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KromÄ› dávky cynismu a realistiÄ•tÄ›j&scaron;ího pohledu na vztahy jsem si do Å¾ivota pÅ™inesla i jedno základní pravidlo,
které mi rodiÄ•e zapomnÄ›li sdÄ›lit. NejdÅ™ív si uÅ¾ij ty, chlap to zvládne vÅ¾dycky. (NevÄ›nováno nikomu, pokud si nÄ›kdo s
najde osobní naráÅ¾ku, jedná se o naráÅ¾ku Ä•istÄ› náhodnou. Snad nedostanu pÅ™es tlamiÄ•ku..)

USE and GO Jsou na jedno pouÅ¾ití, podotýkám, Å¾e i opakované, ale pouze v hranicích jedné epizody a noci. Pozor,
nÄ›kdy je lze zamÄ›nit za druh USE and RUN, ale tam se rozhodnÄ› nebude jednat o opakované pouÅ¾ití. Pokud narazím na
tenhle druh chlápka, hledám nejbliÅ¾&scaron;í postel, otoman, gauÄ•, stÅ¯l, v pÅ™ípadÄ› nouze postaÄ•í zeÄ• v tmavém prÅ¯je
ba i Å¾elezniÄ•ní koleje se hodí, tam ov&scaron;em pozor na jízdní Å™ády. TÄ›lo si prostÄ› Å™ekne. Neuzavírám smlouvy na
nepÅ™ijímán bianko sliby, nekladu si podmínky, kromÄ› jediné. Zítra se probudíme kaÅ¾dý sám, nejlépe na jiném konci mÄ›sta
REPEAT Tady uÅ¾ je pouÅ¾ití variabilnÄ›j&scaron;í, je to také Ä•asovÄ› dlouhodobÄ›j&scaron;í záleÅ¾itost. Neomezuji s
krátkozrace na jednu noc, na to je jich &scaron;koda. VýbÄ›r je logicky ponÄ›kud nároÄ•nÄ›j&scaron;í. Rekrutují se ze skupin
inteligentních chlapÅ¯, kteÅ™í se posledním metrem, noÄ•ní tramvají, taxíkem nebo ranním busem vrací k rodinkám, láskám a
pÅ™ítelkyním. Lze si s ním i povídat pÅ™i skleniÄ•ce vínka, svádÄ›ní je hra, sice je jasné, kam míÅ™í, ale co kdyby. Pravdou
zÅ¯stává, Å¾e vÄ›t&scaron;ina setkání konÄ•í horeÄ•ným hledáním nejbliÅ¾&scaron;í postele, otomanu, gauÄ•e, stolu, v pÅ™íp
nouze postaÄ•í zeÄ• v tmavém prÅ¯jezdu. Zakazuje se uzavírání smluv na furt, vystavování bianko &scaron;ekÅ¯ na sliby,
kladení si podmínek. Zamilování ov&scaron;em stejnÄ› nehrozí, je to jednoduché a bezkonfliktní. ObÄ•as se probudím vedle
nÄ›j a dopÅ™eju si ranní Ä•tvrthodinku.
WARMING ZaÄ•íná hrozit nebezpeÄ•í úrazu vysokým napÄ›tím. AbsolutnÄ› se ne
jednu noc, nelze v tak krátké dobÄ› ocenit v&scaron;echny kvality. VlastnÄ› by docházelo k mrhání talentem jeho i mého.
BohuÅ¾el skuteÄ•nÄ› hrozí nebezpeÄ•í citového úrazu, povÄ›t&scaron;inou se i tito posledním metrem, noÄ•ní tramvají, taxíkem
nebo ranním busem vrací k rodinkám, láskám a pÅ™ítelkyním. Pokud jsem ov&scaron;em pÅ™istoupila na jejich podmínky,
roztrhala bianko &scaron;eky slibÅ¯ a zakázala si vÄ›Å™it smlouvám na furt, i tady jsem obÄ•as horeÄ•nÄ› hledala
nejbliÅ¾&scaron;í postel, otoman, gauÄ•, stÅ¯l, v pÅ™ípadÄ› nouze i zeÄ• v tmavém prÅ¯jezdu. PÅ™es nepochybné kouzlo oka
doporuÄ•uji pÅ™edem vytipovat místa vhodná k sexování. Del&scaron;í hledání se mi vÅ¾dycky vyplatilo. Ráno je
najdu vedle sebe, uÅ¾ívám si probuzení sexem, ov&scaron;em ze zásady nesnídají a manÅ¾elky je nechápou, patrnÄ› taky ze
zásady.
PROHIBITION Tak tady je úraz zaruÄ•en. NebezpeÄ•í výskytu viru zamilovanosti je zvý&scaron;ené pÅ™es
únosnou mez. Jedná se o bÄ›Å¾ce na dlouhé tratÄ›. ObÄ•as na to sice pÅ™i&scaron;la nÄ›která pÅ™ede mnou, ale to zase to
nevadí. StejnÄ› jim propadnu. PÅ™ekvapenÄ› zji&scaron;Å¥uji, Å¾e v posteli se dají dÄ›lat i jiné vÄ›ci neÅ¾ smÄ›&scaron;né p
napÅ™íklad muchlování, mazlení, líbání a dokonce se v ní dá i povídat a spát. Chci vyslovovat a poslouchat sliby, klást si a
pÅ™ijímat podmínky, uzavírat smlouvy na furt, vystavovat a akceptovat bianko &scaron;eky. Na chvilku jsem tak pÅ™esvÄ›dÄ•iv
Å¾e tomu uvÄ›Å™í i oni, ov&scaron;em chlapi jsou od pÅ™írody vÄ›t&scaron;í realisté a dovedou být velice dÅ¯razní v objasÅˆo
tohoto pojmu.
UNATTRACTIVE Co dodat, jsou absolutnÄ› bez jiskry. Nehrozí horeÄ•naté hledání nejbliÅ¾&scaron;í
postele, otomanu, gauÄ•e, stolu, o tmavém prÅ¯jezdu nemluvÄ›. Jsou absolutnÄ› bezpeÄ•ní asi jako jízda na houpacím koni
uprostÅ™ed obýváku. Ov&scaron;em právÄ› tihle nás Ä•asto milují, nakonec jim podepí&scaron;em smlouvu na furt, abychom
z nich jako zázrakem udÄ›laly use and go, repeat, warming a prohibition, ov&scaron;em pro ty druhé...
HAJKA
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