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JAK "ROZPOHYBOVAT" MANÅ½ELA?
PondÄ›lÃ-, 31 srpen 2009

Dostala jsem e-mailem dotaz, který mi pÅ™ipomnÄ›l jiný - témÄ›Å™ shodný. A tak proÄ• neodpovÄ›dÄ›t tím stejným, jako minul
v&scaron;echno tak podobné, co Å™íkáte? PÅ™ipomíná mi to pacienta, který vejde k lékaÅ™i do ordinace. Ten uÅ¾ ode dveÅ
ne&scaron;Å¥astníka, pÄ›knÄ› ztrápeného rýmou a ka&scaron;lem. Ov&scaron;em - ten je pÅ™esvÄ›dÄ•en, Å¾e ta jeho nemoc
absolutnÄ› jiná, unikátní, hrozná, bolestivá, nepÅ™íjemná... A doktore, udÄ›lej honem nÄ›co!!!
Milá Kudlanko a v&scaron;ichni rádcové,
vyuÅ¾ívám anonymity a prosím o vá&scaron; názor, radu, pomoc. Jsme
manÅ¾elé stÅ™ednÄ› progresivního vÄ›ku. Tedy takový ten vÄ›k, kdy se Å™íká: do dÅ¯chodu je&scaron;tÄ› daleko, ale vá&sca
uÅ¾ v Ä•udu. A tak je to i u nás. V&scaron;echno je fajn, nic nám v podstatÄ› nechybí, Å¾ijeme si, ale já si poslední dobou tedy spí&scaron; poslední léta - pÅ™ipadám, Å¾e tu jednu z hlavních manÅ¾elských funkcí, milování, na&scaron;e manÅ¾els
skoro úplnÄ› vynechalo. JednoznaÄ•nÄ› vím, Å¾e mi manÅ¾el je vÄ›rný, Å¾e nikoho nemá. Taky vím, Å¾e je naprosto zdravý
nechybí. Ani se nehádáme - prostÄ› nic, co by bránilo tomu, abychom spolu obÄ•as vyvádÄ›li ty zajímavé nemravné
pohyby...
V&scaron;ude se pí&scaron;e o rÅ¯zných lécích atd., ale nikde se nepí&scaron;e o tom, jak to tomu muÅ¾skýmu nenápadnÄ
dát. Ano, sly&scaron;ela jsem vtip, Å¾e mu to jedna Å¾enská dala do polévky, ve které pak stály nudle, jenÅ¾e - tohle
nepÅ™ipadá pÅ™eci v bÄ›Å¾ném Å¾ivotÄ› v úvahu.. Ano, mÄ›li jsme na tohle téma obÄ•as Å™eÄ•, takÅ¾e mi okamÅ¾itÄ› d
okamÅ¾itÄ› ne, ale o nÄ›co pozdÄ›ji), Å¾e je úplnÄ› v poÅ™ádku. Ale - mÅ¯j manÅ¾el je prostÄ› na tohle línej... On se rád dob
pak se dívá na televizi, kdyÅ¾ si u ní dá dvacet, tak se pak jen pÅ™ekulí do postele...
PÅ™ipadám si, Å¾e jsem snad nÄ›j
vadná? Asi ne, protoÅ¾e v&scaron;echny kolegynÄ›, co jsou taky kolem Ä•tyÅ™icítky, jako já, mají vÄ›t&scaron;inou úplnÄ› jiné
záÅ¾itky. Zeptala jsem se i svého gynekologa (bylo mi taky pÄ›knÄ› trapnÄ›), ale ten mi Å™ekl, Å¾e prostÄ› asi nemá ty samý
potÅ™eby... PÅ™eci mu nebudu dÄ›lat nÄ›jaké fantastické &scaron;ou, tanÄ•it pÅ™i veÄ•eÅ™i nahá na stole, nebo luxovat bez
kalhotek... atd. NehledÄ› na to, Å¾e jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e on by si toho ani nev&scaron;iml, pokud bych mu
ne&scaron;lápla do talíÅ™e. Tak, co mi poradíte? Ema ODPOVÄšÄŽ: Milá Emo,
kdyÅ¾ já si stejnÄ› myslím, Å¾e je to tro
vina :-))). Asi mu vaÅ™í&scaron; sice lahodná, ale pÅ™edev&scaron;ím "uspávací" jídla. Ono kdyÅ¾ ho udeptá&scaron;
opulentní veÄ•eÅ™í, tak pak nemÅ¯Å¾e&scaron; chtít kopulovat. :-))). Zkus - nÄ›jak nenápadnÄ› - zmÄ›nit jídelníÄ•ek a vá&sca
odpolední a veÄ•erní program... Místo veÄ•eÅ™e udÄ›lej jen svaÄ•inku a pak si vlez k televizi k nÄ›jakýmu &scaron;mrncovnímu
erotickýmu filmu (na videu Ä•i dvd)... TÅ™ebas se pÅ™ijde podívat... A tÅ™ebas mu ty obrázky nÄ›co Å™eknou. (No, pokud má
tak samozÅ™ejmÄ› vyuÅ¾iju Ä•as, kdy nejsou doma. Asi by nebylo zrovna fér, kdyby vám do toho mluvily...)
Jako vÄ›t&scar
kalibr, pokud tohle nezabere, bych se k veÄ•eru vykoupala, nakrá&scaron;lila, svádivÄ› oblékla - chodila tak chvilinku po
bytÄ› - a pak se sebrala a ode&scaron;la... KlidnÄ› se pak mÅ¯Å¾e&scaron; ve sklepÄ› pÅ™evléknout do civilu a jít jen normálka
ke kámo&scaron;ce na seriál. (PochopitelnÄ›, ne abys jí hned v&scaron;echno vyslepiÄ•ila - co je doma, je doma!!!)
KdyÅ¾
to udÄ›lá&scaron; jednou dvakrát, doufejme, Å¾e mu "nÄ›co" dojde... Snad to není zas aÅ¾ tak nevnímavý paÅ™ez... Jo, a tak
pomÅ¯Å¾e, kdyÅ¾ ho bude&scaron; za sebemen&scaron;í "výkon" chválit, to lenocha povzbudí... d@niela A teÄ• dávám míst
ostatním - tÅ™eba ti poradí víc ze svých Ä•i odposlechnutých zku&scaron;eností...
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