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Örültem, hogy lány, nagyon örültem a lányomnak az első pillanattól kezdve, és annak is örültem, hogy az apja örült a lányának, de akkor nem gondoltam, hogy egy lány sokkal jobb, mint egy fiú. Aztán meggyőztek. Szerencséd, hogy lány lesz. Apám azt mondta: Egy lánynak mindig könnyebb élete van!
És ezt csak azért tudja, mert kisfiúként született. Szerencséd, hogy lány lesz. A nővér azt mondta, amikor haza akarunk menni, a kezembe adta a kislányomat. Nézz rá, ő már egy kis hölgy. És valóban, amikor ránéztem a lányomra, majd a többi csecsemőre, egyikük sem tűnt kész kis hölgynek, vagy
akár egy kész kis úriembernek. Egy lány gyönyörű, barátságos, meleg és anyai. Tinka néni azt is hozzátette, hogy egy lány ügyes, keményen dolgozó, és segít az anyjának mindenben. És azt hiszem, ez mind igaz. Mert ahogy a lányomra nézek, már gyönyörű és barátságos. Helyeslem a lányomat, és
szerintem Tinka néninek is igaza van, mert már megmutatja, milyen jó a kezével. Nem vagyok elfogult anya, de ritka, hogy egy gyerek kéthetes korában üsse meg a csörgőt, és amikor két hónaposak, megragadják a kanalat. Tegnap este elmondtam az apjának, hogy milyen jó lesz a lányunk, és az apja
is boldog volt, de azt mondta, hogy addig varrjak egy gombot a kabátjára, mert letört. Mert nem varrtad úgy, mintha a gombja az én dolgom lenne. Én sem varrtam. Aztán leült a lánya ágya mellé, és úgy tűnik, arra vár, hogy felnőjön. Ránézek a lányomra a jászolban, és a lányom rám néz. Örülök, hogy
lány vagy, de azt mondom neki, bár akartam egy kisfiút, akkor még nem ismertelek. És úgy tűnik, a lányom boldog, mert rám mosolyog. Illusztrátor: Verlag Lészlé Réber Méra, 2005 32 oldal, Harter Verband Van valami, amit előre érezhet. Főleg, ha gyereke van. Nem akartam tudni, mi fog történni, mert
tudtam, hogy csak egy fiam lehet. De amikor meghallottam, hogy most már tényleg anya vagyok, és van egy kislányom, nem is gondoltam, hogy fiút várok, csak örültem, hogy végre megszületett és egészséges lett, és amikor sírt, tudtam, hogy csak a mi gyerekünk lehet, senki más. Hogy lehetett kisfiú
kislány korában? Véleményem szerint, azt kell mondanom előre, hogy tudom, hogy ez a könyv 1983-ban készült, de én nézd meg a szememmel 2020-ban (és sajnos nem tudok nézni, hogy más módon, bármennyire is szeretném). Minden, amit leírok, a saját értékeimhez képest. Míg azt mondtam a
kisfiús szalagot, hogy tartalmaz tulajdonságokat, amelyek alapvetően lehet írni, mint egy pozitív érték minden személy, a lányos kötet csak felszínes dolgokat tartalmaz, mint egy szép lány, hogy képes főzni, kedves és jó gyerek. Nőként sosem voltam elég csinos, hogy megfeleljen az ilyen elvárásoknak,
soha nem voltam konyhatündér, és a legnagyobb kívánságom az életben nem egy gondoskodó férj. És ahogy festik egy nő életét, az nagyon szomorú számomra. Mert nem csak erről van szó, sokkal többről. Azt hiszem, egy nap megjelent egy képért, hogy lehet, hogy okos, és akkor az anyja azt
mondaná, hogy jobban örülnék, ha nem lenne az. De miért? Miért nem lehet egy lány okos, miért csak szép, miért olyan fontos? Míg a fiúk zenekarában az anya pozitív és negatív elvárásokat látott a gyermekkel kapcsolatban, ahogy a férj tette, ez a lány nem szerepel a könyvben, mivel nem látja a
negatívot magában (valószínűleg azért, mert a negatív az, hogy nem kutyaként veszik, de ezt tanítja a gyermeknek, ez ellentmondhat, de nem éri meg). Így azok a részek, amelyekben az apa egy jobb, tökéletesebb változata a fiú könyvének bontakozik ki a könyvben a lány az anya-lánya kapcsolat.
Hogy ő mindig vele lesz, divatosak lesznek, testvéreknek fogják tekinteni őket, vagy valami ilyesmi. És egyébként nem igazán értem, hogy ez miért jó. Úgy értem, ez egy kicsit olyan, mint ő próbálja tagadni a korát, és néhány személyisége (valami, ami közel áll a kor), mert ő lesz a lánya. De miért? Egy
egészséges anya-lánya kapcsolat nagyon kedves és boldog lehet. Akárcsak a fiúk könyve, én is csak annyit mondhatok, hogy ez nagyon érdekes a tündérmesék történetében, de 2020-ban nem adnám egy gyermek kezébe. Vannak dolgok, amiket előre érezhetsz. Főleg, ha gyereke van. Nem akartam
tudni, mi fog történni, mert tudtam, hogy csak egy fiam lehet. De amikor meghallottam, hogy most már tényleg anya vagyok, és van egy kislányom, nem is gondoltam, hogy fiút várok, csak örültem, hogy végre megszületett és egészséges lett, és amikor sírt, tudtam... Tovább Minden intézkedés A jelenlegi
intézkedések VA JANIKOVSZKY örül, hogy a lány! MINERVA * BUDAPEST * 1983 Van valami, amit első alkalommal érezhet. Különösen, ha gyereke lesz, és mindenki azt jósolja, hogy fiú lesz. Egy fiút vártam. Még azt is hittem, hogy egy apa örül a fiúnak. És a srácok okosak, bátrak, erősek. Azt is
tudom, hogy egy anya boldogabb a fiának. Mert a lányok gyengédek, hiúak. Egy fiút vártam. Szőke és kék szemek. Újév napjára megyek. Barna haj és fekete szemek. Farkas, Rómeó, Iván. Ő erős és bátor, akiből sportbajnok lesz: Attila, Botond, Hunor. Okos, tehetséges, aki szakállat növeszt és
szemüveget visel: Ambrus, Norbert vagy Boldijar. Eljött az idő, és még mindig nem döntöttem el. Mert az apja néha neveket mondott, és ez csak zavart. A végén úgy döntöttem, hogy először a fiamra nézek, és attól függően, hogy erőt és bátorságot mutatott, vagy nagy szellemességről és tehetségről:
Oliverről, Davidről vagy Bonifaceről. Azt fogod kérdezni, milyen legyen a neve, amikor megszületik. kérdeztek, de először azt mondták: GRATULÁLOK, ANYA! lány! Mert úgy tűnik, hogy néha egy anya tévedhet az ösztöneivel kapcsolatban. És azok, akik nek tudniuk kellett, hogy egy fiú nézi. De amikor
meghallottam, hogy most már tényleg anya vagyok, és volt egy kislányom, nem is terveztem, hogy fiam rakok rá, csak örültem, hogy végre megszületett és egészséges lett, és amikor sírt, tudtam, Ő lehet a mi babánk. Senki más. Hogy lehetett kisfiú kislány korában? És amikor megkérdezték, hogy
milyen a neve, kettőt mondtam, még ha nem is gondoltam rá, tudtam, hogy így hívják. Különben is, nehéz lett volna eldönteni, hogy ő volt erősebb és merészebb vagy okosabb és tehetségesebb, mert minden, amit láttam, hogy ő szép volt. És amikor mellém tették, és azt mondtam neki, hogy ő az én
édes kislányom. Láttam, hogy megértette, és el akarja mondani, hogy ő az anyám. Persze, várnunk kell még egy kicsit. Az első pillanattól kezdve örültem a lányomnak, de akkor még nem tudtam, hogy mindenki másnak öröm, hogy van egy lánya. Mennyire volt elégedett az apád! Tényleg azt hittem,
hogy fiút akar, de úgy tűnik, hogy egy lányt vár, mert folyton azt kiabálta: a lányom, a lányom, a lányom, a lányom megszületett, amíg elég nem lett, és világossá tette, hogy az enyém. Az első pillanattól kezdve nagyon örültem a lányomnak, és annak is, hogy az apja örült a lányának, de nem hiszem,
hogy egy lány sokkal jobb lenne, mint egy fiú abban az időben. Aztán meggyőztek. Szerencséd, hogy lány lesz. Anyám azt mondta, legalább nem akar motort, és nem fog versenyezni! Persze a bátyámra gondolt, aki néha el akart menni. Szerencséd, hogy lány lesz. Apám azt mondta, hogy egy lánynak
mindig könnyebb élete van! És tudnia kell, mert fiúnak született. Szerencséd, hogy lány lesz. azt mondta a barátnőm, egy kislány annyira cici, és olyan aranyos, hogy ruhát. És ő tudja, hogy egyszerűen azért, mert van egy macska, és nemrég nyitott egy gyermek divat butik. Örülj, hogy lány, mondta a
nővér, amikor hazaakartunk menni, és a kezembe szorította a kislányomat. Nézz rá, ő már egy kis hölgy. És valóban, amikor ránéztem a lányomra, majd a többi csecsemőre, egyikük sem tűnt kész kis hölgynek, vagy akár egy kész kis úriembernek. Amikor otthon voltunk, és a rokonok, szomszédok és
barátok jelentek meg, hogy figyeljék a gyerekeket, világosan elmondták nekünk, hogy miért jobb egy kislány, mint egy kisfiú. Azt mondták, szerencséd, hogy lány lesz. rokonok, szomszédok és barátok. A srácok faragni, egocentrikus, és hamarosan elhagyják a házat. De a lányok! Egy lány gyönyörű,
barátságos, melegszívű és anyai. Tinka néni azt is hozzátette, hogy egy lány ügyes, keményen dolgozó, és segít az anyjának mindenben. És azt hiszem, ez mind igaz. Mert ahogy a lányomra nézek, már gyönyörű és barátságos. Ha megházasodik, a tévések mindig kifogják hozni. A közönség azt
mutatják, és mindenki a metró lépcsőn fog mosolyogni, amikor odajönnek hozzá, és nézd meg őt, és a világbajnokságon átadja a virágcsokrot a győztesnek. Ahogy ránézek a lányomra, megmutatja, milyen melegszívű. Ha nő, az öreg hölgyeket sífutáson keresztül fogja vezetni, minden kóbor macska a
nyomdokaiba lép, és mindig megeteti a cinket, a mókusokat és a halakat. Ahogy ránézek a lányomra, megmutatja, milyen anyai. Ha nő, mindig az ablakból integet nekem. Amikor elmegyek, és ő fut előttem, amikor hazaértem, ő nem megy sehova nélkülem, de ha Aztán minden nap ír egy levelet, és a
hétvégén soha nem engedte, hogy korán keljek, mert reggelit hoz nekem az ágyban. Helyeslem a lányomat, és szerintem Tinka néninek is igaza van, mert már megmutatja, milyen jó a keze. Nem vagyok elfogult anya, de ritka, hogy egy gyerek kéthetes korában megnyomja a csengőt, és két hónapos
anamára fogja a kanalat. Arról nem is beszélve, hogy tegnap kivette a piros ruhát a bölcsőből, és a feje fölé takarta. Nem vagyok álmodozó természet, de amikor láttam, hogy kiveszi a piros ruhát a bölcsőből, és a fejére teszi, kiábrándult voltam. Amikor a lányom lesz nagy, ő is vegye fel néhány díszes
dolgokat minden kis törmelék, fésű nekem minden nap egy új fodrász, nyakkendő apja a norvég mintás pulóverkezdtem tavaly, próbálja meg minden kozmetikai és saláta recept et olvasol a vasárnapi újságokban, alacsonyabb minden szoknyát, ha a divat hosszabb, és gyere vissza ha rövidebb. Mert egy
lány nem csak az anyjának segít, hanem mindenben jobb, mint az anyja. Felvettem a lányomat a jászolból, és örömmel megcsókoltam. Tegnap este elmondtam az apjának, hogy milyen jó lesz a lányunk, és az apja is boldog volt, de azt mondta, hogy addig varrjam meg a gombot a kabátján, mert letört.
Mert nem varrtad úgy, mintha a gombja az én dolgom lenne. Én sem varrtam. Aztán leült a lánya ágya mellé, és úgy tűnik, arra vár, hogy megöregedjen. Sokat felemelem a kislányomat, mert azt akarom, hogy nagyobb legyen! De most már kicsi. És amíg kicsi, átfésülöm a kis göndör haját, és rózsaszín
nyakkendőt teszek a fejére, hogy mindenki láthassa: kislány, és senki sem mondja, hogy aranyos kisfiú, csak mert olyan erős és egészséges. Ha nagyobb lesz, hosszúra növesztem a haját, és lófarokba kötöm rózsabimbó csattal, veszek neki egy hosszú ruhát, fodrokat, fehér cipőt, hogy úgy nézzen ki,
mint egy nagy lány, kicsi. És nem zavar, amikor néha kifényesíti a kis körmeit, és felpróbálja a magas sarkú cipőmet. És ha már nagylány, akkor a kék cipőből és ruhából fogom viselni, ami mindig divatosabb lesz, mint az enyém, és néha kipróbálom a rúzsát és a szemhéjfestékét. Akkor a lányom bókolni
fog nekem, és azt mondja: Milyen gyönyörű fiatal anya van! Amikor én és a lányom sétálunk az utcán, biztos vagyok benne, hogy mindenki megfordul. A legtöbb ember azt fogja hinni, hogy testvérek vagyunk, de azok, akik rájönnek, hogy anya és lánya nem csak a lányom. hanem az anyának is, akinek
ilyen bájos, göndör és jól emberes lánya van. Nos, bárki, aki otthon látja! Megtanítom a lányomat, hogy menjen haza, de nem azért, hogy bármit megtehessen, de tudja, hogyan kell csinálni, és mindent megtanít a férjének. Lefogadom, hogy a lányom látni fogja, ahogy az anyósom összehajtogatott
zsírtésztánk van, ami az apja kedvence, és soha nem volt rá időm. Fogadás fogadás A lányom fogja használni az otthoni robot, hogy én soha nem használja, és ez minden, amit egy perc alatt. A lányom gyúrni egy gép, chop és rozsda a gép, gép veri tojás hab, gép csökkenti a hagymát, csak megnyomja
gombok, tekercs tárcsák, mindig van egy új íz, hogy az apja fog enni, és ő nem mondja el, miért továbbra is kísérletezik?! És ha egy asztalt egy dekoratív gyertyával, egy söpört szalvétával állítasz be, a vendégek csodálkozni fognak, soha nem tesznek ilyen helyet! Mert csak képeslapokon, színes
fotókon látszik. Hiányozni fog a lányom, szóval ezt most nem láthatod, mert még kicsi, és csak akkor fogom jól felnevelni. Abban a pillanatban én mindig viselni, amikor sír, hadd lássa, hogy ő érdemes, hogy egy anya. Olyan jó barátok leszünk a lányommal, hogy mindig arról beszélünk, hogy mit viselünk,
hová megyünk, és hogyan menthetjük meg magunkat, ha túl későn jövünk. Elmegyünk vásárolni, és ha körülnézünk a boltban, egyikünk sem fogja megkérdezni egymástól, hogy valójában mit fogsz venni? Jó, hogy volt egy lányom. Örülök, hogy lány, mert az apja így taníthatja meg síelni, pingpongozni
és biztonsági mentést váltani, és lesz valaki, akinek az apja szeret segíteni a konyhában, és lesz valaki, aki gondoskodik róla, hogy egy nő jól vezetjen autót, még akkor is, ha nem tudja abbahagyni az alkonyatit. Örülök, hogy lány lesz, mert meghívom az egész családot a balett vizsgára, a zeneiskola
utolsó koncertjére, a néptánccsoport tiszteletbeli előadására, az iskolai kosárlabda döntőre és az első bálra, ahol az apja nem mondja, hogy nem szeret táncolni. Örülök, hogy lány, mert most már egy lány bármi lehet, akár focista, akadémikus vagy légias, és ha igen, akkor híresebb lesz, mintha fiú lenne.
De jobban örülnék neki, hogy vezető, korcsolyabajnok vagy híres művész legyen, és a riporter a tévében megkérdezi tőle a gyerekkorát, és azt fogja mondani, hogy mindent a szülei házának köszönhet. És ha meg akarod mutatni az anyád képét, először neked adom, amit az apád tett, amit a
lányomakarjaimban tartok. Csodálkozni fogsz, hogy mennyire vagyunk egyenlőek. Elviselem a lányomat, és elgondolkodom azon, hogy milyen büszke leszek rá, amikor elmondja, hogy anyák napjáról, amikor óvodában van, amikor kap egy jutalomkönyvet az iskolában, amikor egyszerre lesz a Szín- és
Iparművészeti Egyetemen, talán a Zeneakadémián, ha megnyeri a versenyt, a táncversenyt és a szépségversenyt. amikor a gyerekek kérnek egy autogramot fotó és hogy végül elveszi-e. Igen, a csinos, magas külsejű fiatalemberre, aki a tenyerében fogja hordozni. Milyen büszke lesz apád a lányod
esküvőjére. Nem csak megmutatom mindenkinek az esküvői fotókat, de megmutatja nekik, különösen azt, ahol a menyasszonyt a karján vezeti. Ránézek a lányomra a jászolban, és a lányom rám néz. Örülök, hogy lány vagy. Vannak. De akkor még nem ismertelek. És úgy tűnik, a lányom boldog, mert
rám mosolyog. Talán azon gondolkodik, hogy lesz még egy kisöccse. Vagy ha nem, behoz egy fiút a házba. De már tudom, hogy a lányomnak fogalma sincs arról, hogy gyerekei lesznek, és az ő gyermekei lesznek az unokáim, akiknek én leszek a nagymamája! Ennek a gyönyörű, nagyszerű
fiatalembernek az anyja csak a másik nagymama lesz. Van.
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