Kobieta na bezludnej wyspie

No i mam za swoje !  Idiotka ! Zachciało mi się teleturnieju. A jaka radość była, gdy wygrałam tę wycieczkę...Pół wsi piło dwa dni,bo taka dla nas promocja... Aha...promocja! Mój Benek to się o mało nie wściekł, jak zobaczył ile wydałam na nowe ciuchy. Wrzeszczał, że on ma w... no...gdzie ma taką nagrodę, do której musi dopłacać. Mój biedny Benek! Teraz pewnie rozpacza. Nieee, nie po mnie... że tyle kasy poszło na dno!.

Mnie to najbardziej żal tej turkusowej z cekinami, była taka seksy...! Specjalnie do niej smażyłam się w solarium. Nooo, teraz mam opalanie za darmo! Mam  „egzotyczną wycieczkę luksusowym statkiem”!!! To trzeba mieć mojego pecha! Bo żeby ta krypa zatonęła chociaż w dzień. Ale nie!  Nad ranem ! No i wylądowałam  w piżamie i  bez makijażu. Dobrze, że zdążyłam złapać kosmetyczkę. Tipsy popłynęły, ale mam chociaż tusz, pomadkę i lakier do paz... o kurcze!!!..a zmywacz???! 
Ale, czym ja się martwię !
Jak się ocknęłam, to pomyślałam, że mnie wyrzuciło na jakieś wysypisko...same pudła, walizy, skrzynie, kontenery..A co luzem pływało i leżało na  brzegu! Ale jak się rozejrzałam, pomyślałam : No, kobieto, ale trafiłaś. Bezludna wyspa?! Ludzi to może tu i nie ma, ale zaopatrzenie...hipermarket i lumpeks w jednym! Ciuchy z najwyższej półki, same Diory, Chanele, Versace!  I to nie chińskie podróbki, nie, oryginały!  Ale i tak  niektórych bym w życiu nie założyła. Po prostu wiocha!  No, taka biała z koronki...Zośka ma podobne firanki w kuchni!

A żarełko to nie z naszego statku.Nam takich cudów nie dawali. I dobrze! Na naklejkach jakieś paskudztwa...żaby, kraby,homary, kalmary...no i oczywiście  kawior!!! Nie wiem, co ludzie widzą w tym kawiorze? Jak pomyślę,że to rybie jaja...Fuj!!!  Zjadłabym coś dobrego...hamburgera...kurczaka z KFC, albo..o! frytki z keczupem!  Próbowałam złowić jakąś rybę, nawet  pływałam  nago. Ale na cycki nie biorą. Mój Benek to owszem...to znaczy on wie jak łowić. Dla facetów to podobno nic trudnego. Słyszałam, jak mówił do kumpla, że tego nie trzeba umieć, odkręca się, nalewa i już. Pewnie, tylko co się odkręca  i gdzie nalewa? Do jeziora?!
 Ten mój Benek...teraz by się przydał....tak w ogóle...w nocy....w nocy to się tylko myszy boję! Strasznie tupią i nawet jak lew zaryczy, to nie uciekają
.Najwięcej to tutaj jest małp. Trochę podobne do nas. A jakie bezwstydne! Szkoda, że mój Benek tego nie widzi, to lepsze niż te jego pornole! A'propos...Od kilku dni ktoś się we mnie wgapia z krzaków. To na pewno facet. Szkoda, że okulary przepadły, przyjrzałabym się lepiej. Pomachałam do niego, ale uciekł. Musi być kawał chłopa, bo jak wiał, to aż dudniło.
Myślę sobie: już ja cię wywabię! Rozebrałam się i leżę na piasku, że niby śpię. Wiedziałam, że nie wytrzyma! Wylazł! Ale nie podchodzi, tylko się gapi. Oho, myślę rybka bierze! Przekręciłam się na brzuch, no bo tak wygodniej patrzeć....Zrobił parę kroków i znów stanął jak słup. Bez tych okularów słabo widzę, tyle że zarośnięty jakiś, zaniedbany czy co?
Trochę się powierciłam, że niby śni mi się coś miłego...a on już przy mnie!  Az się zerwałam!  Przyjrzałam się lepiej...o matko i córko!   toż to goryl!!! 
I tak gapimy się na siebie. On nic tylko sapie, a ja myślę sobie: Może to i lepiej. Mój Benek to przy tych małpach taki... nieruchawy, a z takim gorylem to może  i pogadasz jak z człowiekiem? Bo z Benkiem to się nie da. Wtedy to je przysypiam, a potem to on zaraz chrapie... Prawda, że taki zarost, to już przesada, ale w tych klamotach na pewno znajdę wosk do depilacji.                                                                                                                                  
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