Vzkaz muž nám ženám
Milé ženy,
po ád n co slýcháme o ženských pravidlech. Kone

máme možnost napsat n co i my. Tak tedy - tohle jsou naše

pravidla! Všimn te si, že všechna mají íslo 1.
Vaši muži
1.

Narozeniny a Valentýn a výro í nejsou výzvou k našemu op tovnému pátrání po dárku.

1.

Ob as na vás nemyslíme - smi te se s tím.

1.

Ned le = sport. Je totéž co úpln k nebo p íliv a odliv. Nic s tím nenad láte.

1.

Nakupování není sport a nikdy je za sport považovat nebudeme.

1.

Záchodové prkýnko - už jste velké holky. Když je naho e, dejte ho dol . My ho musíme mít
odklopené, vy zase sklopené, nebudeme vyvád t kv li tomu, že jste ho nechaly dole.

1.

ekn te jasn , co chcete. Vyjasn me si jedno: jemné náznaky nezabírají, d razn jší náznaky
nezabírají. Prost to ekn te!

1.

Ano a ne jsou dokonale p ijatelné odpov di tak ka na každou otázku.

1.

Cho te za námi s problémem jedin

tehdy, budete-li ho chtít vy ešit. Na soucit máte ostatní

ženské.
1.

Kontrolujte prosím olej v aut !

1.

Pokud nechcete nosit prádlo jako fotomodelky, necht jte na nás, abychom se oblékali jako hoši
z telenovely.

1.

Domníváte-li se, že jste tlusté, pravd podobn jste, neptejte se nás. Odmítáme na to odpovídat.

1.

Nechte nás koukat na jiné ženské, stejn se podíváme - máme to v genech.

1.

Prosíme - kdykoli je to možné, mluvte až o reklamních p estávkách.

1.

Kryštof Kolumbus nepot eboval poradit, my taky ne.

1.

Náš vztah už nebude nikdy takový, jaký byl b hem prvních dvou m síc , co jsme spolu chodili.
Smi te se s tím a p esta te si st žovat kamarádkám.

1.

Všichni muži rozeznávají pouze 16 barev - stejn

jako výchozí nastavení Windows. Nemáme

nejmenší tušení, co je meru ková nebo sko icová.
1.

Položíte-li nám otázku, na kterou nechcete slyšet odpov

, o ekávejte odpov

, kterou nechcete

slyšet.
1.

Pokud se vás ptáme, co se stalo, a vy odpovíte nic, budeme se chovat, jako že se nic nestalo.Víme,
že to tak není, ale za hádku to nestojí.

1.

Nejsme jasnovidci. Naše neschopnost íst vaše myšlenky není d kazem toho, že nás nezajímáte.

1.

Pivo je pro nás stejn vzrušující jako pro vás kabelky.

1.

Máme vytvarovaná t la! Kulatá je také tvar.

kujeme, že jste si to p

etly. Víme, že dnes mnozí z nás budou spát v obýváku na gau i, ale to

nevadí. Bereme to jako undr.

