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MÃ‰ MILÃ‰ DÃ•MY,
StÅ™eda, 13 Ä•ervenec 2016

kdyÅ¾ mi bylo 20, mÄ›l jsem oÄ•i jen pro své vrstevnice. TÅ™icátnice pro mne byly vykopávky, Ä•tyÅ™icátnice jako by
neexistovaly. I dnes po letech mne mladá dívka potÄ›&scaron;í svým svÄ›Å¾ím vzhledem, energií a (obÄ•as i) sympatickou
nevinností. JenÅ¾e stejnÄ› tak dovedu ocenit Å¾eny mého vÄ›ku a star&scaron;í. Å½ivot mne nauÄ•il, Å¾e kaÅ¾dá z nich má
osobité kouzlo, krásu a pÅ™itaÅ¾livost. A jak stárnu, zaÄ•ínám si Ä•ím dál více váÅ¾it vás, Å¾en nad 40 let. A zde je pár
dÅ¯vodÅ¯, proÄ•.
Å½ena nad 40 se vás nikdy uprostÅ™ed noci nezeptá &bdquo;Na co myslí&scaron;?&ldquo; Je jí totiÅ¾ srdeÄ•nÄ› jedno,
co myslíte. JestliÅ¾e Å¾enu nad 40 nebaví dívat se na fotbal, nebude s vámi celou dobu sedÄ›t pÅ™ed televizí a vyÄ•ítat vám
Bude si jednodu&scaron;e sama dÄ›lat, co zrovna chce. A vÄ›t&scaron;inou to bývá zajímavÄ›j&scaron;í.

Å½ena nad 40 se zná dost dobÅ™e na to, aby vÄ›dÄ›la, kdo je, co chce a od koho. Málokteré Ä•tyÅ™icátnici záleÅ¾í na tom
co myslíte o ní Ä•i o tom, co dÄ›lá. Å½eny nad 40 jsou dÅ¯stojné. Málokdy vám udÄ›lají hysterickou scénu v opeÅ™e nebo v
luxusní restauraci. SamozÅ™ejmÄ›, kdyÅ¾ si o to koledujete, s klidem vás odstÅ™elí, jsou-li si jisté, Å¾e jim to projde.
Star&scaron;í Å¾eny jsou &scaron;tÄ›dré na pochvaly, i nezaslouÅ¾ené. VÄ›dí totiÅ¾, jaké to je být nedocenÄ›ný. Jen star&sc
Å¾ena umí vykouzlit úsmÄ›v tak jasný a pravdivý, Å¾e to muÅ¾e spolehlivÄ› odrovná. Å½enám se vÄ›kem rozvíjí duchovní síl
ÄŒtyÅ™icátnici se nemusíte zpovídat ze svých hÅ™íchÅ¯. Ona uÅ¾ to v&scaron;echno dobÅ™e ví. Å½enám nad 40 slu&scar
Ä•ervená rtÄ›nka. CoÅ¾ bohuÅ¾el neplatí pro mladé dívky nebo pro transvestity. Å½ena nad 40 vás s pÅ™irozenou sebejistoto
seznámí se svými pÅ™ítelkynÄ›mi. Mladá dívka Ä•asto nedÅ¯vÄ›Å™ivÄ› mrmlá, kdyÅ¾ se ten &bdquo;její kluk&ldquo; stýká s ji
Å¾enami. Star&scaron;í Å¾enÄ› je to jedno. Pokud se dokáÅ¾ete pÅ™enést pÅ™es pár vrásek, bude pro vás star&scaron;í Å
nesrovnatelnÄ› více sexy, neÅ¾ její mlad&scaron;í kolegynÄ›.

ÄŒtyÅ™icátnice umí bohatÄ› a nesobecky zhodnotit své milostné zku&scaron;enosti. A pÅ™itom Å¾ije dost dlouho na to, aby
vÄ›dÄ›la, jak potÄ›&scaron;it muÅ¾e zpÅ¯sobem, o kterém se její dceÅ™i nikdy ani nezdálo.

Star&scaron;í Å¾eny jsou pÅ™ímé a upÅ™ímné. Å˜eknou vám rovnou, Å¾e jste nadrÅ¾ený trouba, pokud se tak opravdu ch
Nemusíte se bát, Å¾e nevíte, na Ä•em jste. Ano, obdivuji Å¾eny nad 40 let z mnoha dÅ¯vodÅ¯. BohuÅ¾el to neplatí opaÄ•nÄ›.
kaÅ¾dé úÅ¾asné, elegantní, chytré a náruÅ¾ivé Å¾enÄ› nad 40 totiÅ¾ obvykle náleÅ¾í jeden bÅ™ichatý ple&scaron;atý pápr
pruhovaných trenýrkách, který ze sebe dÄ›lá &scaron;a&scaron;ka s nÄ›jakou mladou Ä•í&scaron;nicí. Dámy, omlouvám se
vám za nás v&scaron;echny.

Tvrdí se, Å¾e autorem anglického originálu je rozhlasový komentátor Andy Rooney, nicménÄ› on sám to popírá. SkuteÄ•ný
autor je neznámý, coÅ¾ nic nemÄ›ní na tom, Å¾e to jsou geniální a hluboce pravdivé postÅ™ehy.

http://www.kudlanka.cz
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