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KDYÅ½ JÃ• BYCH TAK MOC CHTÄšLA CHLAPA...
StÅ™eda, 05 Ãºnor 2014

Jednou z neÅ™estí mé drahé babiÄ•ky byly vÄ›neÄ•ky a indiánky. Tyhle cukráÅ™ské speciality nade v&scaron;e milovala a
svÄ›te div se, vÅ¯bec, ale vÅ¯bec to na její dobÅ™e vypadající postavÄ› nezanechávalo následky. Proto si vzala Helena (dcera
jedné maminÄ•iny pÅ™ítelkynÄ›, která k babiÄ•ce &scaron;la pro radu) na pomoc balíÄ•ek do &scaron;piÄ•ky balený, obsahující
zmínÄ›né laskominky.
MÄ›la totiÅ¾ prosbu velikou: kde a jak uÅ¾ koneÄ•nÄ› spla&scaron;it nÄ›jakého toho hodného a milujícího. Helena byla d
ponÄ›kud se vymykající ideálu dívky-&scaron;tíhlé laÅˆky, tolik teÄ• preferovaného. Cítila se opomíjená, nevyuÅ¾itá a hlavnÄ›
moc, tolik moc sama. Celá ne&scaron;Å¥astná, jen ze sebe chrlila obÅ¾aloby: "Podívejte se na mé stra&scaron;né
mastné vlasy, obliÄ•ej mi kaÅ¾dou chvilku nÄ›Ä•ím vykvete, jak mÅ¯Å¾u mít sexy prádlo, kdyÅ¾ je to maxi prÅ¯&scaron;vih, a m
boty? Kdyby nÄ›jaký rytíÅ™ pil z mého stÅ™evíÄ•ku, tak si uÅ¾ene delirium tremens! Ale kdyÅ¾ já bych taky chtÄ›la mít nÄ›ko
BabiÄ•ka se jí chvíli vyptávala, nÄ›kdy aÅ¾ velice na kost, a Helena se zpovídala.Výsledek?
"Na muÅ¾e musí&scaron; jít ja
ryby. NedÄ›lat Å¾ádný kravál, abys je nevypla&scaron;ila, malinko navnadit a hodnÄ› se stáhnout, alespoÅˆ pro zaÄ•átek. A
repete. ProstÄ› jen se tak nechat vidÄ›t a spí&scaron; neÅ¾ otisk &scaron;lápoty, nechat po sobÄ› jen letmou vzpomínku.
Teprve po nÄ›jaké dobÄ›, kdyÅ¾ si na tebe zvykne jak na závan pÅ™íjemného, mírnÄ› pÅ™itlaÄ•it, nahodit udiÄ•ku. A zase: há
nesmí zahlédnout! Jen si vzpomeÅˆ, jak dokonalé vÄ›jiÄ•ky a návnady se do ryb investují! Zaseknout mÅ¯Å¾e&scaron;, jen aÅ¾
si bude&scaron; úplnÄ› jistá, Å¾e se háÄ•ku uÅ¾ nedokáÅ¾e zbavit.
Ov&scaron;em, vzhledem k tomu, Å¾e tenhle úlovek
nechce&scaron; k jednorázovému pouÅ¾ití, dál uÅ¾ se musí&scaron; ke svému partnerovi chovat jinak neÅ¾ k budoucí
potravÄ›. Pokud si ho chce&scaron; udrÅ¾et, zaÅ™ídí&scaron; mu vhodné akvárko, dobré krmení a obÄ•as dá&scaron; Ä•istou
vodu. Ano, pak teprve se mÅ¯Å¾e&scaron; vytahovat kamarádkám: hele, takhle zaklepu na sklo a podívej, jak pÅ™iletí?
V
praxi, pÅ™evedeno do Ä•lovÄ›Ä•iny, to bylo v konkrétním pÅ™ípadÄ› takto: v obchodním domÄ›, kde Helena tehdy pracovala, b
nÄ›kolik potencionálních rybiÄ•ek. Ov&scaron;em nejprve bylo nutno od základu zmÄ›nit její chování.
"Podívej," Å™ekla báb
"jinak vypadá, kdyÅ¾ po place poskakuje skotaÄ•ící diblík zvící &scaron;estnácti jar a pÄ›taÄ•tyÅ™iceti kil, jinak kdyÅ¾ se rozja
devadesátikilová divo&scaron;ka." Tady babiÄ•ka dodala, Å¾e jen v kilech ov&scaron;em láska není, ta je
pÅ™edev&scaron;ím v pohodÄ›. Má-li si pohodu a pohodlí milující chlap (a takoví jsou v&scaron;ichni - ti, co to nepÅ™iznají, ti
nejvíc!) vybrat, dá mnohokrát pÅ™ednost milé, upravené dívce-baculce, se kterou se cítí veskrze bájeÄ•nÄ›, pÅ™ed
superkráskou, kterou mu sice budou v&scaron;ichni na první pohled závidÄ›t, ale se kterou si nebude mít co Å™íct, která
bude zvyklá, Å¾e JÍ se kaÅ¾dý koÅ™í, JÍ kaÅ¾dý uhaduje nespecifikovatelná pÅ™ání.
A tak se Helena pÅ™ed zrcadl
stát, aby vypadala dobÅ™e nejen zepÅ™edu, jak pouÅ¾ívat ruce, aby jimi ne&scaron;ermovala, ale naopak vyuÅ¾ila jejich
upravenosti a pÄ›kný lak (mÄ›la pÅ¯vabné malé ruce i nohy), doporuÄ•ila jí, aby se pÅ™i chÅ¯zi po ulici kolem výkladních skÅ™
dívala do skel výkladÅ¯, jestli jde s pÅ¯vabem dívky nebo razancí bodyguarda, Ä•i zda se neklátí jak dÅ™evÄ›ný panáÄ•ek
Pinocchio.
Pokud se jedná o obleÄ•ení, Å™ekla jí babiÄ•ka, aby se vyka&scaron;lala na v&scaron;echny diktáty souÄ•asné
módy, ale vybrala si jedno dvÄ› kompletní obleÄ•ení, tedy od sponky do vlasÅ¯ aÅ¾ po vhodné punÄ•ocháÄ•e a boty. ObleÄ•ení
kterém se bude dobÅ™e cítit i vypadat. A v tom se prohlédla ze v&scaron;ech stran. A nauÄ•ila se v nÄ›m pÅ™irozenÄ›
pohybovat, sedÄ›t, chodit. ProtoÅ¾e, jak jí i nám v&scaron;em mnohokrát zdÅ¯razÅˆovala, my se vidíme jen v tom zrcadélku
v koupelnÄ›, pÅ™ípadnÄ› v nÄ›jakém o nÄ›co vÄ›t&scaron;ím, ale jen tak malinko a staticky. KdeÅ¾to svÄ›t se na nás dívá ze
v&scaron;ech stran! Dívka s ideální postavou vypadá dobÅ™e v pytli od brambor, jakkoli pohozená, ale takových je
pomálu, Å¾e.
BÄ›hem této &bdquo;pÅ™ípravné doby&ldquo;, kdy HelÄ•a pro samé soustÅ™edÄ›ní na vý&scaron;e uvede
ztratila z oÄ•í pohled hladového lovce &scaron;tvoucího zvÄ›Å™, kdy z ní pÅ™estalo vyzaÅ™ovat: aÅ¥ jsi, kdo jsi, pocem-hone
spolupracovnice zaÄ•aly v&scaron;ímat její promÄ›ny. Nebyla to pÅ™emÄ›na Ä•ernovlásky v blondýnu, nic razantního, ale bylo
zklidnÄ›ní, zmírnÄ›ní, zjemnÄ›ní. (Co práce dalo nauÄ•it se milý, ale nepodbízivý úsmÄ›v!)
A pak, kdyÅ¾ jednou Å™ekla, Å¾
který by se jí moc moc líbil, a je volný a jak tedy na nÄ›j, babiÄ•ka poradila.
"Chovej se k nÄ›mu jako by byl Å¾enská. To
znamená - vynech jakékoli sexuální mámení, napÅ™íklad &bdquo;nenápadné&ldquo; otírání se Åˆadry, omraÄ•ující
parfémy, to nezabere. Mile ho poÅ¾ádej o nÄ›jakou pomoc, o níÅ¾ bude&scaron; vÄ›dÄ›t, Å¾e to zvládne levou zadní, stejnÄ›
pak podÄ›kuj, mile pochval a zase se stáhni. To je ta návnada, ze které nesmí být vidÄ›t udiÄ•ka!"
Nebudu vás unavovat
líÄ•ením celého onoho boje, ale dopadl pochopitelnÄ› úspÄ›&scaron;nÄ›. PÅ™esnÄ› podle uÅ¾ svrchu uvedeného návodu. Hel
zabodovala. Zabodovala vlastnÄ› dvakrát: pÅ™estala nenávidÄ›t své tÄ›lo, dokázala &bdquo;poznat a prodat&ldquo; své
pÅ™ednosti i vcítit se do potÅ™eb toho druhého. Celá se rozjasnila, znÄ›Å¾nÄ›la. Nebyl to sice nakonec ten jediný a poslední,
nauÄ•ila se s ním být partnerem v opravdovém smyslu toho slova.
BabiÄ•ka vÅ¾dycky Å™íkala, Å¾e na kaÅ¾dý hrneÄ•ek
pokliÄ•ka, coÅ¾ se dá vysvÄ›tlit i tak, Å¾e pÅ™i tro&scaron;e &scaron;ikovnosti kaÅ¾dá svou rybu uloví. Jen pÅ™ijít na správn
manuál. A, milá kamarádky, na muÅ¾ské je manuál dÄ›snÄ› jednoduchý. Jen nesmíte být líné ho poÅ™ádnÄ› prostudovat. Ta
nejjednodu&scaron;&scaron;í metoda, pokus - omyl, v tomhle pÅ™ípadÄ› mÅ¯Å¾e vybouchnout. Páni tvorstva totiÅ¾ omyly v
jednání s nimi málokdy tolerují... d@niela
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