MANIFEST MUŽE
Pokud n co chceš,sta í se zeptat. ekni to p ímo – jsme jednodušší.
Nerozumíme fikaným nep ímým požadavk m. Nep ímé požadavky se míjejí
inkem. Zám rn nep ímé požadavky se míjejí ú inkem ješt více. íkej
ci tak, jak jsou.
Pokud položíš otázku,na kterou ne ekáš odpov , nebu p ekvapená, že
uslyšíš takovou odpov , kterou slyšet nechceš.
Jsme jednodušší. Pokud t požádám, abys mi podala chleba,ned lám to
proto,že bych ti cht l vy ítat, že není na stole. Nehledej za tím žádný skrytý
význam ani vý itku
Jsme jednodušší. Není k ni emu se nás po ád ptát, na co myslíme. Myslíme
stále na sex. Nejsme tím posedlí, je to zkrátka to, co se nám líbí nejvíce.
Bohužel jsme jednodušší.
Ned le = spousta jídla = kamarádi = koukání na fotbal. Nepokoušej se to
nit, je to stejn nevyhnutelné jako úpln k.
Nakupování není zábavné a já se ho nikdy nenau ím za zábavné považovat.
Když spolu n kam jdeme,ty šaty, co máš na sob , ti ur it sluší.
Máš dost oble ení, máš dost bot. Bre et, že chceš další, je vydírání.
tšina muž vlastní troje boty. Jak jsi p išla na to, že bych ti mohl poradit,
které z tvých 30 pár bot ti nejvíce sluší ?
Co se tý e otázek, ve v tšin p ípad jsou odpov di ANO nebo NE
naprosto dosta ující.
Bolest hlavy, která trvá 17 m síc , není bolest hlavy. B ž k doktorovi.
Žádný muž nerozezná 16 barev. Broskvová je vodka, ne barva.
Co to k...a je fuchsiová barva ? A jak se ta hovadina píše ?
Pivo máme úpln stejn rádi jako vy kabelky.
Pokud se t zeptám: „Co ti je?“ a ty mi odpovíš :“Nic.“ , beru to tak a
chovám se, jako že je všechno v po ádku.
Neptej se m , jestli t miluji.Bu si jistá, že kdybych t nemiloval, tak bych
s tebou nebyl.
Základní pravidlo, na které je t eba brát p edevším z etel, je : Bu co
nejjednodušší. MY JSME OPRAVDU JEDNODUŠŠÍ !

