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Jsou vÄ›ci, na kterých se shodne celé lidstvo (tedy aÅ¾ na jistou minoritu). A protoÅ¾e hluboké moudrosti jsou vÄ›t&scaron;inou
uschovány v humoru, existuje jeden starý vtip: &bdquo;Dotaz: Jsou dámské kalhotky tou nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í vÄ›cí na
svÄ›tÄ›? OdpovÄ›Ä•: Nejsou, ale mají k ní zatracenÄ› blízko!&ldquo; V tom se shodnou skoro v&scaron;ichni. MuÅ¾i i Å¾eny.
Co se v&scaron;ak týÄ•e muÅ¾Å¯, mají k té nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í vÄ›ci na svÄ›tÄ› ponÄ›kud ambivalentní vztah. Jso
&bdquo;vÄ›cí&ldquo;, tedy tím &bdquo;orgánem&ldquo; fascinováni, ale zároveÅˆ se jej ponÄ›kud dÄ›sí a pokud v
na&scaron;em regionu nejsou Ostraváky anebo Slováky, ani jej nikterak veÅ™ejnÄ› nepouÅ¾ívají. Ony dvÄ› prvnÄ› jmenované
skupiny, které pouÅ¾ívají slovo &bdquo;piÄ•a&ldquo; v kaÅ¾dé druhé vÄ›tÄ›, pak doplÅˆují &Scaron;panÄ›lé, tedy lépe Å™eÄ•
MadrileÅˆos, tedy &bdquo;StÅ™edo&scaron;panÄ›lé&ldquo;, kteÅ™í zase milují slovo &bdquo;koÅˆo&ldquo;! To je to samé slov
jaké pouÅ¾ívají Ostravaci, a v bÄ›Å¾né Å™eÄ•i nahrazuje tÅ™eba na&scaron;e &bdquo;vole&ldquo; anebo nÄ›mecké
&bdquo;Scheisse&ldquo;. Ale jinak, pokud jsem se rozhlíÅ¾el po svÄ›tÄ›, sbíral zku&scaron;enosti a koukal na nauÄ•né a jiné
filmy, muÅ¾i se Å™eÄ•em o dámském pÅ™irození vyhýbají. Zvlá&scaron;tÄ› ve spoleÄ•nosti Å¾en. A dá se Å™íci, Å¾e pÅ™e
zdÄ›&scaron;enÄ› prchají. I kdyÅ¾ jen zaslechnou, Å¾e nÄ›co je &bdquo;Å¾enská záleÅ¾itost&ldquo;. SleÄ•na Fran Fine ze s
&bdquo;ChÅ¯va k pohledání&ldquo; dokonce tvrdí, Å¾e k nejlep&scaron;ímu a nejrychlej&scaron;ímu startu vozidel formule
1 by bylo vhodné, kdyby se z reproduktoru ozvalo: &bdquo;To je Å¾enská záleÅ¾itost.&ldquo; V&scaron;ichni chlapi by
byli okamÅ¾itÄ› pryÄ•. PÅ™es bláboly feministek, genderistek a vyznavaÄ•Å¯ LGBT, kteÅ™í na údajných vysokých &scaron;k
blouzní o jedenácti druzích pohlaví a chtÄ›li by, aby lidi mohli chodit na záchodky a do sprch, jak je napadne Ä•i jak se za co
Ä•i za koho prohlásí, vÄ›t&scaron;ina normálních muÅ¾Å¯ má pÅ™ed Å¾enami ostych. V bujarém mládí Ä•i sklerotickém stáÅ™
sice rádi vypráví lascivní vtipy, ale slova menstruace, výtoky, biÄ•enka po&scaron;evní a podobnÄ› je uvádÄ›jí do zmatku a
dÄ›su. KaÅ¾dý normální chlap, uÅ¾ jako malý chlapeÄ•ek, hledí na Å¾enu jako na zázrak pÅ™írody, na nÄ›co, co je hodno o
zboÅ¾Åˆování, byÅ¥ se to v páté tÅ™ídÄ› projevuje taháním za culíky nebo za cop. To, co je na onÄ›ch tajemných tvorech
fascinuje, jsou nejen jejich pomalu se v prÅ¯bÄ›hu &scaron;kolní docházky objevující obliny vepÅ™edu i vzadu, ale jejich
Å¾enské tajemství. UÅ¾ malinká Å¾ena je prostÄ› jiná a uÅ¾ malinký chlapeÄ•ek to ví. I kdyby byla jeho matka tÅ™ikrát
vystudovaná genderistka a tzv. &bdquo;levicová liberálka&ldquo;. ChlapeÄ•ek a pak jinoch touÅ¾í dotýkat se Å¾en, hladit je
a tak nÄ›jak vÅ¯bec. Ale takové ty tÄ›lesné problémy, o kterých si holÄ•iÄ•ky a Å¾eny mezi sebou &scaron;eptají, jej nejen
nezajímají, ony jej dÄ›sí. A povaÅ¾uje je za nechutné a vlastnÄ› jako Å¾e by nemÄ›ly být. Ty projevy! Zamilovaní muÅ¾i jaké
vÄ›ku nechtÄ›jí nic vÄ›dÄ›t o gynekologických problémech Å¾en, od toho civilizace zaÅ™ídila gynekologii. My chlapi nic takovéh
nepotÅ™ebujeme. My o té vÄ›ci tam pod tÄ›ma kalhotkama jako malí kluci nejdÅ™ív jen nÄ›co idealisticky tu&scaron;íme a sním
ale kdyÅ¾ nám &bdquo;to&ldquo; naservírují necitliví pedagogové na pÅ™í&scaron;erných, antisexuálních obrázcích v
uÄ•ebnicích, tak nás to ru&scaron;í a vykolejuje. My chceme mít nÄ›jaké ideály! TÄ›&scaron;íme se, coby kluci, aÅ¾ nám
dívka dovolí, aby ruka &scaron;átrala, zabloudila pod triÄ•ko. A je nám fuk a nechceme vÄ›dÄ›t, zda a jak se holky na
takovou eventualitu pÅ™ipravují, jak se radí, jakou si vzít podprsenku, aby sice ponÄ›kud bránila, ale úplnÄ› nezabránila.
NehledÄ› na to, aby se pÅ™itom neutrhlo ramínko! To, kdyby na to máma pÅ™i&scaron;la, ta by Å™vala!
Ne, my chceme
klamáni a nepÅ™ejeme si informace o holÄ•iÄ•ích problémech s tou vÄ›cí, tam pod kalhotkama. ProtoÅ¾e ta, kterou prvnÄ›
ne&scaron;ikovnÄ› líbáme (povídejte mi o prvním polibku dvou mladých brýláÄ•Å¯!) a lovíme pod blÅ¯zkou, je pÅ™eci ONA!
Na&scaron;e princezna Ä•istá a voÅˆavá. KvÄ›t krásy a mírné cudnosti (tedy pokud to holka s tÄ›ma drahotama nepÅ™ehání,
Å¾e?!). A kdyÅ¾ uÅ¾ nakonec dojde k tomu, jak Å™íkal JiÅ™í Grossmann, Å¾e je &bdquo;ruka v nohávÄ›&ldquo;, hledáme ta
stÅ™edobod na&scaron;eho svÄ›ta. A ne problémy. NeboÅ¥ jiÅ¾ v dobÄ› komunismu jsme vÄ›dÄ›li, Å¾e gynekolog je
potmÄ›&scaron;ilý intelektuál, který hledá problémy v místÄ›, kde ná&scaron; pracující lid hledá jen radost a
potÄ›&scaron;ení. Nemyslím si, Å¾e je na&scaron;e mládeÅ¾ zvrhlá a pÅ™esycená sexem. Jak do nás huÄ•í kdejaký takzva
&bdquo;pamÄ›tník&ldquo;. Ba spí&scaron;e naopak. Okolnosti ji vedou smÄ›rem, který jsme neznali. A který ru&scaron;í závoj
tajemna. Pár hanbatých fotek jsme si kdysi prohlíÅ¾eli za &scaron;kolou, zatímco dneska na&scaron;e mládeÅ¾, na internetu
daleko zbÄ›hlej&scaron;í neÅ¾ my, vidÄ›la uÅ¾ tolik &bdquo;frnd&ldquo; a sexuálních poloh, Å¾e za na&scaron;eho vÄ›ku by
toho byl mírnÄ› rozhozen i zku&scaron;ený gynekolog. Ale ono se to nemá moc pÅ™ehánÄ›t. V jednom americkém filmu byl
pÅ™istiÅ¾en mladý adolescent, jak si prohlíÅ¾í hanbatý magazín, a to na stránce, kde byl barevný, &scaron;irokoúhlý a detailn
zábÄ›r té vÄ›ci. No v&scaron;ak víte. Otec zabavil Ä•asopis a po prozkoumání onoho zábÄ›ru, kdyÅ¾ otoÄ•il stránkou Ä•asopisu
nahoru a dolÅ¯, prohlásil: &bdquo; MnÄ› to nejvíc ze v&scaron;eho pÅ™ipomíná obrázek nÄ›jaké jihoamerické masoÅ¾ravé
rostliny!&ldquo; NÄ›kdy je totiÅ¾ informací aÅ¾ moc. UÅ¾ dávno si lidé v&scaron;imli, Å¾e dáma zahalená do prÅ¯svitného
&scaron;ifonu je daleko dráÅ¾divÄ›j&scaron;ím neÅ¾ nÄ›jaká taková rozcapená s kolenama od sebe. A aby kaÅ¾dý muÅ¾ mo
touÅ¾it po ní, tedy Ní jako osobÄ› a Ní jako &bdquo;podkalhotkové&ldquo; té oné , musí mít a nutnÄ› potÅ™ebuje ideály.
NejvÄ›t&scaron;ím niÄ•itelem muÅ¾ských ideálÅ¯, a tím i &bdquo;chuti&ldquo;, jsou dneska reklamní spoty v televizi. ZaÄ•alo to
nenápadnÄ› vloÅ¾kami s kÅ™idélky, které jsou tak úÅ¾asné, Å¾e je poÅ¾adoval zakoupit od tatínka &scaron;estiletý chlapeÄ
odÅ¯vodnÄ›ním, Å¾e v televizi Å™íkali, Å¾e kdyÅ¾ je má ta paní, tak je lehké a bájeÄ•né jezdit na kole, hrát volejbal a cviÄ•it n
bradlech. CoÅ¾ on moc neumí. A s &bdquo;kÅ™idélky&ldquo; by to urÄ•itÄ› &scaron;lo bááájeÄ•nÄ›! Na to, Å¾e Ä•ervená je
reklamách modrá z estetických dÅ¯vodÅ¯, si i mladí muÅ¾i zvyknou. Ov&scaron;em aby nÄ›jaká dáma, &bdquo;kdyÅ¾ má
své dny&ldquo;, neprotekla, takÅ¾e prý musí spát zavÄ›&scaron;ená pod koleny na hrazdÄ› hlavou dolÅ¯, pokud nemá
vloÅ¾ky ABCD, to se tÄ›Å¾ko vysvÄ›tluje. O proteÄ•ení kaÅ¾dý Å¾enatý muÅ¾ ví, ale Å¾e by se pÅ™itom jeho Å¾ena usmí
bezva námÄ›t na ukázky v televizi, zvlá&scaron;tÄ› v reklamních pÅ™estávkách pÅ™i fotbale anebo hokeji, o tom uÅ¾ není
Å¾ádný chlap pÅ™esvÄ›dÄ•en. Kurnik, co mu je do toho, kdyÅ¾ jeho muÅ¾stvo prohrává 2:1! A Å¾e by vÄ›t&scaron;inu tele
divaÄ•ek tÄ›chto sportÅ¯ byly právÄ› menstruující Å¾eny, o tom bych si dovolil pochybovat. Jediné, co já vím pÅ™esnÄ› tÅ™eb
tamponech, které doporuÄ•uje ta gynekoloÅ¾ka, je, Å¾e vnuÄ•ka na&scaron;í kamarádky na otázku, jaké to je, kdyÅ¾ je
pouÅ¾ívá, pravila, Å¾e má pocit, jako kdyÅ¾ &bdquo;HO&ldquo; tam celou noc má.
A dáma, ukazující obÄ›ma rukama
svého klína a meldující o své &bdquo; vagínÄ›&ldquo;, o které neví, jestli tam má breberky anebo plísnÄ›, ale Å¾e na to má
bezva prá&scaron;ky, ta mÄ› bere. Co je komu do toho? Co to má co vykÅ™ikovat na lidi? RÅ¯Å¾ová barva nÄ›jaké kvÄ›tinky
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pak varuje v jiné reklamnÄ› pÅ™ed jinými breberkami &bdquo;v pochvÄ›&ldquo; a jiná bojuje nÄ›jakým krémem proti plísni na
tomtéÅ¾ místÄ›. A nejhor&scaron;í je jedna, co zahradní hadicí takovým nic moc Ä•Å¯rkem stÅ™íká na jakousi ve vzduchu se v
pÅ™í&scaron;ernou potvoru s vlajícíma chlupama, co ji prý mívá v sobÄ›. KdyÅ¾ se &bdquo;tam dole&ldquo; nastydne. A Å¾e
musí splachovat. První otázka je: &bdquo;A to ji splachuje zrovna tou hadicí? A jako Å¾e rovnou TAM?&ldquo; Podobných
hrÅ¯z, které se podle televizní reklamy skrývají ve &scaron;tÄ›rbinkách na&scaron;ich Å¾en, tam pod kalhotkami, je
nÄ›urekom. V&scaron;ude samá bakterie, bacil a píseÅˆ, o jiných fujtajblech ani nemluvÄ›. Pokud si pamatuji ze svého
mládí, v období sbliÅ¾ování Jí a Jeho, existují rÅ¯zné stupnÄ›. Podle civilizaÄ•ních tisíciletých zku&scaron;eností se Å™íká prvn
milostnému dobývání v USA &bdquo;necking&ldquo;, a platí u nÄ›j, Å¾e &bdquo;se smí&ldquo; jen od pasu nahoru. AÅ¾ pak
následuje, pokud si to dobÅ™e pamatuji z pÅ™edná&scaron;ek na fakultÄ›, &bdquo;petting&ldquo;, coÅ¾ znamená, Å¾e se
mÅ¯Å¾e i dolÅ¯. Pod pás. To bývá z hlediska obou jednajících významný krok. JenÅ¾e já se bojím, Å¾e tady vzniká hlavní
malér. PÅ™edstavuji si toho mladého, roztouÅ¾eného muÅ¾e, jak je zvÄ›davý, dychtivý a tak vÅ¯bec a uÅ¾ uÅ¾ to vypadá, Å¾
mu to dovolí . Ale co teÄ•? Sáhnout holou rukou do té hrÅ¯zy plné v&scaron;elijakých nemocí, plísní, breberek a zákeÅ™ných
bakterií a jiných fujtajblÅ¯, co tam podle reklamy ty holky mají, jak to poÅ™ád inzerují i na seriózních televizních programech?
MÄ›l by se anebo nemÄ›l mladý muÅ¾ nÄ›Ä•eho tak nebezpeÄ•ného vÅ¯bec dotknout holou rukou? NemÄ›ly by holky mít vepÅ™
kalhotkách nápis BIOHAZARD, jak to bývá na dveÅ™ích tajných laboratoÅ™í v amerických napínácích? A kam se vydávají jen
hrdinové bez báznÄ› a hany, vybavení speciálním obleÄ•kem? NemÄ›lo by to platit i tady? Nebude se dotyÄ•ný mladý muÅ¾
domnívat, Å¾e tuto akci mÅ¯Å¾e podstoupit jen náleÅ¾itÄ› pÅ™ipraven? S rukama natÅ™enýma aÅ¾ po ramena nÄ›jakým de
gelem na bázi Lyzolu? A na obou rukou gumové rukavice? A staÄ•ily by takové ty chirurgické, co je navléká v
detektivkách &bdquo;KÅ¯stka&ldquo;, dr. Temperance Brennanová, anebo nÄ›který sympatický patolog stahuje z rukou,
kdyÅ¾ se pÅ™edtím dotýkal mrtvol a jiných biologicky nebezpeÄ•ných míst? StaÄ•ily by mládenci ty tenké chirurgické? Nebo by
byly potÅ™eba takové ty Ä•erné, tlustostÄ›nné, co jsme mívali v provozu v chemiÄ•ce? He?! Kdo mládenci poradí? Milí
reklamní pracovníci: Pokud se chceme jako národ nÄ›jak rozmnoÅ¾ovat a pokud si dámy chtÄ›jí uÅ¾ít sexu s Å¾ivým chlapem
jen s vibrátorem, nekrmte nás hrÅ¯zami, co v&scaron;e hrozného se mÅ¯Å¾e skrývat za dámskými kalhotkami. AÅ¾ se
chlapec oÅ¾ení, on na to pÅ™ijde. Ale proÄ• ho pla&scaron;íte k smrti pÅ™edem? VÁCLAV VLK ST.
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