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"NEOÅ MATLÃ•VEJ MÄš!"
NedÄ›le, 22 listopad 2015

Ptala jsem se mladých, stÅ™ednÄ›vÄ›kých i tÄ›ch star&scaron;ích. MuÅ¾ských. Ale taky nás, Å¾enských. Ptala jsem se na jed
dÅ¯leÅ¾itou vÄ›c - kterou my, holky zamilované, dÄ›láme navíc a hlavnÄ› - kterou nÄ›kdy svého drahého hroznÄ› &scaron;tvem
Jedná se o dotýkání. O pÅ™ehnané dotýkání. Uvedu na pÅ™íkladu, který jsem v pátek zaÅ¾ila:

Byla jsem si v prodejnÄ› T-Mobilu v chodovském obchodním centru nechat vymÄ›nit sim kartu. ProstÄ› najednou cípla a
&scaron;mytec, volat ne&scaron;lo a kdyÅ¾ jsem se zeptala Boba, co s tím, bylo mi Å™eÄ•eno, Å¾e tohle se nijak uÅ¾ oprav
nedá, Å¾e ... Tak jsem tam zajela, Å™ekla, co a jak, a Å¾e mám telefon na syna. OK, &scaron;ikovný mládenec mi simku
vymÄ›nil, v&scaron;echno zkontroloval, taky mi ho prozvonil a já zas frÄ•ela domÅ¯. Cestou jsem klukovi volala, ale mÄ›l
stále obsazeno. Asi po hodinÄ› jsem mu poslala sms, co s ním je? JenÅ¾e prÅ¯ser - ono to cinklo u mne a já zjistila, Å¾e ten
"&scaron;ikovný" mi dal synovo Ä•íslo a jemu telefon delete... Vau...

OkamÅ¾itÄ› jsem mu tedy volala do kanclu, ale Robert právÄ› pásl ovce (jo, synáÄ•ek teÄ• jednou tejdnÄ› celej blaÅ¾enej c
se svou borderkou do uÄ•ení na pasáka &ndash; co by pro Ä•ubinu neudÄ›lal&hellip;), takÅ¾e jsem mu tam jen nechala vzkaz.
Za pÅ¯lhodiny byl uÅ¾ v kanclu a Å™ekl, Å¾e bohuÅ¾el, Å¾e se nedá nic dÄ›lat, Å¾e tam holt musím zpÄ›t. A &ndash; aÅ¾ t
mu do kanclu zavolám a telefon pak dám dotyÄ•nému.
Ten tam nebyl, zato tam byl jejich &scaron;éf. Asi
nesly&scaron;el nic rÅ¯Å¾ového, protoÅ¾e jsem mÄ›la dojem, Å¾e se témÄ›Å™ roztéká jak snÄ›hulák pod letlampou. &bdquo;
samozÅ™ejmÄ›, ale &hellip; no, já se pokusím, samozÅ™ejmÄ›&hellip; Tak promiÅˆte, moment&hellip;&ldquo; Trvalo to cca tÅ™
Ä•tvrtÄ› hodiny. Já dostala pak zpÄ›t zase funkÄ•ní mobil, tentokrát s mým Ä•íslem, a Bob musel holt jít do nÄ›jaké je&scaron;tÄ
otevÅ™ené prodejny. Tam mu zprovoznili i ten jeho mobil.
No, byla to legrácka na dvÄ› hodiny.
Ale zpátky k dÅ¯vodu,
proÄ• vám tohle v&scaron;echno pí&scaron;u: celou tu dobu, co ten &scaron;éf v&scaron;echno vyÅ™izoval, volal
v&scaron;ude moÅ¾nÄ›, jsem sledovala pár u vedlej&scaron;ího pultu. Mládenec sedÄ›l na té barové Å¾idliÄ•ce, vedle nÄ›j
jeho dívka, liana hadr. Celou tu hodinu se jen po nÄ›m vinula. Tu ho hladila po ruce, po rameni, drbala za krkem, ve
vlasech, tu ho líbla, pak mu urovnávala &scaron;álu, knoflíky na bundÄ›, pak zas utírala tváÅ™ od rtÄ›nky, pak se k nÄ›mu
tiskla... atd. atd. V jednom kuse ho ozobávala, ohlazovala, olíbávala... A on jen drÅ¾el, kdyby se obÄ•as nÄ›jak nepohnul,
myslela bych, Å¾e je umÄ›lej. x x x
UÅ¾ nÄ›kolikrát na tohle téma pÅ™i&scaron;la Å™eÄ•, kdyÅ¾ si mi známí Ä•i kama
na nÄ›které projevy své drahé. Å½e je samozÅ™ejmÄ› mají rádi, Å¾e se s nimi rádi mazlí, hladí je a stejnÄ› tak jsou rádi
mazleni, líbáni atd. atd. - ale, proboha, ne v&scaron;ude, ne v jednom kuse ... Ne kdekoliv!
A tak jsem si udÄ›lala
je&scaron;tÄ› pÅ™ed popsáním této zku&scaron;enosti anketu mezi dal&scaron;ími: a ejhle, shodli se v&scaron;ichni...
Jediné, co se li&scaron;ilo, byly jejich reakce. NÄ›kteÅ™í to sice nelibÄ› nesou, &scaron;tve je to, ale jaksi ze slu&scaron;nosti
nic neÅ™íkají.
Jeden známý mi Å™íkal, Å¾e pÅ™ímo fyzicky nesná&scaron;í, kdyÅ¾ mu ta jeho pÅ™i jízdÄ› autem d
ramen, probírá se mu ve vlasech, hladí ho po krku, po ramenou, obÄ•as mu dá hlavu na rameno, pak zase ruku na nohu,
pak hladí po ruce, pak jezdí prsty po jeho ruce na volantu...
ProstÄ› pÅ™ebírá, probírá, hladí, víská... a on jen drÅ¾í a má Ä
dál tím vÄ›t&scaron;í vztek. JenÅ¾e - nic neÅ™ekne, protoÅ¾e ví, Å¾e je to "z lásky"...
NÄ›kteÅ™í ucuknou, jiní (viz ten m
Mobile) zkamení a snaÅ¾í se nic nevnímat, jiní, tedy konkrétnÄ› dal&scaron;í mÅ¯j kámo&scaron;, se pak jednoznaÄ•nÄ› ohrad
tak hrozným zpÅ¯sobem, jak je v nadpisu :-))).
Myslím, Å¾e to, co je tak super v soukromí, není uÅ¾ tak fajn na veÅ™e
Å¾e by to té veÅ™ejnosti vadilo, ono staÄ•í jet v podveÄ•er v metru a mÅ¯Å¾ete podobnÄ› se obírajících dvojic vidÄ›t neurekom
kdyÅ¾ uÅ¾, tak to vadí právÄ› tÄ›m "ohlazovaným"... Nu, jaký na to máte názor vy? Jak by to vadilo - Ä•i vadí vám? d@niela
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