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PÅ™ed Ä•asem jsem se seznámil s jednou spisovatelkou. PÅ™eskoÄ•ila jiskra a zaÄ•ala hra Na koÄ•ku a my&scaron;. JenÅ¾e
my&scaron;ka zaÄ•ala moc rychle utíkat a koÄ•ka tedy zaÄ•ala honit jinou my&scaron;. Tak my&scaron;ka zaÄ•ala honit
koÄ•ku. SkoÄ•ila do auta, pÅ™ijela za mnou na chatu a do slova a do písmene mÄ› u&scaron;kemrala se slovy "nech si mÄ›..."
výraz byl tak roztomilý, Å¾e jsem podlehl nástrahám.
PouÅ¾ívala dva roztomilé výrazy. PozdÄ›ji jsem je pojmenoval zajíÄ•ek a pejsek. HlavnÄ› ten druhý pouÅ¾ívala Ä•as
odzbrojující. Dal&scaron;í den se ke mnÄ› nastÄ›hovala se v&scaron;emi vÄ›cmi - a psem. Byl to cviÄ•ený výmarský ohaÅ™. N
jsem doposud na psa zvyklý a byl z toho rozÄ•arován. Bydleli jsme na chatÄ› v krásné pÅ™írodÄ› asi 50 km od Prahy. Chata
byla zaÅ™ízena k trvalému bydlení a k psaní románÅ¯ jako stvoÅ™ena.
Pes byl zvyklý nocovat doma. Ihned mi zaÄ•al vadit
pach, nehledÄ› na to, Å¾e kdyÅ¾ narazil venku na mr&scaron;inu, tak se v ní ihned vyválel. UvnitÅ™ se mi neustále pletl pod
nohy, musel jsem ho pÅ™ekraÄ•ovat. Jinak byl hodný a brzy jsme se spÅ™átelili. Garp velmi rád aportoval -jako kaÅ¾dý lovec
pes a já zase rád házel - jako kaÅ¾dý kluk.
Byl zvyklý s paniÄ•kou spát v posteli. PravidelnÄ› vÄ›t&scaron;inu veÄ•era u krbu
trávil tím, Å¾e si olizoval svÅ¯j penis. PÅ™estoÅ¾e se jmenoval Garp, Å™íkal jsem mu potají Hulibrk. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e m
otázka, co vlastnÄ› s paniÄ•kou dÅ™íve v té posteli dÄ›lali. KaÅ¾dé ráno, kdyÅ¾ jsem &scaron;el rozespalý na toaletu, pes ke m
pÅ™istoupil a olízl ta místa i mÄ›. TakÅ¾e jsem byl v klidu. Å˜íkal jsem si - je to gay.
Asi po pÅ¯l roce jsme se roze&scaron;
Vadilo jí na mÄ› snad úplnÄ› v&scaron;echno. MnÄ› vadil jen pejsek. Ve v&scaron;em jsme se mu museli podÅ™izovat. Nikam
jsme bez nÄ›j nemohli. Nakonec mi partnerka vysvÄ›tlila, Å¾e pejsek jí má rád. Å½e ji nikdy nezklame. Å½e on ji vÅ¾dy mile a
s radostí pÅ™ivítá. TakÅ¾e se rozhodla Å¾ít sama a dodnes tak Å¾ije.
Garp jednou na procházce spatÅ™il srnku, zaÄ•a
pronásledovat a uÅ¾ se nevrátil.
VÄ›Å™ím, Å¾e pro nÄ›které Å¾eny je jednodu&scaron;&scaron;í vyjít se psem neÅ¾ s p
jednodu&scaron;&scaron;í starat se o psa neÅ¾ o partnera. NÄ›které Å¾eny ztrácí schopnost souÅ¾ití s muÅ¾i. Pejsek je maz
Nezapomenu ani na její výraz pejska, kterým si vyÅ¾adonila snad úplnÄ› v&scaron;e... :-))) Frank

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 12 May, 2021, 22:01

