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NESTÅ˜Ã•DMÃ• SKOTAÄŒIVÃ• "STAÅ˜Ã•K"
PondÄ›lÃ-, 23 duben 2007

Tak jsme vám o víkendu sedÄ›ly spolu s kamarádkou, je to jediná, která je star&scaron;í neÅ¾ já. Jinak mám
v&scaron;echny kámo&scaron;ky mlad&scaron;í - z nízké vypoÄ•ítavosti - aby mÄ› na stará kolena (na MOJE stará
kolena) mÄ›l kdo vozit ve vozíÄ•ku na procházky... a semlely jsme v&scaron;ecko moÅ¾né. Ale vidÄ›la jsem a ní, Å¾e má na
jazyku nÄ›co závaÅ¾nÄ›j&scaron;ího, Å¾e se k nÄ›Ä•emu odhodlává. A pak to z ní vypadlo. Já jen zírala. A s jejím dovolením z
uvádím. ÄŒtÄ›te a pÅ™ipravujte se...

Jejím manÅ¾elovi je právÄ› 60 let a v poslední dobÄ› se z nÄ›j stal, jak ona Å™ílká, sexuální maniak. Neustále vyhledává na
poÄ•ítaÄ•i péÄ•kové stránky, pokud neobsahují pÅ™ímo nÄ›jaké krkolomnosti, hned by to zkou&scaron;el, mÅ¯Å¾e obden, coÅ
kolem 30 let, kdyÅ¾ by ona chtÄ›la, neexistovalo.
Paní pracuje ve velkoobchodÄ› a chodí domÅ¯ unavená. ChtÄ›la a
potÅ™ebovala by si nejdÅ™ív trochu orazit, dát kafíÄ•ko, no a pak si tÅ™eba ten pÄ›kný veÄ•er udÄ›lat, proÄ• ne. Rychlovka je
vÄ›c, ale ne pokaÅ¾dé.
A pÅ™íklad: manÅ¾el chodí po bytÄ› jen v dlouhém triÄ•ku a hroznÄ› se diví, Å¾e po nÄ›m okamÅ
nevleÄ•e jej, sotva se vyzuje, do postele. PoÅ™áde o sexu mluví a raduje se, jak mu to je&scaron;tÄ› pÄ›knÄ› jde. Je to jeho
priorita a kdyÅ¾ mu nevyhoví, pocítí citelnÄ› jeho nevoli. Má docela strach, Å¾e kdyÅ¾ mu tedy pokaÅ¾dé nebude doma vyhov
pÅ¯jde jinam.
To byl ten pravý problém, který potÅ™ebovala prodisktutovat.
Já jsem ji tedy poradila, aby manÅ¾ela nech
trochu vyhládnout., Å¾e urÄ•itÄ› nikam hned nepoletí. Krom toho v jeho vÄ›ku by si to tÅ™eba uÅ¾ musel platit a to není levná
záleÅ¾itost. Taky to nemÅ¯Å¾e trvat vÄ›Ä•nÄ›, aÅ¥ se zkusí je&scaron;tÄ› obrnit trpÄ›livostí nebo s ním rozumnÄ› promluvit. Al
zkou&scaron;ela a odbyl jí tím, Å¾e má být ráda, co by za to jiná dala.
Tak - co vy na to?
(AÅ¾ zase pÅ™í&scaron;tÄ› pÅ™ijde,
aÅ¥ jí mám co dát pÅ™eÄ•íst.)
Wendy
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