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DRUHY LÃ•SKY ...
ÃšterÃ½, 16 duben 2019

Je jich straÅ¡nÄ› moc, ani je tu vypisovat nebudu, urÄ•itÄ› byste sami hned z fleku aspoÅˆ deset "lÃ¡sek" vyjmenovali. Ale ta,
kterou vÃ¡m dnes pÅ™edstavÃ-m, je jedna z nejbÄ›Å¾nÄ›jÅ¡Ã-ch, vlastnÄ› - bude Å™eÄ• o dvou... TakÅ¾e: rozdÃ-l mezi sexu
potÅ™ebami muÅ¾e a pÅ™Ã¡nÃ-m Å¾eny mÄ› vÅ¾dycky ohromoval. Dnes v noci, v posteli se svou Å¾enou, mi teplota rychle
KdyÅ¾ jsem se pokusil tento stav zuÅ¾itkovat, Å¾ena mnÄ› zastavila a Å™ekla: â€žNe, lÃ¡sko, jÃ¡ se dnes zrovna necÃ-tÃ-m
Pak dodala:

â€žVÃ-Å¡, jÃ¡
opravdu chci, abys byl u mÄ› a drÅ¾el mÄ› v nÃ¡ruÄ•Ã-. Ale moje souÄ•asnÃ© citovÃ©
potÅ™eby nejsou zrovna v melodickÃ©m souladu s citovÃ½m rozpoloÅ¾enÃ-m muÅ¾e,
kterÃ½ chce uspokojit svou sexuÃ¡lnÃ- potÅ™ebu!â€œ KdyÅ¾
vidÄ›la mÅ¯j zmatenÃ½ vÃ½raz, pokraÄ•ovala: â€žChci, abys mÄ› miloval proto jakÃ¡ jsem,
a ne pro to, co dÄ›lÃ¡me v posteli.â€œ UvÄ›domil si, Å¾e noc uÅ¾ je ztracenÃ¡, proto
jsem dÃ¡le nenalÃ©hal a usnul.

O pÃ¡r dnÃ- pozdÄ›ji, kdyÅ¾ jsem se
vzpamatoval, rozhodl jsem se strÃ¡vit se svou Å¾enou pÅ™Ã-jemnÃ½ den. Po obÄ›dÄ› v
pÄ›knÃ© malÃ© restauraci jsem ji vzal do velkÃ©ho mÃ³dnÃ-ho obchodu, kde jsem ji
poÅ¾Ã¡dal, aby si vyzkouÅ¡ela za mÃ© pÅ™Ã-tomnosti rÅ¯znÃ© pÄ›knÃ© obleÄ•enÃ-. Dlouhou
chvÃ-li se zkouÅ¡ela rÅ¯znÃ© Å¡aty a pochodovala v nich pÅ™ede mnou jako hvÄ›zda.

A koneÄ•nÄ›,
kdyÅ¾ dvoje Å¡aty ji zaujaly a nemohla se mezi nimi rozhodnout, tak jsem jÃ- Å™ekl,
aby si vzala oboje. V dalÅ¡Ã-m patÅ™e bylo oddÄ›lenÃ- obuvi. K Å¡atÅ¯m bylo
nevyhnutelnÃ© mÃ-t takÃ© dvojÃ- obuv. Jak pochopitelnÃ©â€¦ Pak ji padly do oÄ•Ã- pÄ›knÃ©
nÃ¡uÅ¡nice a hop, uÅ¾ byly v nÃ¡kupnÃ-m koÅ¡Ã-ku! VÄ›Å™te mi,
Å¾e jejÃ- oÄ•i zÃ¡Å™ily vÃ-c a vÃ-c!!! VidÄ›l jsem, Å¾e je v jakÃ©msi nepopsatelnÃ©m
vzruÅ¡enÃ-.

ChtÄ›la mÄ› vyzkouÅ¡et, jak daleko
by mohla jÃ-t, a projevila zÃ¡jem o pÄ›knÃ½ nÃ¡ramek. PodÃ-vala se na mne a jÃ¡
kÃ½vnul. Pak pÅ™ibylo nÄ›kolik pÃ¡rÅ¯ punÄ•och, spodnÃ- prÃ¡dlo, Å¡Ã¡la, parfÃ©my, make-up
a pÃ¡r dalÅ¡Ã-ch drobnosti. KoneÄ•nÄ› se
na mÄ› podÃ-vala s oÄ•ima rozzÃ¡Å™enÃ½ma jako Ä•Ã-Å¡e Å¡ampaÅˆskÃ©ho a Å™ekla: â€žTak, uÅ¾ jsem
hotovÃ¡, to bude vÅ¡echno, tak mÅ¯Å¾eme jÃ-t k pokladnÄ›?â€œ Å˜ekl jsem: â€žNe, lÃ¡sko,
necÃ-tÃ-m se dobÅ™e, nemusÃ-me teÄ• pÅ™ece utrÃ¡cet penÃ-ze...â€œ
Na jejÃ- tvÃ¡Å™i se objevil podivnÃ½
Ãºdiv a zÅ¯stala stÃ¡t s pusou dokoÅ™Ã¡n.
A pokraÄ•uji: â€žJÃ¡ jsem opravdu nechtÄ›l nakupovat, jen jsem chtÄ›l vidÄ›t, jak to vypadÃ¡, kdyÅ¾
tvÃ© citovÃ© potÅ™eby nejsou zcela v melodickÃ©m souladu s finanÄ•nÃ-mi moÅ¾nostmi
tvÃ©ho muÅ¾e tak, aby mohl uspokojit tvoji touhu po nakupovÃ¡nÃ-.â€œ
A jak se tak
na mÄ› dÃ-vala s onÃ-m vraÅ¾ednÃ½m vÃ½razem, dodal jsem: â€žChci, abys mÄ› milovala,
proto jakÃ½ jsem, a ne pro to, co bych ti koupil! A tak, i teÄ• pÅ™i absenci orgasmu,
mÃ¡m pocit, Å¾e se cÃ-tÃ-m pÅ™Ã-mo skvÄ›le!â€•
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PS: TÄ›lo onoho
pÃ¡na bude vystaveno v sobotu od 12 hodin v pohÅ™ebnÃ- sÃ-ni.
SLÃ•VEK
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