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NA PROGRAMU MÃ• SWINGERS
PondÄ›lÃ-, 09 Ãºnor 2009

Jste tu asi v pÅ™evaze Å¾eny, tak snad mi poradíte. ProtoÅ¾e já na problém zírám z druhé strany. Ano, zírám. Jsem totiÅ¾ te
&bdquo;chlap", co má být muÅ¾ný, smradlavý, chlupatý a plný sexu. Chlap jsem, jsem absolutnÄ› hetero, jen nepáchnu, pÅ™íro
mnÄ› ochlupila tak snesitelnÄ› a sex mám taky rád. A mám rád i svou pÅ™ítulku. PÅ™ipadám si veskrze normální. JenÅ¾e:
Moje drahá se rozhodla pro skupinový sex. Také se tomu Å™íká partnerská výmÄ›na. Mluví stále o tom, Å¾e máme být
otevÅ™eni experimentÅ¯m, Å¾e nemáme mít tolik pÅ™edsudkÅ¯ a hlavnÄ› - Å¾e si máme uÅ¾ít, pokud je&scaron;tÄ› mÅ¯Å¾
by to chtÄ›la vidÄ›t, pÅ™ípadnÄ› zkusit. Å½e se nemám bát, stydÄ›t, Å¾e jsem zbyteÄ•ný puritán, Å¾e je v&scaron;echno pod
kontrolou, Å¾e jsou v&scaron;ude kondomy, Å¾e mám být trochu odváÅ¾nÄ›j&scaron;í, ale Å¾e mnÄ› nebude do niÄ•eho nuti
se pÅ¯jdem jen podívat, Å¾e by si chtÄ›la uÅ¾it nÄ›co "nÄ›co". A taky mi ukázala plno vÄ›cí, nÄ›co stáhla z internetu, nÄ›co z
Ä•asopisÅ¯. Taky se poptávala i mezi svými kamarádkami a Å™íkala mi, co jí vyprávÄ›ly.
Mám z toho v hlavÄ› gulá&scaron;.
Nemyslím si, Å¾e ná&scaron; intimní Å¾ivot je zas aÅ¾ tak nudný a stereotypní, i kdyÅ¾ to pÅ™ímo neÅ™ekla, a taky má pra
Å¾e bych se docela rád podíval, jenÅ¾e nÄ›jak se nemÅ¯Å¾u pÅ™enést pÅ™es to, Å¾e moje partnerka bude volnÄ› k dispozi
dokonce s jejím souhlasem. Nejsem, to podotýkám, Å¾ádný &scaron;ílený Å¾árlivec, ale opravdu by mi to vadilo. SouÄ•asnÄ› v
Å¾e kdybych Å™ekl rovnou ne, tak budu pokaÅ¾dé, kdyby Å™ekla, Å¾e jde veÄ•er s kamarádkou na víno, nebo tÅ™eba i k ro
pÅ™emý&scaron;let o tom, jestli se tam nevydala. ProtoÅ¾e Å¾eny tam mají volný pÅ™ístup.
PoraÄ•te mi, tÅ™ebas tu nÄ›k
podobným zku&scaron;enosti. A nejen v my&scaron;lenkách.DÄ›kuji za v&scaron;echny rady, Milo&scaron;
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