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Sedím si tak v práci u počítače, když dovnitř vejde moje pěkná šéfová. Je to šikovná, štíhlá
blondýnka. V ruce drží tašku napěchovanou bagetama. Moje chlapské oko ohodnotí její postavu.
Pozdravíme se, šéfka se ke mně otočí zády, čupne si a vkládá bagetky do ledničky. Při čupnutí se jí
vzadu trošku shnou rifle a poodhalí se její pevný zadeček. Olíznu si své prudce vysychající rty a
pohled mi sklouzne na její kalhotky. Tři tenké černé šnůrky spojuje vzadu malý průhledný
trojúhelníček. Moje JÁ bojuje s představou, že ji popadnu a pak se s ní vášnivě miluji na ledničce
plné jídla. Když v tom si toho všimnu - z trojůhelníčku na kalhotkách vyčuhuje bílá cedulka s pokyny
pro správné praní.
Celá erotická chvíle je naprosto zdevastovaná a rozcupovaná na kousky. Srdce se mi zase
uklidňuje, šéfka vstává. Cedulka se shrnuje do kalhotek, kalhotky do riflí a rifle se zase přetahují
přes pevný zadeček.
Nechápu proč ten malý lísteček bílé látky, potištěný informacemi o způsobu praní, musí hyzdit každý
kousek oblečení. Přijde mi desně neerotický. Já ho vždy odpárám, protože u triček mě kouše za
krkem a u trenek se mi mazlivě vtírá mezi půlky. Přiznávám, že to chce trošku snahy lísteček
odpárat tak, aby po něm nezůstala žádná stopa. Ale snaha se vyplatí. Trička ani košile mi potom
nedrápají krk a spodní prádlo si se mi nenutí do míst, kam nepatří.
Většina děvčat si tam ovšem ty lístečky nechává. Cedulky jim potom vykujují z kalhot, kalhotek a
obtažených triček. Ničí jejich erotické kouzlo a tak i nádherně oblečená dáma vypadá směšně s
povytaženou ceduličkou za krkem. Děvčata, vemte do ruky malé nůžtičky a párejte a párejte!

Epilog
Doma mám pár kalhotek, které mi moje bývalé strkaly ještě teplé a vlhké do kapsy, abych na ně
vzpomínal, až nebudu s nimi... Některé jsou vážně skvostné a byly určitě drahé. Vynikající jemný
materiál, perfektní tvar.. a všechny mají v zadu cedulku.
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