
 

 

Ho! Ho! Ho! 

Mój drogi [imię faceta], 

Minęło sporo czasu odkąd ostatnio zaglądałem do Ciebie. Ale muszę Ci zdradzić (w 

tajemnicy oczywiście), że bliska Ci osoba wysłała specjalną prośbę, aby moje Elfy wzięły Cię 

pod lupę. 

No, mój drogi. Raport jest dość szczegółowy - dużo fotek, zapisy rozmów telefonicznych i 

takie tam. Nie myśl, że Cię inwigilujemy. Broń Boże, powiedzmy, że była to delikatna 

ingerencja w Twoją prywatność:) 

Generalnie nie jest tak źle, ale bez kilku rózg się w tym roku nie obejdzie. 

Od czego by tu zacząć?.. Acha! Zacznijmy może od tego, że te skarpetki – co to tak lubisz 

rzucać w każdym miejscu (pomijając kosz na bieliznę), naprawdę nie boją się łazienki i 

uwierz mi na słowo - traumy z tego tytułu mieć nie będą. A i pamiętaj - najlepszy prezent dla 

kobiety to taki, który wcześniej zaakceptuje:) Nowa, bezprzewodowa myszka do laptopa nie 

koniecznie musi ją ucieszyć. Prezentu szukaj raczej w dobrym sklepie z bielizną, może 

biżuteria, a może wypad do SPA "Na cały weekend" Tylko pamiętaj - nie podejmuj decyzji 

bez wybranki! To podstawa udanego związku (i Twojego spokoju:)). 

Cóż by tu jeszcze Ci doradzić?? Aaa, meczyki. Tak, tak wiem, ze jesteś fanem piłki, ale nie 

koniecznie musisz robić kibica z Twojej ukochanej. Może tak wypad do kumpli na piwko, a 

ona będzie miała czas na oglądanie kolejnego odcinka "Sekrety chirurgii" Dr. Szczyta? 

Przecież możesz jej to subtelnie zaproponować. Dbając przy tym o jej komfort psychiczny, a 

przede wszystkim co? Znowu ONA będzie decydować! Pamiętaj, szczęśliwa kobieta to 

spokój dla Ciebie:) Znam to z autopsji. 

No i nie czekaj aż ta sterta naczyń sama się zmyje. Potraktuj to zadaniowo. Są naczynia. To 

myjemy! I co z tego wyniknie? Kolejne chwile spokoju! Tak, tak, pewne "rzeczy" są 

bezcenne. 

Ale hola, hola. Wiem, możesz czuć się pokrzywdzony tym wytykaniem. Żeby nie było. Elfy 

odnotowały u Ciebie też dobre uczynki. Jest w Tobie ten grzeczny chłopiec, oj jest:) I za to 

należy Ci się pochwała, jak najbardziej. Nie martw się kolego. Prezent na pewno otrzymasz:) 

Zadbam o to. I nie tylko ja. Jest przecież ktoś, bardzo Ci bliski, kto na pewno tego 

dopilnuje!:) 

Na tą chwilę, życzę Ci [imię faceta] Wesołych Świąt i do następnego razu! 

Mikołaj 

 


