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Parazit klíšťovitého původu, nečekaně zákeřný, číhající na mnicha cesty téměř na každém kroku. Picinus je tak inteligentní, že ovládá v mužích hormonální reakce a doslova paralyzuje jeho myšlení pouhým pohledem na své obnažené slizké tělo. Za oběť (hostitel, později živitel) si vybírá zejména nezkušené a naivní samce, aby je svedl ke kopulaci a následně sám sebe nebo své jmění rozmnožil. A tak se díky němu v tomto nezralém období musí co nejvíce kopulovat, aby se na svět dostali další nezralí jedinci a nacpalo se do nich to nezralé dřív, než by někdo stihnul nedejbože nedopatřením zmoudřet!

Na vině tomuto celospolečenskému úpadku je tento parazit Exodes Picinus. Který se nesmírně rychle vyvíjí a přizpůsobuje se... stává se svůdnějším a hebčím, kultivovanějším a voňavějším... a má na rtech jen med... a v očích jen lásku... a svou promáklou psychologií vás v rekordním čase přesvědčí o tom, že to jediné co vám ke štěstí chybělo je on sám. Je tak dokonalý, že jediné co vám dovolí je snášet mu poklony, chválit ho až do nebes, lichotit mu a myslet na něm jen v dobrém, protože co byste si bez něj počali?! Je neomylný, bezchybný, nepostradatelný a jedinné co na něm může být špatné je snad jeho tloušťka. Takže pokud mu cokoliv v jeho parazitickém chování vytknete, okamžitě je na vině tloušťka a jste okamžitě napadeni, tím, že ho už nemáte dostatečně rádi, a že ho jen trápíte, a že to má odplatu za to všechno co pro vás dělá... Slzami na sebelítost nikdy nešetří... Dnes se Picinus rozmnožil už natolik, že si může dovolit vykřikovat něco o rovnoprávnosti.

A proto mniši bděte! Tento Picinus vám nedá pokoj, dokud z vás všechno nevysaje.... a ještě vám pak vynadá do neschopných. Nikdy nemá dost! Nikdy! Chová se jako kráva, a chce po vás, aby jste ji pěli ódy na to jak je krásná. Neznám žádného, kdo si s ní kdy začal, aby ji chválil... aby na jeho čele nerostly vrásky jedna za druhou... aby nenacházel útěchu v pití, neboť tenhle parazit útočí především na to co muže těší... tam řeže a škrtí a útočí nejvíce.

Využivá lstivé a strategické hry... těžící z vaší závislosti na sexu... kdy je to jen ONA kdo vládne vaší rozkoši... To je horší strategie než strategie Papeže... Hnus hnus hnus. Gestapo by se mohlo učit jak dostat z lidí maximum... pomocí kontrolované rozkoše. Je to ta nejzákeřnější metoda... a samozřejmě ONA ji objevila. Protože paraziti, vždy se zdokonalují v parazitování... v braní... není divu, že sní o lásce. Máte vidět tu reakci, když JÍ řeknu, že znám daleko lepší stavy než ubohý orgasmus... nezmůže se na nic, než na uraženost! A zkuste se jí svěřit, že dostáváte rozkoš i jinde... začne vyvádět jako pominutá, protože se JEJÍ vláda nad otrokem ve stylu "něco za něco" hroutí... a to i v případě, že jste tu rozkoš nedostali zdarma, ale taky ve stylu "něco za něco".

Když se JÍ podívám hluboce do očí... začervená se a je na rozpacích. Protože je nahá... a stydí se... za to jaká je. Ještě jsem neviděl žádnou, která by se nezastyděla... A je jedno jestli je duchovní nebo materialistická... řekl bych, že ta duchovní je ještě horší! Ikdyž samozřejmě ONA toto bude ze všeho nejvíce potírat.

Poznal jsem mnoho žen, duchovních neduchovních... či je jedno jak si říkají... a zjistil, že jsou všechny... do jedné... sobecké. Ale nikdy to nepřiznají... nikdy nepřijmou žádnou kritiku. Protože ONY to samozřejmě vždy myslí dobře... ONY nehledají partnera... ONY hledají tupce, co je budou ve všem podporovat, aby mohly tím více zvlčit. Myslí si že můžou všechno! Dlouho jsem byl na jejich straně, než jsem pochopil jak fungují... zastával jsem se jich, mají tak nevinné kukadla a tak zákeřné úmysly... Celý vesmír se točí kolem černé díry... proto jsou tak rozmazlené, protože ztumpachovělý chlap, aby měl doma klid či rozkoš jim vše dá...

A proto každý kdo ovládne své hormony a pohlédne na toho parazita střízlivým okem... okem jeho minulosti, jeho budoucnosti... okem jeho přítomnosti, zjistí velmi rychle s jakým tvorem má tu čest. I kdyby si dal do bytu prasnici... a žil s ní bude se mu žít lépe. Protože prasnice v ničem muže neomezuje. Žádný tvor na této planetě nedělá ze sexu jen mzdu za bezhlavou poslušnost... nelpí na zákonném svazku jako je svatba (se všemi právními důsledky)... druhého neomezuje a netyranizuje tak, jako to umí ONA. A že občas dostane do držky... dobře jí tak.... určitě to nebylo pro nic za nic... někdo musí definovat hranice kam smí strkat čumák.

Celý život něco chce... a bude vás s tím otravovat. Zrovna nedávno jsem se pobavil sledujíc sousedy, když řešili jak postavit garáž... A ONA chtěla něco... a oni to stavěli jinak... a pivo jim dalo za pravdu... takže si z ní, protože byli v pivní přesile utahovali... Proto ženy nesnášejí když se chlap poradí s pivem... A taková ješitná ženská říkala svému zeťákovi pár minut před tím, jakou dostal hodnou ženu... Jo do chlapa se musí hučet a hučet, aby se ani nechtěl porozhlédnout jak to chodí jinde... Nakonec stejně dosáhla svého i s garáží... jak jinak než vydíráním...

Až někdy uvidím šťastného chlapa... po pěti letech manželství... pokloním se té ženě až k zemi... ale neviděl jsem, neslyšel jsem... doslýchávám se jen zprávy jak doma ženské vyvádějí a trucují... A tak jim začíná být už pomalu i jedno kdo je sbouchne... hlavně že se stanou matkami... Na vině je tomu vždycky muž... a žena se nikdy nedopustí podvodu i když si nevezme antikoncepci... a muž to vše zaplatí... Jde vidět, že parazit se dostane všude, aby se jistil...

Tak mě prosím omluvte... na takové chování nejsem připraven, a nenechám si to líbit... Buď se začne žena chovat rovnocenně... nebo ať se mnou v ničem nepočítá. Raději budu žít s krávou... ta mě aspoň v zimě zahřeje, a nebude mě v ničem popichovat. Neboť je až hulvátsví diktovat někomu co má dělat! Když něco potřebuju, zeptám se jestli druhého v něčem neruším, a pak se teprve poprosím, a jsem vdečná za jakýkoliv termín realizace... a né furt vyvádět jako stará semetrika... co musí být furt po jejím.

Pak se nedivte, že fandím mužům, kteří dokáží svou ženu zkrotit... ale myslím, že je to už víc než stoleté téma... většina to vzdala a pivem spláchla. Ale pokud jen jednou parazitovi ustoupíte... zakousne se do vás o to hlouběji...

Takže mniši pokud se rozhodnete pro soužití s Picinusem... lituji vás předem. A varuji každého, kdo se mně zeptá, proč jsem se ještě neoženil, natož aby mě do toho nepřímo nutil... protože většinou jsou to ženy... protože to si nedají za klobouk, co jim o tom řeknu. Myslím, že jsem už dosti zkušený na to, abych věděl co je žena zač.

Otázka : To by mě zajímalo jak si ty představuješ ideální partnerku.

Co se týče vzhledu, postava mnoho napoví o charakteru ženy...

Takže obdivuji skromnost a umění vytěžit maximum z provizorních podmínek a to ještě za zpěvu a bez remcání. Vložím-li do toho svůj pozorovací talent tak ze zkušeností vím... že taková žena může být štíhlounká drobné postavy, tenká v pase, menších prsů, čiperných noh, jemných dlaní, tmavých vlasů, čisté pleti, smyslných rtů a jasných očí. Nejčastěji bez mámy, pouze jako tatínkova schovanka... chovájící úctu ke všemu živému, byť by to byl krtek v jejím záhoně...

Dále pak mající dar porozumění, schopnost bezmezné důvěry, schopnost kdykoliv obětovat něco ze sebe sama když je to potřeba... a to ještě bez upozorňování na to a bez požadavků satisfakce či odplaty, schopnost umět vidět věci i pozitivně a kdykoliv umět člověka povzbudit a na nic si neztěžovat.

Ikdyž nevím proč to tu říkám... až budete jednou zamilovaní... samo vás to změní dostatečně tak, že se přestanete chovat jako ješitné histerky.

Jenže žena neumí milovat... muže... když onemocní její dítě... lítá kolem něj jinak než když onemocní její muž. Mezi mužem a ženou... lásku od ženy nikdy nečekejte... ta si ji schovává jen pro své dítě... vy budete vždy až daleko daleko na druhé koleji. To je to co jsem poznal... žena lásku k muži jen předstírá... za lásku k němu považuje své přání mít dítě... zrovna s ním. Chcete-li lásku od ženy... musíte pod dvacet let... škoda... tam kde jsou holky schopné zamilovat se jsou kluci nezralí... a když jsou kluci zralí... holky myslí už jen na jedno... Něco se s nimi po dvaceti letech stane... a po třiceti je to ještě horší... a ikdyž ji každé ráno jazýčkem v rozkroku probudíte... u snídaně vás pěkně seřve. A přesto se diví, jak takový chlap, co umí tak hezky milovat je sám... to už mě opravdu rozesmívá... Ono stejně ženská není na pořádné milování uzpůsobena. Vydrží ve spojení jen něco okolo 45 minut a pak ji už bolí :-( takže ani v sexu si ji nemohu pořádně vychutnat... a ještě jsem nepotkal ženu co se umí milovat... všechny spěchají... a zase jsme u jejich sobectví... Umím milovat, protože jsem svobodný... a šťastný že si mohu dělat co chci a kdy chci... tak to pochopte... že jakmile mě vy zavřete do klece svých ambicí... s milováním to půjde od desíti k pěti... stejně jako v každém partnerství...

A promiňte mi... že mé srdce nerozezníváte... spíš ho rozezní tisíce jiných tvorů než moderní žena... Nevidíte se, jinak byste nad svým stavem splakaly. Není to moje vina, že o sebe nedbáte a jen vlčíte... Já nemohu milovat něco takového... čím jste vy. Pokud neodložíte tu hnusárnu a nebudete zase čisté... nehodlám se o tom s váma bavit. Dokud mi slzy dojetím nevytrysknou z očí... můžete si být jisté, že z vás nevyzařuje nic kromě šerednosti a čím více se snažíte nahastrošit... tím je to tragičtější. Stačí když se podívám jen na vaše ruce a nehty... a na oči se v 99% už ani nedostane... a to ani nevíte na jakou vzdálenost jste cítit!

Tolik let jsem se snažil dostat čerta ze svého domu... a pak si mám naverbovat domů ženskou s deseti čerty pod kapotou? Pche... Odložte své čerty a pak můžete vstoupit...

Soužití s utrpením volí jen oddaný Márovi.

PS : Jen tak v letu jak vypadá takové setkání s typickou 30 letou pražandou. Nejprve si vezme do parády váš šatník, protože vedle ní takhle nemoderně nemůžete chodit. Pak to jde přes holení uší, nosu, podpaží a přirození, protože chlupy jsou nechutné... trochu vás navoní, trochu vám doma uklidí, přeorganizuje jídelníček a životní plány a pak vám řekne že má dítě. A po týdnu očekává jak budete z ní nadšení bez sebe. Když chce říct něco ona, skočí vám do řeči a říká, "Ještě jsem neskončila, necháš mě laskavě domluvit?" Když chcete říct něco vy, tak vaše psychologické kecy nikoho nezajímají, když máte něco proti... stále ji jen kritizujete... a neříkáte ji nic hezkého... no a když není po jejím, tak se urazí s tím, že už ji nemáte rád.

Je to až k smíchu... ale konečně jsem poznal taky někoho normálního... aby výsledky mého bádání nebyly zkreslené... a osobně zabarvené. Mluvím jen ze zkušenosti... tak jak ji vidím... A osobně můžu říct že je to stále katastrofa. Možná kdybych hledal partnerku, musel bych až někde kolem 50 let věku, kdy už ženy jsou trochu normální tedy podle mě. A to jsem měl ještě možná štěstí... když jsem na pár takových pohodových padesátnic narazil, se kterýma se dalo normálně vyjít. A tak raději zůstanu jen milencem... stejně to mám předpovězeno, že se nikdy neožením... Milování je totiž jediná věc, ve které dokážu učinit ženu plně šťastnou... a není to výkonem ani výdrží ani technikou, ale tím co z vás vychází a co ze sebe dokážete dát do každého doteku.

PSS : A jako bonus pár zkušeností a zážitků se ženami... z období, kdy jsem hledal už jen milenku... a jen na hezké chvíle něhy a mazlení.

Žiju s přítelem, mám ho ráda, a on má rád mě... ale přesto se pořád hádáme a já se necítím šťastná.

Víš když jdu po ulici říkám si které holky bych mohl mít rád a je jich tisíce... a pak si řeknu a se kterou bych mohl být plně šťastný... a z davů jsou jednotlivci... Mít rád tedy není všechno... láska nezná kompromisy... buď rozkvétáš nebo v omezení vadneš... láska je společná cesta... musíš vědět kterým směrem tě to víc táhne... a pak se jím vydat bez ohledu na rizika a potom teprve potkáš někoho, kdo tě v ničem nezklame, protože se na věci dívá stejně jako ty.

***

Mrzí mě, že to takhle bereš, ale jak jsi včera poznal nejsem normální ryba a tak se nechci pouštět zbrkle do ničeho a kord sexu. To už tady x-krát bylo, že každý chtěl se mnou spát, ale nikdo se nezajímal o moje city. Naučila jsem se být realista a stát nohama na zemi. Ono spadnout z výšky není nic moc.

Nakopal bych ty chlapy co ženám jen ubližují a proměňují jejich srdce v realistický kus ledu. Kdo se bojí pádu nikdy se nenaučí létat. A až bude umírat může si sice říct... byl jsem realista, jenž nikdy neztroskotal a proto nikdy nespadl... ale rovněž si uvědomí že zároveň život nevyužil. Pojď pomaličku to zkusit... když nikomu nedáš šanci... zůstaneš na té zemi nakonec sama. Ale stejně je to komické... co jsi předtím tak marně hledala, teď se ti zdarma nabízí... a ty realista který už nevěří ve štěstí.

Neříkám, že to včera s tebou nebylo příjemné, ale asi jsem puritán a přišlo mi to nějak moc hrr. Nechci postelový vztah a až budu cítit, že je čas na něžnosti, přijdou samy.

Víš odpovídala jsi na inzerát v kategorii Sex a Flirt a tak, že by se ti moc líbil můj způsob milování. Kategorie Vážná seznámení byla trochu jinde. Nediv se tedy tomu hrr. Víš, můj poslední vztah, kdy jsem holce ukázal jaký jsem milovník pak byl jen o sexu i 3x denně... a já jsem se chtěl jen přitulit, vnímat ji a společně se třeba dívat na film a nebo koukat na hvězdy. Takže se omlouvám, že neumím se orientovat v tom tajuplném ženském vyjadřování...

***

Jsi milý, ale jsem starší žena ženských tvarů, tešíš-li se na mladé kůzle asi tě zklamu.

Krása ženy dlí v jejím srdci, zrcadlena v jejích očích a projevena v jejím doteku.

Miluji starší ženy protože si umí vážit krásy každého okamžiku a dokáží si vychutnat i jemné doteky.

Jsem jako hudebník, který ví, že starší nástroj lépe zní... jen je třeba ho oprášit a dobře naladit.

***

Aha tak další lovec trofejí... škoda.

To jsou ty rady z časopisů... žena chce aby ji bylo lichoceno sváděním, a když to muž učiní... hned na něj spustí takové řeči.

***

Ano ano, promiň moc miláčku. Příště na tebe budu zkroušeně čekat před prací a vážit si každé vteřiny ve tvé přítomnosti. Mám tě moc ráda a občas si nevážím toho jak jsi jedinečný. Mrzí mě, že jsem takový bezodhledný debil. Je zvláštní, že sama dělám jiným to, co se mi nelíbí když mi dělají ostatní.

V nouzi je i Slepý Osel dobrý... a lacinné sliby se množí... Kdo by však o to stál... stavět dům na takovém písku? Čím to je, že když je člověk slabý... utíká za mnou... a když dostane politování a útěchy... pln síly skočí zpět do kaktusového pole své ješitnosti?

***

A teď jak dokazuje lásku třicetiletá žena... jež vás miluje. To se pobavíte, protože se s váma nemůžu nepodělit. Víte já nemám moc zkušeností, jak to kde chodí... ale nemůžu přece lichotit a chválit ženu za takové chování. Třeba to jiní muži nějak vydrží... a je to asi normální... pokud to teda je normální... pak asi jsem já z jiné planety.

Co uvařím to sníš a basta...

To já bych, kdybych měl někoho rád, tak se ho nejprve zeptám co jí a co mu chutná a snažil bych se mu udělat radost...

Tvoje psychologické kecy mě nezajímají... zase řešíme jen tebe co?!

***

Víš já už tě tady dvacet minut vyhlížím kukátkem od dveří, zda-li se můj miláček už neblíží...

Tak promiň že jdu pozdě.

Ale to nebyla výtka, nýbrž jsem tě chtěl potěšit. Proč hned všechno obracíš na sebe a zkoumáš to jako útok?

Takže jsem špatná... no ty mi teda dokážeš hned ve dveřích zkazit náladu.

Ale to pak nemohu nic říkat, protože ty za vším vidíš jen lest, svod a útok.

To jsi mohl říct hned, že mě nemáš rád... (práskne dveřmi a mizí).

***

Proč mi vyčítáš, že jsem nemocný... copak nemůžu si ani na chvíli odpočinout? Copak když chlap onemocní... tak je to špatný chlap?

Protože ztrácím v tobě oporu. A vy chlapi pak sténáte ikdyž máte jen rýmu.

A jak mám v tobě já najít oporu, když v období ve kterém je mi zle, v období kdy potřebuji já tebe... mně nemůžeš vystát... a dáváš mi najevo zhnusení nad tím, že bys měla něco zdarma pro mě udělat?

Tvoje psychologické kecy na mě neplatí, tak už to konečně pochop!

Žena, která mě milovala zavolala mi, že příjde v 17 hodin a jestli bych jí nemohl uvařit to jídlo co minule, které ji tak moc chutnalo. A já, protože jsem se na ní tolik těšil a chtěl jsem jí udělat radost, šel do obchodu, nakoupil a vařil tak, aby to akorát měla teplé na talíři... Bylo 10 minut po 17 hodině a tak volám jestli se jí něco nestalo... Odpovídá, že se trošku zdržela v práci, ale právě odchází... Cesta by jí měla trvat přibližně 20 minut... a tak jídlo udržuji teplé... po 30 minutách zase volám kde je... odpovídá mi šeptem, že je ještě v práci... a tak udiven, proč šeptá se ptám, jestli vůbec příjde... tak trochu odsekle mi říká, že prý už teda jde...

Čekám a hlavou se mi honí smutné myšlenky a srdíčko mě bolí... Přišla asi v 18:30... Ve dveřích jsem ji nepolíbil... A hned si toho taky všimla, i mé nálady si všimla... a že prý, kdyby věděla, že budu-li se k ní takto chovat, nemusela vůbec chodit...

Řekl jsem jí, že jestliže mi tohle udělá ještě jednou tak se s ní rozejdu. Že prý moc vyvádím... a že se nic nestalo... Odpověděl jsem jí na to, že tohle jsou pro mě důležité věci... a že pokud někomu řeknu, že v tolik a v tolik tam budu, tak udělám vše pro to, abych tam byl... a to ho ani nemusím milovat... A pokud by mi do toho něco vlezlo... hned volám, aby to ten člověk věděl...

Řekla mi, že z toho hned nadělám... že se jen zakecala s kolegyní...

Odpověděl jsem jí... že jestliže je pro ni kecání s kolegyní, kterou každý den vidí v práci důležitější, než miláček, který pro ni jako vůl vyvařuje a čeká na ni trpělivě sužován obavami a nejistotou co s ní je, pak nevidím důvod, proč bych s takovou nezodpovědnou a nespolehlivou partnerkou měl vykročit do života...

A smutný že jsem proto... protože to co ve mě v ten den zlomila už nikdy nebude jako nové... a že to už nemůže napravit... a moje srdíčko už ji nikdy nebude milovat totálně... ale vždy už jen tak, aby neutrpělo další šrámy.

Prý to moc žeru a nejsem normální... a to byl začátek konce...

Beznadějný případ
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