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Dotyczy: walentynkowej oferty dla zwierząt

Szanowni Państwo
Z wielkim zainteresowaniem
zapoznałam się z Waszą ofertą artykułów dla
zwierząt. Moje zainteresowanie jest tym
większe, Ŝe mój Jerzy, mimo Ŝe ukończył
Technikum Geodezyjne i zalicza się do ludzi
kulturalnych (on sam się zalicza, bo ja nie
mogę tego o nim powiedzieć)... no więc
Jerzy zachowuje się właśnie jak zwierzak.
Mam tu akurat na myśli nie tylko zachowanie przy stole czy klepanie
po pupie moich koleŜanek, ale równieŜ zwierzęcą wprost namiętność
w sprawach intymnych.
Czasami nawet do niego mówię „mój ty zwierzaku” a on wtedy
warczy i rzuca się na mnie z tym swoim kutasikiem, który jest po prostu
śmieszny, bo mojej koleŜanki Marian, to dopiero ma kutasik, ale jak się
nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc udaję, Ŝe jestem zadowolona
i mam ten MARAZM, czy jakoś tak! A tej mojej koleŜanki Marian ma inne
wady – na przykład mówi „poszłem” i „wyłanczam” i ma babę na boku
a Jerzy twierdzi, Ŝe nie ma.
W Waszym katalogu artykułów dla zwierząt znalazłam świetne
majtki M01. Domyślam się, Ŝe majtki te są przeznaczone dla psa, Ŝeby mu
podnosić ogonek, temu psu, ale być moŜe moŜna je załoŜyć tył na przód
i wtedy podniosłyby Jerzemu ten jego śmieszny kutasik a on zyskałby
bardzo w moich oczach a do tego koleŜanki z pracy by mi bardzo
zazdrościły? JuŜ go widzę, tego Jerzego, oczyma wyobraźni... Swietnie
wygląda!!! Za ten widok jestem gotowa zapłacić wymagane 21,99 złotych.
Proszę o informację, czy majtki M01 moŜna załoŜyć tył na przód oraz
czy zmieści się w nie męŜczyzna, mający 176 centymetrów (wzrostu
niestety) i 92 centymetry w pasie oraz czy mój Jerzy będzie wyglądał
w tych majtkach dokładnie tak, jak przedstawiono to na fotografii
w katalogu.
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