001_232.QXD

5/25/06

6:28 AM

Stránka 24

A

KAPITOLA PRVNÍ

V‰echno je nanic. Nikdo se o mû nezajímá. Kdybych
nemûla pﬁipravenej Velkej Plán na znovuzískání sv˘
jedin˘ lásky, sbalila bych si do kapesníãku svejch pût
‰vestek a k tomu pár tuctÛ igelitovejch nákupních ta‰ek a vyrazila bych do svûta bohatejm brát a chudejm
dávat.
Vãera v noci jsem oka nezamhouﬁila kvÛli BendÏímu,
zdálo se mu totiÏ, Ïe ho piráti poslali ‰upem po prknû
do vod zamoﬁenejch Ïralokama. Pﬁipadá mu, Ïe prkna,
kter˘ táta pokládá v kuchyni, jsou podezﬁele podobn˘
palubû pirátsk˘ lodi. Co to poﬁád má s tûma podlahama?
Jedin˘ igelitov˘ pytlíky, kter˘ jsem si s sebou ráno
vzala do ‰koly, byly ty, co jsem mûla pod oãima, cha,
cha, chápete, ne? TakÏe jsem nemûla ani prachy, ani
svaãinu a musela jsem jít o velk˘ pﬁestávce pû‰ky domÛ (celejch deset minut) v krupobití (kroupy velikosti
nafukovacího míãe). Pak mi milovanej tatíãek udûlal
pﬁedná‰ku o tom, Ïe dûlám zbyteãn˘ scény kvÛli nûkolika kapkám a Ïe on musel v ‰esti letech kaÏd˘ den
ujít osm kilometrÛ do ‰koly, pak uvaﬁit veãeﬁi pro pût
mlad‰ích sourozencÛ (nuda, pocit viny). To uÏ jsem
mûla takovej hlad, Ïe jsem honem chÀapla po svaãinû
(jak se jen dostala pod mou postel?) a vzápûtí zjistila,
Ïe kocour uÏ ji asi na‰el pﬁede mnou.
Abych psala taky o nûãem veselej‰ím – do pololetních
prázdnin zb˘vají jen dva t˘dny a pak Spiggy a já odstartujem EMDH – totiÏ Erotickou Misi Daniel Hope.
Chtûla jsem Spiggy zavolat a probrat s ní pár detailÛ,

ale zjistila jsem, Ïe nám odpojili telefon, protoÏe mÛj
zboÏÀovanej otec na protest proti sociální nespravedlnosti (nechápe napﬁíklad, proã s námi musí Ïít ve spoleãn˘ domácnosti) odmítl zaplatit úãet.
Nechápu, proã je na‰tvanej na Mù, netelefonuju víc
neÏ hodinu dennû a je‰tû k tomu veãer. To moÏná
BendÏí volá do StátÛ vyrobcÛm podlah a ptá se, jestli
by náhodou nemûli nûjakou virtuálnû reálnou podlahu,
která vypadá a voní a chutná jako jahody se ‰lehaãkou…
Matka se pﬁihlásila do kurzu krajinomalby. Já jsem
toho názoru, Ïe krajina je hezká tak, jak je, cha cha,
zaúpûní… V kaÏd˘m pﬁípadû je to lep‰í neÏ ty její
stﬁíkance a puntíky, ale mÛÏem si nûco takov˘ho dovolit? Sice jsem sv˘ finance posílila vydatnou penûÏní injekcí (na‰la jsem pod postelí mezi zbytkama p‰eniãn˘ho biodynamick˘ho chleba, burákov˘ho másla,
láhví od sodovky, vitamínovejma pilulkama, 68 rÛznejma ponoÏkama a vyschlejma fixkama stovku), ale
utratila jsem ji za chipsy. Pak mû málem odplavil
Ohromnej Pﬁíliv ·patn˘ho Svûdomí a vymyslela jsem
TOBCh (TaÏení za obrouãky babãi Chubbov˘). Budu
‰etﬁit, aby zas uvidûla nádhernej svût, kterej ji obklopuje, a neotvírala koãiãí konzervu pokaÏd˘, kdyÏ si
BendÏí hraje na dinosaury a pﬁileze po ãtyﬁech do kuchynû. Podaﬁilo se mi pﬁesvûdãit BendÏího, aby mi
vûnoval svou ohromnou kasiãku v podobû tyranosaura, která poslouÏí jako banka pro ná‰ ·lechetn˘ Úãel.
Peníze se ale do ní musej vkládat nanejv˘‰ opatrnû,
jinak vám za stra‰liv˘ho huãení motorÛ a vytí uhryzne
ruku.
No, v kaÏd˘m pﬁípadû budu mít díky operaci TOBCh
a EMDH s operacema tolik zku‰eností, Ïe se budu moct
vydávat za chirurga, jako ten chlápek, co si natáh bílej
plá‰È, nasadil pov˘‰enej tón a vydal se do jedn˘ prestiÏní lond˘nsk˘ univerzitní nemocnice provést nûja-
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k˘mu pacientovi bypass. Nikdo se ho na nic neptal.
Neuvûﬁiteln˘, co v‰echno je moÏn˘, kdyÏ máte tu správnou v˘slovnost.
V baráku je zima, topení nefunguje. Jdu rad‰i spát,
láhev s horkou vodou a Tuláka si beru s sebou.
Moc jsem toho nenaspala, protoÏe Tulák poﬁád chrãel.
Ale aspoÀ jsem se propsala aÏ k tomuhle místu ve sv˘m
Veledíle, kter˘ nás zbaví chudoby a pﬁenese nás do
záﬁn˘ho svûta blahobytu, kterej si právem zaslouÏíme.
A teì se pustím do ÁâKA.

AAAAAAAAA
AARDVARK neboli Hrabáã
Zaãínám tímto nûÏn˘m stvoﬁením, milí ãtenáﬁi, abych
odradila v‰echny chlípn˘, slizk˘ t˘pky, kter˘ si kníÏku
koupili jen kvÛli rÛznejm POKOUTNÍM NEMRAVNOSTEM a tak podobnû, cha cha. Ne Ïe by hrabáãi podobn˘ praktiky neprovozovali, jinak by se z nich stal
OhroÏenej Druh a v‰elijak˘ slavn˘ reÏiséﬁi by se hrabali v jejich hovínkách a poﬁád by mleli, Ïe Svûtovej
fond na ochranu pﬁírody do nich musí investovat víc
penûz, a posílali by jim fotky mladejch, nadûjnejch
hrabáãÛ, aby je povzbudili.
Pro to, Ïe zaãínám zrovna hrabáãem, mám ostatnû
nûkolik dal‰ích dobrejch dÛvodÛ:
1. JelikoÏ je to noãní savec, Ïivící se termitama, pﬁipomíná mi m˘ho bratﬁíãka BendÏího (ááách, ÀuÀuÀu).
2. V kaÏd˘ encyklopedii zvíﬁat je to první heslo a já
prostû nûãím zaãít musím…
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ADAM

Podle Písma Svatého byl Adam první chlápek, kter˘mu se podaﬁilo uskuteãnit, co mûl za lubem ve chvíli,
kdy zaklepal u Evy na strom, aby si oprá‰il fíkovej list
model Calvin Klein a optal se, jestli by se nemoh zastavit na kus ﬁeãi. Adam s Evou mÛÏou za to, Ïe chodíme v‰ichni obleãení, stydíme se a tak. Já bejt v ráji, tak
se s chutí ovinu kolem Daniela a nûjak˘ nahnil˘ jabko
mi mÛÏe bejt ukraden˘... Ale dost moÏná, Ïe ten Adam
nestál za druh˘ podívání a tak si Eva ﬁekla, Ïe kdyÏ uÏ
z nûj nevyrazí nic jin˘ho, tak aspoÀ obûd.

AFRODIZIAKA

NÁPOJE LÁSKY z mletého rohu nosoroÏce (ohroÏen˘ druh), ústﬁicov˘ elixír (nic moc, pokud na nû máte
alergii nebo jste sentimentální – viz NosoroÏec a Tesaﬁ
z Alenky v ﬁí‰i divÛ), anebo prostû jen hektolitry chlastu, po kter˘ch zaLÁSKovaná osoba neví, ãí je (pokud
je to kluk, tak ãasto neovládne ani
vlastní tûlo). SnaÏím se experimentovat se zdravotnû nezávadn˘ma,
nediskriminujícíma, legálníma nápojema LÁSKY, ale chvilkama mû napadá, jestli se zrovna tomuhle neﬁíká
paradox. Nápady, recepty a podobnû
mi prosím zasílejte pﬁes m˘ho nakladatele.
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AIDS viz Pohlavní choroby
AKROBATKY NA VISUTÉ HRAZDù
Velmi nebezpeãná, agresivní odrÛda, Poezie v pohybu apod. KdyÏ mi bylo devût, mÛj otec s jednou takovou, co mûla trikot a v‰echny ostatní rekvizity po‰it˘
flitrama, ode‰el. Mám dojem, Ïe se tehdy snaÏil drahou
maminku pﬁesvûdãit, Ïe se jedná o nûco vy‰‰ího (vzhledem k jejímu zamûstnání to nakonec byla i pravda),
ale sama jsem v cirkuse zaÏila, jak se klukÛm vkrádá
do oãí ten zasnûnej v˘raz, a taky si myslím, Ïe se mu
líbilo, jak se jí ten flitrovanej trikot zaﬁezává mezi
pÛlky. Pﬁemítat v tomhle tónu o vlastním drahém otci
není pﬁíli‰ povzná‰ející, ale trocha hol˘, nepﬁikrá‰len˘
pravdy obãas neu‰kodí.
No, stejnû to netrvalo dlouho a byl zpátky. Opustila
ho totiÏ kvÛli zaﬁíkávaãi hadÛ (chlapci, ty vtípky si
prosím nechte), av‰ak na‰i rodinu to poznamenalo
navÏdy. Jejda! Vnuknutí! MoÏná proto se BendÏí bojí
podlahy: tﬁeba si myslí, Ïe jedin˘ místo, kde dokáÏe b˘t
dokonale ‰Èastn˘, je ve visu, daleko od bouﬁliv˘ch ovací,
a kdyÏ chodí po zemi, tak se cítí jako moﬁská panna
na suchu.

musí stát na hlavû a na nohou mít potápûãsk˘ ploutve!“. Nejlep‰í je se na v‰echno pﬁipravit pﬁedem, milí
ãtenáﬁi, a je lep‰í objevit antikoncepci dﬁív, neÏ kdyÏ
uÏ odmûﬁujete su‰en˘ mlíko, dumáte nad tím, Ïe mládí
je pryã, a uvaÏujete, kam ten chlap zase zmizel (asi k mamince, cha cha cha).

KdyÏ Láska dostoupí svého vrcholu a vy se náhle
ocitnete v nepﬁedvídan˘ situaci, není to právû nejvhodnûj‰í doba na úvahy typu: „Jestlipak si vzal kondom?“ nebo „Nezapomnûla jsem si polknout pilulku?“
nebo „Tak takhle se to dûlá? A já myslela, Ïe ãlovûk

Pomocí antikoncepce zabráníte tomu, aby kluãiãí sperma oplodnilo holãiãí vajíãko, ne to slepiãí, ale takov˘,
kter˘ my chytr˘ holky kaÏdej mûsíc vyrábíme, aniÏ
bychom na to myslely.
Antikoncepce pÛsobí jako P¤EKÁÎKA. PﬁekáÏkou
je samozﬁejmû i zeì loÏnice, pﬁes kterou mÛÏete poslouchat, jak Milovaná osoba vá‰nivû volá va‰e jméno,
ale to je ve vûku bezpeãn˘ho sexu trochu pﬁehnan˘.
Mezi antikoncepci tohoto druhu patﬁí kondom (‰prcka,
guma, pánská ochrana) a pesar. Kondom je taková tenká gumová ponoÏka, kterou si kluk natáhne na erekci,
neÏ se pﬁiblíÏí k va‰im choulostivejm místÛm, a posléze
do ní zachytí chudinky mrÀav˘ neposedn˘ spermie.
Pesar je pro holky a je to taková plastiková nádraÏácká ãepiãka s parÛÏkama. Jejím úkolem je zabránit
poãetí a z muÏÛ udûlat bezmocn˘ hysteriky svíjející se
na podlaze.
No, v tom posledním odstavci jsem to trochu pﬁepískla, omlouvám se. Pesar je tenkej gumovej klobouãek,
kter˘ si holky opatrnû vsunou do pochvy, pokryjou jím
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ãípek dûlohy a je‰tû ho bohatû zalijou spermicidním
krémem. Existuje taky novej dámskej kondom, nebo
jak se tomu ﬁíká; vypadá jako vût‰í ponoÏka, kterou si
strkáte dovnitﬁ, a kdyÏ TO pak dûláte, tak to stra‰nû
‰ustí.
Antikoncepãní pilulky (kdyÏ vám je doktor pﬁedepí‰e, musíte je brát dennû), nitrodûloÏní tûlísko (nebo
spirála, coÏ je nitrodûloÏní tûlísko, které vám musí zavést lékaﬁ) nebo – ehm – kdyÏ TO nedûláte vÛbec (coÏ
je dosud moje jediná antikoncepce, uááá, achich ach)
jsou v‰echno druhy antikoncepce, kter˘ by vám mûly,
pokud je tedy uÏíváte správnû, pomoct vyhnout se
pﬁedãasnejm rodiãovskejm radostem.
Pokud jde o bezpeãnej sex (tím se myslí pohlavní
styk, pﬁi kter˘m se sníÏí moÏnost nakaÏení AIDS nebo
jinou sexuálnû pﬁenosnou chorobou), nejlep‰í ochranou je kondom. Kombinujte ho se spermicidní mastí
na vodní bázi a nenatahujte si dva kondomy na sebe
jen proto, Ïe se tvrdí, Ïe je to bezpeãnûj‰í. Vypadá to sice
jako dobrá finta, ale prasknout mÛÏou oba dva zároveÀ.

Kdysi, kdyÏ mi bylo dvanáct, jsem se pﬁestrojila za
‰estnáctku a objednala se k neznám˘mu doktorovi,
chtûla jsem totiÏ, aby mû pouãil o antikoncepci. KdyÏ
mû uvidûla sestra, zatváﬁila se velice podivnû (asi
proto, Ïe jsem mûla leopardí legíny a paruku), ale do30

stala jsem spousty dobrejch rad a balíãek tﬁí kondomÛ,
kterej od t˘ doby nosím poﬁád u sebe a kaÏd˘ tﬁi mûsíce
je vymûÀuju za nov˘, kdyby jim náhodou skonãila
záruãní lhÛta.
Doktor ﬁíkal, Ïe je dÛleÏit˘ zjistit, jakej druh antikoncepce je pro vás nejvhodnûj‰í. Nûkter˘ holky by
tﬁeba ze zdravotních dÛvodÛ antikoncepci vÛbec pouÏívat nemûly, napﬁíklad tabletky, kter˘ ostatnû nechránûj ani proti sexuálnû pﬁenosnejm chorobám. Taky
poukázal na to, Ïe holky sice produkujou jedno vajíãko za mûsíc, ale v prÛmûrn˘ ejakulaci je obsaÏeno
100 000 000 spermií a na oplodnûní staãí jedna jediná
(grrr). Pokud uvaÏujete o metodû mûﬁení bazální teploty (dûláte TO, jen kdyÏ má holka neplodn˘ období)
nebo o pﬁeru‰ovan˘ souloÏi (viz COITUS INTERRUPTUS), mûjte na pamûti, Ïe sperma mÛÏe unikat i bez
ejakulace. A navíc, i kdyÏ je holka nejplodnûj‰í pﬁesnû uprostﬁed cyklu, pﬁi ovulaci (uzrává vajíãko), je
hroznû tûÏk˘ odhadnout, kdy asi to je. Kromû toho
spermie v pochvû pﬁeÏívají je‰tû tﬁi dny.
V‰echno tohle jsou dost nepﬁíjemn˘ informace, a proto
se znovu potvrzuje osvûdãená teorie Letty Chubbové,
Ïe nejbezpeãnûj‰í ze v‰eho je dûlat v‰echno, co s Tím
souvisí, jen TO ne. (Jako by nûkter˘ z nás mûli v tomhle
na vybranou – kvil, ston, taky bych si dala ﬁíct atd.)
Viz UÏiteãná telefonní ãísla na konci knihy.
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