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Ložnice a postel místo radostí a starostí
 
"Ložnice je místo, kde bujnosti je třeba : tož naplň je vždycky všemožných
rozkoší slastí, na něm vždy odlož svůj stud." Ovidius
 
Postel a ložnice, to není jen nábytek a místnost, kde se bydlí. Ložnice
může být malá, velká, světlá, v přízemí či v podkroví. Postel pérovat či
tlačit. Nic z toho není podstatné. To hlavní je, jak se tam bydlí.
Postel je koncertní síň, kino a divadlo chudých. Je to prostor pro
přizpůsobení nepřizpůsobených. Přizpůsobují se nepřizpůsobitelní
nepřizpůsobitelnému; nepřizpůsobí se , dokud své hlavy nesloží do náručí
a své údy nepropletou v uzlík starostí a dokud se jejich duše nepřestanou
protivit.
V ložnici žijem své radosti a to druhé. Spíme zde, sami nebo s někým. Moc
záleží , s kým že to spíme, jak a proč. 
Muž jde do ložnice a v duchu si říká: mám , nemám ? Budeme spolu nebo
jen vedle sebe ?
Žena si říká: vzpomene si, že je ženatý a že jsem žena ?
 
Má-li žena pech, vyskočí si na koníčka a spadne z postele . Má-li muž
pech, i v prdeli si zlomí prst.
"Haló, to je sexuologie ? Pane doktore, my se s manželem v posteli moc
nudíme. Poraďte nám, co máme dělat. Založit politickou stranu ?
"Drahý, mohu zhasnout? "
"Ty můžeš, světlo nechej svítit!".
"Tomáši, řekni mi před spaním něco pěkného!" "Co?"
"Třeba že jsem tvoje žežulička, potůček, oblázek a pomněnka a ..." " Jsi
moje žežulička, pomněnka a potůček."
"A teď ty, sám něco." "Dobrou noc, Žofka!"
 
Jsme-li mladí a zamilovaní, otáčíme v ložnici rychle klíčem. Následuje
něžné ách! a:
"Tomáši, byls výborný!"
"Kunhuto, ty taky!"
Problémy z ložnice a z postelí živí psychiatry, sexuology, psychology,
gynekology, manželské poradce, právníky a spisovatele. Přesto že to bývá
k pláči, nebo právě proto, je to vyčerpatelný zdroj humoru, srandy a
anekdot. Sranda je to, co se přihodí druhým. Je-li přistižena sousedka in
flagranti a milenec vyskočí oknem a nahý běhá po sídlišti, je to k
popukání.
 
V ložnici stáli tři, on , ona a jemu.
 



"Tomáši, budu tvoje navždy!"
"Proboha! Nevyhrožuj!"
 
Postel je kouzelné zrcadlo, něco zvětšuje, něco dělá krásnějším. Když to
nefunguje, zhasneme.
 
V posteli neměří ženě IQ ani psycholog.
 
"Jak spíte, slečno?" "Podle toho, jak a s kým, doktore."
 
"Kluci nezačnou o posteli s holkou chytrou jako sto prdelí." Letty Cottin
Pogrebinová
 
"Mohu se vám k něčemu přiznat, pane Novák? Jste můj první dědeček s
důchodem.
 
"Drahá, to bylo krásné."
"Cože? Tys už začal?"
 
"Tomáši, uděláme si hezký večer."
"Výborně! Vrátíš-li se první, nenechávej klíč ve dveřích."
 
Pesimista se domnívá, že postel je ideálním a téměř výlučným místem
manželského štěstí. Optimista říká: bohužel.
 
"Tomáši, udělěj mí dítě!"
"Dobře. Jdu se podívat na internet, co je k tomu třeba."
 
"Drahá, ještě v 8 hodin jsem nevěděl, že existuješ. V 9 jsem s tebou
tančil..Pak jsme vypili v baru 3 koňaky a v jednu po půlnoci jsem u tebe
nahý v posteli a ty mne něžně hladíš a vášnivě líbáš. Dnešní noc je pro
mne samo překvapení."
"Jen počkej, jak budeš překvapenej, až budeš ráno platit."
 
Dobře se doplňovali. On byl malíř pokojů, ona štětka.
 
Jeden celou noc miluje. Druhý celou noc mejluje.
Nemiluje mejlování, ale i milování ji často mejlí.
 
Je-li bez brejlí, tak jí nepíchá, ale špejlí. Snad ne špejlí.
 
Včera celou neděli
s milou jsem byl v posteli.
Dneska těžkou hlavu mám, na neděli vzpomínám.
 
Byla blond a modrooká,
předala mi gonokoka.
 



Toto jsou mé juvenilie nikoliv dementilie. Neznámý autor na toto téma
dodává: "Gonokok se v rouře točí, ono se to ...
Správně, dodává paní doktorka, ... špatně močí. Má asi zkušenost.
Nemyslím s venerou, ale s lidovou tvorbou.
Zpívá se to na známou melodii "Holka modrooká, nesedávej ..." Jde-li o
nemoc, zpívá se tato muzika na venerologiii nejlépe s antibiotiky a se
zákazem postelových radostí.
 
Kde panují největší mrazy?
V postelích krásných žen. Tam tuhnou i zdatní ptáci a raději zalézají do
děr.
 
 
Ložnice jako místo úrazů
 
Těch vysloveně úrazových epizod okolo sex provozu nebývá mnoho, ale
jsou.
Vzpomínám na zamotanou úrazovou událost, která dlouho bavila chirurgy
v nemocnici. Manželé měli svůj den, respektive večer. On si dával před
souloží pár šluků jako doping. V ložnici to měl zakázáno kvůli záclonám.
Chodil na záchod.
I tehdy...Tvrdě dosedl a přemýšlel před a pokuřoval. Jako vždy vajgla
odhodil do mušle a chtěl spláchnout. Tentokrát nespláchnul. Ozvala se
velká rána. Byl vymrštěn dopředu, kde to vzal hlavou o dveře. Ležel na
chirurgii s popáleninami hyždí a zadku a s otřesem mozku.
Jak k tomu došlo? Manželka vylila v ten večer do záchodu zbytek benzinu
a opomněla spláchnout. 
 
V posledních létech se delají zřejme betelnější postele. Spadnutí milenců z
postelí při modlibě lásky se udává spíš už jen v anekdotách.
 
Chirurgové tradují, že se komické milovací úrazy odehrávají ponejvíce v
poloze: žena klečí a muž je vzadu. Pokud on do toho buší a jí při orgasmu
povolí náhle napětí svalů, může muž přepadnout a uhodit se hlavou o stůl,
skříň či stěnu. Rambové, kteří se shlédli v amerických akčně erotických
filmech, partnerku do postele odhazují silou bicepsů. Tu a tam hlava,
loket, koleno a podobně o něco ťukne a bolest či modřina , se stane
nepříjemností, která komplikuje start k souloži. Snad pro některé
masochistky je to pravé ořechové.
 
Muži při prudkém zavedení údu do pochvy mohou utrpět bolestivou řeznou
ránu žaludu o pubes. Jindy prudké nasednutí ženy "na koníčka" může
způsobit rupnutí ztopořeného pyje. Krvácení bývá silné a vyžaduje
chirurgickou pomoc.
 
"Doktore, to je děs. Ta moje má v pochvě snad maltu s pískem, " prohlásil
u mne v ordinaci mladý muž o své nové přítelkyni. Aby mne přesvědčil
sundal slipy. A skutečně, úd měl napuchlý a až do krve odřený. Stačilo se



zeptat slečny. Nepracovala na stavbě, ale kvůli zánětu užívala poševní
globulky a proti početí antiko-čípky.. Když se to obojí při souloži
rozkvedlalo, tak to byla ta malta s pískem.
Bizární reakci na odmítání v posteli měl jeden myslivec. Držel hladovku a
polykal broky. Hrozila otrava olovem, které je v brocích obsaženo. Byl
cukrovkář. Do nemocnice se dostal kvůli hypoglykemickému komatu /
bezvědomí při snížení hladiny cukru v krvi / při předávkování inzulinu.
Jiný muž si na protest vůči manželčině nevěře udělal stovkou křebíkem do
předkožky dva otvory a provlékl jimi visací zámek, který zamknul. Klíč
vyhodil oknem. 
Největší komika a někdy i s úrazy zároveň bývá coby následek soubojů
soků při "dopadené" nevěře. V žádném případě se nedoporučuje
vyhazovat nevěrníka oknem s poznámkou: "Když máš lepšího ptáka, tak
leť!"
 
V knize "Jak si lidé hrají", popisuje Eric Berne vzájemné chování lidí vůči
sobě jako stav ega v úrovni dítě - rodič - dospělý. Děje se tak v živé
dynamice aktuálních vztahů, které jsou podmíněny zkušenostmi z historie
našeho života. Toto se týká i sexu a erotiky.
Klasická ukázka z Berneovy knihy je " hra na frigidní ženu". Daří se ji v
trvalém soužití, většinou více je-li žena atraktivní a chladnější oproti muži
s normálními sexuálními požadavky, zvláště je-li věrný a emočně na ní
závislý. Mezi souložemi jsou pauzy i několik měsíců. Pak se žena začne
chovat svádivě a vyzývavě. Muž tyto signály rozpozná a přijme. Celý
nedočkavý pomyslí: "Konečně! Bude to krásné." Ale ouvej. Sotva se o
něco pokusí, žena spustí: "To je strašné! Já toužím po něze a pohlazení ...
a ty ? Zase sex. Jsi zvíře! "
Po mnoha reprízách této destruktivní hry, kdy dítě v manželce provokuje
jako zlobivý harant "dospělého či rodiče v manželovi", to mnohdy muž
vzdá. Jindy mu rupnou nervy a ordinuje pohotovostní lékařská služba či
rozvodový soudce. Další to "řeší" milenkou.
V  žádném případě ani tyto ženy nestřílejte! Rozvod je u nás možný.
Jiný druh hysterek, které chtějí na scéně manželského sexu napadat
partnerovu potenci, opakovaně mu vytýkají, že si je do postele bere pro
potěšení jen tehdy, když potřebuje on. A může to někdy i tak být. Jindy
mu jsou po vůli, ale dají mu neskrývaně najevo, že je to jen kvůli jeho
naléhavému žadonění. Vedou muže k rychlému ukončení soulože
ejakulací.
Sotva si odvzdychá "povolených" pár minut rozkoše, začnou být za
divošku, která zrovna teď hned touží po vášnivém milování. Pokud není
muž nadsamec schopný i v této situaci vyhovět partnerčině imperativu,
následují masakrující výtky:
"Vidíš, sobče! Ty sis přišel na své.... A já, abych šla za sousedem."
 
Sexuální touha je Pandořina skříňka přírody v našem těle. Ta touha může
být v různých tělech různě silná a pohotová a ohlašovat se v nestejnou
dobu.



Jinými slovy - sex nemáme jen proto, abychom si užívali, ale i pro to,
abychom se starali. Vzájemně o sebe, o rodinu a pečovali o děti.
 
"Drahý, nosní a ušní kapky, kontaktní čočky, zubní protéza, kýlní pás a
astmatické chroptění...
Tvá sexuální příprava mne strašně vzrušuje!"
 
Sotva muž doma udělá v posteli nějaký rekord, chce se to napříště po
něm jako samozřejmost.
"Už nejsem panna! Konečně se budu moci podívat holkám z Perlovky
přímo do očí. "
 
"Doktore, manželský sex , nuda. Večer co večer na mne leze on a spaní."
 
"Divochu, vstávej! Je krásné letní ráno. Jsme na dovolené u moře. Jsem
tvoje svěží holubička. Jaké máš přání ? " 
"Pušku !"
 
"Můžeš jít, Kamilo, spát. Chtělo se mi jen čůrat."
 
"Postel mě nebaví, drogy mě nebaví a chlast také ne. Člověče,Tomáši, já
se vrátím do učňáku."
 
"Ne, pane Novák, milenku na leasing si pořídít nemůžete a odpočítat to z
daní taky nejde."
 
"Doktore,z erotiky znám všechno. Umím 126 poloh a Kámasútru znám
nazpaměl. Prd je mi to platný, když nemám na Viagru. "
 
O svatební noci muž tajně sundá protézu své dolní končetiny. Před
svatbou to pečlivě tajil, bál se, aby nepřišel o snoubenku. Uchopil
manželčinu ruku a pomalu ji položil na pahýl po amputaci. Manželka ten
pahýl něžně pohladila a prohlásila: "To nic, drahý! 
S pomocí boží to tam dostanu. "
 
Sex je sláva, kterou nám dává příroda a láska. 
Postel je oltář, kde se k té lásce a přírodě modlíme.
Bůh nahlíží oknem a říká:
"Děláte to dobře. Vydržte !"
 
 
Když muž a žena jsou v náručí, mají ještě daleký kus cesty k sobě.
 
Láska je věčně první vykročení jednoho k druhému.
 
Je dobré, aby muž věděl, že jsou noci, kdy žena má nohy úporně křížem a
že on není neschopný, když tím nehne.



Je také dobré, aby žena pochopila, že muž, kdyby mohl, i rekordy by
lámal a když nemůže, skutečně nemůže.
A o co jde ? Zítra je také den. I pro vás.


