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Ako hľadať 100%-ného chlapa
V dnešnej dobe, keď sa čoraz viac
začínajú
porušovať
staré,
otrepané stereotypy, je často
ťažké rozoznať, či je to zubaté
(príp.
bezzubé), opiercované,
mnohofarebnovlasé čosi pred
vami chlap alebo žena. Čoraz viac
chlapov nosí dlhé vlasy a naopak,
z nežných žienok sa stali
krátkovlasé baby činu; ženské
nosia nohavice, chlapi náušnice,
baby sú v armáde a chlapi pracujú
ako sestričiaci alebo letušiaci.
A kto sa má z toho vysomáriť?
Preto vám ponúkam niekoľko
základných kritérii, ako určiť
percentuálnu
pravdepodobnosť
toho, že to čosi pred vami je chlap.
1. Dĺžka vlasov (15)
Prepáčte páni, ale to sa už dnes
nenosí. Hádam si len nemyslíte,
že dlhé vlasy sú mužné, takže šup
šup, nasledujte Paľov príklad a hor
sa k holičovi (teda ak chcete
pôsobiť
mužne).
Deskriptory
nepustia...
15 - 12
- do 1cm
11 - 8 - do 3cm
7 - 5 - do 8cm
4 - 0 - nad 8cm
(a nad 15cm to už je hrúúza)
2. Hormóny (15)
Noo, tých má väčšina slušných
chlapov neúrekom. A tie prejavy
hormonálnej aktivity. Hi, babe,
how is it going? Prípadne slávne
Michalicove frázy: Do you believe
in love at first sight or shall I walk

by again? alebo Máš mapu?...
Stratil som sa v tvojich očiach.
15-12- myslí iba na sex a balí
všetko čo má prsia
11-8- občas sa zdrží, ale
mimoriadne rád dvíha obočie
alebo žmurká
7- 5- baby
ho
navonok
fascinujú v zdravej miere, občas
sa po nejakej pipke aj obzrie
(ale skúste checknúť hladinu
erotických
časopisov
pod
posteľou)
4- 0- „chladný“ typ
3. Ego (15)
Toto je hlavne narážka na istého
T.P. Eminema, ktorý má svojim
sebavedomím každým dňom viac
a viac fascinuje.
15-13- stále hovorí o tom, aký je
super, pravidelne hladká svoje
svaly
12-10- stále hovorí o tom, aký je
super, svoje svaly hladká
pomenej
9-5o sebe
rozpráva
len
trochu, ale na výsledky svojej
práce je vždy zjavne hrdý
4-0„nesebavedomý“ typ
4. Romantickosť (15)
Správny tvrďas predsa nemyslí
na romantiku. Milé romantické
typy, väčšinou s tými dlhými
vlasmi sa nenosia (sorry Viťo), to
neni mužné doniesť ružu. Taký tí
armádni týpci, ty kokšo, to sú
chlapi jak hora. Brutus, s ničím sa
neondejú, keď treba bijú hlava
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nehlava. Čo tam po láskaní, večeri
alebo milom darčeku. To je
babské.
5. Športovanie (10)
Na to, aby mal chlap ego, musí
dobre vyzerať. Lebo potom ho
budú baliť pipky. No a na to, aby
chlap dobre vyzeral, musí cvičiť.
Ale keďže potom bude, yeah
baby, popular, tak to predsa rád
robí. (škála – 1 bod za každé dve
hodiny cvičenia týždenne)
6. Lenivosť (15)
Myslím, že každému je jasné,
o čom hovorím. Chlap vám je
proste lenivá stvúra. A tých pár čo
doma s láskou a radosťou navaria
príp. poupratujú je minimum. Kto
to kedy videl, že sa Mr. Cool po
ťažkom dni v práci/telocvični/škole
má postaviť z gauča, vypnúť telku,
zavrieť časopis/noviny a pracovať!
Preboha!!!
(škála – 1 bod za každú polhodinu
produktívnej činnosti (excluding
sex a posilovňu) denne)
7. Chápavosť (15)
Chlapi proste nevedia čo to je.
Teda mám na mysli 100%-ný
chlapi. Podobne ako romantika je
to proste príliš babské. Fuuuj!
15-12– nezaberá naňho ani plač
11-8 – dá sa uprosiť, ale treba si
obliecť obtiahnuté mokré tričko
(príp. nič)
7-5 – dá sa s ním (ak má
náladu, čas, chuť, je najedený,
spokojný,...)
občas
aj
porozprávať
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Hm, z toho ale vyplýva, že 100%ný
chlap
je
krátkovlasá,
namakaná, egocentrická, lenivá
kôpka hormónov, čo nie je
bohvieako lákavá predstava, ale
pozrite sa na to takto: Ukážte mi
chlapa
(aspoň
s náznakmi
sympatického
vzhľadu
a sexappealu), ktorý myslí aj na
niečo iné ako na sex a s radosťou
pohne prstom aj inde ako
v telocvični
(pozn.
všetky
perverzné narážky na pohyb
prstom odmietam).
Aňula
PS: Moje poznatky sú založené
na dlhoročných skúsenostiach
z istého petržalského hotela pre
páriky. Za spoluprácu ďakujem
všetkým párikom, ktoré sa na
experimente zúčastnili, menovite
(muž prví): M+N, M+M, T+Ľ, K+Ľ,
Ľ+T.
PS2: Netvrdím, že 100%-ný chlap
je 100%-ne želaný chlap. My
ženy
predsa
preferujeme
romantické (bod 4.), poslušné
(čiže bez ega – 3.), chápavé (7.),
pracovité typy (hoci proti športu,
svalom a vášnivej hormonálnej
túžbe nemáme nič...), no nie?
PS3: Pri mne sa môže strčiť aj
Rado
do
života.
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