Nedbálek, A.:
Srovnání účinku sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu a koniny
Teprve nedávno jsem se dozvěděl ze zabíhavých sklerotických výlevů
svého více jako 8O letého příbuzného, že jako rozverný hošík kdysi
pobíhal kolem vývěsního štítu jistého ostravského řezníka jménem
Janáček. Již tehdy jej udivovaly fronty nakupujících žen v nejlepším věku,
nedokázal si však spojit souvislost s reklamním sloganem umístěným za
výlohou: "Kdo jí naši koninu,tomu stojí hodinu!"
Nedalo mi, abych se nepokusil zjistit, je li na tom něco pravdy nebo se
jedná jen o nechutný, laciný reklamní trik, tak obvyklý také v soukromém
podnikání dnešní hektické doby. Freudovské falické asociace napadaly jistě
jmenovaného řezníka a uzenáře již při pohledu na živé objekty své obživy

a transformoval je i do konzumační podoby svých lahůdek

Stejně tak v reklamě uvažují i firmy,vyrábějící současné nejúčinnější
preparáty na podporu erekce - firma Pfizer s preparátem Viagra,alias
sildenafil

Bayer s tabletami Levitra,alias vardenafil

a Lilly s preparátem Cialis, alias tadenafil

Nezbylo tedy,než porovnat účinek jednotlivých uměle vyrobených léčiv s
působením samotné koniny. Dobrovolníci byli krmeni standardizovanými
porcemi koňské pochutiny v podobě kolečka s implantovanou tabletkou

jednoho,druhého či třetího preparátu nebo neúčinného placeba

Po 3O min nerušeného zažívání v horizontální poloze,bylo nutno vytvořit
povzbudivé podmínky,stejné pro všechny adepty výzkumu. Po zavržení
manuální autoirritace - tzv.dreziny,jsme dali přednost orálním praktikám
Oli, penzionované rozkuřovačky ostravského pornoprůmyslu

která po vynětí totální protézy byla schopna vytvářet skutečně standardní
podmínky pro všechny respondenty. Jmenovanou,trpící syndromem Emila
Holuba (pocit ztráty duše fotografováním), se podařilo našemu
paparazzimu tajně zachytit až v Itálii,k de se zúčastnila demonstrace proti
zákazu kouření ve veřejných prostorách. Diskrétní prostředí pro tuto fázi

výzkumu nám vytvářela tzv. zpovědnice, kde Oli seděla uvnitř a jednotliví
adepti přistupovali vždy k otvoru podle své výšky

Jedná se o tzv.blowroom anglických autorů,saugenkammer německých
kolegů či camera di pompino italských výzkumníků. Samotné dráždění
nesmělo překročit 3O s, i to bylo v několika případech příliš dlouho.
Vyčerpávající výzkum (zvl.pro Oli - poslední foto)

měl tyto překvapivé závěry - více jako 9O% respondentů dosáhlo u
zpovědnice zřetelnou erekci bez ohledu na použitý preparát či jen koninu s
placebem,z čehož lze soudit,že řezník a uzenář Janáček nelhal, ovšem s
malým dodatkem, že bez ženské je každý prostředek marný!

