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Vztahy
Sex s milencem oživil moje manželství
Možná jsem divná. Možná to není v pořádku. Pravda ale je, že
můj milenecký vztah vnesl do skomírajícího manželství úplně
nový rozměr.
Můj muž nebyl nikdy žádný sexuální borec, vášně s ním nijak
zvlášť necloumaly, byl však něžný a pozorný. Mám ho i po
dvaceti letech manželství ráda, svorně vychováváme dva
rozjívené huberťáky, máme společné zájmy a přátele.
Ale společnou postel jsme už dlouho měli – doslova a do
písmene – opravdu na spaní. Nijak zvlášť jsem se tím
netrápila, občas jsem si udělala radost sama. Jenže pak jsem
poznala Petra. V zaměstnání, jak už to se vztahy často bývá.
Erotika z něj přímo vyzařovala, a myslím, že jsem nebyla sama,
komu se při setkání s ním rozezněly v těle poplašné zvonečky.
Elektrické výboje mezi mnou a Petrem dostaly záhy šanci během
třídenní výjezdní porady. Stali se z nás milenci, vášniví a
nenasytní, největším překvapením je ovšem fakt, že o lásku
nejde, a ani jednoho z nás nenapadlo bořit manželství.
Petr ve mně probudil žár, o kterém jsem neměla ani tušení! A
světe div se, po milování s Petrem jsem se domů vracela nejen
uspokojená, ale znovu roztoužená!
Převzala jsem milostnou iniciativu na svém domácím poli a
manžel nevycházel z údivu, kde se ve mně vzala ta divoká
sexuální energie.
Brzy se mi podařilo probudit v něm touhu, ale i při milování
s manželem myslím na strůjce toho všeho, na Petra. Co bych
dělala, kdybych Petra neměla? Co budu dělat, až tahle epizoda
skončí? Jednou přece skončit musí, je-li založena pouze na
sexu. Taky bych těžce nesla, kdyby to prasklo, můj muž mi věří
a myslím, že ho nikdy nenapadlo, že bych mu mohla být nevěrná.
Často přemýšlím o tom, že by bylo opravdu nejlepší tu
erotickou romanci s Petrem co nejdřív ukončit. Třeba tak, že
změním zaměstnání.
Mám výčitky svědomí, že pár hodin po sexu s Petrem se vášnivě
miluju s manželem. V životě by mě nenapadlo, že se mi něco
takového může přihodit! Nikdy jsem nepovažovala nevěru za něco
běžného, nad čím se dá přimhouřit oko. Ale je můj vztah
s Petrem nevěra, když ho nemiluju a doma bych ho mít nechtěla?
Vždyť díky Petrovi se probudilo moje mdlé a nudné manželství,
tedy pokud jde o sex. Manžel září spokojeností a říká mi, že
rozkvétám každým dnem. I známí se podivují nad tím, jak
spokojeně teď vypadáme a že nám to spolu sluší.
Kdyby se manžel a moji blízcí dozvěděli pravdu…
Magda
Zaznamenala Dagmar Morenová

Názor psychologa
Vážená paní, obávám se, že to byl pouhý překlep, přesto mi představa společné výchovy dvou
rozjívených huberťáků připadá bezesporu zajímavá. Kdy si jen vzpomenu, jak nás dokázal štvát
jeden huberťák po paní tchyni, jemuž se zalíbilo v naší šatní skříni…!
Celý Váš poměrně radostný povzdech může být obhajobou ženské bigamie. Snad už přímo ze
zákona by žena měla mít nárok na dva partnery – jednoho na plození dětí (silný, zdravý, spíše
dominantní sexuální predátor) a druhého na jejich výchovu (solidní muž, mající přístup ke
zdrojům tak, že je s to rodinu dobře uživit). Na seznamovacím trhu se opravdu jen vzácně
objevují slevové akce „Dva v jednom“.
Mohlo by se zdát, že při pečlivé konspiraci u podobných vztahů nic zlého nehrozí. Leč zdání
mnohdy klame. Nejsme vždy zcela imunní vůči rizikům zamilování, nějaká indiskréce se snadno
vloudí, možná bychom se divili, kdybychom věděli kolik žen je s to utéci od rodiny za hlasem
kvalitního orgasmu. Potřebujete-li vzrušení, sežeňte si někde nevybuchlou munici a ověřujte si,
jak vysokou teplotu snese. Je to počínání taktéž vzrušující, jen méně rizikové.
PhDr. Petr Šmolka

