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ZaÄ•ali si na internetové seznamce. Nikdy pÅ™edtím to nezaÅ¾ila, sex pÅ™es písmenka. ZpoÄ•átku z toho byla nesvá, ale pak
pomalu do toho dostala a zaÄ•alo se jí to chvílema i líbit. MuÅ¾ byl v tomhle smÄ›ru zku&scaron;ený, staÄ•ilo se nechat vést a
podle pravidel, která si sama urÄ•ila, odpovídat nebo nahrávat. Byla to hra.

Odborníci tvrdí: &bdquo;ÄŒlovÄ›k si mÅ¯Å¾e pÅ™edstavovat scény, aby zvý&scaron;il svou sexuální touhu, ale nemusí m
úmyslu je realizovat. NeboÅ¥ fantazie je dokonale kontrolovaný a Å™ízený produkt mysli.&ldquo; Fantazii se meze nekladou,
Å™íká se a platí to dokonale také, kdyÅ¾ jde o erotické pÅ™edstavy. Hranice sexuální imaginace prakticky neexistuje.
Znamená to v&scaron;ak, Å¾e jsme v&scaron;ichni ve skuteÄ•nosti "zvrhlíci"?
A tak se stávalo, Å¾e jak na jedné tak na
druhé stranÄ› se dostavovaly vlny vzru&scaron;ení a uspokojení. On se mohl ukájet s pohledem na její obrázek, ona jen
vzru&scaron;ením z obsahu slov. SnaÅ¾ila se být vtipná, vÄ›cná a podle moÅ¾ností mravná a hravá. Nemohlo to trvat vÄ›Ä•nÄ
ChtÄ›la ho potkat a vÄ›dÄ›t. Nebránil se, ale nikdy mu to nevy&scaron;lo. KdyÅ¾ uÅ¾ potÅ™etí se do cesty setkání nÄ›co zc
kontakt zablokovala. On nemÄ›l moÅ¾nost jakkoliv jinak ji oslovit. Ona moÅ¾nost mÄ›la. A tak po Ä•trnácti dnech rozhodování,
poÅ¾ádala svého kamaráda (geje) jestli by s ní ne&scaron;el na kávu a skleniÄ•ku do vyhlá&scaron;eného hotelu.
&Scaron;el rád a byl tam jako ryba ve vodÄ› (to byl dobrý tah).
Usadili se v denní kavárnÄ›. Oni dva u stolu a u baru dva
Ä•í&scaron;níci - jeden z nich pÅ™i&scaron;el pro objednávku, druhý nevÄ›Å™ícnÄ› zíral za barem. UrÄ•itÄ› si myslel, Å¾e má
Kávu a vodu bez bublinek, (jednu s brÄ•kem) pÅ™inesl uÅ¾ ON. Prohlédla si ho, zabodla pohled do jeho oÄ•í a s úsmÄ›vem
podÄ›kovala. ZÅ¯stal u stolu stát s dotazem na dal&scaron;í pÅ™ání. S pohledem nevinné &scaron;kolaÄ•ky a úsmÄ›vem
ro&scaron;Å¥áka odpovÄ›dÄ›la: &bdquo;ano, mÄ›la bych jedno, ale chtÄ›la bych ho tÅ™ikrát&ldquo;. Pár vteÅ™in trvalo, neÅ¾
pochopil.

Tentokrát se ro&scaron;Å¥ácky usmál on, otoÄ•il se a odcházel. V pÅ¯li cesty k baru udÄ›lal Ä•elem vzad, vrátil se ke
stolu a s úklonou ji poÅ¾ádal, zda by ho mohla následovat.
Nestalo se nic podstatného. Objetí bylo zdrcující, polibky
jemné i vá&scaron;nivé. Se spla&scaron;enými kalhotami si musel poradit sám. ObÄ›ma jim bylo jasné, Å¾e se nedá ani
v jenom pokraÄ•ovat dál &hellip; A teÄ• uÅ¾ zavÅ™ít oÄ•i a spát, pohádka pro dnes konÄ•í &hellip;
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