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Občas, když stojím ve frontě u pokladny, tak poslouchám lidi okolo sebe. Člověk se může hodně
přiučit. Jako třeba dneska. Přede mnou stála holka s klukem. Sourozenci. Holka docela pěkná a
kluk docela chytrý. No však posuďte sami.
Kluk ukazuje k protější pokladně: „Podívej ségra, tomu borcovi se vážně líbíš. Dívej se, jak po tobě
háže očima.“
Holka dívá se do země: „Já to vidím.“
Kluk: „Jak to můžeš vidět, když ses na něj ani nepodívala?“
Holka upřeně hledí do země: „Podívala jsem se, je pěknej.“
Kluk: „Tak se na něj aspoň usměj, honem než odejde.“
Holka: „Proč?“
Kluk: „Jaký proč? Usměj se na něj, ať ví, že o něm víš. Aspoň mu ukážeš, že máš o něj zájem.
Doma pořád brečíš, že nemáš kluka a najednou, když je tam takovej fešák a dívá se po tobě, tak
nic.“
Holka: „Ne, to ne, to je blbý.“
Kluk: „Proč ne? Co je na tom špatnýho.“
Holka po minutě ticha: „No připadala bych si jako kurva.“
Kluk s vytřeštěnýma očima: „Ježišmarja, proč jako kurva?“
Holka: „No kdybych ho balila. To přece nejde. Je to takový blbý.“
Kluk se smíchem: „Tak to nechápu. Já myslel, že kurvy jsou ženský, co šukají s chlapama za
prachy, a ne ty, co se na ně jen usmívají.“

Holky, vaše telepatie prostě nefunguje
No jo, co dodat, ten kluk měl pravdu. Kéž by se z toho holky poučily a daly občas aspoň trošku
najevo, že mají zájem. Chlapi to totiž těžko poznají z toho, že se dívky dívají jinam. V takovém
případě totiž většina chlapů odejde pryč. Ale kdyby muži aspoň věděli, že tu šanci mají, protože by
jim to děvčata dala najevo, tak by té šance mohli využít.
Holky, vždyť není nic špatného na tom, že se trošku usmějete.
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