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***
Modlitba stoupá
Na oblacích pěny
Není tak hloupá
Pro ty zasvěcený
Velekněz láhví
Dlaně rozevírá

Andělé dáví
A shůry padá síra
Na nebe vstoupí

Tahle prosbička krátká
A že nejsou skoupí

Tak jí nezabouchnou vrátka
Splněná přání
Brzy se vrátí
A to čekání

Kolo fernetů zkrátí
Voňavý holky, karty, placatý káry

Hory, motorku, řízek a lakovaný máry
Prastarý vína, stříbro, humry, slávky

Ábelovi od kokaina sociální dávky
Vránovi pádlo a rum pro Korkorána

V Třebíči na recepci překvapení zrána
Moře do Písku, sobě malý pole ropy

A aby tu Tři sestry dlouho zanechaly stopy
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ZA VŠECHNO MŮŽE SEX

   Lidé na tomto světě napáchali již mnoho chyb. Žádná z toho nepřispěla k lepšímu ovzduší či snad oddálení 
globálního oteplování. Každý umí nadávat na klimatické změny, ale nikdo si nedokáže přiznat, že to jsou 
právě odplaty přírody za to, jak se k ní chováme. Je to stejné jako mezi námi – lidmi. Někdo vám ublíží, 
nebo řekne něco, co jste v danou chvíli nechtěli slyšet, a první co vás napadne je, jak mu to oplatíte. Začne 
to nejspíš nějakým pomlouváním, štvaním jiných lidí proti vašemu novému nepříteli. Ale jak to skončí? 
   Nemá cenu se celý život za něčím honit. Neříkám, že není dobré mít předem stanovené cíle, ale nesmíte 
to nikdy brát tak vážně. Z vlastní zkušenosti vím, že když se k něčemu moc upnete, povětšinou to nevyjde. 
Potom jste podráždění, snažíte se to svést na chyby jiných lidí – ne vždy to ovšem vyjde. V dnešní době vás 
každý raději potopí, než aby podal pomocnou ruku, je to totiž vždy ta snazší volba. Když odmítnete pomoc 
jednou, víckrát už vám ji nikdo neposkytne. To je stejné jako v sexu. Zkuste odmítnout krásnou, přitažlivou, 
rádoby inteligentní ženu – je jasné, že vícekrát vám již tuto možnost, nabažit se zcela a bez závazků jejího 
těla, nedá.
   V životě je vlastně důležité jen jedno – pochopit lidskou sexualitu. Ano, právě od ní se všechno rozvíjí. 
Nehodlám tvrdit, že je to jenom můj vlastní výzkum, ale zcela jistě i z doslechu jsem již pochytila mnoho 
zajímavých stadií vztahu muže s ženou (bohužel neznám žádného homosexuála, takže můj pohled na svět je 
možná z části - asi ze 4 % - omezený). Muži mají rádi ranní milování, které jim jistě slouží jako probuzení před 
tím, než mají jít do práce, a také jako dobrá rozcvička. Zatímco ženu nepřitahuje brzká soulož z mnoha dů-
vodů: je ospalá (ví tedy, že není přitažlivá a přemýšlí, koho si její partner v posteli představuje místo ní), nemá 
vyčištěné zuby a hlavně je naštvaná, že partner chce teď (ona pochopitelně nakonec svolí), ale když ona chtěla 
večer - mužské pohlaví zkolabovalo unaveně do peřin. Ženy jsou odjakživa romantické duše, i když netvrdím, 
že nemají rády trošku tvrdší zacházení – samozřejmě v rámci hry. Nejsmutnější je, že ne každý muž pozná 
a včas zpracuje přihrávku, kterou mu žena pošle dosti jasným signálem. 
   Lidé jsou možná z opic, ale uznejme, že někteří svým chováním dělají ostudu i právě těm chlupatým 
tvorům. Najít v dnešní době někoho pro stabilní a vyrovnaný vztah je snad těžší a těžší. Je to ovlivněno i 
touhou po sexu, která vám často nasadí s chutí růžové brýle, a když už se konečně probudíte, tak zjistíte, 
že váš protějšek je sice skvělý milenec, zato však mizerný přítel či možná už manžel. Ano, vztah není jen 
o sexu, ale kdo si ho dokáže představit bez něj? Snad jen nějaká feministická osoba, pro kterou není žádný 
muž dost dobrý. 
   Já samozřejmě zastávám domácí postoj ženy: škola, svatba, dům, dítě. Mezitím jistě nějaká ta zábava, každý 
dle svého gusta. Tím chci říct, že dnes mají dívky zcela jiné priority. Zkuste se zeptat na základní škole, nebo 
na střední, těch krasavic s tunou make-upu, co se dává do svíčkové a guláše? Myslím, či dokonce věřím, že 
pokud to alespoň vy víte, budete dosti překvapeni jejich odpověďmi. Ty holky dnes nemají potuchy, co jsou 
v životě nějaké hodnoty. Rodina základ státu – trochu komunistické avšak výstižné heslo. Ano, dříve bývalo 
všechno snazší. Dnešní moderní doba otvírá mládeži spoustu možností a doufám, že mi odpustíte ta sprostá 
slova: „kurvy, chlast a drogy – to je naše hobby!“
   Ano, lidé se prostě dopustili už mnoha chyb. Všichni nám vštěpují do hlavy, že naše generace může všech-
no změnit. Tak horké to asi nebude. K čemu byla celá „sametová“ revoluce? Havel to celé připravoval i se 
svou Chartou 77 asi dvacet let, všechno bylo domluveno. Vláda padla, a šli tam další komunisti, kteří si začali 
říkat kapitalisti – aby to lidem nepřišlo jednotvárné. A výsledek? Je to ještě horší, než to bývalo. Nejednou 
dnes zaslechnete výraz – „zlatí komunisti!“, ale to je také bohužel všechno. Máme, co jsme chtěli. Jsme stát, 
který se rozkrádá a všichni u toho mlčí. Stát, který podporuje menšiny a na vlastní občany kašle. Stát, za který 
se čím dál častěji a ve větší míře stydím. Ale také stát, který mi bude vždy domovem, a za který se pokusím 
ještě bojovat, i když můj hlas nebude dosti silný na to, abychom se tu zase cítili všichni jako doma. Možná 
by se měli ti, co sedí nahoře a rozhodují, více zamyslet nad lidskou sexualitou – třeba i v tomto případě je 
to jádro problému …

Petra Doubková
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