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Plno mužů zajímá, co vlastně ženy na mužích nejvíce přitahuje. Kolem této otázky existuje šílená
spousta dohadů. Většinou zcela mylných. Když totiž muže požádáte aby vám řekli co si myslí že
ženy milují na mužích, dostane se vám většinou následující odpovědi:
** peníze
** svaly
** velký penis

Typická chlapská úvaha. Ale kde jsou city, něha, láska?

Rozhovor
Ale abych tu jako muž nemluvil o ženských touhách, tak jsem v práci odchytil jednu dívku a trošku ji
vyzpovídal.
Qark: Ahoj, můžu tě chvilku vyrušit?
Dívka: Jasně, co potřebuješ?
Qark: Zajímalo by mě, co vás děvčata na mužích nejvíce přitahuje.
Dívka: Chtíč.
Dívka: To byl fór.
Dívka: Těžko říct.
Qark: No ale co vás holky na chlapovi tak bere, že to chcete právě s ním? Je pěknej, bohatej, má
drahý auto, má ho velkýho?
Dívka: Na každým něco jinýho.
Dívka: Ale ani jedno z toho co říkáš mě "nezajímá".
Qark: Takže spíš škaredej chudák v trabantu, kterej ho má malýho?
Dívka: To taky asi nee.
Qark: No podle něčeho vybírat musíš, tak mě zajímají ta kritéria.
Dívka: Asi je v tom chemie.
Dívka: Musí to mezi náma zajiskřit, jinak mi je ukradenej.
Dívka: A pak je na řadě povaha.
Qark: Tak povídej, jakej by měl být?
Dívka: Hodnej - ale ne moc.
Dívka: Pozornej.
Qark: Ale ne moc.
Dívka: Šikovnej - klidně moc.
Qark: Jako na domácí práce?
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Dívka: Jojo to je "vono". (červená se)
Qark: A ty řeci jako inteligentní, se smyslem pro humor, nebo s pěkným pevným zadkem - to tě
nezajímá?
Qark: To holky přece často říkají.
Dívka: Hlavně ten humor!!!
Dívka: Musí pochopit moje fórečky, jinak to bude skřípat.
Qark: To je samozrejmý, souhlasím.
Dívka: A pevnej zadeček...
Qark: Už jsme konečně u toho, jen pokračuj.
Dívka: mmm ... to by nebylo špatný... mmm ... taková pěkná prdelka ... mmm ... to joooo!
Dívka: Ale zase ne moc, aby se po ní neotáčely jiný holky.
Dívka: A co se týče penez, tak nejlepší je taková střední cesta.
Qark: Miliardář, ale ne moc?
Dívka: (smích) Hlavně aby to nebyl flákač!
Dívka: Taky nejsem žádná Paris Hilton.
Dívka: ...ještě nějaký otázky...?
Qark: To mi stačí, moc děkuji za rozhovor.

Shrnutí
Takže když si to sesumírujem, tak ideální chlap je středně hodnej, pozornej, maximálně šikovnej
zajištěnej muž s pevným zadkem. Hlavní důraz je ovšem na ten pěknej zadek, tak hurá do
posilovny, ať ho máte pevnej jako kámen (ten zadek samozřejmě).
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