Φάζσκα κε stripper ζε γλσζηό Strip Club ηεο Αζήλαο /
Σπγγξνύ – by MPua Nitro

Bachelor party.. είκαζηε ζην Ρνκέν θαη γακώ ην θέξαην, δελ ηελ παιεύσ κε ηα ειιεληθά.. πάκε 6 ην
πξσί ζε γλσζηό ζηξηπ θιακπ ζηε πγγξνύ γηαηί έηζη πξέπεη λα θιείλεη έλα ζσζηό κπάηζεινξ..
Πεξλνύζαλ δηάθνξεο ζηξίπεξο από κπξνζηά κνπ, θαζόληνπζαλ πάλσ κνπ, κνπ ςπζίξηδαλ γηα ρνξό θαη
έιεγα ηελ ίδηα καιαθία.. κέρξη πνπ ε ηέηαξηε ηζίκπεζε. Μπζηθό πιάζκα.. ιαηίλα, ΗΒ11, piercing ζηελ
θνηιηά θαη ηαηνύ ζηελ θνηιηά θαη ζηελ πιάηε.. ζπιηθόλε ζην ζηήζνο θαη 1.85 κε ηαθνύληα πήγαηλε 2
κέηξα, επηπρώο θαζόκνπλ! (κε κπιε γξάκκαηα νη παξαηεξήζεηο κνπ)
ΗΒ11: Πάκε γηα ρνξό;
Δ: Γηαηί λα πάσ γηα ρνξό καδί ζνπ όηαλ κπνξώ λα έρσ όζνπο ρνξνύο ζέισ ζπίηη κνπ;.... ε θνπέια κνπ
θάλεη ηελ ίδηα δνπιεηά κε ζέλα...
Τν πην βαζηθό όηαλ κηιάσ κε ζηξίπεξ, είλαη λα ηεο πεξάζσ ην κήλπκα όηη είρα ή έρσ ζρέζε κε
θάπνηα πνπ θάλεη αθξηβώο ηελ ίδηα δνπιεηά. Θέισ λα θαηαιάβεη όηη μέξσ ηελ ςπρνινγία ηεο, μέξσ
ηε δνπιεηά ηεο, μέξσ γηαηί θάλεη ην θαζεηί πνπ θάλεη.
Σζηκπάεη!!... νη πξνεγνύκελεο αλάζεκα θαη αλ άθνπζαλ πνπ ηνπο είπα ην ίδην, απιά από ηα
ζπκθξαδόκελα θαηάιαβαλ όηη δε ζέισ ρνξό θαη έθπγαλ! Κάζεηαη δίπια κνπ.. πάεη λα πηάζεη έλα πξνπ
πνπ έρσ ζην ιαηκό, δώξν ελόο θίινπ κνπ... θαη ηεο ιέσ: Μελ αθνπκπαο ηίπνηα πάλσ κνπ, κνπ γακάο
ην Φελγθ νύη!! Γειάεη
Τν ζέκα κε κηα ζηξίπεξ είλαη ζπλέρεηα λα ηεο δείρλεηο όηη δελ ελδηαθέξεζαη κε απηά πνπ ηεο ιεο..
θαη επνπδελί λα κελ ηεο επηηξέπεηο λα ζε αθνπκπάεη.. όηαλ ζε ρατδεύεη κία ζηξίπεξ, πνηέ δελ είλαη
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. Τν θάλεη πάληα γηα λα έξζεη πην θνληά ζην πνξηνθόιη ζνπ.
ΗΒ11: Γε ζνπ αξέζσ;.. (shit test.. ζέιεη λα απαληήζσ λαη γηα λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη ηεο «ηόηε γηαηί
κνπ κηιάο έηζη?» ή «πάκε γηα ρνξό ηόηε..»)

Δ: ε παξαθαιώ πεο κνπ πόηε ζα βγνύλε νη όκνξθεο ζηξίπεξ;.. κνπ είπαλ όηη άββαην βξάδπ είλαη
πνιύ θαιά εδώ (ελλνείηαη όηη ρακνγεινύζα θαη θαηλόηαλ όηη ηελ πείξαδα ή όηη ηελ πξνθαινύζα
ιεθηηθά.. δελ ην έιεγα κε θαθία!)
HB11: (αθάζεθηε.. παξά ηα neg) αθνύ έρεηο θνπέια ζηξίπεξ, εδώ ηη ήξζεο λα θάλεηο;
Δ: Ο παηδηθόο κνπ θίινο (θαη ηνλ δείρλσ) θάλεη bachelor party, παληξεύεηαη. (γεληθα θαιό είλαη αλ
πεγαίλεηο ζε ζηξηπ θιακπ κε ζθνπό λα ξίμεηο ζηξίπεξ ρσξίο λα ηελ πιεξώζεηο, λα ππάξρεη ιόγνο
πνπ βξίζθεζαη εθεί, λα κελ ππνζέζεη ε ζηξίπεξ όηη είζαη εθεί ζαλ πειάηεο θαη όηη ην θάλεηο απηό
ζπρλά, γηαηί έηζη ζα ζε δεη ζίγνπξα σο πειάηε.. όπσο θαη αλ πιεξώζεηο γηα ρνξό ή πνηό. Τν
bachelor είλαη έλαο πνιύ θαιόο ιόγνο γηα λα βξίζθεζαη εθεί!!)
ΗΒ11: Γελ έρεηο μαλάξζεη εδώ δειαδή;
Δ: Άξρηζεο ηηο εξσηήζεηο κε ηε ζεηξά ε;.. ηώξα ζα κνπ πηάζεηο ην κπνύηη ελώ ζα παο λα κνπ πεηο γηα ηε
δνπιεηά ζνπ.. 2 ρξόληα ηα έρσ κε ζηξίπεξ, μέξσ ηε δνπιεηά ζνπ θαιύηεξα θαη από ό,ηη ηελ μέξεηο εζύ!
(θαη όπσο ηεο ην έιεγα ην ρέξη ηεο ήηαλ 3 εθαηνζηά θαη 3 δεπηεξόιεπηα από ην κπνύηη κνπ, είρα
ηύρε εδώ αιιά ΟΚ.. θαη πάιη ηεο πεξλάσ όηη μέξσ πνιύ θαιά ηη θάλεη θαη όηη απηό πνπ θάλεη δελ
έρεη θακηά επηξξνή πάλσ κνπ)
Μνπ ζπζηήλεηαη.. Κνηηάεη ηα ΣΑΣΣΟΟ κνπ, δεηάεη λα ηεο πσ γηα απηά.. ζην αξηζηεξό κνπ κπξάηζν
κε ξσηάεη ηη γξάθεη.. ηεο ιέσ: "Η Μαξία είλαη ραδό" (ηελ ιέλε Μαξία κνπ είπε αθνύ πξώηα κνπ
ζπζηήζεθε κε άιιν όλνκα, ηεο ιέσ όρη ην stage name ζνπ, ην αιεζηλό!) Μεηά ηεο εμεγώ ηη γξάθεη θαη
ηεο άξεζε (ε ηύρε επλνεί ηνπο ηνικεξνύο).
Anyway.. κε ρατδεύεη ζην ιαηκό, ζπλερίδεη λα κνπ κηιάεη θαη ηεο ιέσ όηη όηαλ κηιάεη θνπληέηαη ε κύηε
ηεο.. θξηθάξεη!!... Με μαλαρατδεύεη.. (ζπλερίδσ λα ηελ πεηξάδσ, λα ηελ πξνθαιώ ιεθηηθά ελώ ε ίδηα
δελ επηρεηξεί λα κνπ πξνηείλεη ρνξό ή λα ηελ θεξάζσ πνηό. Τν κόλν πνπ θάλεη είλα λα πξνζπαζεί λα
πάξεη δείθηε ελδηαθέξνληνο από εκέλα. Τν όηη δελ αληηδξώ θαζόινπ πξνβιεπόκελα, ηελ έρεη
βξαρπθπθιώζεη θαη ηεο έρεη μππλήζεη ηε καηαηνδνμία πνπ έρνπλ όιεο νη γπλαίθεο. Απιά ζέιεη λα κε
θάλεη λα ηελ γνπζηάξσ... αιιά εγώ ζπλερίδσ..)
Δ: Ξέξεηο γηαηί εκείο νη δύν δε ζα θάλνπκε θαζόινπ θαιή παξέα;
ΗΒ11: Γηαηί;
Δ: Γε δέρεζαη ηηο καιαθίεο κνπ.. δε δέρνκαη ηηο δηθέο ζνπ.. είκαζηε θαη νη δύν επίκνλνη θαη αλ θάλακε
πνιιή παξέα ζα έπεθηε πνιύ μύιν!! Μόλν ζην ζεμ ζα ηα βξίζθακε αλ θαη δελ είκαη ζίγνπξνο νύηε γηα
απηό ηώξα πνπ ζε μαλαθνηηάσ.. νύηε πξέπεη λα θηιάο θαιά..(θαη ηελ θνηηάσ ζαλ λα ηελ ηεζηάξσ θαη
ζαλ λα αλαξσηηέκαη αλ είλαη μελέξσηε ζην θξεβάηη, ζηα θηιηά, ζε όια!!.. απηό ήηαλ έρεη παξαδνζεί..
θαηαιαβαίλεη όηη δε καζάσ, όηη δε ζα γίλσ πειάηεο, θαη όιε ε ζπκπεξηθνξά κνπ ηελ έρεη εμηηάξεη..
γηα άιιε κηα θνξά ηεο δείρλσ όηη δελ έρσ εληππσζηαζηεί θαζόινπ από ηελ ππέξνρε νκνξθηά ηεο
θαη όηη δελ ηελ ζεσξώ νύηε girlfriend material, νύηε θάπνηα κε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα αζρνινύκαη )
Σα παίξλεη ιίγν.. κε θνηηάεη θαη κε θηιάεη #$^#$^%$@@%
Makeout (θάζσκα).. 5 ιεπηά. Λίγν κπιακπια θαη πάιη makeout.. νύηε έλα επξώ δε ράιαζα!..
Γελ έδηε θηλεηό.. δελ ήζειε λα θύγνπκε καδί. Απόηη θαηάιαβα είρε γθόκελν αιιά ηεο είρα πεη όηη θη
εγώ είκαη ζε ζρέζε νπόηε κπνξεί λα ηελ επεξέαζε θαη απηό.. Φνβεξή εκπεηξία πάλησο.
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