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O VONÄšNÃ• A VÅ®NÃ•CH
PÃ¡tek, 31 srpen 2007

Tak se holím a koukám, Å¾e mi nÄ›jak nenormálnÄ› rychle ubejvá obsah mého jediného pánského parfému, co mám u
nás doma. Debatím o tomto fenoménu s KateÅ™inou a vona se pÅ™iznala, Å¾e se s tím obÄ•as navoní kdyÅ¾ jde ven a osta
holky se jí vÅ¾dycky ptaj, co to je. To je dÄ›dovo!
Je to taková drsná, zemitá, koÅ™enitá, dÅ™evitá a trochu tabáková vÅ¯nÄ› a KateÅ™inÄ› se to moc líbí. Vcelku samozÅ™ejmÄ
proto se to asi vyrábí pro muÅ¾e, aby Å¾enskejm vonÄ›l, to dá rozum.
A dÄ›do, a jak tobÄ› voní dámské voÅˆavky?
N
velmi omezenÄ›, sladké vÅ¯nÄ› nemám osobnÄ› moc rád, je&scaron;tÄ› tak levandule a nebo jiné pÅ™írodní... Je to taky
samozÅ™ejmÄ› v&scaron;típeno Å¾ivotními zku&scaron;enostmi, prostÄ› jednou nÄ›kdy nÄ›jaká Å¾ena úÅ¾asnÄ› vonÄ›la.. n
pak má&scaron; rád. To si Ä•lovíÄ•ek docela dobÅ™e po celej dlouhej nebo krátkej Å¾ivot pamatuje. On Ä•ich je urÄ•itÄ› jeden
snad z nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích smyslÅ¯, co ti na&scaron;i prapÅ™edkové v tmavých jeskyních mÄ›li, zrak k niÄ•emu, hmat m
chuÅ¥ taky nic moc, tak jenom ten nos. Jak poznali, Å¾e to je k jídlu? prostÄ› to oÄ•ichali. Dyk dneska, kdyÅ¾ si dá&scaron; nÄ
k jídlu, taky si k tomu pÅ™ivoní&scaron;. A proÄ• by si to jinak dÄ›lal?
Jak by asi sameÄ•ek motýla na&scaron;el svoji partne
A po Ä•uchu jí najde na kilometry. A je jedno, jestli se to nazývá feromonem nebo jinak. Já si taky myslím, Å¾e kaÅ¾dej Ä•lovÄ›
má svÅ¯j osobní feromon, kterej tomu partnerovi je buÄ• pÅ™íjemnej a nebo není. V&scaron;ak voni uÅ¾ se vyrábÄ›jí i
feromonové parfémy pro muÅ¾e a Å¾eny. NÄ›kdo si myslí, Å¾e bude tím mít vÄ›t&scaron;í úspÄ›ch u Å¾en a opaÄ•nÄ›.
K
ho to baví, aÅ¥ to zkusí.
A pak si tedy ty dva spolu vlezou do postýlky... a nebo taky nevlezou. Franta Bou&scaron;ka
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