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Pokračování erotických povídek 

s pornografickým podtextem. Jejich cílem bylo 

vzrušit čtenáře, přimět ho povolit uzdu erotické 

fantazii a dopřát mu zážitek, který by ho mohl 

inspirovat nejen v posteli. 

 

Přeji Vám příjemné čtení. 

Jana Javorská 
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Vánoční dárek 
 

Helena si marně lámala hlavu, co by tak nadělila k Vánocům svému 

příteli Markovi. Nezajímalo ho nic jiného než sex. Ať mu dala 

k narozeninám či k svátku jakýkoliv dárek, vždy se ještě zeptal: „A co sex?“ 

Proto se tentokrát rozhodla, že se nebude zbytečně trápit vymýšlením a 

sháněním čehokoliv. Udělá to jednoduše. Po večeři odejde do pokoje, kde 

mívají vánoční stromeček, svlékne se donaha a ováže se v pase velkou 

červenou mašlí. 

Původně uvažovala, že by se oblékla do průsvitné santovské košilky, 

ale pak si uvědomila, že Marek na ní prádlo stejně vždy roztrhá tak, že už 

ho nelze znovu použít, a bylo by to škoda. Po štědrovečerní večeři tedy 

zavelela: 

„Počkej tady a nekoukej. Mám pro tebe překvapení. Až uslyšíš 

zvoneček, tak si můžeš přijít rozbalit dárečky,“ s těmito slovy odešla do 

vedlejšího pokoje. 

Jakmile se svlékla, chtěla zazvonit, ale pak si vzpomněla, že by se měla 

trochu vydráždit, aby mohl Marek vejít a rovnou jí ho tam vrazit. Neměl 

vůbec v oblibě dlouhé předehry, které někdy Helena vyžadovala. Pro 
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jistotu otevřela lubrikační gel, který měla připravený pro Marka, a lehce si 

s ním skulinku potřela. 

„Hmm, jak příjemně to hřeje,“ pochvalovala si a začala si prstem lehce 

přejíždět po vyholených pyscích, které pomalu nabíraly na objemu. 

„Och!“ vzdychla si blahem. „Musím si to honem udělat, než sem vkročí,“ 

pomyslela si, přitom si třela vnitřek vagíny a zajížděla prstem dovnitř a 

ven, jako při souloži. Poštěváček jí pěkně naběhl a ona ho něžně dráždila, 

dokud se nepřiblížil orgasmus. Rychlými a prudkými kmity se dovedla 

k extázi, když vtom se otevřely dveře a do pokoje vešel Marek se slovy: 

„Máme návštěvu,“ a zaraženě zíral na Helenu s doširoka rozevřenýma 

nohama masturbující pod stromečkem.  

Na nic nečekal a okamžitě si rozepnul kalhoty. Chvatně vyprostil svůj 

penis ze slipů, lehce ho naslinil a párkrát ho přejel dlaní, aby se postavil do 

pozoru. Jeho dva kamarádi, kteří přišli popřát hezké svátky, jen zírali a 

pochvalně pomlaskávali. Marek hbitě zasunul svůj pyj do Heleniny 

lasturky a nejprve pomalými průniky do manželčiny vagíny přiměl 

Helenu, aby znovu vyvrcholila. Potom přidal na tempu a vrážel do ní penis 

tak dlouho, dokud sám nevystříkl. Helena byla v extázi. 

„To by se mi taky líbilo,“ poznamenal kamarád Radek a mlsně 

pokukoval po Heleně, která si ještě hladila kundičku a viditelně neměla 

dost. 

„Tak pojď a ukaž se, jestli to umíš taky tak skvěle,“ provokovala Helena 

a schválně roztahovala nohy, aby namířila svoji skulinku na Radka. 

„Můžu?“ zeptal se Radek nevěřícně Marka. 
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„Ale jo, když jsou ty Vánoce. Proč bychom si neužili všichni,“ odpověděl 

Marek smířlivě. Dobře věděl, jak je Helena náruživá, a proto mu výpomoc 

kamarádů vůbec nevadila. Chlapi byli v mžiku nazí a už se na Heleně 

střídali ve všech pozicích. Chvilku jí vyšukávali lasturku, potom se nechali 

kouřit, a jakmile se vystříkali, ještě Helenku vylízali, aby si ty Vánoce také 

pořádně vychutnala. 

Od té doby si přestala lámat hlavu s jakýmikoliv dárky, ať už byly 

k svátku, k narozeninám, či k Vánocům. Jen se zeptala: 

„Miláčku, kolik přátel pozveme tentokrát?“ 
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Na vrcholu 
 

Natálie vyhlédla z okna a s potěšením zjistila, že se slunce konečně 

umoudřilo a vykouklo zpoza mraků. Dnes měla volno. Celý týden se těšila, 

jak si vyleze doma na střechu a bude se opalovat nahá. Jejich panelák byl 

nejvyšší v celém okolí, tak měla jistotu, že ji žádný šmírák nebude sledovat 

dalekohledem, jako se to stávalo, když ještě bydlela u rodičů. Její přítel 

Ivan odjel na služební cestu a měl se vrátit až pozdě večer. Měla tedy čas 

jen a jen sama pro sebe. 

Připravila si tašku s věcmi, jako kdyby šla na pláž. Srolovala osušku, 

přidala malý polštářek, krém na opalování, knížku, malou svačinku, pití a 

spěchala do posledního patra, aby nepozorovaně proklouzla až na střechu. 

Rozbalila si deku a pečlivě ji rozprostřela pod sebe, na ni roztáhla osušku a 

vyndala polštářek. Vylovila z tašky knihu a pití postavila do chládku za 

komín. Rychle se svlékla donaha a pečlivě se natřela opalovacím krémem. 

Do uší si nacpala sluchátka s MP3 muzikou a slastně se rozvalila na deku. 

Slunce svými paprsky něžně hladilo Natálčinu pokožku. Romantická 

hudba v uších připomínala šumivé mořské vlny. Natálka si vzpomněla na 

dobu přesně před rokem, kdy se u moře seznámila se svým přítelem 

Ivanem. Vybavila si, jak se spolu procházeli večer po pláži a pozorovali 
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přitom západ slunce. Jak se líbali při soumraku a po setmění se tajně 

milovali v písku schováni za lodičkou, která patřila plavčíkovi. 

Pomyšlení na sex u ní náhle vyvolalo vlnu touhy. Její tělo rozpálené 

sluncem dychtilo po žhavých dotecích. Pomalu roztáhla nohy a rukou si 

zajela mezi stehna. Prstem zjistila, že začíná vlhnout. Několikrát si přejela 

dlaní skulinku a pustila se do jemného hlazení poštěváčku. Nejprve 

v pomalém rytmu a později přidala i pohyby pánve, jako když přiráží. 

Frekvenci vrtivých pohybů stále zvyšovala a tím i rychlost, jakou si 

masírovala poštěváček. Naslinila si dva prsty a pronikla dovnitř. Jemně 

přimáčkla svůj bod G a začala ho dráždit, aby co nejrychleji dosáhla 

orgasmu. Přitom si představovala, jak ji její přítel olizuje kundičku a vniká 

do ní svým mohutně ztopořeným mužstvím a celou ji postříká. 

Byla přímo v transu ze svých erotických představ, že si vůbec nevšimla, 

jak ji už chvíli pozoruje kominík, který byl zkontrolovat jeden z komínů na 

střeše, a když Natálie přišla a svlékla se, končil právě svoji práci a chystal 

se vrátit domů. Při pohledu na mladé a krásné tělo půvabné ženy 

nedokázal odolat a zůstal schovaný, aby ho nezahlédla a vychutnával si 

svoji přítomnost v její blízkosti. Když spatřil, jak se Natálie začala 

vzrušovat, neprodleně využil situace. Rychle se svlékl a spěchal jí pomoct, 

aby ji uspokojil. 

Natálie se již téměř blížila k vyvrcholení, když náhle ucítila na stehnech 

něčí horký jazyk. Nejprve se vyděsila a chtěla volat o pomoc, ale pak si 

uvědomila, že by jí to tak vysoko nebylo k ničemu platné. Jakmile uviděla 

pohledného mladého muže, zavřela oči a nechala se hladit. Roztáhla nohy 

ještě víc a pustila ho blíž, aby ji mohl lízat skulinku a dráždit prstem její 

poštěváček. Když už nedokázala vydržet to napětí, zvolala: 
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„Dělej, rychle mi ho tam vraž a pořádně přirážej!“ 

Kominíkovi nemusela říkat dvakrát. Okamžitě si naslinil prsty a 

pohladil si svůj ztopořený penis, aby lépe vklouzl do Natáliiny skulinky. 

„Och! To je báječné!“ zaúpěla Natálie, když si uvědomila velikost 

mužství, které do ní právě vklouzlo a způsobovalo jí nebývalou rozkoš. 

„Nepřestávej!“ žadonila, když ho z ní chtěl kominík vytáhnout a 

vystříknout svoje semeno na její bříško. Nabudilo ho to k mnohem 

většímu výkonu. Zatnul zuby, aby nevyvrcholil a vrážel do Natálie rychleji 

a rychleji, dokud nevykřikla z plna hrdla. Pak teprve ejakuloval do jejích 

útrob. 

„Chci víc,“ rozkázala nenasytně. Bylo jí úplně jedno, kdo je ten cizí 

mladík. Hlavně, že jí to udělá ještě několikrát. Znovu roztáhla nohy a 

naslinila si už tak mokrou mušličku a svůdně si pohladila bradavky. 

„Musíš mi ho trochu polaskat jazykem, aby se vzpamatoval,“ navrhl 

kominík a už jí přibližoval svůj úd ke rtům. Natálie po něm nenasytně 

sáhla a nasála ho plnými rty až do krku. Zároveň si druhou rukou dráždila 

lasturku, aby zůstala patřičně nadržená na další proniknutí toho cizího 

velikána. Chvilku ho svírala v hrdle, pak ho lehce laskala jazykem a 

přejížděla celou dlaní. Když už byl opět v pozoru, rychle zaklekla na 

všechny čtyři a vystrčila na něho zadeček. 

„Tak se ukaž, fešáku,“ provokovala ho a vrtěla nadrženou kundičkou, ze 

které už ukapávalo semeno smíchané s její vlastní šťávou. Kominík jí lehce 

dráždil zadeček, a když měl dojem, že je dostatečně připravená, jen 

zašeptal Natálii do ucha: 

„Udělám ti to do zadečku.“ 
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Natálie se zprvu trochu vyděsila, když si uvědomila velikost jeho 

náčiní. Byla však natolik nadržená, že by byla ochotna udělat cokoli, jen 

aby ji opět přivedl k orgasmu. Kominík opatrně nasadil svůj pyj a pomalu 

pronikal hlouběji tak, aby Natálii udržoval stále vzrušenou a spokojenou. 

Když ucítil, jak se pod ním zmítá a přichází další vlna orgasmu, okamžitě 

ho vytáhl a vrazil jí ho hluboko do skulinky, aby tak oba přivedl ke 

společnému vyvrcholení. Když leželi vedle sebe na dece a divoce 

oddychovali, zeptala se Natálie: 

„Kdo jsi a jak se jmenuješ?“ 

„Není to snad jedno?“ zeptal kominík a začal se oblékat.  

„Jsem tady dost často,“ pokračoval kominík, „ale na vrchol jsem tady 

žádnou ještě nedostal,“ řekl a odešel. 
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