeka na nas miód i mleko,
jeśli je zabierzemy z domu.

Kobieta to nie zając, ona kocha swojego myśliwego.
Kobietę nie czyni to co powie, lecz to
co przemilczy.

Joanna Friedrich

_________________________

Gazeta Kulturalna

Być może fair play też jest utopią w
przypadku naszego gatunku, na pewno
jednak nie poddawałabym się ponurym
obrazom kobiecości umęczonej.
Kobiety są naprawdę silne, są w swojej
naturze blisko samego źródła życia i jego
esencji.
Już dawno skończyły się rządy silniejszych fizycznie, czy „mocniejszych w gębie”.
Próbowałeś o coś walczyć z kobietą?
No właśnie.
Dlatego śpię spokojnie, pomimo plotek
o kryzysach.
Może fakt, że urodziłam się w kryzysie,
pozwala mi sobie nic z niego nie robić.
Lub też fakt, że na każdym kroku widzę jak
moje znajome, koleżanki i kobiety z rodziny
udowadniają, że siła jest kobietą.
Szczególnie na plaży… Wakacje tuż-tuż.

Ulubionym kobiecym napojem jest
mądrość męska.

_________________________

Być może się mylę, ale feminizm wydaje
mi się czystą kokieterią, podobnie jak kapitalizm czy demokracja. Obszary, które
próbowały definiować te pojęcia już dawno
ewoluowały. Są nowe narzędzia, nowe
zjawiska i nowe prądy do badania.
I możemy tkwić w tym jedną dialektyczną nogą lub nawet obiema, ale już nos
będzie nam podpowiadał zgoła co innego.
Na kogo działają demagogiczne bajki o
purytanizmie, rodem z XVII-tym wieku w
Anglii lub „tęsknota” za kobietą rodem z lat
50-tych zeszłego wieku? Owszem, mileniasi
częściej się żenią niż, np. przedstawiciele
mojego pokolenia, ale to nie świadczy o
głębszych zmianach i powodach do paniki
względem tradycji lub względem postępowości.

13

Ofiary milczą, żeby kaci nie pozostali
bez pracy.
Nie zamęczaj siebie samego, inni to
lepiej potrafią zrobić.

Jesteśmy sobie nawzajem niezbędni,
mężczyźni, kobiety i dzieci.
Tak, dzieci, bo o nich często się zapomina. Lub (dopiero przypomina i ) walczy w
nieczysty sposób o ich uwagę w niekończących się sprawach rozwodowych.
A one na nas patrzą i uczą się już dużo
wcześniej.
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Nieszczęśliwy ten władca, który przekonuje własny naród, że jest szczęśliwy.
Ateiści to ludzie, którzy nie wierzą w
nieśmiertelność.
Przekład na język polski:
Olga Lalić-Krowicka
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