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MÃ•STO SEXU SERIÃ•LY...
StÅ™eda, 16 bÅ™ezen 2011

Milá Danielo, radí&scaron; Å¾enským, zkus, prosím tÄ›, poradit chlapovi! Na&scaron;el jsem si milou, milou srdci,
du&scaron;i i tÄ›lu mému, a kdyÅ¾ se stalo, Å¾e mÄ›la potíÅ¾e po rozvodu s bývalým, nabídl jsem jí spolubydlení, azyl se v&s
v&scaron;udy.. PÅ™iznávám, Å¾e to bylo ode mne veskrze zi&scaron;tné... Tak krásná Å¾enská! A jen a jen moje a u
mnÄ› doma!
Uvolnil jsem místa ve skÅ™íních, dokoupil jsem pro ni jednu dal&scaron;í, dokoupil i celou sestavu do koupelny, aby mÄ
na svou kosmetiku.... Rád jsem to udÄ›lal, snaÅ¾il se plnit její pÅ™ání, aniÅ¾ by je musela vyslovit. Ale - ono to uÅ¾ dávno nen
takové, jako ze zaÄ•átku. Ano, mám ji stále moc rád, Ä•asto se tÄ›&scaron;ím, aÅ¾ pÅ™ijde domÅ¯. I lahodnou krmi navaÅ™ím
víno otevÅ™u, její milované medvídky Haribo nakoupím.... A pak se koukáme na Ulici!
Asi uÅ¾ z toho mám deprese a není m
rady ani pomoci. VÄ•era zase mega dávka Ulice, VIP, Prominenti, Cesty domÅ¯.... NÄ›jak na mÄ› padá úplnÄ›
v&scaron;ecko. UÅ¾ toho mám nÄ›jak víc, neÅ¾ jsem schopen sná&scaron;et.
Já ji na jednu stranu chápu. Má toho v
práci dost. Chodí z práce dennÄ› kolem páté, spí&scaron; pozdÄ›ji, a pak si chce uÅ¾ jen orazit u dal&scaron;ích nervy
drásajících pÅ™íbÄ›hÅ¯ z Ulice. A tak hned zaleze k televizi a uÅ¾ se vlastnÄ› nesmí ani mluvit, natoÅ¾ cokoliv jiného!!! A kdyb
na to aspoÅˆ dalo koukat...
Najednou to na mne padlo a uÅ¾ to nÄ›jak nezvládám. TakÅ¾e jsem si Å™ekl, Å¾e kdyÅ¾ venk
jaro, já jsem v podstatÄ› pracovnÄ› pÅ™ivázaný jen k poÄ•ítaÄ•i, do kanclu nemusím kaÅ¾dý den, tak se pÅ™esunu do chalup
nechám EviÄ•ku tady samotnou. Ano, já bych jí to mohl nÄ›jak vyÄ•íst, hned, kdykoliv. JenÅ¾e NECHCI!!! Nechci
poru&scaron;it svÅ¯j slib, Å¾e u mne mÅ¯Å¾e bydlet, jak dlouho bude potÅ™ebovat!
Proto pÅ™emý&scaron;lím váÅ¾nÄ› o
domova sám (z pudu sebezáchovy) vypadnu, tím slib dodrÅ¾ím a pÅ™itom psychicky pÅ™eÅ¾iju.
StejnÄ› nedávno pÅ™i
s tím, Å¾e po prázdninách bude mít zpátky svÅ¯j byt. Ona u mnÄ› pÅ™espává, ale nebydlí. Byla zvyklá na vÄ›t&scaron;í
luxus, neÅ¾ mám já - pÅ™itom nemám zas aÅ¾ tak &scaron;patný byt, je tu Ä•isto a hezky, ale je to jen panelákový 2 + kk tedy ne to, kde bydlela pÅ™ed tím...
JenÅ¾e - milá kudlanko, ty neví&scaron;, jakou mi souÄ•asnÄ› dÄ›lá radost, kdyÅ¾ se
&bdquo;pÅ™edvádÄ›t". KdyÅ¾ vidím, jak mi ji v&scaron;ichni závidÄ›j, nejspí&scaron; si Å™íkají: &bdquo;No to teda musí být a
&bdquo;tÄ›Å¾kej frajer", kdyÅ¾ si tuhle mÅ¯Å¾e dovolit... A mnÄ› to dÄ›lá moc dobÅ™e :-))) Ano, ale kdyÅ¾ my uÅ¾ ani nikam
- jen ta televize a ty vÄ›Ä•né seriály... PÅ™itom vím, Å¾e mÄ› má ráda. Jen - ty seriály snad víc?
PORADÍTE MI, CO MÁM DÄšLAT?
JAKUB
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