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CE LU LI TI DA
ÄŒtvrtek, 18 leden 2018

Byla jsem cviÄ•it. Ano, to samo o sobÄ› je hodno ovací a podrobného literárního rozboru, ale pro tentokrát mi bude staÄ•it
jen va&scaron;e obdivné vydechnutí&hellip; aaaach&hellip;. ..ano&hellip; jsem dobrá, skvÄ›lá, výjimeÄ•ná a zaslouÅ¾ím se
dobrou veÄ•eÅ™i. &hellip; dÄ›kuji. A teÄ• k vÄ›ci. Vyskytla jsem se v &scaron;atnÄ› zrovna v okamÅ¾iku, kdy se z plavání vrace
maminky s potomky v&scaron;ech dostupných pohlaví&hellip;

V&scaron;ichni se zaÄ•ali su&scaron;it a pÅ™evlékat a najednou bylo v&scaron;ude plno dÄ›tských prdýlek, bibmáskÅ¯,
nunynek, noÅ¾iÄ•ek, hlaviÄ•ek, kÅ™iku a tak dále. Å½e mÄ›ly maminky celulitidu, to netÅ™eba komentovat. KaÅ¾dá slu&scar
matka má pÅ™ece celulitidu &ndash; nutno podotknout, Å¾e v&scaron;echny pÅ™ítomné matky byly velice slu&scaron;né.
Jak jsem tak sedÄ›la, vzpamatovávajíc se z pÅ™edchozího setkání s fyzickou námahou, a prohlíÅ¾ejíc si s uspokojením
povolené sedací svaly maminek, zamÄ›Å™ila jsem i jeden sval dÄ›tský.. A svÄ›te div se &ndash; byla tam. Celulitida, pÅ™ítomn
na sotva 5 let starém zadeÄ•ku. Na pleti, která je hebká jako okvÄ›tní plátek rÅ¯Å¾e, voní jako Ä•erstvý med a záÅ™í nebeskou
nevinností. (Ta pÅ™irovnání jsem sama nevymyslela, jsou vyjmuta z úst Ä•erstvé matky. MnÄ› dÄ›ti tak tro&scaron;ku smrdí.)
Zkrátka - byla tam. NevÄ›Å™ícnÄ› jsem zaostÅ™ila na výrazné dolíÄ•ky, kdyÅ¾ v tom se dÄ›Å¥átko otoÄ•ilo a stála jsem &helli
v tváÅ™ &ndash; MIKRO BIMBÁSKU. Zadnice s celulitidou patÅ™ila chlapeÄ•kovi. OsobnÄ› si myslím, Å¾e se jedná o revoluÄ
dítÄ›, pÅ™írodní úkaz a velice pravdÄ›podobnÄ› nový smÄ›r evoluÄ•ního vývoje lidské rasy. Byla jsem v poku&scaron;ení si ho
fotograficky zdokumentovat, ale hrozící právní postihy jsem po krátké úvaze nechtÄ›la riskovat.
Dle mého názoru
existence tohoto dítÄ›te vyvrací v&scaron;echny ty trapné teorie typu, Å¾e chlapi nemají celulitidu, protoÅ¾e je hnusná a
dal&scaron;í nechutnosti. Chlapi MAJÍ celulitidu a dokonce jiÅ¾ v tak útlém vÄ›ku. A jakpak asi bude tato celulitida vypadat,
aÅ¾ vyrostou&hellip; si rad&scaron;i ani nechci pÅ™edstavit. Velmi dobÅ™e si ale dokáÅ¾u pÅ™edstavit, co nastane, aÅ¾ se
celulitida genetickou cestou pÅ™enese na dal&scaron;í a dal&scaron;í chlapeÄ•ky. UÅ¾ se nebude ukazovat jen na nás
&ndash; fuj, má&scaron; celulitidu, dÄ›lej s tím nÄ›co &ndash; ale i my budeme moci &scaron;kodolibÄ› zapíchnout prstíÄ•ek
do dolíku, zatváÅ™it se zhnusenÄ› a pronést nÄ›co ve smyslu: Fuj, podívej, co to tady má&scaron;, to být tebou, tak si ty
kraÅ¥asy neberu&hellip; jojo&hellip; asi si bude&scaron; muset odpustit ta PIVA a vepÅ™ovou, jinak v létÄ› s tebou na
koupali&scaron;tÄ› nejdu.
Známe muÅ¾e. Víme, kdo poprvé poukázal na dolíÄ•ky na na&scaron;ich krásných tÄ›lech,
pojmenoval je CELULITIDA , oznaÄ•il ji za nepÄ›knou, za &scaron;patnost, ba co víc &ndash; za NEMOC. Kdo vymyslel, Å¾e
celulitidou se TRPÍ a musí se proti ní BOJOVAT jako proti nÄ›jakému o&scaron;klivému bacilovi? Byl to CHLAP. Na to
dám krk. A které pohlaví je to je&scaron;itnÄ›j&scaron;í, které si zakládá na vlastních kvalitách a vedoucích pozicích, o
tom také není pochyb. Dal&scaron;í vývoj bude následovný: MuÅ¾i se semknou, dají hlavy dohromady, protoÅ¾e to by jeden
nevymyslel a prohlásí celulitidu za znak krásy, plodnosti, dÅ¯kaz o zdravém Å¾ivotním stylu, kvalitÄ› masa, charakteru,
vysoké inteligenci a kdo ví, Ä•eho je&scaron;tÄ›.
A pak uÅ¾ milé dámy, jistým krokem vstoupíme do nové éry, kdy se kÅ¯Å¾e
s dolíÄ•ky bude oznaÄ•ovat etiketou BIO. ProtoÅ¾e BIO pÅ™ece znamená chemicky neo&scaron;etÅ™ené, geneticky
nemodifikované, zdravé, Ä•isté&hellip; pÅ™írodní. Co na tom, Å¾e má BIO jablíÄ•ko sem tam dolíÄ•ek. HlavnÄ›, Å¾e ho nemaz
Å¾ádnou hnusnou chemií.
Pak provoláme (já také) muÅ¾Å¯m tÅ™ikrát sláva. A zas budou mít pocit, Å¾e jsou
nejlep&scaron;í. noÄ•ník neohroÅ¾ené Å¾eny
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