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LÃ•SKA JE KRÃ•SNÃ•....
ÄŒtvrtek, 24 kvÄ›ten 2007

U manÅ¾elÅ¯ Novákových to uÅ¾ del&scaron;í dobu neklape. nastalo u obou ochlazení v citové oblasti. Co dÄ›lat, jak to
Å™e&scaron;it? Jednoho dne pÅ™ijde Pepa domÅ¯ a praví Å¾enÄ›: "MiláÄ•ku, sama ví&scaron;, Å¾e oba si pÅ™edstíráme ci
vzru&scaron;ení. MÄ›li bysme se pokusit tÅ™ebas o nÄ›co novýho, co bys Å™ekla tomu, Å¾e - jen na krátký Ä•as - takhle
zkusit uvaÅ¾ovat o nÄ›jakym milenci?

TÅ™eba by se na&scaron;e vztahy upevnily... Co na to Å™íká&scaron;? Koukej, Å¾ijeme pÅ™ece ve dvacátém století a spous
partnerÅ¯ to tak Å™e&scaron;í... Zkusíme to, snad bysme si takhle zachránili rodinu pro dÄ›ti a sobÄ› manÅ¾elství." - "Na to
zapomeÅˆ," zavrtí hlavou Å¾ena, "uÅ¾ jsem to zkusila a nebylo to k niÄ•emu!"

Na pláÅ¾i Å™íká malá AniÄ•ka mámÄ›: "Co to tam má ten chlapeÄ•ek?" Maminka se zarazila, av&scaron;ak neztratila
duchapÅ™ítomnost a plácla první hloupost, která ji napadla: "Ví&scaron;, to je taková pí&scaron;Å¥alka."
No a za chvílí malá AniÄ•ka pÅ™ibÄ›hne s pláÄ•em a Å™íká mámÄ›: "Mamí, ona mu nepíská." RodiÄ•e vzali Honzíka na nuda
Honzík se ptá maminky: "A mami, proÄ• má nÄ›kterej pán toho pinÄ•ourka velkýho a nÄ›kterej malýho?" I jeho maminka
stÅ™elhbitÄ› odpovÄ›dÄ›la: "To podle toho, jak je kterej z nich chytrej." Za chvíli Honzík povídá: "Mami, hele, tatínek kouká
támhle na tu paní a je Ä•ím dál tím chytÅ™ej&scaron;í." TÅ™i manÅ¾elské páry mají zájem vstoupit do jisté ortodoxní sekty, k
podminkou pro iniciaci je Ä•trnáctidenní sexuální abstinence. PÅ™ijdou tedy v&scaron;ichni na pÅ™ijímací pohovor a vrchní
star&scaron;í se jich ptá, jestli dodrÅ¾eli tuto podmínku. První manÅ¾el odpovídá: "JistÄ›, bez problému, na&scaron;e víra je
pÅ™eci silnÄ›j&scaron;í neÅ¾ pudy."
Druhý manÅ¾el odpovídá: "No, druhý týden jsem si musel jít lehnout na gauÄ• v obýváku, ale vydrÅ¾eli jsme."
TÅ™etí manÅ¾el v rozpacích Å™íká: "Ze zaÄ•átku to &scaron;lo, ale potom manÅ¾elka sahala na polici pro plechovku s fazole
jí spadla a jak se pro ní ohnula, tak jsem se neovládnul..."
"Nu, tak to k nám nemÅ¯Å¾ete..."
"Já vím. OstatnÄ›, do Delvity od té doby taky ne ..." Potkaji se kluk a holka na nuda pláÅ¾i.
"Ahoj, ja jsem Honza", povidá on.
"Ja jsem Martina", odveti ona.
"Tesi me."
"To vidim." Atraktivni divka stopuje na frekventovane silnici, kdyz v tom ji zastavi vuz s mladym ridicem. Probehne
klasická konverzace a divka se najednou na nÄ›j blize podiva a zarazi se: "Jezismarja, nejste nahodou ten známý
moderator z rádia?" "Ano, jsem a co ma byt," odpovi ridic. "Vite. moji rodice dneska slavi vyroci svatby a ja bych jim
chtela nechat neco zahrat. Neslo by to?" pta se skromne divka. "Bohuzel, je mi lito, ale dneska mame opravdu plno, vite
hodne lidi chce nechat neco zahrat," rika ji moderator. Divka je ovsem neoblomna. "Udelam pro vas, co budete chtit....
Moc prosím." A to uÅ¾ mladenec samozrejme souhlasi a na prvni zatacce odboci do lesa, rozepne si kalhoty a rekne: "Tak
prosím!". "Vite, ja jsem to nikdy nedelala, jsem trochu nervozni," cervena se divcina. "To je v poradku, to urcite
zvladnete", chlacholi ji moderator. "Myslite?", pta se divka. "Urcite," ujistuje ji mladik. Divka se tedy sehne k jeho
prirozeni, vezme je do ruky a roztresenym hlasem rika: "Mila maminko a tatinku..." Milenci (v noci po milovani):
Ona: "Mas me rad?"
On: "Ano mam."
Ona: "Udelas neco pro me?"
On: "Vsechno na svete."
Ona: "Nevyvolavej me tedy zitra z matiky." Manzele se po letech vydaji po mistech, ktera navstivili o libankach. Takhle
vecer jedou venkovskou krajinou podel farmy. Slunicko zapada, romanticka nalada a ona povida: "Milacku, zastav a pojd
udelat to same, co pred lety..." Chlapek zastavi, oba vystoupi, on ji zacne svlekat a pak ji opre o plot. Vypukne vasnive
milovani. Kdyz pak oba zase sedi v aute, on rika: "Tedy draha, co se pamatuji, nikdy jsme se tak vasnive nemilovali, ani
tenkrat pred lety..." "No jo, tenkrat ten plot nebyl elektrickej!" Organizátor jednoho sexuálního výzkumu telefonuje
jednomu ze zúÄ•astnÄ›ných párÅ¯:
"Obávám se, Å¾e údaje od vás a va&scaron;eho manÅ¾ela se li&scaron;í. KonkrétnÄ› u frekvence sexu on uvádí
"dvakrát týdnÄ›", kdeÅ¾to vy "nÄ›kolikrát za noc skoro celý týden", mohla byste mi to vysvÄ›tlit?" "Ale jistÄ›, ty údaje jsou v
poÅ™ádku, ale je to jen doÄ•asné, neÅ¾ splatíme pÅ¯jÄ•ku na byt." Pan Novák tÄ›Å¾ce onemocní, teplota kaÅ¾dou hodinu s
Posleze jeho Å¾ena prichází ze sousedního pokoje: "MiláÄ•ku, myslím, Å¾e radeji napí&scaron;u tvým rodicum, aby pÅ™ijeli, Å
trochu nemocný," ríká. "Ano, to udelá&scaron; dobre. Ví&scaron; ov&scaron;em, jací jsou. Prosím te, hlavne se snaÅ¾, aby
to bylo ohleduplné." Za chvíli se Å¾ena vrací: "Potrebuji poradit: pé nebo bé se pí&scaron;e na konci ve slove pohreb?"
"Drahou&scaron;ku," &scaron;eptá manÅ¾el v noci manÅ¾elce, "kdybych zemÅ™el, vdala by ses znovu?"
"PÅ™edpokládám, Å¾e ano," odvÄ›tí manÅ¾elka.
"A spala bys s ním ve stejné posteli jako se mnou?"
"No, jelikoÅ¾ je to úplnÄ› nová postel, tak proÄ• ne?"
"A milovala by ses s ním?"
"MiláÄ•ku," Å™íká Å¾ena shovívavÄ›, "vÅ¾dyÅ¥ by to byl mÅ¯j manÅ¾el."
"A nechala bys ho Å™ídit moje auto?"
"Kdepak," zívá uÅ¾ unavená Å¾ena, "on neumí Å™adit." (Z internetové poezie)
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