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SEX A SEX A HUBNUTÃ•...
ÃšterÃ½, 31 srpen 2010

NeÅ¾ rozpoutáme onu &scaron;tíhlící veleakci, spí&scaron; bych mÄ›la mluvit o pÅ™emÄ›nÄ› z ponÄ›kud nevzhledné a nÄ›kdy
bachraté souÄ•asné kukly v okouzlujícího motýlka (ach, ach, kéÅ¾ by!), nabízím vám nÄ›kolik textíkÅ¯; nÄ›které jsou uÅ¾ obsta
jiné budou zcela nové. Ale v&scaron;echny &bdquo;k vÄ›ci". To, abyste mÄ›ly/i Ä•as si v&scaron;e je&scaron;tÄ› rozmyslet,
neÅ¾ do toho pÅ¯jdete...

Bílý sex, jak v&scaron;ichni zajisté víte, je obcování s ledniÄ•kou. Propadla jsem mu postupem Ä•asu zcela - jako seostatnÄ›
propadá v&scaron;em drogám, úchylkám a jiným &scaron;kodlivým zhÅ¯vÄ›Å™ilostem, které dÄ›lají ná&scaron; Å¾ivot
tak krásným. Å˜íkám si celý den: Ne, není tÄ› to hodno, následky jsou v tomto pÅ™ípadÄ› vidÄ›t dÅ™ív neÅ¾ za 9 mÄ›sícÅ¯, a
toho pak jednorázovÄ› nezbaví&scaron;. A vÅ¯bec - jsi tvor rozumný... Ano, je&scaron;tÄ› v Ä•ase veÄ•erních zpráv jsem
pevná - s dal&scaron;ími minutami v&scaron;ak mé odhodlání taje, abych o nÄ›co pozdÄ›ji s uzardÄ›ním mizela v lahodné
náruÄ•i své lednice. Jak Å™íkám - asi to znáte...
PozdÄ›ji jsem vymÄ›nila jednu deviaci za druhou - spí&scaron; bych mÄ›la
pÅ™iznat, Å¾e jsem jen dal&scaron;í pÅ™idala. Propadla jsem sexu &scaron;edému, pravé &scaron;edé eminenci, která od
nyní pevným spárem Å™ídí mÅ¯j souÄ•asný Å¾ivotabÄ›h. Nevím, jak se to zaÄ•alo, ale rozhodnÄ› za to nese vinu mÅ¯j syn. To
hrozné kisny zanesl domÅ¯, to on, i kdyÅ¾ se odstÄ›hoval do své dospÄ›losti, mi doma zanechal &bdquo;starý krám, který ale
je&scaron;tÄ› bude dlouho fungovat", to on mÄ› uÄ•il první klikance a ukázal &bdquo;&scaron;katulky", skrývající rozliÄ•ná
povyraÅ¾ení.
OtevÅ™ít, zavÅ™ít, v&scaron;emocné undo (krok zpÄ›t), poznala jsem jiná pozadí neÅ¾ to svoje, vím, Å¾e e
která není nutno pro ostudu mýt, a coÅ¾ je nejkouzelnÄ›j&scaron;í, mÅ¯Å¾u do své klovensnice mlátit jak chci, stále bude
výsledek krasopisný. Ano, chytl mÄ› virus poÄ•ítaÄ•oviny. V dÅ™evních dobách této choroby jsem si ze svého Ä•asu obÄ•as
vyhradila nÄ›jakou tu chvilku. Od doby, kdy a) kliknutím na zelená oÄ•íÄ•ka a b) jakoukoli úlitbou bohu Internetu
(zaji&scaron;Å¥ující ono pÅ™ipojení), jsem &bdquo;tam", nejsem schopna se oddÄ›lit. Dopadlo to tak krutÄ›, Å¾e se v Ä•asných
ranních hodinách probouzím v obýváku u stolu s PC (pÅ™edtím tomuto pokoji trÅ¯nil televizor). Nejspí&scaron; jsem se v noci
zvedla z loÅ¾e hnána jinými, Ä•istÄ› fyziologickými pohnutkami, abych posléze zakotvila ne ve vyhÅ™átém pelí&scaron;ku, ale
zmínÄ›ného &scaron;edého kÅ™ápu.
Jediné, co mÄ› blaÅ¾í, je obÄ•asné proklínání mého synka, kdyÅ¾ mu kdykoliv volám
pomoc: Å¾e to zase spadlo, Å¾e to vytuhlo, Å¾e je to jeho vina, Å¾e kdyÅ¾ jsem dopadla jako &scaron;evcova Å¾ena a ková
kobyla a mám doma starej krám... Nic mu nepomáhají výmluvy, Å¾e od té doby v&scaron;e zcela inovoval, Å¾e pokud tu
nÄ›co nefunguje, jsou to jen moje zarezlé mozkové závity. Ty netaktní poznámky o tom, Å¾e pamatuji dobu, kdy kvetlo
kamenné uhlí, nechávám bez pov&scaron;imnutí. RadÄ›ji ho navnadím kvalitativní a kvantitativní krmí, neboÅ¥ on, jakoÅ¾to
raný samoÅ¾ivitel, je&scaron;tÄ› neovládá finesy dobré kuchynÄ›. Kam se hrabe nadívané kuÅ™átko s bramborovou
ka&scaron;í na jeho kaÅ¾dodenní müsli? A tak mÄ›níme - já servíruji dlabanec, on zprovozní poÄ•ítaÄ•.
Mám smÅ¯lu. S Ä•ím
zachází, tím taky schází. Zvolna se mÄ›ním, pÅ™ipadám si jako stará se&scaron;lá poÄ•ítaÄ•ová my&scaron;. Má podloÅ¾ka
je také odrbaná, reproduktory mi obÄ•as vynechávají, jsem pomalá a reaguji jen zvolna. I pamÄ›t je minimální. Od
minulého týdne mám pÅ™idÄ›láno jakési rybí oÄ•ko, které mne dokáÅ¾e v celé &scaron;íÅ™i a prostrannosti zobrazit.
Neví
teÄ•. Nejspí&scaron; je&scaron;tÄ› budu muset kvÅ¯li internetu drÅ¾et dietu...d@niela PS: Od dob, kdy jsem tohle napsala, se
hodnÄ› zmÄ›nilo: on uÅ¾ nejen dospÄ›l, ale taky umí fakt bájeÄ•nÄ› vaÅ™it, takÅ¾e to mám o to hor&scaron;í...
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