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Motto:
Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží
knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji,
pokud bude mít svou vlastní literaturu!
Karel Čapek
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Úvod
Kdo si už dnes vžpomene, o čem psal rodíčí se bulvar po
„Sametove revoluči“? Čo tehdy lide hltali jako novinky po čtyričeti
letečh, kdy četli krimi žpravy ž malyčh sloupečku na konči novin, a
nyní – velke fotky na první strane k tomu jmena obetí a i nečhutne
podrobnosti trestnyčh činu. To byla ale žmena. Ale hlavne, čo noviny
psaly, musela byt preči pravda!
Kdo tyto žakonitosti ryčhle počhopil, mohl využívat noviny a tím
i verejne mínení ve svuj prospečh, a tudíž byl už polovičním vítežem
ve vsem, čo delal.
Neskutečnym žpusobem jste mohli ovlivnovat pres verejne
mínení poličii, statní žastupitelství, ale hlavne soudy ve svuj
prospečh. I žakony se podle tvaru paragrafu (§) žačaly ohybat na tu
stranu, kde bylo na misče vah víče „žlata“ a společenske prestiže
obvineneho i jeho advokata.
V knihačh s kriminalní žapletkou je hrdinou vetsinou
investigativní novinar nebo detektiv. Tato kniha „sveho
hrdinu“ nema, snad jen hlavní postavu deje, ktera jako milionar
žneužije sve bohatství a společenske postavení k uskutečnení svyčh
erotičkyčh snu na jedne strane a „deravyčh žakonu“, se kterymi umí
moč dobre pračovat spičkoví advokati, na strane druhe.
Predvede čtenari, žda je možne spačhat „dokonaly žločin“, a
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navíč si splnit svuj učhylny sen, když ma k dispožiči skoro
neomežene finanční prostredky, žnalosti, inteligenči a čas promyslet
a pripravit si každy svuj dalsí krok. Ničit stopy a ovlivnovat svedky,
kterí by jej mohli usvedčit.
Je jen na čtenari a jeho soudu, žda nasledujíčí príbeh žaradí
meži ty, čo se mohly, či nemohly odehrat ve skutečnosti v nasí žemi,
nebo dokonče ve vasem meste či sousedství? Rožhodne nema byt
kniha navodem pro ty bohate a močne jak žakon obejít, protože oni
už mají davno jine, spolehlivejsí čestičky. Hežky čtenarsky žažitek.
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1/ Nemohu za to, ale od mládí se mi líbí jen
„lolitky“
Čím žačít? Snad tím, že jsem nikdy nedorostl vyskou sve postavy
ani prumeru svyčh spolužaku a dost jsem trpel jejičh sikanou. Mou
jedinou reakčí bylo, že jsem žačal čhodit do juda a pak se snažil se
strídavymi vysledky čelit utokum svyčh spolužaku.
Ale milosrdny čas mne prenesl na strední skolu, kde sikana
skončila. Jen jednou jsem žažil posmečh spolužaku, a to ve
společnyčh sprčhačh. Samožrejme vsičhni kluči si navžajem
hodnotili postavy i sva mužství a tehdy jsem poprve žjistil, že to, čo
mi čhybí na vysče me postavy, mi asi bude čhybet i na velikosti
meho mužství.
Od te čhvíle jsem žjistil, že se tato žprava rožnesla i meži nase
spolužačky, ktere mne žačaly jeste okateji prehlížet. Kupodivu mi to
moč nevadilo a ja jako uvedomely člen SSM (Sočialističky svaž
mladeže) jsem se prihlasil jako pionyrsky vedoučí pubertalníčh detí
ž osmyčh a devatyčh tríd, ktere nikdo nečhtel. Tehdy jsem žačal čítit
svou touhu po mladyčh dívenkačh. No, pokud to byla učhylka,
rožhodne jsem jí netrpel sam. Proste, líbila se mi mlada devčata, ale
ja meži nimi hledal dívky s tvarí dítete, ale postavou dospívajíčí
dívky, či mlade ženy, čhlapečka tela devčat mi nič neríkala. Hledal
jsem proste dívenky s detskou tvarí, detskym možkem a snad
i nažory, ale s ženskym telíčkem, a to se mi žačalo darit.
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Devčata ž meho oddílu, kde jičh byla prevaha, ke mne vžhlížela
jako ke svemu guru. Proč? Protože jsem byl uplne jiny nežli vsičhni
mí predčhudči i kolegove ž jinyčh oddílu. Čhodil jsem s nimi do kina,
ježdili jsme na vylety do Prahy, kde jsme sli v žime do kryteho
plavečkeho baženu, a porad jsem pro ty sve lolitky vymyslel nove a
nove naplne sčhužek, a tím jsem jim mnohdy nahražoval autoritu
čhybejíčíčh otču v jejičh prevažne neuplnyčh rodinačh. Už tehdy
jsem meži dívkami čítil roždíly. Ty ž bohatsíčh rodin v lete jely
s rodiči k mori a ty ž čhudsíčh rodin ježdily na tri tydny na
pionyrsky tabor.
Tehdy jsem počhopil, že musím hledat sve objekty hlavne meži
dívkami ž čhudyčh a neuplnyčh rodin. Dokonče jsem u nekteryčh
dívek, ktere se mi nejvíč líbily, žaplatil čast jejičh poukažu, aby
vubeč mohly na tabor jet, jako že se jedna o dotači ž ustredí SSM.
Pak se mi ža to na tabore vetsinou dívky odvdečily k me plne
spokojenosti. Vetsina ž ničh vyrustala bež otče v neuplne rodine a
mely sklony k „oidipovskemu“ komplexu.
Ano, ta jejičh absolutní žavislost na dospelem muži a duvera
k nemu bylo to, čo mne k nim tak pritahovalo. Pak už jen stačila
tročha alkoholu, treba levne víno s tročhou tvrdeho alkoholu
žamaskovane džusem, a byly moje. Tehdy jsem počhopil, že nejedna
ž dívek ma dokonče žkusenosti se svym nevlastním otčem či
prítelem sve matky.
Rad jsem je učil líbaní a pritom jsem si pohraval s jejičh
spičatymi naderky, pokud byly mladsí patnačti let. Na to jsem byl
opatrny, abyčh nežasel dal. Až když oslavily patnačtiny, odvažil jsem
se na žbytek jejičh tela. Jejičh žavislost na mužskem elementu,
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v tomto prípade na mne, byla slastna. Ja jsem byl vrčholne sťastny,
i když byly mnohdy pri samotne souloži tak opile, že mne ani moč
nevnímaly. Tehdy se stavalo, že se mi s plačem sverovaly, jak je
jejičh otčímove osahavají, sprčhují se s nimi a matky delají, jako že
nič nevedí. Na koneč žpovedi vždy žažnelo: „Kdyby byl alespon tak
jemny a nežny, jako jsi ty, když mne myjes pri společnem
sprčhovaní. Ale on se na to vetsinou opije a mačka mi nadra a
žadeček, až na ničh mam modriny.“
O mem dalsím studiu bylo rožhodnuto predem, ano, sel jsem na
pedagogičkou fakultu, abyčh byl tem mym lolitkam blížko čely život.
Ve sve prači s mladeží jsem pokračoval i pri studiu až na požiči
„hlavase“, čož žnamenalo hlavní vedoučí pionyrskeho tabora.
Tam jsem žjistil, že praktikantky splnují vek nad patnačt let,
čhtejí si privydelat, jsou ža učast na tabore vdečne a take si čhtejí
nečo užít. To se ukažalo pri společnem sprčhovaní vedoučíčh tabora
a praktikantek. Nektere si nečhaly umyt jen žada a nektere i poprsí,
tak moč byly už žvedave na život dospelyčh.
Ty žvedavejsí a odvažnejsí vetsinou na noč končily jako první
v mem stanu, kde jsem spal sam, čož vsičhni vedeli. Stačilo dat
praktikantče noční hlídku a už byla v mem stanu až do rana. Jeste
mi dekovala, že se nemusí bat venku a v noči, ale muže hlídku
stravit u mne v teple postylče.
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Tise tolerovaly moje žvedave ruče na svem tele i polibky
doprovažene alkoholem na žahratí maskovanym nejakym džusem
nebo kofolou. Pak už to slo ryčhle a dotyčna byla moje už že stračhu
ž prožražení, ktereho se vetsina dívek bala víče jak myčh sexualníčh
praktik.

Ze žačatku jsem si dívky evidoval spolu s jejičh fotkou, ale bylo
jičh časem tolik, že jsem s evidenčí prestal. Po ukončení studií na
Vysoke skole jsem na rok nastoupil na nahradní vojenskou službu
jako „absík“, ale i tam ža mnou vybrane praktikantky ježdily. No, a
tehdy jsem počhopil, že dívenky s ženskymi tely se nelíbí jen mne,
ale žavidí mi je skoro vsičhni ostatní. Po vojne jsem nastoupil jako
učitel na učiliste s internatem plnym dívek, a to byl teprve pro mne
erotičky raj.

10

K tomu jsem u kamarada na satelitu videl porad italske televiže
„Tuti-fruti“ a skoro každou noč se mi ždalo o krasnyčh Italkačh
s tvaremi myčh studentek.
Ve skole jsem musel postupovat s daleko vetsí opatrností, ale
žískal jsem nečekane nove spojenče, kterí mi mou snahu žnačne
ulehčovali. Byly to matky myčh žakyn, kterym doma dčery
vypravely o svobodnem panu učiteli s vlastním bytem, kteremu se
moč líbí, no a maminky vžaly v mnoha prípadečh vse do vlastníčh
rukou a pračovaly v muj prospečh.
Nestačil jsem se divit, jak to bylo mnohdy snadne, když
maminky sve dčery postrčily, aby jim vysneneho „manžílka“ pro
jejičh dčeru nevyfoukla nejaka jina. Jediny problem byl v tom, že
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dívky vetsinou moč ryčhle dospely v obličeji a jejičh ženske rysy
obličeje mne prestaly vžrusovat.
Byl jsem porad jako „loveč na lovečke stežče“. V tom
neskutečnem množství jsem hledal ty s nejkrasnejsím telíčkem a
detskou tvaričkou. Občas jsem naražil na vrstevníky dívek, kterí
mne čhteli predbehnout, a tehdy jsem musel dívkam vysvetlovat, že
temto klukum jde jen o jedno, pak je nečhají byt a o vsem se navíč
počhlubí kamaradum. No, a když ani to nepomohlo, prispečhala
dívčina maminka, ktera mi ji vetsinou sama prihrala prímo do meho
bytu a do me postylky.
Byly to krasne časy, na ktere čely život rad vžpomínam, i na
spoustu čhyb, ktere jsem jako nežkuseny žbytečne udelal. Dokonče
jedna maminka byla tak sikovna a její dčera mela ve svyčh čtrnačti
letečh tak krasne ženskou postavu korunovanou líbežnym
obličejem deseti, dvanačtilete dívenky, že jsem podlehl a pomiloval
se s ní. Milovaní s ní bylo tak učhvatne a její maminka mi ji pod
ružnymi žaminkami tak často posílala do meho bytu, že jsem se až
po usi žamiloval. No a jednou, to už jí bylo sestnačt, jsem nemel
kondom a jako omameny se s ní pomiloval až do konče.
Nasledovala gravidita, uspečhana svatba se sedmnačtiletou a
bohužel dočasny koneč myčh lovečkyčh vyprav. Jesteže existuje
institut rožvodoveho soudu. Čo nejryčhleji po porodu jsem se s ní
rožvedl, jeste jí nebylo dvačet. A o to víče jsem si žačal važit
žnovunabyte svobody. I pres alimenty, ktere jsem mesíčne platil.
Ten počit uplne žavislosti mlade dívky na mne mne fasčinoval.
Její uplna podríženost a poslusnost bylo to, čo jsem ke svemu
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sexualnímu životu potreboval. Ty ž mlaďounkyčh dívek, ktere mne
žbožnovaly jako sveho prvního muže v živote, nemajíče v rodine
mužsky vžor a žkusenosti první lasky, vydržely v me prížni nejdele.
Nejvíče mne vžrusovalo, když dotyčna nemela žadny vlastní nažor a
jen se slepe rídila každym mym slovem, slepe mi verila a plnila bež
žavahaní každe me praní, ať bylo jakekoli.
Dodnes čítím to čhvení jejičh tel, když jsem po ničh prejíždel
svyma hladovyma rukama, poždeji rty a nakoneč i jažykem. Z kolika
dívek ja jsem udelal ženy a jako jejičh první laska a mileneč se
nesmažatelne žapsal do jejičh pameti. No proste, byl jsem ve svem
malem svete slavny, a to nemluvím o dívkačh, ktere k žískaní sveho
vyučního listu potrebovaly moji pomoč.
Vžpomínam si na Libusku, ktera utekla ž intru se svym o rok
starsím klukem a tyden žili „jako manžele“ v nejake čhate. Když se jí
kluk nabažil, tak ji ž čhaty vyhodil a ona se s plačem vratila na
internat. Byla ve svem nestestí tak rožtomila, když ji devčata poslala
rovnou ža mnou, že jsem jí musel pomoči.
Když mi plakala ve sborovne na rameni a prosila mne o pomoč a
radu, tak se mi jí samožrejme žželelo. No a když mi ža pomoč slíbila
vse, čo si budu jen prat, tak jsem nežavahal. Ročník ždarne ukončila,
tyden absenče jsem jí omluvil a v dobe praždnin se mnou jela na
tyden na dovolenou do male čhatky na Mačhači. Tam jsme
vystupovali jako oteč s dčerou pres den, ale v noči ž nas byli
samožrejme milenči.
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To už mi žačínaly rídnout vlasy, a i presto, že jsem sportoval, čas
žadržet neslo a ja viditelne starnul. Občas jsem se setkaval
s odmítnutím či prímo s odporem dívek k mym navrhum. Musel
jsem vybrane dívenky žačít vydírat na žaklade jejičh čhyb a me
nasledne pomoči, abyčh u ničh uspel. Pravidelne jsem používal
alkohol maskovany džusem a jako poslední pomoč prasky na spaní.
Do toho prisel rok 1989 a velke žmeny ve společnosti. V te dobe
jsem nejvíč spolupračoval s plačenou funkčionarkou SSM
(Sočialističky svaž mladeže) Jitkou, o kterou jsem se víče jak rok
pokousel, ale marne. Nyní prisla ža mnou čela vydesena , protože
čítila, že nova doba její místo bržy smete ž jeviste dejin jako žčela
nepotrebne.
Mela tak krasny detsky obličej doplneny učhvatnym poprsím.
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Proto ji take pred tremi roky po maturite na toto místo vubeč prijali.
Bylo mi jasne, že si toto vyborne plačene místo musela
„žasloužit“ s nejedním sefem SSM v jeho naručí. Sam jsem byl na
nekolika skoleníčh SSM, ktere mi spís pripadaly jako jeden
nekončíčí mejdan, kde nove a hlavne krasne svažačky sly meži
funkčionari SSM ž ruky do ruky.
Ani ja jsem nestal stranou tečhto hratek a tam jsem poprve videl
Jitku svlečenou a ihned jsem se žamiloval do jejíčh učhvatnyčh
nader. Bohužel si ji na pokoj odvadel nejaky sef SSM, na ktereho
jsem svym postavením ani vžhledem nemel.
Presto jsem sel ža svym čílem jako pes ža stopou. Nyní jsem
žačal čítit, že možna prisla moje životní sanče. Proč? Začal jsem po
letečh žase uvažovat o tom, že byčh mohl žačít s nekym žít, nebo se
dokonče oženit? K tomu mi pripadala Jitka jako vubeč nejvhodnejsí,
i když meži nami byl vekovy roždíl víč jak patnačt let. V normalní
situači by o mne ani nežavadila pohledem, ale brala mne aspon jako
kamarada a my jsme v te čhvíli nežili v normalní dobe, ale v dobe
prevratnyčh žmen. Každy samožvany vudče s plačkou OF (Občanske
forum) si mohl delat, čo čhtel.
Ja jsem nestal stranou a snažil jsem si žajistit budoučí postavení
na nasem učilisti pres sve členství v OF. Ihned jsem vystoupil ž SSM
i KSČ a vžpomnel jsem si na svou babičku, ktere kdysi patrila jedna
ž nejvetsíčh vil v nasem meste. V padesatyčh letečh ji vystehovali a
nyní v ní bydlí čtyri rodiny nejakyčh komunističkyčh funkčionaru.
No, a to byla moje sanče.
Ihned, jak se žačalo mluvit o restitučíčh a vysly první žakony,
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požadal jsem jmenem sve babičky o navračení vily a požemku, na
kterem stala, do jejího vlastničtví. Nas restituční narok byl kupodivu
vyrížen jako jeden ž prvníčh. Najal jsem si mladeho absolventa
pravničke fakulty a on hned žačal pračovat na vystehovaní rodin
ž nasí žrestituovane vily.

Babička mela neskutečnou radost, a tak jí nevadilo, když jsem
k ní do garsoniery formalne Jitku prihlasil, abyčhom o garsonku
neprisli, pokud by se babička prestehovala. Byla to hektička doba,
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ktera prala pripravenym, a ja pripraveny byl.
Čhapal jsem, že v nove dobe potrebuji k naplnení svyčh
spečifičkyčh sexualníčh potreb ekonomičkou moč, ktera se mi nyní
nabížela. Pro jistotu jsme s babičkou sepsali na notarství i její
poslední vuli, abyčh mel jistotu do budoučna, a plnou moč, abyčh ji
mohl žastupovat.
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2/ Restituce a stavební úpravy podzemí vily už
podle mých plánů
S mladym pravníkem, ktereho jsem si platil, jsem mel sťastnou
ruku. Zasel na mestsky vybor KSČ, aby pro čtyri rodiny svyčh
funkčionaru uryčhlene sehnali byty, než je žačne vlačet tiskem
majitel žrestituovane vily. Neveril jsem vlastním očím, ale ono to
žabralo a do mesíče byla vila praždna, takovy meli komuniste stračh
ž tisku a nasledne verejne ostudy.
Druhym krokem bylo vyporadaní meho bratra ž dedičkyčh
naroku. Ano, mel jsem starsího bratra, ktery byl už v te dobe važne
nemočny. Muj pravník žajistil odhad čeny vily ža sočialističke čeny,
ale poplatky a opravy vily již ža kapitalističke čeny. Vse doplnil
podmínkou nasí babičky, že vilu nikdy neprodame, jinak
prestaneme byt její spoluvlastníči. Když jsem bratra s čísly sežnamil
a žaroven mu navrhl, že jej vyplatím rožumnou finanční častkou
ihned, souhlasil.
Pak jsme vilu se souhlasem babičky, abyčhom nemuseli
v budoučnu platit dedičkou dan, prevedli na me jako jedineho
vlastníka. Poslední, čo jsem na radu pravníka udelal, bylo žaložení
advokatní kančelare. Pote si advokatní kančelar ža žaruku uvedene
vily pujčila od banky první miliony. Z teto častky jsem vyplatil
bratra, žahajil opravu vily a žačal na radu pravníka skupovat
restituční naroky od prevažne staryčh dedečku a babiček. Ti, když
uvideli ve sve ruče balíčky bankovek, podepsali pravníkovi vse, čo
18

potreboval, protože se s požemky již pred lety rožloučili. On
mežitím prijal dva sve kolegy a na moji prosbu i Jitku jako
sekretarku. Tolik jejího vdeku hned první večer jsem nečekal, tak
jako ona asi nečekala, že mi jedna noč s ní stačit jako její vdek
rožhodne nebude.
Když jsem si vilu pročhažel s majitelem žbrusu nove stavební
firmy, žjistili jsme, že vila byla v pomerne slusnem stavu. Krom
fasady a opravy sklepu pribydou jen nejake príčky a nove sočialní
žarížení na každem patre vily. Nejvíče mne prekvapily rožsahle
sklepy pod vilou, ktere stavitel a majitel vily pred valkou pojal jako
protiletečky kryt. Zeležobetonove stropy a drevene obklady stropu,
sten i podlah pusobily spís jako dalsí byty jen bež oken.
Navrhl jsem tam nejake upravy podle svyčh planu, hlavne nove
sočialní žarížení a v koupelne a v ložničíčh jsem nečhal udelat
falesne steny s pruhlednymi žrčadly.
Pak prisel muj advokat s navrhem na žaložení bežpečnostní
agentury a privedl mi dva propustene príslusníky StB (Statní
bežpečnost). V duvere k nemu jsem souhlasil, protože jsem videl,
jak vydelal první milion na preprodanyčh žrestituovanyčh
požemčíčh. Pravníči dostavali 10 % ž vydelanyčh penež a do trí let
ž ničh byli milionari. Ja jim to uprímne pral, už jen proto, že mne
vydelali desetkrat tolik, nežli sami dostali. Poprve jsem počhopil že:
„Peníže delají peníže.“
Na požemkovem katastru už nase lidi žnali snad i podle
krestníčh jmen. Zajímali jsme se o užemní plany občí a tam, kde se
planovala vystavba, silniče či prumyslove žony, jsme skupovali
19

požemky. Jen ža pomoči mojí firmy mohly vžniknout mnohe nove
sježdovky v horskyčh letovisčíčh na mnou skoupenyčh požemčíčh.
Take jsem pomohl postavit desítky a snad i stovky rodinnyčh domku
a na každem požemku jsem mel svuj žisk. Ale to moč predbíham.
Vraťme se k okamžiku, kdy jsme ukončili generalní opravu vily. V te
dobe jsem banče vratil pujčku a pohrbil svou babičku a bohužel
i bratra.
V čele nasí vilove čtvrti se skoro ž osmdesati pročent vymenili
majitele domu a vilek. Nastoupila nova generače podnikatelu,
politiku a restituentu. No, a ja první, čo jsem udelal, bylo jejičh
požvaní na sežnamovačí večírek pro ne i pro jejičh deti od čtrnačti
do čtyriadvačeti let. V podžemí nasí vilky jsme udelali pohodlne
posežení pro mladež, s diskotekou a efektním osvetlením a žnamym
diskžokejem. Za pruhlednymi žrčadly byly videokamery a vsude po
čele vile byly mikrofony. Pro hosty bylo vyhraženo krom sklepní
diskoteky jen první patro vily stylove žarížene jako ž první
republiky, kde byla i velka novinka, bohaty raut.
V prížemí byli vsičhni nasi žamestnanči bežpečností agentury
u odposlečhu v užavrenyčh místnostečh, aby mohli žískat čo nejvíče
informačí. Hosty se mnou vítala Jitka, jako ma prítelkyne, a Oskar,
jako muj společník a vedoučí advokatní kančelare. Každy host
obdržel maly darek pro pana i damu a hlavne nase vižitky na
advokatní kančelar i bežpečností agenturu.
Poždeji jsem vsečhny privítal a požval je k rautu. Nas fotograf se
činil a delal vsem fotky solo i se mnou, abyčhom si na každeho
mohli žaložit svažek. U dverí byl tač plny vižitek nasičh hostu, a tak
jsme žačínali pronikat meži vladnoučí spičky v nasem meste. Množí
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ž hostu videli tak bohaty raut poprve v živote, podle toho se take
čhovali, a tím neskutečne bavili žbytek prítomnyčh.
Meži mlade jsem se ani nedostal, jen jsem byl udiven jejičh
počtem. Jiste si nekterí vžali i sve kamarady. Jen jedna tvar mne
učhvatila a v tu čhvíli jsem si rekl: „Ta musí byt ma, i kdybyčh ji mel
žnasilnit.“
Vžpomnel jsem si na písničku ž nejakeho stareho českeho filmu,
kde Oldričh Novy opevuje oči tmavo hnede, ktere učarovaly i mne.
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3/ Seznamovací večírek pro sousedy a jejich
dospívající děti
Jmenovala se Zoja a její až detsky obličej s čokoladovyma očima
tak kontrastoval s její ženskou postavou, že jen podle kamaradu
jsem odhadl její vek tak kolem osmnačti let. Vse probehlo podle
myčh predstav a kolem druhe v noči čhlapči vyprovodili poslední
podrousene hosty.
Pak žačala podrobna analyža žískanyčh informačí. Kdo s kym a
proti komu. Čo manželske vžtahy, milenči a milenky a i finanční
situače nasičh hostu. To vse mne žajímalo a mí žamestnanči vse čele
tydny trídili a žanaseli do svažku požvanyčh osob.
Jen prítomna mladež byla kapitola sama pro sebe. Zamerne
jsem do podžemí pripravil dve ložniče s pruhlednymi žrčadly a to
same i do koupelny a mladí nežklamali. Meli jsme nahrane
dobrovolne soulože i mene dobrovolne a snad i dve skoro
žnasilnení. Jednu dívku starostovu synu musel podržet kamarad,
aby mohl soulož provest, a druhou dívku čhlapči tak opili, že
rožhodne k souloži dat souhlas nemohla.
Byl jsem žvedavy na „mou“ Zojinku, ale ta se na nahravkačh
ž ložnič neobjevila, ale žato v koupelne si prohlížela s kamaradkou
nove podprsenky a ja videl to, čo do te čhvíle skryval její svetr,
dokonale poprsí. Pak si devčata vžala pro legrači kraličí ouska a
delala prítomnyčh čhlapčum playgirls. To vsem na praní nafotil nas
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fotograf, a tak jsem mel první snímky me osudove lasky, na jejíž
žískaní budu muset vyvinout tolik usilí.
Ano, byl to opravdu „žajíček“, na ktereho jsem čekal a o kterem
jsem snil čely život. Jen jestli jsem jej nepotkal prílis požde? Ale o to
se musí postarat muj intelekt a hlavne moje tak žažračne nabyte
peníže. Zatím mne vsičhni lide v okolí jen obdivovali a možna, že je
jen otažkou času, kdy ža mnou prijdou její rodiče, či dokonče ona
sama, s žadostí o pomoč. To by se mi moč líbilo a možna, že tomu
budu moči nejak pomoči.
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