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1. Nylon, podvazky a kancelář  
 

Jsem mrcha. Vím to. A jsem na to pyšná. Jsem kozatá, blonďatá a 

pánové jsou ze mě vedle. Jsem navíc chytrá a vypracovala jsem se 

na manažerku firmy. A tím spíš pánům ještě zatopím pod kotlem, 

aby šíleli. Vím, co chtějí. Jsou to všichni fetišisti, a když si ženská 

navlékne punčochy a nechá krajíček vykukovat pod sukní, mají 

myšlenky jen na sex. Každé ráno kráčím po chodbě a klapu těmi 

nejhlučnějšími podpatky, co Prada vyrobila, aby všichni věděli, že 

jdu já. 

V tu ránu se nepracuje a vedou se debaty o tom, co mám dnes asi 

na sobě. Za mnou mrak parfému s feromony, který se v nevětrané 

chodbě drží tak dlouho, že když ti trubci jdou na WC, v tu ránu jim 

stojí a oni se nemůžou ani vychcat. 

S každým z nich si ji bez okolků můžu vytřít a oni mi budou líbat 

ruce. Často toho využívám, sem tam je nechám si vrznout, ale oni 

jsou hned hotoví. I pár nadějných frajírků, co by většinu bab 

zmrdali do bez vědomí, jsem si už omotala kolem prstu. Dokonce i 

má asistentka mě zbožňuje. Vím, že využívá mé drobné přízně a 

občas mi štípne nějakou věc jako relikvii a prodává to. Posledně se 

mi ztratila sponka do vlasů a zahlédla jsem ji na stole u údržbáře. 

Prohledala jsem jí stůl, a dokonce v něm měla mé kalhotky. 

Musela mi je vzít, když jsem si minulý týden v tom hicu odvětrala 
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svoji dokonalou prcinu. Nevadí mi to, těch 30 dolarů mám asi za 

minutu práce… 

Jednoho dne dorazil můj nový investiční partner. Hochu, ty 

vypadáš dobře, asi si na tobě smlsnu, pomyslela jsem si. Zašel ke 

mně do kanceláře a já zamkla dveře, ať nás nikdo neruší. Ten bídák 

se mě vůbec nebál… tak tebe zkrotím, hřebečku. 

Jmenoval se Lukáš a jeho přímý a sebevědomý pohled mi bral 

dech. Při pomyšlení, jaké sebevědomí bude mít v sexu, jsem vlhla. 

Chvíli jsme projednávali detaily spolupráce a já se ho zeptala: „A jak 

si stojíte?“ 

„Stabilita dokonalá, energie nadprůměrná, ambice vysoké, jako 

partneři jen vyděláme.“ 

Houpal se na židli. Já mu ji podkopla a on se rázem ocitl na 

zádech. Klekla jsem mu na ruce a posadila se na jeho krk a hruď tak, 

že nemohl nic dělat. Nad sebou měl moji pipinu a pohled zespoda 

ho jistě trochu překvapil… Trošku bez citu jsem přejela píčou po 

jeho hlavě, pak jsem se nadzvedla a před jeho zraky si ji hezky hbitě 

vyprstovala. Ležel na podlaze a zíral na mě jak kdejaký puberťák. 

Chytnu ho za kravatu a přitáhnu ke své píči: „Teď mi ji pěkně 

vylížeš, partnere, jinak žádná spolupráce nebude, rozuměl jsi mi?“ 

Lukáš nám u toho zrudl a začal lapat po dechu, asi jsem tu kravatu 

moc utáhla a on se dusil. Povolím malinko a pičkou mu pomůžu: 

„Liž,“ podotknu a on vystrčí jazýček a objíždí mi s ním pomalu 

prcinku. Houpu se vkleče a on mi ji líže až k zadečku. Je šikovný a já 

z ničeho nic sednu a on má mou mokrou prcku celou na tváři. 
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Hemžím s prdelkou tam a zpátky a vyloženě ho týrám svou 

píčou, aby na ni nadosmrti nezapomněl. 

Sotva dýchá a je zpocený jak to prase. Roztrhnu halenku a 

podprsenkou obmotám jeho tvář a trochu mu s tím lízáním mé 

kundy pomůžu. Přitahuji ho a jeho hlava kmitá jak balon, tam a 

zpátky. Udýchaný už nemůže, ale já můžu a nemám dost! Seskočím 

z něj a na kancelářském stole dám nohy od sebe a z kabelky 

vytahuji svého gelového čuráka, navedu si ho do prcinky a pomalu 

ale jistě u toho začnu vydávat hlasité zvuky. 

Lukáš se zvedne a jde mi na pomoc. Do úst mi vsune čuráka, 

abych tak neřvala, a já mu ho kouřím pěkně z boku celičkého v 

ústech. Je pěkně naběhlý a dost v něm hučí. Tak to mám ráda, saji 

mu i kulky a on mě hladí po hlavě a vříská po chvíli se mnou. Má 

kunda už je pěkně protáhlá a můj zadeček by taky rád do těla. 

Otočím se a opřu se o stůl a pobídnu Lukáše, aby si posloužil. 

Rozevře mi půlky a jazýčkem análek objede a přitom mi ručně drtí 

poštěváček, že se můžu z toho na místě udělat. Jen co si poslouží a 

ochutná můj zadeček, nasměruje tam ptáka a šuká mě jak sbíječka.  

Kozy mi pleskají o stůl a má píča tak úžasně mlaská, že se z něj 

udělám podruhé. Prdelka pěkně vycvičená nemá stále dost a on do 

ní zasune mého gelového kamaráda a šuká mi přitom píču. Jako by 

věděl, že takhle to miluji! Hezky dva v sobě se o sebe otírají, přes tu 

tenkou stěnu, a já konečně pořádně po dlouhé době šukám jak 

smyslů zbavená. Za dveřmi snad všichni zaměstnanci poslouchají, 

jak si tam hezky mrdáme, a to mě vybízí k tomu, abych Lukáše 

pořádně ojela, když už má výdrž jak ten kůň. 

Změníme polohu a on ležící na stole čeká, až nasednu. Do zadku 

si zarazím umělého a píčou naskočím na jeho ptáka a jedu pěkně 
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hustě jak na závodech. Lukáš mě chytne za boky a přiráží 

umělákem, kterého mi po chvíli ze zadku vytáhne a zaplní mi s ním 

ústa. Hezky mi s ním dělá chutě před očima a já mu ukazuji jako 

správná děvka, jak se kouří čurák, akorát že ten byl umělý.  

Pícháme, až z nás teče. Několik poloh a několik výkřiků a já ho 

při jednom takovém nečekaném polechtám po zadečku a prstem 

zajedu do jeho dupky, moc se mu to líbí a on mi do mé strčí prsty 

rovnou tři. No tak co? Ocas už měla, prstíky jen polechtaly, podám 

mu teda umělého ptáka a říkám mu rázně: „Nešetři ji, je zlobivá.“ A 

on s ním brutálně zajel do mého zadečku a já se svíjela zezadu jak 

ten had. Ječela jsem a div si vlasy nevytrhala, jak to na mě přišlo 

potřetí… 

Semeno mi hodil frajer pěkně do hubičky a já ho jak v umyvadle 

propláchla - a ocas mohl jít čistý tam, kam patří, hezky do kalhot! 

„Tož ujednáno.“ Podali jsme si ruce, a když jsem otevřela dveře, 

nevěřila jsem vlastním očím, na chodbě snad mrdali všichni, kdo ve 

firmě robí. „No to je bordel,“ podotknu a praštím dveřmi. Ale 

mrdačka s Lukášem to byla dobrá… 
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2. Sraz po letech 
 

Na střední škole jsem dělala roztleskávačku, často na to období 

vzpomínám, když jsem jako mladá holka předcvičovala před 

zápasem s kamarádkami v kratičké sukýnce, která ladila k vršku. 

Uteklo pár let a já se vdala a žiji se svým manželem, naštěstí má 

nejlepší kamarádka z mládí bydlí o dva bloky dál, tak se setkáváme 

skoro denně. I u ní se mnohé změnilo, brzy po škole otěhotněla a 

porodila dceru, kterou jsem brala jako svou, a obě jsem je ráda 

viděla u nás. Tina žila sama s dcerou, nikdy neměla štěstí na chlapy. 

Jednou při sklence bílého vína nás napadlo udělat sraz nás 

roztleskávaček, dlouho jsme se nesešly, snad jen jednou, a to už je 

sedm let zpátky. Tina zajásala: „To by bylo super,“ pronesla 

nadšeně. 

Obvolala známé i neznámé, aby sehnala všechny holky, dala info 

všude a do roka se přihlásil slavný ročník 1997. Všechny 

kamarádky souhlasily a já mohla plánovat párty, na které 

zavzpomínáme na staré dobré časy. 

Nadešel den D a v 9 hodin ráno se začal pomalu ale jistě plnit 

náš dům i zahrada, děti, které přivedly teď už mámy, si hrály 

pospolu a my spokojeně klábosily, co se u jedné či druhé změnilo, 

novinek bylo stále dosti a den se zhoupl stejně jako hladina 

alkoholu v krvi. 
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Do toho Tina: „Holky, co tak zavolat nějakého šulina, který nás 

bude poslouchat na slovíčko?“ Gabriela uložila děti do připravených 

postýlek a sešla k holkám, které se usadily v obýváku, kde se dalo, 

bylo nás tam zhruba dvacet a těšily jsme se, až cinkne zvonek. 

Nemusely jsme čekat dlouho a submisivní otrok byl zde. Holky 

zíraly a slušně pozdravily a jedna na druhou mrkala a házela úsměv.  

„Já mám nápad!“ ozvala se Martina, která navrhla, aby každá 

napsala na kousek papíru své tajné přání, a zvolí se jedna, která 

bude přání číst a určí, na kom bude přání provedeno. Tož holky byly 

nadšené a hned se vrhly do úkolu. 

Submisivní otrok stál jak dřevo uprostřed místnosti a čekal na 

povel, lístky se složily a rozházely po stole. Tina vytáhla první přání 

a předčítala: „Chci, aby ses svlékl, olízl mi prsty a pohonil si ocas a 

říkal stále za sebou po dobu 10 minut ‚mám božské péro!‘“. 

Holky vybuchly smíchy a otrok odpověděl. „Dobře, paní,“ a 

svlékl ze sebe oblečení, olízl všech pět a začal rukou sjíždět své 

přirození a rázným hlasem stále opakoval: „Mám božské péro.“  

Uteklo 10 minut a četl se lístek číslo dvě: „Chci, abys mi lízal 

nohy.“ Daniella a Dana zvedly ruku: „Tady…uuuu.“ Otrok k Danielle 

přistoupil a sjel hlavou k nohám a lízal jí prstíky, chodidla tak 

něžně, že měla chuť si to tam s ním rozdat, ale tolik holek… řekla: 

„Stačí, jdu na hajzl,“ a odkráčela ukojit svou kundičku, neměla 

odvahu si to udělat před zraky kamarádek. 

A tak pěkně v koupelně vyhrnula sukni a udělala se sama. 

Mezitím se četlo přání další. „Chci tě plácat bičíkem a ty budeš na 

čtyřech jako pes a děkovat!“ Otrok v momentě na čtyřech, čekal na 
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svou ránu a po první prudší pronesl: „Děkuji.“ Míša ho mlátila jako 

psa, neměla slitování a otrok zuby nehty držel a ustál to. 

Čtvrté přání znělo: „Budeš ocasem bimbat Marii o ústa.“ Otrok 

vyhledal Marii a optal se: „Mohu?“  

A Marie jen hodila očkem: „Jistě, posluž si, frajere, ukaž mi, jakou 

sílu má ten tvůj kolík.“ A otrok vylezl na sedačku, kde seděla, a těsně 

u její hlavy jí začal svým pérem bimbat o líčka, v tom ho Gábi hladila 

po prdelce a chvílemi mu prstík zasouvala do zadečku. Tina ji 

bedlivě sledovala a ruku jí přiložila do klína, hladila ji. 

„Holky, beze mě???“ ozvalo se ve dveřích, jo přišla Daniella, 

trošku ukojená, ale stále toužila zažít v ten den víc, přisedla k Tině a 

všimla si ruky, která hladí Gábi, přidala i svou a bez váhání jí prstík 

vsunula pod kalhotky a šimrala v rozkroku. Gábině to dělalo dobře a 

uvolněně si lehla a nechala se hýčkat. Tina jí stáhla džíny a začala ji 

laskat na tříslech. Danča jí prstíkem vibrovala v kundičce. Ostatní 

holky zíraly a honila je mlsná. Marie už v tom momentě kouřila 

otrokovi jeho ztopořený úd a jednohlasně se shodly, že číst už se nic 

nebude, pěkně všechny stáhly kalhotky a otrok jim to bude muset 

udělat čímkoliv, pokud nebude stačit jeho péro. Tož holek dvacet, 

povzdechl si, vrazil ho Marii do kundičky, která jen mlaskla, chvíli ji 

píchal a druhou kamarádku prstoval, holky se už připravily, a než 

na ně přišla řada, pohrály si jedna s druhou, druhá se třetí jako 

zamlada. Mrdáníčko s otrokem trvalo až do rána a všechny dostaly, 

co chtěly… na takové setkání zas dlouho nezapomenou a co nevidět 

se sejdou zas. 
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3. Hele kotě, dnes mi stojí… 
 

Dlouho naši přemýšleli, co koupit babí na narozeniny, letos 60 

frajerka, drží se hustě a říkám matce: „Kup jí komp, bába bude mít 

vše po ruce, nemusí denně do trafiky pro noviny, i ty své seriály 

shlédne.“  

Matka zajásala. „Viktore, bingo, to je nápad, jdu se po něčem 

podívat,“ řekla a odkráčela někam ven. Bomba, zajásal jsem já a 

klikl chat sehnat si frajerku na Skype, která mi ukáže svou 

mrduchtivou kundičku. Jsem docela frajer, tak jsem nějaký nouzový 

stav neřešil, vždycky se nějaká kočička našla a já si mohl aspoň 

pohonit čuráka. Řeknu vám upřímně, v reálu ty holky jsou divné, 

řekneš: „Pojď si zapíchat,“ a ony dělají drahoty, na to nemám nervy. 

Čekám na víkend a na díze sjedu první buchtu, která se zamane. 

Jenže přes týden se to nedá, a tak neopovrhuji internetovým 

světem, který mi plní tužby a pokušení. Jenže šukání přes net je jak 

lízat zmrzlinu přes sklo, co si budeme povídat. 

Máti stále nikde, využívám příležitosti a zapínám Skype, hele 

kunda z minula je online, pousměji se a uskutečňuji video hovor, 

ježíšikriste, to je díra, jen tak zasunout, a ona je za sklem, neváhám, 

honím si ocas, kočka je nadšená a honí si myšku. „Uděláme se spolu, 

kotě,“ konstatuji a honím pořádně, nemůžu zklamat svou virtuální 

kamarádku… 
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Nádhera, stříkám, utřu papírovým ubrouskem a jdu něco 

zdlábnout. Co nevidět máma ve dveřích. „Viki, mám to!“ huláká už z 

předsíně, koukám… „Hm, dobrý vybavení, máti, to se ti povedlo, 

babka bude nadšená.“ 

Políbí mě. „Ty jsi hlavička, synku,“ a jde zabalit komp do 

příšerného balicího papíru. 

 „Ok, máti, jdu ven.“ 

„Jen běž a v devatenáct hodin je večeře.“ Jistě budu do té doby 

zpět a mizím z bytu, venku parádička, holky v krátkých sukýnkách a 

mě honí mlsná. Narazím na Káču, chvíli pokecáme a už mi ho kouří 

ve křoví, kam jsme zalezli. Hodná holka, mám ji rád, hodím jí to do 

úst a prchám, abych stihl večeři a matka neměla kecy. 

„Jak bylo, zlato?“ houkne z kuchyně, kde se rozlévá vůně guláše.  

„Fajn,“ odvětím a jdu si umýt ruce, kecy o žloutence typu B mě 

těžce dojebávají. Po večeři opět mrknu na vzkazy, odepíšu všem 

mrdkám a jdu spát, zítra máme náročnej den. Babička slaví 

narozeniny, ráno totálně rozhozen z hadrů, které mi máti 

připravila, zároveň s lekcí chování. Kráčím se převléct, kolem půl 

jedenácté vycházíme z domu. 

Babuška nás vřele vítá. „Viki, zlatíčko moje, ty jsi vyrostl.“ A div 

mě neumačká, neseru se a ihned jí gratuluji - bla, bla, bla, vše nej a 

pusu, z který se rozplývá blahem. Máti na mě vrhá pohled ve stylu… 

Ty debile, taky jsi jí mohl popřát až v obýváku, a ne na chodbě! Seru 

na to a usedám ke stolu, tlačím do sebe talíř za talířem, co jiného též 

dělat. Zábava tak leda pro důchodce a těžce držím hubu a krok a 

usmívám se na všechny strany. Hurá, babí rozbalila dárek a já se 
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nabízím, že ji zasvětím. Nadšeně usedá vedle mě a sleduje mě, co 

dělám, kde klikám, a musím podotknout na to, že slaví letos 60, 

myslí jí to výborně. „Šikula,“ odvětím, babí se na mě pousměje. 

„To ty jsi šikula, Viki,“ a opět se sklání, aby mě políbila. Setřu 

kapesníkem zbytky jejích slin, z kterých se mi zvedá kufr, matce 

nenápadně nadhazuji, že by bylo fajn už jít.  

Ta na mě: „Viktore, nemůžeš vydržet, nebo co!?“  

A do toho zasáhne bábi: „Tak ho nech, Alenko, je mladej, chce se 

bavit.“  

A já, se slovy díku směrem k bábi, balím, pakuji se z doupěte 

seniorů. Doma těžký klídek, sháním mrdku na Skype, mezitím mažu 

fotky a pokouším se dát novou aktuální. „Kurva, to je systém, do 

píče,“ nadávám a čekám, až ji schválí. 

Pípne mobil a hned nálada zpravená. „Máti je dostatečně sjetá a 

dnes nepřijde.“  

Pohoda a hledám reálný sex, bez fotky je to krize, holky se 

zdráhají. Už je kolem půlnoci a já mám chuť. Hele vzkaz: „Ahoj, 

děkuji za udělání, moc jsi mě potěšil.“  

Kurde, kdo to je, pomyslím si a hledám kundu skrze Skype ve 

vyhledávači, nikde nic a píšu: 

„Hele, kotě, dnes mi pořádně stojí, nechceš se na něj podívat?“ 

Obratem zpráva: „Ano.“ 

Výborně, jásám a diktuji krok za krůčkem, abych neznámou 

uvedl v obraz, po hodině vysvětlování dotyčná pochopila. Výborně, 
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už ji mám na Skype a ukazuji svého čuráka, kterého jsem pracně 

honil levačkou. „Zapni kameru, číčo, chci ji vidět.“ 

Zpráva, píše, to nesnáším, zase nějaká brzda. 

„JÁ ASI NEMÁM KAMERU, KDE TO JE?“ stálo ve vzkazu. Další 

hodina v píči s vysvětlováním, mezitím vedu i lechtivější rozhovor, 

kočka neví ani, kde jsou sluchátka, tak si připadám jak kretén. 

Kdyby sousedé poslouchali, tak se asi poserou smíchy. 

Pokračuji dál, chci vidět tu její číču a navádím ji, kde co asi může 

být. 

Už jsou skoro čtyři ráno. „Bomba, kočka objevila kameru a 

zapnula ji,“ zakřičel jsem a nebral ohled na sousedy. 

Pěkně jí vysvětluji, co bych rád, a neřeším sluchátka. Hlavně, že 

ji vidím. Sice do klína, ale to stačí: „Ukaž kundu,“ napíšu a 

podrobněji popisuji, co má dělat. „Wau, šikovná, už jede a prstí se,“ 

ocas se mi zvedá a já taky nezahálím, ukazuji jí, jak mám velkého… 

Zpráva: „Takového měl i můj nebožtík, ať je mu země lehká.“ 

Co to je kurva za dojebávku, spím či bdím, píšu: „Nerozumím?“ 

Opět to samé napsala a já jí píšu: „Hej, kundičko, ukaž se mi, 

nebo jsi zhulená?“ A v ten moment jsem se mohl posrat já. 

Babča si pohrála s kamerkou a já ji viděl živě. „Do píííííííííče,“ a 

tužka se dala do pohybu: „Teď se mi ukaž ty!“ 

To bylo na mě silný kafe, totálně v píči vypínám krám… 
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Ráno SMS: „Viki, srdíčko, přijeď, není mi dobře, díky, máma.“ 

Nevěděl jsem, co teď. Chvíli jsem váhal - mám, nemám, a nakonec 

jsem vyrazil. Ve dveřích bábi: „Viki, zlatíčko, ten comp je úžasnej.“  

Já nahodil výraz úplného tupce a vykoktal ze sebe: „J ...O, jo, jo,“ a 

babuška se rozpovídala, jak si četla celou noc, a já ji měl chuť v tu 

ránu střelit, že vím kterej žánr, ale ovládal jsem se. 

Popadl jsem matku a říkám: „Jdeme, není mi taky dobře.“ 

Babí nám zamávala a já chtěl blít. Doma jsem vyhodil všechny 

fotky, ještě nebyly schválené, a mrdal na to. 

Dodnes  ale nechápu, ví babča, před kým se prstila? 

Skype jsem už dlouho nezapnul, co kdyby byla online. 
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4. Marcelko, ty nenosíš kalhotky? 
 

Marcelka pracovala jako masérka v jednom salonu na okraji 

Prahy, zrovna byl pátek, čekala posledního klienta a těšila se, až jí 

padne a užije si víkend volna u vody. Pán měl zpoždění a Marcelka 

si mezitím prohlížela erotické časopisy, které ležely na stolečku, a 

poněkud se vzrušila, když v tom zvonek zazvonil a muž kolem 

pětatřiceti let vstoupil do místnosti, velice šarmantní… 

Povídá: „Dobrý den, nezlobte se, nebylo kde zaparkovat, tak jdu 

pozdě.“ Koukne na hodinky a lítostivě kouká na půvabnou 

blondýnku v bílé uniformě.  

„Marcelka, těší mě, to je v pořádku, to se občas stává,“ odvětí a 

vyzve muže, aby si odložil a položil se zády k ní na lehátko. Po celou 

dobu Marcelka bedlivě sledovala muže, který měl tělíčko 

vypracované a byl k sežrání, hned se jí hlavou mihly hříšné 

myšlenky, a jakmile se muž položil na lehátko, namazala si ručičky 

olejíčkem a zahájila masáž. Muž pokojně ležel a chvílemi zasténal 

jak při milování. Jak rozkošné, říkala si v duchu a pořádně přitlačila 

na bolavá záda, muž byl jak v euforii. 

„Slečno, mohu vám tykat? Já jsem Adam.“ A Marcelka byla 

potěšená, nabídku na tykání přijala, povídali si a ona stále v hlavičce 

erotické představy. Adam si také všiml časopisu plného erotiky a 

poprosil Marcelku, aby mu jeden podala, listoval a ona ho stále 
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masírovala, ale očkem sledovala každou stránku, kterou otáčel, u 

jedné se však zahleděl a povídá:  „Když ti zaplatím za jednu 

službičku, která nemá s masáží nic do činění, budeš ochotná?“  

Marcelka se pousmála a optala se: „O co máš zájem, Adame, 

konkrétně?“  

A Adam prstem naznačil:  „O toto!“ 

„Hm, hezký… tak mám začít?“ optala se a Adam kývl hlavou. 

Marcelka sjela ručičkou k jeho zadečku, kápla trochu víc olejíčku, 

prstem mu zadeček pomaličku a jemně prstovala…  

Adamovi se to líbilo, byl zcela uvolněný a začínal se vzrušovat, jí 

to také dělalo dobře, ale aby i její dírečku Adam prozkoumal, 

pobídla ho: „Já ti udělám zadeček, ale ty pro mě něco také musíš 

udělat,“ a dala nožky od sebe a jednu položila na lehátko, přímo nad 

hlavu Adama, který jí viděl až do kundičky. 

„Marcelko, ty nenosíš kalhotky?“ vyhrkl na ni a ona na něj:  

„Já chodím bez, nač se zdržovat!“ Adama to příjemně zaskočilo a 

rukou jí projížděl mezi stehny, dráždil prostředníčkem kolem dírky, 

která už pomaloučku tekla, a ona mu prstovala zadeček a lízala 

prdelku.  

Hezky si to tam dělali a Adam na ni: „Rád bych se na tebe díval, 

jak si ji prstuješ sama, mám to rád, jsem pozorovací typ!“ 

Marcelka si sedla na růžovou dečku a stáhla ze sebe uniformu, 

nožky dala od sebe, pořádně tu jednu nahoru, aby pan pozorovatel 

dobře viděl, a začala si ji ukájet prstíky sama. Po chvílí nadržená 

sténala snad na všechny strany, tváře měla růžové jak tu dečku pod 
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sebou, Adam to nevydržel v roli pozorovatele a vrazil jí svou 

pevnou kládu mezi prsa, přirážel směrem k ústům, aby si Marcelka 

olízla špičku čuráka. Po chvíli jí však celý penis vrazil do pusy a 

mrdal jí pusinku, její hlavu pevně držel, aby mu necukla. 

„Adame, vraz mi ho do díry, sakryš,“ hekla na něj, a jen co to 

dořekla, už cítila, jak penis proniká do její vlhké kundičky, jen to 

mlasklo. Mlaskalo to po celou dobu píchání, které oba velice 

vzrušovalo. Mačkal jí prsa a šukal dírečku, ona řvala, chvílemi i 

prsty zabořil do zadečku a vrtal s nimi. Marcelka se mohla posrat 

vzrušením, jeden orgasmus střídal druhý, Adam měl výdrž a velmi 

dlouho jí mrdal všechny dírky, že sotva popadala dech. Totálně 

vyřízená polkla všechno semeno, které jí nacákal do úst, a pipku 

skoro necítila, ani vyčůrat se nemohla, to byla šukačka, řekla si a 

těžce dýchala… 

Mezitím Adam vytáhl z peněženky 5 hadrů, a když vyšla z 

toalety, řekl: „Děkuji, Marcelko, jsi zlatá,“ a předal jí peníze, které si 

původně vůbec nechtěla vzít, ale nakonec si to rozmyslela, penízky 

stočila a pevně tiskla v ruce, rozloučila se s Adamem a těšila se na 

víkend, který spíše proleží v poloze příčné… 
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5. Mámo, vstávej, náš kluk mrdá! 
 

Tibor byl šikovný kluk, vzorný syn, ale ať dělal, co dělal, holku si 

najít nemohl, zkoušel vše přes inzeráty, chat, diskotéky, bary, ale 

vše bylo marné. 

Jak ve světě reálném, tak ve virtuálním světě měl na holky smůlu 

a žádná o něj nejevila zájem. Tibor z toho byl zoufalý a začal být 

časem mrzutý, zlobil se na všechny, ale hlavně sám na sebe. Všichni 

jeho kamarádi už píchali a on jen honil ocas nad péčkem, protože ho 

žádná nechtěla, člověk by to pochopil, kdyby ten kluk byl škaredý,  

ale Tibor byl náhodou fešák, oblékal se hezky a stylově, ani hloupý 

nebyl a doma si všichni lámali hlavu, co se s ním děje… 

„Snad ten náš kluk není buzerant!“ vyřkl otec nešťastně. 

Maminka často se Tibora dotazovala: „Nejsi teplej?“ A Tibor byl 

z toho všeho zoufalejší ještě víc než předtím, raději  trávil čas venku 

nežli doma, aby nemusel poslouchat blbé řeči, a domů se vracel 

pozdě a večer ve svém pokoji se mnohokrát zamykal, aby otec nebo 

matka nepřišli zas s nějakými stupidními dotazy.  

Jednoho dne se šel tatínek Tibora ožrat do baru, kde servírkám 

povyprávěl i o synovi, a všechny se tomu smály, otci v ten moment 

došlo, jak ten kluk asi trpí a chtěl mu pomoci.  Těsně před 
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zavíračkou se objevila v baru dívčina, přisedl k ní, objednal jí pití a 

využil příležitosti a povídá: „Dám ti litr, když odpaníš mého syna!“ 

Děvče čekalo, až z fotříka vypadne: Usměj se a podívej tam, tam 

je skrytá kamera! 

Jenže nic takového se nedělo! 

Fotřík děvče přemlouval a prosil, povyprávěl jí i o Tiborovi, ale 

ona se tvářila, jako by mu nevěřila ani slovo. 

Táta to nevydržel a vytáhl z peněženky dva tisíce a říká jí: „A teď 

půjdeš se mnou a budeš souložit s mým synem!“ 

Holka, jak viděla prachy, hned byla vlídnější a fotříka 

následovala, doma už netrpělivě čekala maminka a pukala vzteky a 

říkala si: „Kde ten ožrala zase vězí!?“ 

Tibor sledoval ve svém pokoji porno a na matčiny nářky 

nereagoval a pokoušel si vyhonit ocas, jenže nějak mu to nešlo, když 

seděla matka ve vedlejší místnosti. Nemohl se soustředit. 

Za chvíli dorazil domů fotr se slečnou v mini sukni, matku utišil 

v předsíni a říká: „To je slečna pro Tibora, drž hubu!“ 

 

*** 

 

Za moment slyším ťukání na dveře a fotr: „Otevři dveře, vedu ti 

návštěvu.“ 
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Já neměl chuť na žádnou návštěvu, přál jsem si vyhonit a jít spát, 

jenže fotr nedal pokoj a musel jsem ty dveře otevřít a při zatáhnutí 

za kliku jsem zíral jak opařený. 

„Tady ti vedu kamarádku…“ řekl a poposunul ji ke dveřím a s 

matkou odešli do ložnice, pozval jsem slečnu dál a lehl si do postele, 

ona se usadila na sedačku a zírali jsme na péčko, které jsem nestihl 

vypnout. Nevěděl jsem, co mám říct, a styděl se, ona také mlčela a 

sledovala televizi. Mně bylo tak trapně, optal jsem se, zda nechce 

něco k pití, a nechtěla, slyšel jsem za dveřmi, jak rodiče špiclují, aby 

věděli, co děláme. Za dvě hodiny šmírovaní vzdali a šli spát,  slečna 

si lehla ke mně, přitulila se a já se bez honění udělal.  

Ona si toho všimla, usmála se a řekla mi líbezným hláskem: „To 

se stává.“ 

Bylo mi tak trapně! Setřel jsem semeno kapesníkem, mezitím se 

ona svlékla a byla zcela nahá, mně se opět postavil a ona povídá: 

„Uděláš mi to ty, nebo to mám udělat já tobě?“ 

Zaradoval jsem se a přilehl k ní a pokoušel se dostat do její 

prcinky, ale nešlo to, musela mi pomoci ho zasunout. Když už byl v 

ní, přišlo to tak nějak samo a já přirážel a jí se to líbilo, začala sténat 

a v tom slyším, jak můj fotr zařval: „MÁMO, VSTÁVEJ, NÁŠ KLUK 

MRDÁ!!!“ 

A já si připadal jak největší debil, celý jsem zrudl a ona se ujala 

mého údu a laskala mi ho jazýčkem a mně po chvíli bylo líp, ale 

vydržet to nešlo a vše jsem jí pustil do úst. Trochu jsem znejistěl, 

protože jsem nevěděl, jak na to zareaguje, ale byla úžasná, usmívala 

se a polykala mé semeno, bylo to příjemné a až na mé rodiče, jsem 

si noc s neznámou slečnou užil a moc rád vzpomínám. Po souloži 
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slečna odešla a já se jí ani nezeptal na jméno, od toho dne jako by se 

karta obrátila, a já si věřil, zašukal i s jinýma, seznamoval se rychleji 

a už netrpěl krizí. 

Můj otec byl na mě hrdý a matka jak by smet, byli šťastní, že 

nejsem buzerant. 

Jen mě mrzelo, že ty dva litry si ta holka fakt vzala a nechala, 

toto mi táta říkat nemusel. 
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6. Místo pizzy raději zamrdat. Rozvoz mrdu 

24 hodin denně 
 

Aleš byl spokojený člověk, měl práci, která ho bavila  a  

naplňovala, doma přítelkyni, která ho velice milovala, a žil 

poklidným životem. Jenže často byl kvůli práci mimo domov a 

jednoho dne nezbývalo nic jiného než přespat v motelu. Zastavil na 

kraji cesty, ubytoval se v jednom motelu,  jenže už bylo docela 

pozdě. Aleš měl hlad, vše bylo zavřené a v motelu neprodávali ani 

Snickers. V tom vidí na stole  leták:  Pizzu rozvážíme 24 hodin 

denně. Dostal chuť a vytočil číslo na letáku a poprosil čtrnáctku. 

Paní byla velmi milá a slíbila, že do půl hodiny pizza dorazí, mezitím 

si Aleš pustil péčko, aby mu čekání na pizzu uteklo, jenže při 

sledování divoké mrdačky se vzrušil a rukou honil péro, když v tom 

zaklepala na dveře příjemná blondýnka v kloboučku. 

Otevřel dveře a jen hlavu vystrčil. „Dobrý večer, slečno, vy jste 

rychlá,“ odvětil a krapet se styděl. 

Holka jak lusk, trochu otrlá, vešla do pokoje bez optání, položila 

pizzu na stoleček a v tom si všimne péčka, pohlédne na Aleše a vidí, 

že mu péro stojí, pousměje se a poví směle: „Tak vy tady takhle 

zlobíte, jo? Taky bych ráda zlobila.“  
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Aleš je nadšen a odhodí stud a zcela zapomene, že je zadaný a 

doma na něj čeká přítelkyně, a vidí sebe už v její kundičce, nabídne: 

„Co si to rozdat, slečno, spojíme příjemné s užitečným?“  

Dívčina mrkne a Aleš už  k ní přistupuje a rukou zakrývá svůj 

stojící penis, ona mu ruku odsune a ujme se ho svou studenou 

ručičkou, trošku pohoní, Aleš ji přitáhne k sobě a svléká z ní 

oblečení, bradavky už jí stojí a její tělíčko se celé chvěje, těší na 

mrdačku… 

Usedne na bobek a nožky jí dá od sebe, ručkou jí roztáhne 

dírečku a olízne poštěváček. Děvče se uvolní a Aleš ji nabírá do 

náruče a pokládá na postel, tam jí jazýčkem prozkoumá kundičku a 

ona se svíjí a sladce sténá blahem… Připojí prstíky a ona prožívá 

jednu vlnu rozkoše za druhou, ještě aby ne, vždyť už tak dlouho 

nemrdala. 

Ručkama se mne na prsou a olizuje  si své bradavky, kam její 

mrštný  jazýček  dosáhne,  Aleše to hecuje k  ještě lepšímu výkonu a 

pořádně jí prstí i zadeček. Ona křičí a je celá vzrušená, touží Alešovi 

vykouřit ptáka a šáhne po něm, on si sedne a ona sklopí hlavičku k 

němu do klína, přitom jak ji prstuje, ona mu kouří krásně oholeného 

a tvrdého ptáka, sjíždí ho až po koule, poté ji svalí na postel a 

nemilosrdně jí ho vrazí do pičky, jen hekne: „Aaaach,“ a šuká ji.  Ona 

mu zarazí nehtíky pod kůži a sjíždí s nimi po celých zádech… „Au, to 

bolí!!!“ skoro zaúpí a dál vzdychá, těžce při tom dýchá  a ona jak v 

transu nehty ho škrábe skoro do krve a on ji nepřestává píchat. 

Když v tom dveře otevře pokojská, která nejspíš klepala, ale při 

hlasitém mrdání člověk lehce přeslechne, a zírá na ty dva, jak si to 

rozdávají, a chytila ji chuť, nožky svírala k sobě a stoupla si bokem, 

aby si jí nevšimli, a hladila se na pičce, jenže nedalo se to vydržet a 
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pokojská si svou myšku prstila v rohu pokoje, když v tom se oba 

zasekli… 

„Kdo to je?“ optal se Aleš slečny, kterou píchal, ani jméno neznal, 

a ona kývla hlavou, že neví. Šukal ji pomaleji a přitom ji oba 

sledovali, jak se v rohu sama ukájí. Když vtom Aleš navrhl sex ve 

třech, pokojská celá natěšená, přistoupila k nim a hrála si se svou 

myškou. Aleš ji skolil na postýlku a pohrál si s její pičkou, děvče, co 

rozváží pizzu, jí přiložilo tu svou na tvář, přitom jak ji píchal Aleš, 

pokojská krásně lízala… Aleš laskal prsíčka krásné blondýnce, obě 

holky vzrušené a nadržené, nastavily své kozičky, když Aleš zvolal: 

„Už budu!“ a nacákal každé trošku na prsa, holky si vzájemně 

Alešovo sperma jedna druhé slízaly a on je pozoroval, jak jim 

lahodí…  Když už nebylo co scucnout, holky si vylízaly pičky samy a 

Aleš, který je sledoval, se mezitím vzrušil a opět se mu postavil, na 

střídačku jednu, poté druhou píchal, aby si užili do libosti a na tento 

krásný večer nezapomněl ani jeden z nich. Noc vystřídalo ráno a 

Aleš už jen vzpomíná doma na nádherné mrdání v motelu, kde pizza 

zůstala, jak byla. 

Úžasný večer, kéž by bylo takových příležitostí víc, posteskne si. 
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7. Na Stodolní… 
 

Jednou těžce sjetá idu ze Stodolní, v tom vidím frajera, který se 

marně snaží chytit taxi, říkám: „To máš marný, frajere, kdybys měl 

díru, hned ti zastaví.“  

Podívá se na mě a cosi prohodí v tom stylu: „Ty seš hustá!“ 

Řeknu: „Hustá je jen polévka tvý mámy, koukej a uč se, frajere,“ 

a nastavím ručku a hned slyším brzdící gumy na poslední chvílí. 

„Kam to bude, kočičko?“ optá se frajer v taxíku, mrknu na týpka. 

„Kam si to chtěl?“ 

Frajer v autě nechápe, ale drží hubu, nechá nás nasednout bez 

keců, borec na něj: „Tebe znám ty vole, ty seš Kaluša?“ 

Radim sklopí hlavu a já vejrám, pozoruji a vykřiknu: „Fakt že jo, 

ty vole.“ Radim červený snad i na ocase, řekne: „A to mám chodit 

kanálama, či co?“  

A já na něj, jako vůbec… v pohodě a snažím se ho rozveselit, 

protože je na něm vidět, jak je těžce v píči, tož to jo, lidi jsou kurvy a 

bohužel nežijeme v dokonalém světě, jak by si Radim přál. 

Začal mi vyprávět o životě a jeho začátcích a já ho poslouchala 

jak pána boha s otevřenou pusou, těžce sjetá s chutí se napít, říkám 
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taxikáři: „Vole, zastav!“ Vytáhnu Radima z auta a řeknu: „Jdeme 

kalit!“ Bar přímo u cesty, parádička, usedáme k baru a Radim: „Půjč 

mi kšiltovku, je tu moc lidí.“ Kouknu na něj ve stylu: „A co jako, kdo 

říkal něco o kanálech a teď se chce skrývat?“ Asi pochopil, držel 

hubu. 

„Dvakrát Jack Daniel‘s,“ objednal a po dvou sklenkách se mu 

vrátila náladička a říká: „Holka zlatá, mám chuť dělat šílený věci.“ 

Wau, to je něco pro mě a přiklonila jsem se k němu blíž a řekla: 

„Mám nápad!“ a pošeptala mu to do ouška, on vybuchl smíchy. 

„To néééé, Luci, seš blázen,“ a já jen kývnu, to si piš, že jo. 

Moc se mu do toho nechtělo a kalíme dál, když už máme oba v 

krvi dostatečnou promili, zopakuji mu nápad znova, on nalískanej 

jak prase řekne: „Tak pojď, abys neřekla, že jsem sráč,“ a odtáhne 

mě na hajzl, říkám si bezva, konečně bude pořádná prča. 

Na hajzlu mi říká: „Tak se svlékni, kotě, jdeme na to.“ Bez váhání 

stahuji sukénku sahající těsně nad zadeček a říkám: „Kalhotky si 

mám stáhnout taky?“  

A on: „To nechám na tobě.“ Hm, bezva, stáhnu i kalhotky, 

halenku i podprsenku a on se otočí… „Já nemůžu…“  

A já na něj: „Si děláš prdel, svlíkej se taky, já už jsem nahá do 

pi…!“ nasraná jak cyp, tak jako co to je, nechá mě svléknout na 

špinavém hajzlu a řekne „já nemůžu“?!? 

Řekl: „Tak jo,“ a sundal triko, které po mně hodil, ať ho na sebe 

natáhnu, po chvílí kraťasy a byl nahej on. 
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Hezká prdelka, huknu na něj a on se za ni uchopí a poví 

sebevědomě: „Já vím, taky se mi líbí.“ 

Já pomalu oblečená, čekám, než na sebe natáhne mé hadry on, 

chvíli mu to trvalo, ale byl k popukání. 

Radim Kaluša v mini sukénce s mými kalhotkami podprsenkou a 

halenku už nezapnul.  

Říkám: „Jsi kunda!“ a směju se totálně. Chvílí trvalo, než sem se 

uklidnila, přistoupila k němu: „Doladíme detaily, brouku.“ 

„Co chceš zas ladit?“ nechápavě odvětil a já vytáhla z kabelky 

šminky.  

„Sedni a drž hubu!“ Poslechl na slovo a já ho nalíčila jak 

správnou kurvičku. „Hotovo, zlato, můžeme vyrazit.“ Trochu se 

zdráhal a já ho uchopila za ruku, rázně řekla: „Jdeme!“ Šel poslušně 

a já cítila, jak se mu potí ruka. 

Říkám: „Tak, postav se, nožky trošku od sebe nahoď úsměv a 

můžeš začít.“ Ušklíbl se a udělal vše, jak jsem řekla, v ten moment 

auto… 

„Kam to bude, číčo?“ Radim se sklonil k okénku a než stihl 

cokoliv říct, taxíkář se rozjel a zařval. 

„Do píče, sám buzerant na Stodolní, běž do hajzlu magore!“ A 

odjel. 

Radim posmutněl a já pukala smíchy, totálně v křeči se svíjela k 

zemi. „Vstávej, nebo si nás každý všimne.“ 
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Uklidnila jsem se a říkám: „Ještě jednou prosíím, Radimečku…“ 

slitoval se nad prosící Lucinkou a vztyčil prst znova, auto opět 

zastavilo, jen co ruku natáhl: „Kampak, slečínko?“  

Radim poučen se už ani nenakláněl k oknu a jemným hláskem 

říká: „Někam do píče by to chtělo.“  

Z  auta se ozvalo: „To bych taky rád,“ a vystoupil z auta, jak 

spatřil Radima, měl chuť mu rozbít hubu. 

„Ty buzerante zkurvený,“ zařval a my začali utíkat, za rohem se 

oba skáceli k zemi a smáli, převlékli se a taxi jsem šla tentokrát 

volat já. 
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