
AVALDUS VEETMAKS ÕHTUT VÄLJAS SÕPRADEGA

Ma taotlen luba lahkuda ajutiselt oma elu kõrgeima võimukandja juurest järgnevaks ajaperioodiks:

Kuup.: Lahkumise aeg:                Naasmise aeg: 
     MITTE ületada

Kui  nõusolek  peaks  antama,  vannun  ma  alandlikult,  et  külastan  ainult  allpool  märgitud  kohti 
märgitud aegadel. Ma nõustun lahti ütlema teistele naistele külgelöömisest ja nendega flirtimisest. 
Ma  ei  tohi  isegi  rääkida  teise  naisterahvaga,  välja  arvatud  siis,  kui  seda  pole  allpool  kirjas 
selgesõnaliselt lubatud. Ma ei lülita välja oma mobiiltelefoni peale 2 pinti, ega võta sisse üle lubatud 
koguse  alkoholi  ilma  eelnevalt  taksot  kutsumata  JA  Sulle  helistamata  verbaalse  noomituse 
saamiseks lubatava alkoholikoguse kohta. Ma olen teadlik, et isegi kui on antud luba välja minna, 
säilitab mu tüdruksõber/pruut/abikaasa õiguse olla minu peale tige järgneval  nädalal  ilma ühegi 
kehtiva põhjuseta.

Lubatud alkoholi kogus (ühikud): Õlu   Vein    Konjakid Kokku

Külastatavad kohad:

Naisterahvad, kellega on lubatud
vestelda:

TÄHTIS  –  STRIPTIISITARI  KLAUSEL:  Kooskõlas  üleval  kontaktiks  lubatud 
naisterahvastega, ma luban hoiduda lähenemast striptiisitarile või eksootilisele tantsijale 
vähem kui kolmsada viis (305) meetrit.  Selle striptiisitari klausli  rikkumine on aluseks 
suhte kohesele lõpetamisele.

Ma tunnistan oma positsiooni elus. Ma tean kelle jalas on püksid meie suhtes ja ma nõustun, et see 
pole mina. Ma luban alluda Sinu reeglitele ja piirangutele. Ma mõistan, et see läheb mulle maksma 
terve  varanduse  šokolaadi  ja  lillede  näol.  Sa  säilitad  õiguse  endale  saada  ja  kasutada  minu 
krediitkaarte  millal  iganes  Sa  seda  soovid.  Siinkohal  ma  luban,  et  viin  Su  Robbie  Williamsi 
kontserdile, kui ma ei peaks lubatud ajaks koju naasma. Teel koju ei nori ma ühegi võõraga tüli, ega 
alusta põhjalikku vestlust mainitud olendiga. Peale koju naasmist luban ma mitte urineerida kusagile 
mujale kui  toaletti.  Lisaks hoidun ma Sind üles äratamast, puhumast oma jälki  hingeõhku Sulle 
näkku ja üritamast sugutamisest nagu (purjus) küülik.

Ma kinnitan, et minu parima teadmise juures (mida mul pole pooltki nii palju kui mu  PAREMAL 
poolel) on eelnev informatsioon õige.

Allkiri – poisssõber/peigmees/abikaasa:

Palve on: RAHULDATUD MITTE

See otsus pole läbiräägitav. Kui lubatud, lõika ära loariba allpool ja kanna kogu aeg kaasas. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luba minu poisssõbrale/peigmehele/abikaasale olla eemal järgnevaks ajaperioodiks:

Kuup.: Lahkumise aeg:    Saabumise aeg:

Allkiri – tüdruksõber/pruut/abikaasa:

Poisssõbra/peigmehe/abikaasa nimi:

Koht: Kellast: Kellani:
Koht: Kellast: Kellani:
Koht: Kellast: Kellani:


