
6 
Kód:   VETY 

 
Vždycky   chceš   diskutovat,   ale   tak   mizerně   strukturuješ   svoje   argumenty,   že   to   nemá   hlavu 
ani   patu. 
Strašně   mě   štve,   že   se   u   nás   strýc   zdržuje   vždycky   tak   dlouho,   už   si   ho   domů   na 
prodloužený   víkend   nikdy   nepozvu. 
Nikdy   se   nevzdávej,   vždycky   je   ještě   nějaká   šance,   že   tě   čeká   výhra. 
Na   maškarním   plese   se   odehrála   pěkná   bitka,   ale   já   jen   stál   opodál   a   balil   holky   na   baru.  
Asi   každý   mluvíme   o   něčem   jiném… 
Já   si   v   týmu   připadám   vždycky   tak   nějak   navíc,   nejsem   vlastně   ani   k   ničemu   potřeba. 
Tvůj   problém   je,   že   když   ti   něco   vykládám,   tak   se   to   v   tvé   hlavě   ani   neohřeje. 
První   rande   proběhlo   báječně,   je   chytrá,   milá,   hodná   a   její   výstřih   poskytoval   krásný   výhled 
jako   bonus,   vše   je   jako   v   ráji! 
Daniela   chce   ovládat   tisíc   dovedností,   ale   pak   ani   jednu   neumí   pořádně. 
Ledasjaká   maminka   by   se   pro   svoje   děti   rozkrájela.  
A   víš,   co   mě   na   tobě   štve?   Že   děláš   ostatním   věci,   které   tobě   samotnému   vadí. 
Ačkoli   jsem   hned   ze   startu   uhrál   valáta,   nakonec   jsem   prohrál   i   kalhoty. 
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