Co je to vlastně polibek?

Polibek je lásky mluva..
Polibek je pečetí lásky..
Polibek je poslední radostí..
Polibek je hold lásce..
Polibek je nejdražší pouto..
Slovník říká, že polibek je „pozdrav, kdy se dotkneme rty pevně přitisknutými k sobě a nato je
oddálíme.“ Z toho je zcela zřejmé, že i když slovník může něco vědět o slovech, o líbání neví nic.
Jestli chceme poznat skutečný význam slova polibek, místo toho, abychom se ptali staromódních
postarších pánů, kteří sestavují slovníky, měli bychom se radši zeptat básníků. Například Coleridge
nazval polibek „vdechováním nektaru“, Shakespeare říká, že polibek je „pečetí lásky“. Martialis,
ten starý římský básník, který zatajoval mnoho příležitostí pro výzkum tohoto tématu, říká, že
polibek je „vůně balzámu získaného z aromatických stromů; stoupající aroma, kterou vydávají
houfy šafránu; ovocný parfém sládnoucí v zimních pupenech ovoce; rozkvetlé louky v létě; jantar
zahřátý rukou dívky; kytice květů, která láká včely.“
Ano, polibek je toto všechno...a víc.
Jiní řekli, že polibek je: hojivý balzám lásky; první a poslední z radostí; lásky mluva; pečeť
blaženosti; hold lásce; tající doušek; Venušin nektar; řeč lásky.
Ano, polibek je toto všechno...a víc.
Protože pro polibek nikdy nenajdeme přesnou definici. Vždyť každý polibek je jiný než byl ten
předtím a než bude ten potom. Tak jako žádní dva lidé nejsou stejní, ani žádné dva polibky nejsou
stejné. Protože to lidé dělají polibky. Skuteční živí lidé pulsující životem a láskou a nebetyčným
štěstím.
Samozřejmě že jsou různé druhy polibků. Například je tady polibek, který zbožná osoba vtiskne na
prsten papeže. Je tady mateřský polibek matky svému dítěti. Je tady přátelský polibek dvou lidí,
kteří se vítají či loučí. Je tady polibek, který král vyžaduje od svých podrobených poddaných. Naše
polibky budou ty jediné polibky, o kterých má cenu přemýšlet, polibky lásky. Ten polibek, který
měl možná na mysli Robert Burns, když napsal:
Medová pečeť jemných citů,
něžný příslib budoucí blaženosti,
nejdražší pouto mladých známostí,
první sněženka lásky, panenský polibek.
Podivná věc na polibku je, že i když se lidstvo líbalo už od doby, kdy se Adam otočil na boku a
uviděl vedle sebe ležet Evu, skoro nic nebylo o této věci dosud napsáno...
Polibte dnes své milované tak, jak to s jedinečností každého děláte…
Napsal Hugh Morris

