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Ráno si mně stěžoval kamarád, že jeho přítelkyni vadí, když se s ní miluje a má přitom na sobě
ponožky. Pravda, je to značně neerotická představa, ale on měl docela dobré argumenty. Měří
skoro dva metry, a tak se mu v noci v posteli nedaří pořádně zakrýt. Protě mu čouhají nohy, proto si
bere ponožky. Jenže tohle jeho přítelkyně nechápe a nutí ho, aby si je sundával.
Přemýšlel jsem, jak jsem na tom já a ponožky. Doma je do postele nenosím, ale když jsem někde u
někoho na chatě, tak si je na noc beru. Možná mám větší pocit bezpečí, že v noci, až budu hledat
papuče, do ničeho nešlápnu bosou nohou. Nevím, asi je to jen zvyk. Ale co sex a ponožky? Patří to
vůbec k sobě?
Představte si erotickou chvíli, kdy se pěkně mazlíte s dívkou v posteli a svlékáte si části oblečení.
Najednou jste jen ve spodním prádle a hladíte svoji přítelkyni. Bravurně ji svléknete kalhotky a teď
už zbýváte jen vy. Od úplného odhalení vás dělí jen trenky a ponožky. Je vůbec nějaká možnost, jak
si je svléknout eroticky?
Sundáte ruce z přítelkyně a začnete ze sebe soukat trenýrky. Ale při vaší výšce vám trvá směšně
dlouho, než je přetáhnete přes špičky na nohou. A pak jste najednou volní, volní a připravení se
milovat. Vlastně pozor, ještě ne. Zapomněli jste na ponožky. Takže tvoříte v posteli další krkolomné
pozice a bojujete s přikrývkou, abyste se do ní nezamotali.
Připadá vám to směšné? Asi ano, ale přesto se s tím problémem potýká hodně mužů. Proto si
nechávají při sexu ponožky. Ten kousek prádla je nenutí, aby si jej sundali. Není to potřeba, protože
nezavazí a navíc je to pohodlější. Jen to pak divně vypadá, asi jako našité cedulky na spodním
prádle.
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