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SobotnÌ z·ûitek
Mám jednu skvělou kamarádku, jmenuje se Diana.
Známe se už od základní školy, spolu jsme chodily na gymnastiku a pak jsme obě byly v jedné třídě na ekonomce, a dodnes si říkáme

snad úplně všechno. Kdysi jsme si vyprávěly o panenkách, o kytičkách, pak o zpěvácích a herečkách a když nám bylo šestnáct, tak nezů-
stával stranou ani sex.

Dnes vím i ledacos o jejích avantýrách a ona zase o mých milencích, navíc máme spoustu zážitků společných. Třeba jednou na letním
sportovním soustředění jsme se obě nechaly zlákat od místního fešáka, opravdu hezký kluk to byl, a vyzkoušely jsme si poprvé divokou
trojku. Vždyť říkám, že je to prima holka.

Minulý čtvrtek za mnou přišla tak jako už mnohokrát, ale po chvilce klábosení se vytasila s návrhem, jestli si o víkendu nechci pořád-
ně zařádit a užít. Vyprávěla mi o partě docela pěkných kluků a několika holek, a jak to občas o víkendu rozjíždí na nějaké chatě. Protože je
už nějakou dobu znala, tak prý jí nabídli, ať konečně už konečně uklidí staromódní stydlivost do kouta a jede s nimi. Jenže jí se samotné
jet nechtělo a tak si vzpomněla na mě.

Já také nejsem žádná puťka a užívám si ráda, což o to, a navíc, proč bych Dianě nepomohla, když potřebuje. Takže dojednáno, v pátek
si nás kluci s fiatem vyzvedli u mě doma a vyrazili jsme na společný víkend.

Na chatě, která na první pohled nevypadala nijak extra, už nás všichni čekali, takže jen jsme se letmo seznámily s Petrem a Martinem
(naším hostitelem), už nás Veronika s Janičkou zvaly k lehké večeři. Pilo se dobré šampaňské a brzo bylo veselo. Veronika měla už od za-
čátku na sobě červenou, dráždivě průhlednou sexy košilku a kalhotky, které se jí ochotně zařezávaly mezi hýždě, zatímco Janička měla vol-
né pohodlné tričko a bílé elastické leginy, pod nimiž naopak kalhotky evidentně neměla.

Hned po jídle nás obě trochu popichovaly a pak rovnou vyzvaly, ať se obě trochu předvedeme. Lechtivé poznámky létaly vzduchem, bub-
linky už nám samozřejmě trochu začaly stoupat do hlavy, takže jsme se nenechaly dlouho přemlouvat. Striptýz to ale nebyl, vlastně jen
jsme se pomalu svlékaly. Na rozdíl ode mne s tímhle Diana asi trochu počítala, takže se pochlubila kompletní sadou bílého prádelka s
podvazkovým pásem a punčochami, minikalhotkami i podprsenkou. Já, abych nebyla úplně nahá, zůstala jsem v rozepnuté halence.

Nejmladší z kluků, Petr, mezitím přinesl velkou krabici, ve které bylo spousta robertků a jiných pomůcek. S Dianou jsme tady byly jako
novicky a tak jsme musely zůstat samotné uprostřed rozlehlé ložnice, protože všichni chtěli vidět, jestli vůbec umíme šoustat. Nevím,
jestli si nemysleli, že když měla Diana přijít jedině s kamarádkou, tak si to rozdáváme pořád. Asi jsme se tvářily trochu udiveně, ale Vero-
nika nám ochotně pomohla. Přišla k nám s umělým pyjem připevněným na černých kalhotkách, a s nějakou krabičkou, poručila Dianě, ať
si klekne na všechny čtyři a pořádně vystrčí zadek. Zkušenými pohyby jí pak důkladně promazala kundičku i zadek erotickým gelem, děla-
la jí to pěkně do hloubky, až se Diana přizpůsobila a začala se labužnicky prohýbat a vzrušeně vzdychala.

Mě už bylo jasné, že mám Dianu píchat zezadu, jako to dělají lesbičky. Svlékla jsem si tedy i halenku a pak jsem si navlékla kalhotky s
robertkem a dobře jsem si upevnila pásky na bocích. Bylo to jednoduché, suchý zip byl akorát a vypadalo to dokonale, najednou jsem byla
jako nadržený kluk se stojícím ocasem a velkýma koulema. Klekla jsem si za Dianu a Veronika mě chytla za penis, trochu jej také poma-
zala a pak už mi ho zavedla na okraj Dianiny rozevírající se pochvy. Chytla jsem nadrženou Dianu za zadek a zatlačila jsem umělý ocas do
ní. Do promazané a zkušené kundy to bylo snadné, Diana se trochu vzepjala a ohlédla, aby mě lesknoucíma se očima povzbudila. Byly
jsme vzrušené obě dvě, to se dalo snadno poznat podle vztyčených bradavek, a tak jsem jí začala píchat pravidelně a ona svým zadkem
přirážela jako opravdovému chlapovi. Diana házela hlavou ze strany na stranu a divoce tak mávala hřívou krásných vlasů.

Chvíli jsme takhle na sobě pracovaly, všichni kluci už mezitím byli víceméně nazí a začal opravdu sex ve skupince. Blonďák Martin dal
kouřit svůj pěkný dlouhý klacek Dianě, zatímco Pavel střídavě hladil moje kozičky a zkoumal tajemství rozkroku mé kamarádky. Trošku jí
plácal po zadku a nezapomněl jí strčit jeden prst do lesknoucí se malé dírky. Petr na francouzské posteli začal šoustat Janičku, ze které
předtím stáhl přiléhavé kalhoty a Veronika provokativně zaujala stejnou polohu jako Diana.

Přestala jsem tedy pracovat na Dianě a pomalu jsem z ní vytáhla mokrého robertka ven. Nabídla jsem tak Pavlovi skvělé místo, proto-
že vagina předkloněné Diany zůstala rozevřená, takže on mohl po mě velice snadno převzít hlavní roli a dosyta se vydovádět.

O mně si řekla Veronika, když si červenou šňůrku, která má na zadečku vyvolat zdání kalhotek a obvykle mizí hluboko mezi hýžděmi,
jednou rukou pohodlně odtáhla na stranu. Zajela jsem tedy lesklým penisem do její nadržené chlupaté kundičky a snažila jsem se s ním
dostat co nejhlouběji. Vzduch byl přímo abitý erotickou energií a vášní, odevšad se ozývaly milostné vzdechy.

Všechno přerušil Martin, když vyhlásil pauzu na šampaňské.
Každý tedy upil ze své štíhlé skleničky a vzápětí se mně svalnatý Martin zmocnil. Jako ve snu jsem se poslušně položila na záda a na-

bídla jsem mu rozkošný pohled na ztopořený pyj v dívčím klíně. On mi ho však stáhl dolů a zabořil obličej do mého opravdového přirození.
Byla jsem pěkně vzrušená, právě tohle jsem teď potřebovala, takže toho měl hodně na vylízání. Dlouho se tím ale nezdržoval a brzo do mě
zarazil svůj kolík. Bylo to parádní, ale jednou jsem se ohlédla a to mě vyvedlo ze správného rytmu.

Přitom hned vedle nás ležela už nahá Veronika s roztaženýma nohama, obrovský růžový robertek jí vykukoval z ještě růžovější kundičky
a druhým, i když menším, se píchala do zadku. Strašně mě to v tu chvíli vzrušilo, takže jsem jako první začala kanonádu orgasmů toho ve-
čera. Veronika si toho samozřejmě všimla a nenechala si to pro sebe.

Všichni se kolem mě sešli a od každého naháče (snad jen Veronice zůstal podvazkový pás) jsem jako gratulaci dostala žhavý polibek.
Ráda jsem objala nejen každého kluka, ale i Janičku, Veroniku a nakonec i Dianu. Martin si pak lehl na záda, já jsem na něj musela na-
sednout, Janička už měla připravený anální vibrátorek a ten mi pomaloučku zavedla do zadku. Díky skvělému americkému gelu, kterým
byl namazán, šlo všechno hladce. Cítila jsem, jak do mě Martin jezdí a pak i chvění v napjatém zadečku, které se měnilo až v brutální re-
zonanci divocha, podle toho, jak mi Janička robertka nastavila.

Trénink dopadl dobře a tak jsem měla zažít opravdovou dvojí rozkoš. Pavel ochotně pokleknul za mnou a rukou si důkladně připravoval
ocas, zatímco Janička ze mně vytáhla robertka ven a laskala moji rozevřenou prdelku jazykem. Pak do mě Pavel pronikl, i když to nebylo
tak jednoduché jako s tenkým robertkem.

Stejně se mu to povedlo a já poprvé v životě ucítila, jak pružná a citlivá je poševní stěna sevřená mezi dvěma zkušenými čuráky. Teprve
teď jsem objevila pocit stoprocentního naplnění obou mých nadržených dírek. Kluci na mě vyzkoušeli různé rytmy, jednou přirážel Martin,
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podruhé Pavel, pak zase oba současně a tak dále. Navíc se přidal Petr, který mi vrazil fialového žaluda snad až do krku.
Cítila jsem se úplně bezmocně a přitom božsky, nedivte se, že jsem se brzo zmítala v dalším orgasmu. Kluci naštěstí ještě nechtěli

přijít o své horké dávky spermií, takže mi brzo dali pokoj a šli se zase věnovat Dianě.
Diana si už taky slušně zašoustala, ať už s Petrem nebo s Janičkou. Právě Janička jí předvedla, jak se používá dlouhý dvojitý robertek. V

jednu chvíli ležely obě na zádech, kundičkama těsně u sebe, nohy trochu pokrčené a hlavně každá v sobě měla svoji polovinu z půlmetro-
vého gumového penisu. Vypadal jako oranžový had bezvadné velikosti s šikovně vytvarovaným žaludem na každé straně. Nebyl tvrdý, ale
příjemně pružný a ohebný. Vím to dobře, protože později jsem ho také měla několikrát v sobě.

Teď se ale naši hostitelé rozhodli, že ještě Dianu také připraví o panenství její prdelky.
Kluci se chvilku dohadovali jak a čím, a konkurs nakonec vyhrálo šampaňské. Já už deflorována z obou stran byla a nyní jsem byla zvě-

davá, jak to provedou Dianě. Už víte, že Diana je moje skvělá kamarádka a že se známe dlouho, ale takhle důkladně v akci jsem ji viděla až
dnes. Že si holí nohy, to mi říkala už dávno, ale že si takhle udržuje i chloupky mezi nohama, to jsem nevěděla. Stydké pysky i zadek má
úplně vyholené a jen od poštěváčku nahoru má úzký černý proužek ze zakroucených černých chloupků. Všechno už bylo připraveno a Dia-
na si musela kleknout na zem a všichni se soustředili jen na ni. Veronika nešetřila mastí na jejím zadku, Janička ji držela za kozy a dráž-
dila na bradavkách a Petr opatrně otevřel další lahev šampaňského. Pak na ni nasadil prezervativ a zamířil hrdlem přesně na zduřelou rů-
žičku, kterou mají stydlivé dívky obvykle dobře uschovanou uprostřed mezi půlkama pružného zadečku. Za vydatné pomoci Veroniky začá-
tek lahve vniknul dovnitř, což Diana komentovala hlasitým vzdechnutím a nám bylo jasné, že odpor svěrače je překonán. Petr Dianu po-
chválil a chvilku ji pravidelně píchal, ale pak vyjel ven a sundal kondom z hrdla. Veronika se svými prsty šikovně postarala o to, že se za-
dek Diany opět neuzavřel a tak Petr teď mohl zajet dovnitř razantněji i hlouběji a šampaňské začalo dělat divy. Měla toho plný zadek a jak
Petr lahví vyjel, hned stříkalo šampaňské ven jako vodotrysk. Diana kousala polštář pod sebou, vydávala slastné zvuky a přitom držela
jako poslušná klisnička. Brzo toho bylo víc v ní než v lahvi.

Petr tedy přestal a Diana vytlačila většinu ven. Perlivý proud se hrnul přes její kundu a tisíce kapiček jí zůstávaly na stehnech nebo se
rozlévaly po břiše. Veronika s Janičkou se snažily co nejvíc vypít, ale předběhl je Martin, který nastavil rty přímo před řitní dírku.

Ke slovu přišel trychtýřek a zbytek do Diany jen tak nalili. Diana se přitom třásla a vzdychala, nakonec poslední dávku vypustila ze zad-
ku vstoje na nadrženou Janičku. Kluci si ji vrátili do původní polohy a všichni tři, pěkně jeden po druhém, se na ní vystřídali. Právě Janička
je přitom dirigovala, chvíli do pochvy, chvíli do zadku. Kolik vyvrcholení měla Diana za sebou se nedalo ani spočítat.

Nechali jsme ji odpočinout a šoustali jsme tři páry vedle sebe. Martin bral zezadu Janičku, Veronika si šikovně osedlala Petra jako zá-
vodního koně, mně píchal Pavel svým dlouhým kopím zepředu a navíc si vzal moje nohy na svá ramena. Byli jsme oba pěkně rozpálení, a
není divu, že jsme si to oba užili, já měla před očima zatmění, když mi Pavel dal svýho čuráka do pusy a pustil mi semeno rovnou snad až
do krku.

Naštěstí jen trochu, všechno ostatní mi sice nastříkal přímo do obličeje, ale alespoň mě neudusil. Semeno mi stékalo na krk, štípalo
mě do očí, bylo mi strašné vedro a dohromady jsem se cítila jako v ráji, moje žádostivé tělo přímo prahlo po takovémto intenzívním uspo-
kojení.

Pavla si odvedla Diana stranou, jeho visící úd vzala do pusy a začala si ho připravovat na další kolo. Já jsem si položila ruku mezi nohy a
roztírala jsem si pramínek svých milostných šťáv po celém rozkroku. Byla jsem maximálně vydrážděná a teklo toho ze mně opravdu hod-
ně. Laskala jsem svoji hezky roztaženou kundičku prsty a pak jsem se lačně natáhla po černém robertkovi se zlatou špičkou. Zmizel ve
mně raz dva a jen jsem si opatrně regulovala otáčky.

Nechala jsem ho jen na kraji kundičky, kde krásně vibroval, ale to mi brzo přestalo stačit a zase jsem si ho vrazila co nejhlouběji. Do-
konce jsem ho dokázala pojmout úplně celý a jen sevřením pochvy jsem ho zase mohla vytlačit

ven. Bylo to skvělé, jak ve mě mizel a pak mi mezi nohama vyjížděl ven.
ahle hra mě natolik zaujala, že jsem si ani nevšimla, kdy to kluci začali rozjíždět mezi sebou. Martin klečel na zemi a zadek nabízel Pe-

trovi, ale tělo měl na posteli a kouřil ocas Pavlovi. Veronika mu připravovala zadek, zatímco Janička namazala ocas blonďatého Petra, aby
mohl raz dva zmizet v nastrčené zadnici. Zdálo se, že to vyhovuje oběma, Janička potom honila Martinův ocas rukou a Veronika mu navíc
masírovala koule.

Diana nechtěla zůstat mimo a tak si lehla klukům mezi nohy, aby dobře viděla a nic jí neuniklo. Brzo přišly dvě exploze spermií, nejdří-
ve Martin pustil svoji dávku na Dianu (tedy spíše z něho tu smetanu Janička vydojila zkušenými pohyby), potom Petr naplnil jeho zadnici
až po okraj. Zároveň s Janičkou jsem se vrhla k Martinovi, abych také mohla olizovat husté semeno pomalu vytékající z jeho zadnice. Jen-
že Janička byla rychlejší a zabořila svůj obličej Martinovi přímo do zadku, takže na mě zbyly jen kapičky stékající po varlatech a proto jsem
pak pokračovala na prsou Diany, kde zbylo ještě dost Martinova.

Veronika se zase intenzívně věnovala Petrovi, aby se mu opět postavil, což se jí také brzy povedlo a pak šli šoustat kousek vedle. Jenže
jim to nevydrželo na dlouho, protože jsme se rozhodli pro dnešní večer končit, kluci si chtěli něco ušetřit na sobotu a já musím přiznat, že
mě už také trochu pálilo v rozkroku.

Šli jsme se tedy společně vysprchovat, teď už všichni úplně nazí.
Co jsme prováděli v sobotu, to si nechám raději pro sebe. Jen prozradím, že nám bylo fajn. Už se těším na příští víkend přinejmenším

ve stejné sestavě, a to musím připomenout, jak jsem vlastně ráda, že mě Diana poprosila o doprovod.
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D·rek k narozenin·m
Vpadla jsem do toho zcela nečekaně a neplánovaně, ze začátku jsem si myslela, že jde o vtip. Měla jsem zrovna narozeniny a byla na

jednom z večírků, při kterém jsem je slavila, byla to dobrá party. Když už to bylo na hraně slušnosti, zazvonil mi mobil. Volal mi známý a
přál všechno nej..., ptal se mě jestli mám nějaké přání, které by mi mohl splnit. A protože už jsem byla v povznesené náladě, svěřila jsem
se mu, že bych chtěla mít v posteli dva chlapy. A on mi slíbil, že mi tohle splní. Bylo po večírku, všichni vystřízlivěli a já pomalu na ten roz-
hovor zapomněla. Asi za 14 dní mi volal znova a že prý má pro mě opožděný dárek k narozeninám.

Nevěřila jsem a nechtěla se toho zúčastnit, ale pak zvítězila zvědavost a já na to kývla. Týden nato jsem už cestovala na místo srazu a
byla nervozní. Čekala jsem asi pět minut, pak přímo u mě zastavilo auto, vystoupil kluk a rázoval přímo ke mě. Byl vyšší, delší vlasy, na
první pohled sympaťák.

„Myslím, že čekáš na mě. Já jsem Pavel.“ Teď už nebyla cesta zpátky, podala jsem mu ruku a dali jsme si pusu na seznámení. Nepřed-
stavovala jsem se, nebylo třeba. Petr mu o mě všechno řekl. Došli jsme k autu a ja prodělala menší šok. Vedle řidiče seděl kluk. Sluneční
brýle na očích a smál se. Zůstala jsem zírat, Pavel se jen usmál a řekl:„To je Honza a zároveň naše překvapení pro tebe.“ Vykoktala jsem
ze sebe: „Chceš říct, že jste do toho zatáhli dalšího chlapa a mě nic neřekli?“ To už se Honza smál hlasitě: „Neboj, až mě poznáš, budeš
ráda.“ Sedla jsem do auta a nechala se dovést do staršího rodinného domku, nevím čí byl, nebo od koho ho půjčili, už jsem se radši na
nic neptala.

Dovedli mě dovnitř, tam na nás čekal Petr. Pochopitelně jsem chtěla začít napřed nadávat, že mi nic neřekl o tom nachystaném pře-
kvapení, ale on to tušil. Došel ke mě a začal mě líbat. Když si byl jistý, že budu zticha, pustil mě. Sedla jsem si na sedačku a pokoušela se
schovat nervozitu. Honza otevřel flašku bílého vína a začali se bavit, smát se a kecat kraviny.

„Tak už bysme mohli rozjet ten naš večírek, ne?“ popichoval Petr. „Klidně, ale všichni sedíte daleko ode mě“ odpověděla jsem. Zprava
ke mě přisedl Pavel a zleva Petr, Honza seděl naproti a čekal, co bude. Zajela jsem jim rukama do rozkroku a přes látku kalhot sevřela
ocasy. Oba je měli už pěkně tvrdé a pod rukama mi ještě víc rostly.

Přejížděla jsem dlaněmi po celé délce a očima provokovala Honzu. Ten nevydržel, rozepnul si kalhoty, vysvobodil svůj penis a začal si
ho sám honit. Pánové ho napodobili a já měla možnost se prvně seznámit s jejich nářadím.

Sevřela jsem prsty u kořene ocasů, aby se jim maximálně nalil žalud, a pomalu začala přetahovat kůžičku přes hlavičku. Honza si stou-
pl přede mě a nasměroval mi ho do pusy. Napřed jsem ho jen lehce políbila na špičku a jazykem olízla uzdičku, otevřela jsem pusu a polk-
la celou délku. Konec žaludu jsem cítila až na mandlích, jazykem hladila kořen. Sevřela jsem pevně kolem něj rty a těma stahovala před-
kožku. Podle souhlasného mručení bylo poznat, že se to všem třem líbí.

Petr mi vyhrnul tričko, rozepnul podprsenku a prsty začal dráždit mé bradavky. Pavel se ke mě otočil a líbal mě po krku a za uchem.
Honzovi jsem se věnovala nejvíc, a tak jsem za chvíli cítila cukání v jeho ocase, sklonila se k jeho koulím a začala je hladit jazykem, rukou
jsem mu ho dál honila a přidávala na rychlosti. Nastavila jsem pusu a nechala si všechno nastříkat do pusy, chvíli jsem vychutnávala hoř-
kou chuť na jazyku a pak rozkošnicky polkla. Stál přede mnou a neuvěřitelně zíral: „Panebože, to bylo lepší než vysavač.“

Pavlovi jsem se dál věnovala rukou a k Petrovi jsem se sklonila, že mu taky vykouřím. Zastavil mě: „Teď si to trochu užiješ ty.“
Vysvlíkl mi tričko, zahodil někam podprsenku. Pavel mi mezitím rozepnul rifle a pomalu je stahoval dolů, chvíli nejistě tápal po mém

zadečku.
„Hledáš něco?“ provokativně jsem se zeptala.
„Hledám, ale asi to nenajdu?!“odsekl. „Jestli to mají být kalhotky, tak ty nenosím.“ Obrátil oči v sloup a zamumlal něco v tom smyslu,

že kdyby to věděl, tak mě testne už v autě. Sundal mi kalhoty, chtěla jsem se osprchovat, a tak mi Pavel ukázal koupelnu. Naivně jsem si
myslela, že mě nechají aspoň chvilku samotnou, abych mohla vstřebat první zážitky. Spletla jsem se.

Stála jsem pod teplou sprchou a slyšela, jak se otvírají dveře, pak jsem ucítila na svých zádech ruce. Držely v ruce houbu napuštěnou
tělovým mýdlem a začali mi pomalu laskat celé tělo.

Smyslně mi mydlil ramena, celé záda, sjel až na zadeček a projel mi mezírku, sehnul se a pěčlivě přejížděl po nohou. Pak mě otočil a
já až teď zjistila, že je to Honza. Pěnivou houbou přejížděl po ramenou, sjel na prsa a draždil mi bradavky. Klekl si přede mě a pomalu mi
masíroval bříško, roztáhl mi malinko stehna a zajel ke kundičce. Snad věděl, že bych to dlouho nevydržela, a tak po chvilce pokračoval
přes boky a stehna až ke kotníkům. Pečlivě z celého těla opláchl pěnu, ale neměl se k tomu, aby mě pustil.

Přitiskl mě ke stěně a začal mě líbat, bradavky mi stiskl mezi palec a ukazováček, začal do nich jemně štípat a třít mezi prsty. Znova
si klekl a já cítila na kundičce jeho dech. „Máš ji pěkně hladkou“, prstem projel mezírku, „a už taky pořádně mokrou“. Sklonil se, mezi rty
vzal poštěváček, napřed ho jen objížděl jazykem. Pak mě do něj začal lehce kousat a sát ho, zajela jsem mu prsty do vlasů a přitiskla k na-
držené pičce. Olízl si prst a začal jím kroužit kolem dírky, jedním prudkým pohybem mi ho tam vrazil a začal mě jím projíždět. To už jsem
nevydržela a sténala hlasitě, prosila ho o ošoustání.

Vstal, rukou si protáhl penis a otočil mě čelem ke stěně. Zezadu mi hladil kundičku a já cítila, jak se jeho klacek dostal k poštěváčku.
Chvilku do něj klepal naběhlým žaludem, pak sjel ke kundičce. Lehce mi dovnitř zasunul špičku, zakroužil vevnitř, vytáhl ho a pokračoval
až k zadní dírce. Té provedl to samé, když zjistil, že je pružná a zvyklá na zásun, spokojeně sykl.

Chytl mě za boky a pomalinku mi do kundičky zasunul svůj kamenný ocas, vyjekla jsem překvapením. Nohy jsem měla u sebe, takže
jsem ji měla pěkně malou a úzkou. Začal to do mě zespodu prudce bušit, chvíli mi trvalo, než jsem se přizpůsobila rytmu. Když jsem ho
kouřila, nepřipadal mi tak velký, cítila jsem každý sebemenší pohyb, cítila jsem, jak se tře o stěny mé dírky a jak se mu stahuje kůžička
přes žalud.

Měla jsem pocit, že ho mám až v břiše.
„Panebože, ty ji krásně stahuješ. To bude mít rychlý konec,“ hlesl. Rychle jsem si zvykla a sama se prudce nabodávala na jeho čuráka,

rukou mi přitom zajel zepředu do klína, přitiskl prst k poštěváčku a kroužil po něm. Šťávička ze mě tekla proudem, stékala po mých steh-
nech a jeho koulích. Cítila jsem, že už budu brzo hotová a tak jsem začala kroužit zadkem. Rukou jsem jemně sevřela jeho koule a hladila
je. Pak jsem asi umřela, slyšela jsem jen, jak oba řveme rozkoší.

Cítila jsem horké kapky sperma dopadat na svá záda. Nohy mě neudržely a já se svezla na zem, byl na tom zřejmě stejně, protože udě-
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lal to samé. Oddychovali jsme jak po maratonu, pak jsem po sobě podívali a začali se hlasitě chechtat.
„Tak mě teda těší, že tě poznávám,“ prohodila jsem. Začal se smát ještě víc: „Myslím, že bys potřebovala sprchu, jsi celá nějaká ulepe-

ná.“ Sáhla jsem po sprše a pustila na něj ledovou vodu. Zařval jak raněný lev, vzal mi ji a oplatil mi to. Chvíli jsme takhle dováděli, pak se
rozletěly dveře a dovnitř vpadl Pavel s Petrem. „Ty vole, my mysleli, žes ji při tom zabil. A zatím tady děláte jen bordel.“ Zuby mi cvakaly,
Pavel mi podal velkou osušku a pak jsem se zabalila do županu a přemístila se za tou smečkou do obyváku.

Kluci mezitím nachystali něco k jídlu, ale já neměla hlad. Honzovy pokusy o nezávaznou konverzaci selhaly, pánové na něj totiž doráže-
li, aby něco prozradil. Ten jen obrátil oči v sloup, hlasitě vzdychl a do napjatého ticha pronesl: „Pánbůh s námi a zlý pryč!“ Byla to asi zají-
mavá podívaná, já v županu, Honza měl kolem pasu uvázaný jen ručník, Pavel a Petr byli ještě pořád oblečení. Já s Honzou se smáli a klu-
ci jen nejistě uculovali.

Petr začal poposedat: „No tak šup, šup!“ Vstala jsem, „Dobrá, kudy cesta do ložnice?“ „My tě tam zavedeme,“ nabízeli se. „Tak mě
veďte.“ Vyšli jsme na chodbu a po schodech do patra, byly to hned první dveře napravo. Otevřela jsem, vešla dovnitř a zůstala překvapeně
stát.

Byla to velká místnost a uprostřed stála obrovská postel, na zdech byla ze tří stran zrcadla. Než jsem se rozkoukala, Pavel i Petr leželi
v posteli a byli nazí. Až teď jsem si uvědomila, že Honza zůstal dole.

„No tak pojď už za náma. Ukaž nám tu svou kérku a hladce holenou mušličku.“ Došla jsem až k posteli, vysvlíkla si župan a zůstala
chvíli stát, ať si to kluci vychutnají.

Vklouzla jsem mezi ně a otočila se na záda. Byla jsem zvědavá, co si na mě vymysleli. A vůbec, potěšení měli poskytnou oni mě. Pavel
se sklonil ke mě začal mě líbat. Petr si obkročmo sedl na mé kolena, začal mi jazykem a zuby dráždit bradavky. Hodně dlouho mě takhle
příjemně trápili. Petr se přemístil k mému klínu a jazykem lehce projížděl mezírku. Pavel mě líbal na krk a prsa, otočila jsem se na bok a
roztáhla nohy. Petr se přisál k mému holátku, jazykem projížděl štěrbinku od poštěváčku až k análku. Chvíli jen přejížděl nahoru a dolů,
stiskl zubama poštěváček a tahal za něj na všechny strany, sklonil se k dírce a jazykem vylizoval sladkou šťávičku. Olízl prst a přitisk ho
na zadní dírku, chvíli ji masíroval, pak zajel dovnitř a začal mě ojíždět. Pavel se mezitím posunul nahorů a já teď měla před očima jeho
ocelově tvrdé nářadíčko, sevřela jsem prsty u kořene a jeho ocas se ještě o kus zvětšil.

Několikrát jsem ho v dlani protáhla, pohladila jsem i koule a pak už ho políbila na špičku žaludu. Objela jsem jazykem hlavičku, otevřela
pusu a polkla celou jeho délku. Na chvíli jsem musela přestat a rozdýchat to, abych se neudusila. Semkla jsem rty kolem jeho ocasu a ja-
zykem hladila po naběhlé spodní žíle. Začala jsem ho lehce kouřit a jazykem při tom klepat po špičce, nejen že jsem ho protahovala po
celé délce, ale zároveň kroužila pusou po odvodu.

Zhluboka oddechoval a snažil se popadnout dech. Petr se mi pořád věnoval na kundičce, ale pak jsem ucítila tlak na kundí dírku. Pro-
hnula jsem záda a nechala ho zajet až po koule dovnitř.

Byla jsem pořádně utěsněná, cítila jsem se jak v sedmém nebi. Jeden ocas mě zezadu pěkně ošoustával a druhýho jsem kouřila. Tak-
hle jsme chvíli dováděli, ale pak mě Pavel zarazil.

Myslela jsem, že už má na mále, a tak jsem ho pustila. Chtěl se jen vyměnit s Petrem, otočila jsem se a olízala pečlivě Petrovo péro.
Byl celý od mé sladké šťávičky a já si to pořádně vychutnávala, Pavel ale taky. Poprvé se s ní seznámil, ale podle toho, jak důkladně ji do-
sucha vylizoval, mi bylo jasné, že se mu líbí. Jenže já už byla strašně nadržená a chtěla pořádně omrdat. Přinutila jsem Pavla lehnou na
záda, a protože jeho ocas jsem ještě v sobě neměla, tak jsem na něj nasedla a začala přirážet. Po chvíli jsem zpomalila a toho využil Petr.
Víc mě předklonil, olízl mi zadeček a na análek nasadil svůj buchar. Lehce zatlačil a vklouzl do mého zadečku. Zapřela jsem se rukama o
Pavlova ramena a začala znova zběsile rajtovat, tentokrát ucpaná v obou dírkách.

Nešetřili mě ani trochu, ojížděli mě ve stejném rytmu a já řvala slastí na celou ulici. Pak jsem najednou zjistila, že je tam i Honza. Ne-
vydržel v klidu tuhle podívanou a už mu zase pořádně pulzoval. Jen lehce si ho tiskl na špičce a očima hlatal moji naplněnou kundičku.

Kývla jsem na něj a on se nadšeně přiblížil. Vzala jsem mu ho do pusy a zase začala pořádně kouřit. Tekla jsem jak děravý hrnec a mě-
nila rychlosti. Bylo to ale silnější a já pořád zrychlovala, zatmělo se mi před očima, cítila jsem dávku sperma v krku, na zádech i na bříšku.
Padla jsem na vyčerpaně na postel a těžce oddychovala. „A co chceš těď?“ zeptal se Petr. „Teď trochu vody na pití a času na vzpamatová-
ní“, odpověděla jsem.

A takhle jsem dováděli až do rána. Mohla bych to dál popisovat, ale myslím že už si to dovede každý představit. Pochopitelně jsem
měla i každého zvlášť, testovali na mě snad všechny polohy a praktiky. Jen z jednoho mám teď obavu, aby mi jeden chlap v posteli stačil.
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DouËov·nÌ
Bylo mi tehdy 17 let a chodil jsem na gymnázium. Učil jsem se celkem dobře a občas jsem pomáhal spolužákům s učením. Bydlel

jsem u tety, protože jsem nechtěl dojíždět do školy, která byla z našeho města hodinu vlakem.
Bylo to hned na začátku školního roku, měli jsme druhý den psát písemku z matematiky, z látky, kterou jsme se učili v minulém roce.

Já jsem z toho neměl obavy, ale Jana, moje spolužačka, mimochodem hezká, dlouhovlasá, blonďatá dívka, do které byli zbláznění všichni
kluci ve třídě, mě požádala, jestli bych to s ní nemohl probrat, že přes prázdniny všechno zapoměla. Domluvili jsme se, že přijde ke mě a
tam se na to odpoledne kouknem.

Teta pracovala jako doktorka v místní nemocnici a domů chodila pozdě, tak jsem předpokládal, že než přijde z práce, budeme mít dost
času, abychom matematiku probrali. Učili jsme se dost dlouho, protože Jana měla o učení zájem a chtěla mít dobré známky. Její rodiče
byli právníci a chtěli, aby i ona vystudovala. Ale asi po hodině jsem pozoroval, jak její pozornost začíná ochabovavat a že je myšlenkami
někde jinde.

"Jano, ty se na to nemůžeš už soustředit?" Zeptal jsem se. "Už to tak bude, asi ne," zvedla hvalu od učebnic a podívala se na mě. Na-
jednou jsem cítil, jak se mě něco dotklo na holeni. Koukl jsem pod stůl a viděl, jak chodidlo Jany mi jede po noze od prstů nahoru na kot-
ník a stále výš. "Co je?" zeptal jsem se nejistě.

"Vlastně nic, co by bylo," odpověděla s úsměvem a vstala. "Musím na toaletu," prohlásila a odešla z pokoje. Za nějaké dvě tři minuty se
vrátila a zamířila rovnou ke mě. Než jsem se nadál, seděla najednou obkročmo na mých nohou a koukala na mě s očekáváním. Já jsem
byl překvapen, nic takového jsem nečekal a tak ze mě jen vypadlo: "Ááááách, co je?" Cítil jsem jí na svých nahých nohou, protože bylo hor-
ko a já měl jen kraťasy. Cítil jsem její teplá stehna na svých. Pomalu pohnula svým tělem blíže ke mě. Tak blízko, že jsem cítil její ňadra
lehce přitisknutá na své hrudi.

Seděl jsem stále ztrnule, když její ruka uchopila mojí a pomalu jí přitáhla na svůj bok, pak dál do středu na bříško a pak trochu dolů.
Proběhlo mnou lehké zachvění, když moje ruka vjela mezi její nohy a přes tenkou látku sukně jsem ucítil teplo jejího klína. Jana se podíva-
la dolů, druhou rukou uchopila okraj sukně a pomalu ji pod mými prsty táhla nahoru. Jednou rukou stále tiskla moji ruku do svého rozkroku
a moje prsty ležely najednou přímo na její nahé kůži.

Po kalhotkách ani stopa. Znovu mnou prběhlo lehké zachvění, když si přitiskla moji ruku pevněji do rozkroku. Cítil jsem, že mi začínají
kraťasy být těsné.

Cítil jsem, jak pulsující krev plní můj penis a pomalu jsem pochopil, co
se se mnou děje.
Lehce jsem jí přejel prsty mezi nohama a přitiskl prostředníček na její dirku. Cítil jsem, jak je horká a jak můj prst pomalu vlhne od její-

ho přirození.
Opatrně jsem nechal vnořit svůj prostředníček do její dírky stále hlouběji a hlouběji. Cítil jsem, jak její přirození objímá vlhce můj prst a

vtlačil jsem ho ještě dál, až jsem ucítil konec.
Dál to nešlo a proto jsem s ním začal uvnitř lehce kroužit. Jana zavřela oči, hlavu položila na moje rameno, její paže mě pevně objaly,

hebké vlasy hladily můj krk. Můj prst je v ráji a moje kalhoty zcela vyplněny.
Pomalu a s citem jsem pohyboval prstem uvnitř Jany. Její tělo mi vycházelo vstříc, pohybovalo se v bocích kupředu a dozadu. Ostatní

moje prsty se tiskly na její ochlupení. Moje srdce tlouklo jako divoké. Její vnitřek pohlcoval můj prst a já cítil její vlhkost. Pohyboval jsem
prstem stále rychleji a rychleji.

Začala boky kroužit dokola a slyšel jsem, jak zrychleně dýchá a občas vyrazí slabý vzdech do mého ucha. Její ruce se náhle přesunuly
do mého klína, rozepnuly horní knoflíček na kraťasech a rozepnuly můj zip. Pak vnikly pod slipy. Cítil jsem její vzrušením se chvějící ruku,
jak nahmatává můj stojící penis.

Svíravý pocit rozkoše mě přepadl, když jej v ruce sevřela a začala hladit.
Cítili jsme oba lehké vibrace v našich tělech. Trochu se na mě vypnula a stáhla mi jedním pohybem kalhoty i slipy, když jsem se nad-

zvedl. Můj osvobozený penis se vzepjal a trčel do výše.
Jana vytáhla sukni dalším pohybem nahoru a přes hlavu si ji stáhla. Pak si poposedla kupředu a přitiskla se znovu na mě pevně. Podí-

vala se mi roztouženě do očí a pomalu se po mém těle začala spouštět dolů. Cítil jsem na hrudi její špičatá prsa. Na svém penisu jsem cí-
til horko, vycházející z jejího podbřišku. A pak se můj žalud dotkl kraje její dírky. Znovu začala kroužit boky, zatímco já s očekáváním zadr-
žel dech.

Můj penis se začal ponořovat do jejího hořícího těla. Její dírka se otevřela a já cítil, jak vnikám dovnitř. Jana mě znovu pevně objala a
dosedala stále hlouběji. Kousek po kousku vnikal můj penis dovnitř. Stále hlouběji a dál.

Cítil jsem, jak její vlhkost po něm teče dolů a konečně byl celý uvnitř, pevně v jejím těle. Pak se Jana znovu nadzvedla a znovu spustila.
A znovu a znovu.

Její pohyby nahoru a dolů byly stále rychlejší a prudší. Stále znovu její tělo nasedávalo na můj vztyčený penis a její vnitřnosti jej s potě-
šením objímaly. Vždy, když dosedla, vyrazila krátký vzdech. Stále bez slova se na mě vzpínala jako při jízdě na koni. Naše svaly byly napja-
té, lehce jsme sténali a naše těla se chvěla vzrušením. Jana byla stále rychlejší, její vzdechy silnější a výkřiky hlasitější. Nacházela se v
absolutní extázi.

Její hlava byla vyvrácená dozadu, takže jsem mohl pozorovat její vzrušením sevřený obličej, její ruce se pevně držely mých ramen. Na-
jednou Jana ztuhla, můj úd ponořený hluboce ve svém tělě a zatajila dech.

Ještě jednou se lehce nadzvedla, pak podruhé a pak ještě potřetí.
Potom dlouhý, uvolněný výkřik.
Její svaly kolem mého penisu se několikrát za sebou prudce sevřely.
I já jsem v tom okamžiku ztrácel kontrolu. Cítil jsem, jak tlak v mém penisu se dere nahoru. Jana se nehýbala, jen lehce kroužila boky

a vyrážela krátké vzdechy.
Přitiskl jsem ji pevně na sebe a její nohy se zvedly o obejmuly moje boky. Podbřiškem se přitiskla, jak nejvíce to šlo, na můj penis. Za-
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vřel jsem oči, protože se všechno se mnou začalo točit.
Jana se znovu na mě začala pohybovat nahoru a dolů, tiskla se k mému podbřišku a já se cítil jako v sedmém nebi, když najednou

moje sperma vyrazilo do jejího těla. Lehké chvění zachvátilo znovu její i moje tělo. Cítil jsem uvolnění a zároveň dosud nepoznanou roz-
koš, když jsem se zbavil několika střiky veškeré své šťávy. Její objetí se trochu uvolnilo a my jsme vychutnávaly svůj vrchol, svůj orgas-
mus.

Ještě chvilku jsme tak zůstali bez pohybu a beze slova sedět, v tomto nádhrném spojení, až se Jana jemně ze mě uvolnila, vstala, se-
brala sukni a zmizela v koupelně. Za chvilku vyšla, beze slova sebrala ze stolu své učení do tašky a řekla: "Nic si nemysli, to co se stalo,
se stalo proto, že jsem to potřebovala. A uvidíš, co se stane, jestli o tom někde něco jenom cekneš. Když budeš hodný a nebudeš o tom
nikde mluvit, můžeme si to někdy zopakovat," a s těmi slovy odešla. Já zůstal sedět jako opařený a nevěděl, co si o tom mám myslet.
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SMS otrokynÏ
Jednou jsem si, jen tak čistě ze zvědavosti, koupila jeden inzertní časopis.
Pročítala jsem si tu záplavu inzerátů a občas jsem nemohla uvěřit tomu, co vše jsou lidé schopni prodat či koupit.
Skutečně mě ale zaujal jen jeden jediný. „HLEDÁ SE DOPISOVÁ (SMS) OTROKYNĚ!“ hlásal ten inzerát.
Nemohla jsem od něj odtrhnout oči. Mám velmi ráda všechny nevšední sexuální praktiky. Spoustu jsem jich vyzkoušela sama na sobě

a některé mi přinesly opravdu velmi mnoho krásných a vzrušujících chvil. Navíc jsem při tom zjistila, že jsem dost submisivní. Několikrát
jsem podstoupila pár výchovných lekcí coby otrokyně u různých dominantních mužů a žen, a vždy mi to přineslo nějaké velmi intenzívní,
někdy více, jindy zas méně příjemné prožitky.

Tohle ale bylo něco nového, neznámého. Dostávat příkazy od někoho koho třeba vůbec nikdy osobně nepoznám, koho si budu moci jen
představovat, kdo na mě bude promlouvat mým vlastním hlasem prostřednictvím SMS zpráv, a pak ty příkazy plnit a nebýt při tom pod
jeho přímým dozorem.

Plnit jeho příkazy ne proto, že mě k tomu nutí, ale proto, že sama chci, že se chci cítit jako poslušná otrokyně, jako čubka, a při tom
nemuset nikam docházet, dělat to doma, v prostředí důvěrně známém.

Pročítala jsem si ten inzerát stále dokola a mé vzrušení s každým přečtením stoupalo, až už jsem nedokázala té nesmírně vzrušující
představě déle odolávat a rozhodla se odepsat. Celá rozechvělá nesmírným vzrušením jsem na mobilu vyťukala odpověď, ve které jsem se
trochu popsala, napsala své míry a požádala o přijetí.

Na chvilku jsem ještě zaváhala, ale pak ji přece jen odeslala na uvedené číslo.
Ztěžka jsem dosedla do křesla, mobil položila před sebe na stolek a čekala na odpověď. Zrychleně jsem dýchala, prsa se mi pod trič-

kem dmula, bradavky nesnesitelně svrběly a já měla sto chutí strhat ze sebe všechno oblečení, vzít uměláka, pustit ho na plný výkon a
pořádně si jím projet tu svou neskutečně vlhkou kundičku. Rozhodla jsem se ale odolat tomu pokušení a vyčkat na odpověď svého nového
pána.

Nemohla jsem od mobilu odtrhnout oči, v duchu se modlila aby už odpověděl a nechtěla jsem si vůbec připustit že by se neozval.
Celá jsem s sebou trhla, když mobil konečně zapípal. Nedočkavě, s rozzářenýma očima jsem se dala do čtení zprávy a hned se mě

zmocnilo zklamání. Zpráva nebyla od mého pána, ale mé kamarádky. Byla to taková ta zpráva, co jich člověk dostává za den několik, co
mu píší známí, když zrovna nemají co dělat, zpráva, na kterou člověku pomalu ani nestojí odpovídat.

Hned jsem ji vymazala a čekala dál. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, že ten, kdo odpoví, nemusí být vlastně jen muž, ale i žena! Ta
představa se mi docela zamlouvala. Mobil zapípal ještě několikrát, ale nikdy nebyla od mého pána (nebo paní?).

Hodiny ubíhaly a mé vzrušení rychle opadalo. Byl už večer a já se zklamaná chystala do postele, když znovu zapípal mobil.
Otráveně jsem ho vzala do ruky a … Byla od něj! Vzrušením jsem ani nedýchala a četla: „Tak ty bys chtěla být mou poslušnou otrokyní?

Dobrá! Připrav se, bude vstupní prohlídka!“
Celá rozechvělá jsem ani chvilku neváhala, rychle se vysvlékla do naha a svému pánovi hned odepsala: „Připravena, můj pane!“
Nahá jsem seděla v křesla a má fantazie pracovala naplno. Představovala jsem si, co vše si na mě asi vymyslí, jaké úkoly budu muset

plnit, a já byla čím dál víc vzrušená. Z mých představ mě vytrhlo až zapípání mobilu.
„Změř si teplotu v kundě a zadku, čubko!“ psal můj pán. Četla jsem si tu zprávu několikrát a cítila jsem, jak mi kundička silně vlhne.

Bylo to tak vzrušující! Honem jsem vstala z křesla, utíkala do koupelny, otevřela skříňku a vyndala z ní lékařský rtuťový teploměr. Měla
jsem už ho v ruce několikrát, ale nikdy mě nenapadlo, že ho budu používat k tomuhle účelu!

Nemohla jsem se dočkat, až udělám, co po mě můj pán žádá. Doběhla jsem do ložnice, uložila se na záda na postel, pokrčila nohy a ši-
roce je roztáhla. Naposled jsem si prohlédla teploměr v mé pravé ruce a pak už jsem ho pomalu vnořila do své mokré kundičky. Skoro
jsem ho tam ani necítila, byl tak malý a já byla tak vzrušená!

Bezděky jsem jím uvnitř začala pohybovat sem a tam. Projížděla jsem si jím kundičku a z mých úst se vydral první nesmělý sten rozko-
še … áááách!

Asi po pěti minutách jsem ho vytáhla zcela ven z mé vlhké dírky. Byl celý pokrytý mými šťávami. Musela jsem ho trochu otřít, abych
mohla přečíst naměřenou teplotu.

39°C, ukazoval teploměr. „Ta je ale rozpálená!“ napadlo mě. Ale ještě zbývala druhá dírka.
Sjela jsem levou rukou na zadeček, roztáhla si prsty půlky, abych odkryla tmavě hnědý svraštělý anální otvůrek, a pravou jsem pozvolna

začala tlačit teploměr dovnitř. Byl dost namazaný mými šťávami, takže to šlo docela snadno.
Nejdříve dovnitř pronikla stříbrná špička a za ní i zbytek teploměru, až vyčníval jen malinký kousek, za který jsem ho přidržovala.
Znovu jsem nemohla odolat a musela si tou slabou skleněnou trubičkou začít projíždět sevřený zadeček.
Bylo to tak vzrušující, že jsem nedokázala odolat pokušení alespoň trochu nepolaskat prstíky nalévající se poštěváček. Vzrušení nabírá

na intenzitě. Zrychleně dýchám, hekám a funím, orgasmus se rychle blíží. Ozývá se pronikavý zvuk mobilu. Přišla zpráva.
„Tak jak dlouho budu čekat, ty mizerná čubko?!“ zlobí se můj pán. Rychle, skoro provinile vytahuju teploměr ze zadečku a přestávám si

laskat poštěváček. 37,5°C, odečítám na stupnici teplotu a hned odepisuji svému pánovi, co jsem naměřila v obou dírkách.
Několik minut je ticho. Hlavou se mi honí myšlenky na to, jestli jsem ho moc nenaštvala, jestli se mi ještě vůbec ozve.
Ozval! „Teď bude důkladná prohlídka tvého mizerného otrockého těla! Chci, aby sis pořádně prohmatala ty svý kozy, píču, a prdel! A dej

si kolíčky na bradavky, vyzkoušíme, jak na ně reaguješ! Nesmíš se udělat!“
Neváhala jsem ani chvíli. Tohle bylo přesně to, co jsem teď potřebovala. Do každé ruky jsem pevně uchopilo jedno své prso. Silně jsem

je mačkala, zarývala do nich své prsty, tlačila je proti sobě a sténala při tom rozkoší. Sevřela jsem silně mezi prsty ztuhlé bradavky. Krou-
tila jsem jimi, tahala za ně, až jsem spolu s nimi zvedala i svá pevná prsa. Mým tělem zmítala rozkoš umocněná mírnou bolestí, když
jsem na bradavky připla kolíčky na prádlo. Sjela jsem rukou níž po svém těle ke kundičce. Vytékaly z ní šťávy, které máčely má stehna.
Celou rukou jsem jí pevně sevřela a vyjekla jsem nepoznanou slastí.

Byla jsem tak nadržená, tak nesmírně vzrušená. Cítila jsem se jako děvka, jako poslední kurva, co by teď dala každýmu. Tak moc jsem
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byla vzrušená.
Ale stále mi to nestačilo. Chtěla jsem ještě víc slasti, ještě trochu víc mírné bolesti. Začala jsem si mnout kundí pysky, za chvíli už mi

to ale bylo málo a tak jsem za ně začala silně tahat. Tak silně, až jsem se svůj rozkrok vystrkovala vysoko vzhůru, až jsem měla pocit, že
se z toho počůrám. Bylo to k zbláznění krásné.

Ještě ale zbýval zadeček. Klekla jsem si na postel a pak se hluboce předklonila, až jsem se čelem dotýkala postele. Zadeček čněl vyso-
ko vzhůru, prsa volně visela, kolíčky se při každém nepatrném pohybu třely o postel a působily mi tak mírnou bolest. Položila jsem si ruce
na své plné půlky zadečku. Hladila jsem je, pleskala se po nich otevřenou dlaní, široce je roztahovala od sebe a v duchu si přála aby tu teď
byl můj pán a strčil mi do něj svůj ocas, abych ho cítila pěkně hluboko uvnitř.

To vzrušení už se nedalo déle snášet. Popadla jsem mobil a napsala svému pánovi jak moc jsem vzrušená, že bych chtěla orgasmus.
Odpověď přišla vzápětí.

„Tak ty jsi vzrušená, jo? Dej si 5 ran rukou přes tu tvou nadrženou píču a pořádně si propleskni kozy!“
To jsem nečekala! Chtěla jsem orgasmus a místo toho přišel trest! On je ale můj pán, a já musím poslouchat.
Znovu jsem se položila na záda, široce roztáhla nohy a začala. Zvedla jsem pravou ruku a … plesk! První rána s mlasknutím dopadla na

promáčenou kundičku. Trochu to štíplo, vzrušení o něco polevilo, ale jinak to nebyl až zas tak nepříjemný pocit, spíš naopak. Každá další
rána byla o něco silnější než ta předchozí. Pokaždé jsem vyhekla a zasykla bolestí jež projela mým tělem. Byla to ale vzrušující bolest.

Stanovený počet ran jsem vyčerpala velmi rychle a na řadě byla má prsa. Posadila jsem se na posteli, do každé ruky jsem zespoda
uchopila jedno, pevně je sevřela, chvilku je hnětla a pak jsem jimi začala pohazovat. Představovala jsem si že mi to dělá můj pán, že mi je
potěžkává a hodnotí je. Vzrušující představa. Pohazování pomalu přecházelo v nesmělé pleskání. Střídavě jsem je obě zespoda pleskala a
ony pomalu začínaly červenat. Přivírala jsem oči slastí a ani si neuvědomovala, že je začínám bít čím dál silněji. Plácala jsem do nich dla-
němi ze všech stran, až poletovaly všemi směry, narážely na sebe a rudly pod přívalem ran.

Posledních několik ran bylo tak silných, že ani kolíčky na bradavkách už se neudržely a odpadly.
Zavyla jsem bolestí, prohnula se v zádech a ve tváři se mi objevil bolestný výraz, když sklouzly z bradavek a umožnily tak návrat krve do

dlouho znecitlivělých míst.
To nesnesitelné mravenčení, jež to vyvolalo, ovládalo celou mou mysl. Nedokázala jsem nic jiného vnímat a přála si, aby už to přesta-

lo. Po několika desítkách vteřin to konečně ustalo a já pocítila silnou potřebu se vyčůrat. Rychle jsem vyťukala svému pánovi zprávu s
prosbou o vyčurání.

Trvalo dlouhé, nekonečné minuty, než odpověděl. Celou tu dobu jsem cítila neskutečně silné nutkání se vyčůrat a měla pocit, že mi tak
dlouho neodpovídá naschvál, že mě tím mučí, ale ani na chvíli mě nenapadlo udělat to bez jeho svolení.

„Dej psí misku na žrádlo na zem a vychčij se do ní jako správná fena!“ zněl jeho příkaz.
Před několika roky jsem měla psa, takže jsem naštěstí psí misku měla. Dala jsem ji v koupelně na zem, sedla si nad ní na bobek, mír-

ně se předklonila a rukama se opřela o zem, přesně tak, jak jsem to viděla u doopravdických fenek.
S neskonalou úlevou jsem začala čůrat. Miska se rychle plnila a brzy začaly čůránky stříkat i mimo misku. Na stěně přímo proti mně

bylo zrcadlo a já se v něm viděla, jak sedím nad tou miskou a chčiju do ní jako nějaká čubka, okamžitě se mě zmocnilo obrovské vzruše-
ní. Bradavky ztvrdly na kámen, a já nemohla již déle odolávat těm neskutečně vzrušujícím okamžikům, které jsem prožívala.

Jednou rukou jsem si začala mnout mezi prsty bradavky a druhá mi okamžitě sklouzla mezi nohy na mou kundičku mokrou od čůrání a
šťáv, které z ní bez přestání vytékaly.

Hladila jsem si jí, prsty přejížděla v rýze mezi pysky a palcem brnkala na nalitý poštěváček. Hmmm, ááách…. vycházely mi z úst neu-
stále steny rozkoše.

Chtěla jsem ale víc, chtěla jsem cítit uvnitř něco pořádně tvrdého a velkého. Rychle jsem odlezla do ložnice, vyndala ze stolku svého
oblíbeného uměláka a ulehla na postel. Široce jsem otevřela pusu, strčila si ho do ní a začala ho olizovat a cucat.

Pohybovala jsem jím sem a tam a představovala si, že je to pánův ocas, který kouřím. Ta představa byla tak neskutečně rajcovní, že
jsem už déle nemohla oddalovat ten slastný okamžik, okamžik, kdy můj umělý přítel vnikne do mé promáčené kundičky.

Vytáhla jsem ho z pusy, obkroužila jím citlivé bradavky a pak jím sjela přes břicho až přímo ke vchodu do mé pootevřené vlhké jeskyňky.
Áááách… hluboce a dlouze jsem vydechla a mírně se prohnula v zádech když jsem jím zajela dovnitř.

Strčila jsem ho tam skoro celý, když jsem si najednou vzpomněla znovu na svého pána.
„Prosím, pane, dovolte mi se udělat. Ležím tady s umělákem v kundičce a čekám na vaše svolení. Netrapte mě již déle, prosím!“ na-

psala jsem mu a čekala, co odpoví.
Přidržovala jsem uměláka uvnitř, aby nevyklouzl, a při tom si hladila svá pevná prsa, když přišla odpověď: „Ty malá nadržená čubko! Kdo

ti to dovolil! Máš štěstí, že mám dnes dobrou náladu a že je to tvá první lekce. Můžeš si jí vyhonit!“
Nečekala jsem už ani chvíli a hned jsem začala umělákem projíždět svojí hladovou kundičku. Nejdřív jen tak pomalu a opatrně abych si

to co nejvíc užívala, ale jak vzrušení stoupalo, zrychlovala jsem pohyby až se ozývalo hlasité mlaskání. Hmmm…, vrněla jsem blahem když
jsem si ho v divokém rytmu prudce zarážela až na dno.

Opojená těmi slastnými pocity jsem si strčila ukazovák do pusy, chvilku ho cucala a pak jsem jím začala kroužit po citlivém, krví nali-
tém poštěváčku. Áááách, óóóch… sténala jsem bez ustání rozkoší a zmítala s sebou na posteli, když se celý můj rozkrok změnil v jedno
obrovské ohnisko rozkoše ovládající celé mé tělo.

Hekala jsem a funěla, pohazovala hlavou ze strany na stranu a přála, si aby tyhle pocity trvaly věčně. Naposledy jsem zprudka zarazila
uměláka do své šťávami překypující kundičky, dlouze a hlasitě jsem vydechla, vystrčila rozkrok vysoko vzhůru, strnula a pak už se jen
chvěla prožívaným orgasmem.

Napětí brzy povolilo a já s hlasitým vydechnutím spadla z nadoblačných výšin zpět do reality, na postel povlečenou příjemně hladkým
saténem.

„Už jsem. Děkuji pane.“ poslala jsem zprávu pánovi, jakmile jsem se trochu vzpamatovala. Myslela jsem si, že už dnes bude konec, že
už mi neodpoví.

Ale mýlila jsem se. „Teď se koukej mazat umejt! Napřed se vykoupej ve vlastních chcánkách, kterými si naplnila psí misku a pak se
teprv umej vodou! Pak můžeš jít spát.“ přikazoval mi.

Moc se mi do toho nechtělo, ale nakonec jsem se rozhodla přece jen to udělat. Lehla jsem si na dno studené vany, vzala misku se svý-
mi čůránky a pomalu si je začala lít na svá prsa. Jejich pronikavá vůně mi plnila nos a já místo zhnusení si jako v transu roztírala tu žlu-
tou, nyní už celkem chladnou tekutinu po svých pevných prsou a břiše. Napadlo mě při tom, jak krásné by bylo, kdyby tady teď nade mnou
stál můj pán a čůral na mě.

Znovu jsem pocítila vzrušení. Miska byla za chvilku prázdná, ale já nemohla přestat. Stále jsem si roztírala tu tekutinu vyšlou z mého
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těla po prsou a břiše a také po kundičce a cítila jsem, že bych potřebovala ještě jeden orgasmus, ještě jeden nádherný vrchol rozkoše.
„Pane, jsem moc vzrušená. Dovolte mi, prosím, ještě jednou se udělat!“ prosila jsem svého pána.
„Ano, můžeš si to udělat, ale až ráno! A spát budeš nahá! Dobrou.“
Nevěřícně jsem zírala na displej mobilu. Jak může být tak krutý! Cloumalo mnou obrovské vzrušení a nutkání si to i přes jeho zákaz

udělat hned, ale protože jsem chtěla být jeho poslušnou otrokyní, uposlechla jsem.
Nejprve jsem na sebe na pár vteřin pustila studenou vodu, aby to vzrušení alespoň trochu polevilo, a pak si napustila vanu plnou horké

vody, přidala pěnu a ponořila se do té uvolňující lázně.
Ležela jsem v ní snad hodinu a přemýšlela o tom, co jsem dnes zažila, jak vzrušující bylo někoho poslouchat ze své vůle a nevědět, kdo

to je. Když jsem z ní vylézala, byla jsem stále vzrušená. Vzala jsem osušku a začala jí před zrcadlem třít své mokré tělo. Bradavky silně
svrběly, kundička sváděla k tomu, aby se jí prstíky dotkly a trochu jí polaskaly a má mysl žádala to jediné – další orgasmus.

Odolala jsem tomu sladkému vábení a nahá odcházela do ložnice uložit se k spánku. Rychle jsem vklouzla pod peřinu a snažila se co
nejrychleji usnout. Při každém mém pohybu se ale mé nahé tělo třelo o hladoučké a jemné saténové povlečení a připomínalo mi, jak moc
jsem vzrušená. Únava z prožitého dne nakonec přece jen zvítězila a já konečně usnula s vidinou slastného probuzení.

Nepříjemný pronikavý zvuk budíku mě vytrhl ze sladkého spánku. Natáhla jsem poslepu ruku a zamáčkla ho. Je ráno, začátek dalšího
dne.

„Snad bude stejně tak vzrušující jako ten včerejší!“, přála jsem si tužebně. Hlavou se mi honily vzpomínky na včera prožité slastné
chvíle a mou myslí zněl poslední včerejší pánův příkaz: „Můžeš si to udělat, ale až ráno!“

Byla jsem zas vzrušená. V mžiku jsem odhodila peřinu stranou, otočila se ke stolku a vzala z něj uměláka, který mi včera přinesl tolik
rozkoše.

Ulehla jsem na záda, široce roztáhla nohy a pokrčila je v kolenou, abych lépe mohla ke své nedočkavé kundičce. Celá rozechvělá jsem
se začala hladit po svém hebkém horkém těle. Jakmile jsem ucítila dotek prstů na vláčné pokožce, slastí jsem přivřela oči a v mysli se mi
vybavila představa mého pána, jak mě chválí za to, jak se laskám, ale zároveň mě popohání k větší aktivitě.

Rukou, svírající uměláka, jsem pomalu sjížděla ke své vlhnoucí kundičce. Špičkou uměláka jsem přejížděla mezi pysky, kroužila po na-
lévajícím se poštěváčku a pak jsem ji konečně vnořila dovnitř. Hmmm…, jen jsem zasténala, když jsem ucítila jeho pohyby hluboko uvnitř.

Pomalými vláčnými pohyby jsem projížděla svou čím dál víc vlhčí kundičku, zatímco druhou rukou jsem si pohrávala s prsy a umocňo-
vala tak právě prožívanou rozkoš. Lehce jsem je hnětla a svírala, palcem a ukazováčkem jsem mnula nesmírně citlivé ztvrdlé bradavky, ta-
hala za ně, a z mých úst vycházel jeden hlasitý sten rozkoše za druhým.

Zrychlila jsem pohyby uměláka a za chvilku už se pokojem rozléhal mlaskavý zvuk čvachtající kundičky a nezaměnitelná vůně šťávičky,
kterou přitom vylučovala. Rozkoš rychle vzrůstala, ale já jí rychle chtěla dohnat až na maximum. Přestala jsem laskat svá ňadra, sjela
jsem rukou do svého klína a začala jsem prsty intenzivně třít poštěváček.

Hned, jakmile jsem se ho poprvé dotkla, otřásla jsem neskutečnou slastí, mocně jsem zavzdychala, mírně se vzepjala na posteli a
zrychlila pohyb rukou ve svém klíně. Naposled jsem vnořila uměláka hluboko do kundičky, až na její samé dno, prsty jsem zaryla do poště-
váčku a jeho bezprostředního okolí a … Chvíle ohromného napětí v celém a těle a pak neskutečně báječný pocit uvolnění, kterému se nic
nevyrovná – orgasmus!

Trvalo desítky vteřin, než jsem se z toho nádherného sexuálního uvolnění dokázala vzpamatovat.
Jeden pohled na budíka, a vše krásné je rázem zapomenuto. Nejvyšší čas vstát a jít do práce. Začal další všední den.
V návalu práce se mi konečně z mysli povedlo na delší chvíli vytěsnit zážitky minulého dne. I tak jsem se ale ve volnějších chvílích ne-

dokázala přinutit myslet na nic jiného, než na sebe coby otrokyni svého pána.
Den se neskutečně vlekl a já se nemohla dočkat, až budu doma.
Přála jsem si, aby se zas ozval, abych zas zažila tak krásné pocity jako včera. Co chvíli jsem upřeně zadívala na hodiny, zdálo se mi že

se čas neskutečně vleče.
Konečně nastal ten toužebně očekávaný konec pracovní doby a já mohla vyrazit domů.
Sotva se za mnou zavřely dveře mého bytu, honem jsem ze sebe svlékla všechny šaty, napustila si vanu horké vody se spoustou pěny a

ponořila se do té uvolňující lázně. Jen tak jsem tam ležela a hlavou se mi honily myšlenky na mého nového pána. Vylezla jsem až když
byla voda skoro studená.

Oblékla jsem se do županu, v kuchyni si udělala něco malého na zub, usedla jsem v obýváku do pohodlného křesla, pustila si svou oblí-
benou hudbu a usrkávajíc ze sklenky víno jsem se oddávala pocitu sladkého nicnedělání. Vytrhl mě z něj až zvuk pípajícího mobilu. Otráve-
ně jsem ho vzala do ruky a začala číst zprávu.

Sotva jsem přečetla prvních pár slov, oči se mi rozzářily a zmocnilo se mě ohromné vzrušení. Byla od něho, od mého pána!
„Otrokyně, je čas na další lekci! Svlíkni se donaha, dej obojek na krk a přines si z koupelny ty nejšpinavější kalhotky co tam máš!“
Přečetla jsem si to ještě několikrát a pak jsem se honem dala do plnění jeho příkazů. Shodila jsem ze sebe župan, vzala ze skříně širo-

ký černý obojek s červeným lemováním, který jsem si v jedné slabé chvilce koupila v sexshopu, a připnula si ho na krk. Byl tak široký, že
jsem skoro ani nemohla pořádně hýbat hlavou a musela ji mít stále zvednutou.

Na okamžik jsem se zarazila a nemohla uvěřit tomu, že můžu něco takového vůbec dělat, a jak je možné, že mě tohle vše tak nesku-
tečně vzrušuje. Jako omámená jsem se vydala do koupelny pro to, co po mě můj pán žádá. Klekla jsem si ke koši se špinavým prádlem,
otevřela ho a začala v něm hledat nějaké své hodně použité kalhotky.

Nebylo moc na výběr, protože jsem před dvěma dny prala, ale nakonec se mi podařilo, až úplně na samém dnu koše, objevit jedny čer-
né krajkované kalhotky nesoucí bělavé stopy velkého vzrušení a také pár žlutavých skvrnek.

Vzpomněla jsem si, že jsem je měla na sobě den před tím, než jsem poznala svého nynějšího pána i na to, jak jsem v nich prožila svůj
poslední orgasmus bez něj. Vzpomněla jsem si, jak se mi podařilo někde doma objevit dávno zapomenutou pornokazetu, jak jsem si ji
pustila a její obsah mě natolik zaujal, že jsem nemohla odolat pokušení polaskat si kundičku. Třela jsem ji přes látku kalhotek až do úpl-
ného konce filmu až k orgasmu.

Při té představě jsem si znovu bezděky zajela rukou do klína, několikrát pohladila svou hladkou kundičku, až mi unikl z úst sten rozko-
še. Nejspíš bych asi nedokázala odolat a bývala bych si ji laskala tak dlouho, dokud bych nedosáhla orgasmu, ale ozvalo se zapípání mobi-
lu, které mi připomnělo, že můj pán čeká.

Rychle jsem doběhla do obýváku, popadla mobil a s pocitem viny jsem četla: „To ti to dnes ale zas trvá čubko! Koukej si dát na každý
kundí pysk 4 kolíčky na prádlo a taky po jednom na bradavky! Nesnáším pomalé a líné čubky!“

Neváhala jsem ani okamžik a znovu pospíchala do koupelny, tentokrát pro kolíčky. Přinesla jsem si je do obýváku a začala se jimi
“strojit“. Široce jsem se rozkročila, uchopila jeden pysk, mírně natáhla a pak na něj, hezky pomaličku, začala připínat jeden kolíček vedle
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druhého.
Pokaždé, když jsem ho připnula na místo, silně to zabolelo, ale ta bolest brzy polevila a já ho skoro ani necítila. Ty čtyři kolíčky byly tak

akorát, víc by se jich tam možná ani nevešlo, napadlo mě, když jsem viděla, jak to vypadá.
Když byl ozdoben jeden pysk, pokračovala jsem stejným způsobem i s druhým. Na závěr jsem si ještě připnula kolíčky na ztopořené

tvrdé bradavky a byla jsem hotova.
Místa, kam jsem připnula první kolíčky, se ale pozvolna začala ohlašovat sílícím štípáním.
„Hotovo můj pane.“ ohlásila jsem splnění úkolu. Za několik minut jsem obdržela další úkol.
„Hoď kalhotky co nejdál, dolez pro ně po čtyřech, vezmi je do zubů a pak je po čtyřech odnes zpět na místo, odkud jsi je hodila. Opakuj

10x! Až budeš hotová, klekni si u dveří s rukama za hlavou a drž kalhotky v puse, dokud se neozvu!“
Neotálela jsem a pustila se do toho. Zmačkala jsem kalhotky v ruce a pak jimi vší silou hodila co nejdál. Naštěstí byly lehké a tak nedo-

letěly moc daleko, jen pár metrů, a i kdyby bývaly mohly letět dál, mám docela malý byt, takže by to stejně nebylo o moc lepší.
Klekla jsem si na podlahu, postavila se na čtyři a vyrazila za svou “kořistí“. Sotva jsem udělala první pohyb, věděla jsem, že je zle. Ko-

líčky na pyscích o sebe neskutečně silně třely, zachytávaly o sebe a tahaly silně a bolestivě za pysky.
Musela jsem co nejvíc do široka odtáhnout kolena od sebe a tak popolézat po podlaze. Připadala jsem si jako děvka, kterou právě omr-

dalo několik neskutečně nadržených chlapů tak silně, až jí málem natrhli kundu a ona teď ani nemůže dát nohy k sobě.
Lezla jsem pomalinku po podlaze a každý pohyb mi způsoboval na pyscích neskutečně intenzivní pocity štípání. Měla jsem pocit, že z

toho snad počůrám. Konečně jsem dolezla ke kalhotkám.
Sklonila jsem k nim hlavu, vzala je do zubů a vydala se na zpáteční cestu. V jednu chvilku jsem se zahlédla v zrcadle. „Čubka, jsem

opravdická čubka! Už jen vodítko mi schází!“ napadlo mě.
I přes nepříjemné pocity vystřelující do celého těla z rozkroku a také z bradavek jsem byla velmi vzrušená. Dolezla jsem zpět na výchozí

místo, vyndala si kalhotky, které nyní byly zmáčené mými slinami, z pusy, a znovu je hodila.
Vydala jsem se znovu za nimi a při představě, že tak budu muset udělat ještě osmkrát, jsem se otřásla zoufalstvím. Každá další cesta

se pro mě stávala čím dál větším utrpením.
Místa sevřená kolíčky se stávala ohniskem pekelných muk, a já nedokázala myslet na nic jiného, než že už to déle nedokážu snášet,

že je sundám a budu mít klid.
Odolala jsem tomu pokušení a vydržela až do konce.
Při poslední cestě za kalhotkami jsem pociťovala neskutečné štěstí, že už je to naposled.
S kalhotkami v zubech jsem do lezla ke dveřím do ložnice, klekla si k nim, složila ruce za hlavou a čekala na svého pána. Minuty poma-

lu ubíhaly a já jsem se co chvíli otřásla záškubem bolesti vystřelující z některého místa v sevření kolíčků a k tomu se navíc přidával i pocit
pálení z kolenou odřených od lezení po koberci.

Toužebně jsem si přála, aby se už konečně ozval.
Ozval se až za dvacet minut, kdy už jsem tomu pozvolna přestávala věřit.
„Čekáš na svého pána? Hodná fenka! Lehni si na postel, sundej si všechny kolíčky a mazli se s kalhotkami!“
Oddechla jsem si úlevou. Konečně můžu ty prokleté kolíčky sundat!
Položila jsem se na postel, široce roztáhla nohy a začala opatrně sundávat kolíčky. Vzala jsem první , opatrně ho stiskla a sundala.

Celá jsem se prohnula, napnula svaly v celém těle, bolestně a svraštila obočí, přivřela oči a zasyčela, jak se do dlouho znecitlivělých míst
hrnula opět krev. Postupně jsem takto odstranila úplně všechny kolíčky a pokaždé jsem to stejně bolestně prožívala. Dokonce jsem se i
malinko počůrala.

Kolíčky už byly hezkou chvíli dole, ale já stále jen ležela a otřásala se rychle slábnoucími záškuby ze zmučených míst.
Po několika minutách, když jsem zcela uklidnila, jsem vzala kalhotky a začala se s nimi, dle příkazů svého pána, mazlit.
Přejížděla jsem si jimi po břiše, strkala do nich prsa, opatrně otírala místa poznamenaná dlouhou přítomností silných čelistí kolíčků,

hladila se po tváři a obličeji. Bylo to tak ponižující, mazlit se se svými vlastními nevábně vonícími kalhotkami, jako by to byla nějaká ply-
šová hračka nebo co!

Stále dokola jsem se jimi hladila po celém těle, dokud se znovu neozval mobil.
„Tak to by stačilo! Vím, že se ti určitě moc líbí mazlit se svými kalhotkami, že je máš moc ráda, fenko! Strč si je do kundy, nech je tam

a vzrušuj se! Ne aby ses udělala, čubko!“
Nevěřícně jsem vytřeštila oči na mobil, na to, co mi pán přikázal.
„To nedokážu!“ zhrozila jsem se.
Celá rozechvělá jsem vzala do ruky kalhotky, otáčela je ze strany na stranu, prohlížela si je a nemohla se rozhodnout, jestli to mám

udělat.
Čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím větší vzrušení se mě zmocňovalo, až mě dohnalo k rozhodnutí to udělat.
Hluboce jsem se nadechla a dala se do toho.
Jednou rukou jsem široce rozevřela pysky a druhou začala cpát kalhotky do kundičky. Zdálo se mi, jako bych kundičku měla nějakou úz-

kou, jakoby tam bylo nějak málo místa. Cpala jsem je tam po maličkých kousíčcích, ale toho stále víc zůstávalo venku než vevnitř. Nako-
nec se mi tam povedlo dostat víc než polovinu kalhotek. Vyčníval jen několikacentimetrový kousek.

„Mám v sobě kalhotky!“ uvědomila jsem si, co se mi povedlo. Jak jsem se toho předtím obávala, tak mě to teď neskutečně vzrušovalo.
Něco tak perverzního jsem ještě nikdy neprovedla!

Do každé ruky jsem popadla jeden svůj prs a začala jsem ho pevně mačkat. Prsty jsem si pohrávala s bradavkami a kdybych neměla
tak těsný obojek, nejraději bych si prsa přizvedla až k puse a cucala si bradavky. To by byla nádhera! I tak jsem ale cítila rychle se stupňu-
jící vzrušení. Áááách…, poprvé jsem nesměle slastně zasténala.

Chtěla jsem ještě více rozkoše a tak jsem jednou rukou sjela do svého klína. Kroužila jsem okolo poštěváčku jako šelma kroužící ko-
lem své kořisti, abych se na něj po chvíli hladově vrhla. Hmmm…, Jen jsem zamručela ohromnou slastí, když jsem se ho dotkla a začala
na něj brnkat jako na nástroj přinášející maximální rozkoš.

Orgasmus se rychle přibližoval a já si ani nevzpomněla na to, že mám zakázáno se udělat. Hnal mě chtíč. Mobil se ozval v poslední
možnou chvíli, kdy jsem ještě byla schopna zadržet svůj vrchol.

Udýchaná jsem ho vzala do ruky a než jsem si přečetla, co mi přikazuje, napadlo mě, jak je možné, že se ozval zrovna teď, jakoby jako
by snad tušil, k čemu se schyluje.

„Za svou poslušnost si zasloužíš odměnu! Napřed si ale ještě znova zopakuješ aportaci - 10x! Kolíčky tentokrát potřebovat nebudeš.
Potom se budeš vzrušovat se svými kalhotkami nataženými na hlavě! Dokud se neozvu, nesmíš se udělat!“
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V první chvíli mě napadlo, že to, co mi přikázal, není odměna, ale trest! On je ale můj pán a tak ho musím poslouchat. Opatrně a po-
zvolna jsem vytáhla kalhotky z kundičky. Byly celé potřísněné milostnou šťávou a silně zaváněly rozdychtěným pohlavím.

Hodila jsem je co nejdál a po čtyřech za nimi lezla, stejně jako už několikrát dnes. Musela jsem se dost přemáhat, abych je vůbec vza-
la do zubů. Nevábně chutnaly a navíc jejich pronikavá vůně plnila můj nos tak silně, že jsem při každém nadechnutí necítila nic jiného,
než svou vůni, a pusou se dýchat nedalo. Kolíčky jsem tentokrát naštěstí neměla a tak mi to šlo nohem rychleji. Když jsem pro ně šla na-
posled, připadalo mi, že už ty kalhotky tak nezavání, a dokonce jsem měla pocit, že mě ta vůně dokonce i trochu vzrušuje.

Začínala jsem tušit, co ti chlapi na těch použitých kalhotkách vlastně mají. Možná to ale byl spíš ten pocit ponížení, než ta vůně, ne-
vím.

Položila jsem se na postel, vyndala uměláka ze stolku a natáhla si kalhotky přes hlavu. Vzala jsem do rukou svá prsa. Pokolikáté dnes
už?! Uvědomila jsem si, že teď si to zas budu dělat a dokud se pán neozve, nesmím se udělat. Ale kdy se ozve? Je tak krutý!

Vnořila jsem uměláka do své kundičky a pomalými táhlými pohyby jsem si ji začala projíždět. I když jsem se snažila laskat si své tělo
co nejjemněji, abych moc nestupňovala své vzrušení, přesto jsem cítila, že té rozkoši nedokážu příliš dlouho odolávat. Sténala jsem a he-
kala, zrychleně a povrchně dýchala, cítíc při každém nádechu „vůni“ linoucí se z mých kalhotek, a mou hlavou se honila jedna perverzní
představa za druhou.

„Už to déle nevydržím!“ napadalo mě stále častěji, ale přesto se mi stále dařilo držet své vzrušení pod kontrolou. Najednou se ale v mé
mysli objevil nějaký neskutečně perverzní obraz, který způsobil, že jsem stanula na samotném pokraji orgasmu. Rychle jsem vytrhla umě-
láka z kundičky a několikrát jsem se přes ní silně pleskla rukou, až jsem zasténala bolestí. Napětí polevilo.

Hladila jsem se po prsech a když jsem se trochu uklidnila, strčila jsem uměláka zpět do kundičky. Nechtěně jsem jedním prstem zava-
dila o krví nalitý, neskutečně citlivý poštěváček. Áááách…, zasténala jsem a celé mé tělo se sevřelo v nečekaně intenzivním návalu roz-
koše, který mi málem znova přivodil vyvrcholení.

Velmi opatrně a pozvolna jsem znovu začala umělákem projíždět kundičku. Každý jeho pohyb uvnitř vyvolával příval rozkoše, který způ-
soboval, že jsem s sebou bez ustání jen křečovitě trhala a bez ustání sténala. Trvalo tři čtvrtě hodiny, během nichž jsem si musela ještě
dvakrát naplácat přes kundičku, abych si alespoň na chvíli ulevila od nesnesitelné rozkoše, než se můj pán konečně ozval.

„Můžeš se udělat, ty má fenko! Dnes budeš spát s obojkem! Znovu se ozvu, až uznám za vhodné! Dobrou.“
Oddechla jsem si úlevou. Konečně! Pevně jsem sevřela uměláka v ruce, prudce jsem ho začala vrážet do kundičky a silně si při tom

třela poštěváček.
Během chvilky to na mě přišlo. Celé mé tělo sevřené v jedné obrovské křeči se nekontrolovatelně třáslo mohutným neskutečně inten-

zivním orgasmem probíhajícím mým tělem v několika mohutných vlnách jako vlny oceánu narážející na břehy.
Byla jsem naprosto vyčerpaná. Strhla jsem si kalhotky, jejichž vůně už poněkud vyčpěla, z hlavy, a mátožným krokem se vydala ke kou-

pelně. Než se napustila voda do vany, hodila jsem kalhotky do koše na prádlo a sundala si obojek z krku.
Vlezla jsem si do horké uvolňující vody a začala jsem pozvolna omývat své unavené tělo. První, co jsem si umyla, byly vlasy načichlé

pachem kalhotek promáčených mými šťávami, pak rozkoší zmučená kundička a nakonec prsa.
Horká voda způsobila, že únava propukla naplno. Nepřála jsem už nic jiného, než zalézt do postýlky a spát.
Rychle jsem dokončila svou očistu, vylezla z vany, osušila se a honem pospíchala do postele. „Obojek!“ uvědomila jsem si, co mi pán

nakázal, sotva jsem ulehla. Znovu jsem musela vstát, dojít pro něj do koupelny a nasadit si ho. „Jak se v něm asi bude spát?“ napadlo
mě, sotva jsem si ho připnula na krk, a rychle jsem pospíchala zpět do postele. Jediné, co jsem si stihla uvědomit, než mě přemohl spá-
nek bylo, že je to docela nepohodlné.

Když jsem si ráno sundala obojek, měla jsem od něj krk celý zarudlý. Zděsila jsem se představy, že s takhle poznamenaným krkem
mám jít za chvíli do práce. Naštěstí se ale mé temné obavy nevyplnily. Než jsem dorazila do práce byl, už krk bez jakékoliv stopy, ale i tak
jsem si neodpustila občasné pohledy do zrcadla, abych se znovu důkladně ujistila, že po tom, co jsem doma vyváděla, mi na viditelných
částech těla nezůstala jediná stopa, která by mohla zavdat mým kolegyním důvod k vyzvídání, popřípadě rádoby vtipným narážkám.

Dny rychle ubíhaly a můj pán se neozýval. Připadala jsem si opuštěná a dokonce jsem několik prvních dní ani neměla náladu si pohrát
se svou hebkou kundičkou. Měla jsem pocit, že mi něco schází. Chtěla jsem poslouchat krásně zvrhlé příkazy a prožívat při tom nádher-
nou rozkoš.

Musela jsem ale čekat až se můj pán znovu ozve, a v duchu jsem se děsila možnosti, že už tak třeba nikdy neučiní. Každý prožitý den
se mi zdál stejně nudný a šedý jako ten předchozí. Těšila jsem jen na večery, kdy jsem pravidelně usedla k televizi a pouštěla si na videu
nějaký S/M film vypůjčený z sexshopu, který jsem každý den míjela na cestě z práce.

Vždy jsem si na místě těch týraných žen představovala sebe, málokdy jsem dokázala odolat vzrušení, které ty představy ve mně vyvola-
ly, a musela jsem si něčím naplnit svou kundičku.

Jednou to byl vibrátor, podruhé zas svíčka, jindy zas banán, zkrátka jsem použila to, co bylo vždy nejblíže po ruce, a projížděla si tím
svou růžovoučkou tůňku slasti až do nádherně úlevného orgasmu.

Na chvíli mi to vždy pomohlo zapomenout na mého pána, na to, jak moc chci poslouchat, co mi přikáže, a dokázalo mi to aspoň na
krátkou dobu vrátit dobrou náladu.

Ozval se až po čtrnácti dnech. Byla jsem v práci sotva dvě hodiny když mi od mého pána přišla zpráva.
„Otrokyně, čeká tě další úkol! Dnes během dne navštiv na půl hodiny jakékoliv pánské WC, svleč se do naha, usedni do kabinky na

mísu, a vzrušuj se! Nesmíš se udělat! Splnění úkolu ohlas!“
Četla jsem si tu zprávu stále dokola a žasla nad tím, jaký úkol si můj pán zas vymyslel. „To neudělám!“ řekla jsem si v duchu, ale záro-

veň jsem cítila nesmírné vzrušení při představě, jak tam budu nahá sedět a poslouchat všechny ty mužský, co tam přijdou, a oni při tom o
mě nebudou vědět.

Musela jsem na to stále myslet. Čím víc jsem na to myslela, tím víc jsem s údivem zjišťovala, že můj zpočátku rezolutně odmítavý po-
stoj se pozvolna vytrácí a místo toho mě ta představa tak nesmírně vzrušuje, že mě z toho až brní celé tělo.

Bylo krásné slunečné odpoledne a já se pomalým krokem bezcílně procházela po ulicích zvědavě nakukujíc do oken restaurací. Uvnitř
mě se odehrával velký boj. Jedna část mého já byla rezolutně proti tomu, udělat něco tak perverzního, a ta druhá mi zas našeptávala,
abych to udělala.

Nakonec jsem se přece jen rozhodla to udělat.
Vstoupila jsem do jedné restaurace, usedla jsem ke stolku, objednala si kávu a také malou skleničku něčeho tvrdšího k pití, abych si

dodala kuráž na to, co jsem se za chvíli chystala udělat.
Restaurace byla docela útulná a celkem dost slušně zaplněná, což mě zrovna moc netěšilo. Byla jsem neskutečně nervózní, nedoká-

zala jsem se na nic soustředit a jen jsem upřeně pozorovala dveře do chodbičky, jež vedly k záchodům. Sledovala jsem muže, jak jimi pro-
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cházejí tam a po chvíli zas zpátky. Ve chvíli, kdy do nich vešel štíhlý, urostlý muž, který se mi i docela líbil, jsem se rozhodla vyrazit.
Rychle jsem zaplatila, počkala, až vrátí, a pak jsem co nejméně nápadně vyrazila k těm dveřím. Otevřela jsem je, vstoupila dovnitř

ohlédla se zpátky jestli náhodou někdo v restauraci nevstává a nechystá se jít na záchod. Nic se nehnulo, tak jsem je za sebou zavřela.
Minula jsem WC pro ženy a zamířila k mužskému.

Vzala jsem za kliku, pootevřela jsem dveře a opatrně nakoukla dovnitř. Nikdo tam nebyl. Trochu jsem si oddechla. Rychle jsem vstoupi-
la a zamířila k nejbližší kabince. Vlezla jsem dovnitř a zamknula za sebou dveře. V mžiku jsem se svlékla do naha, sklopila sedátko a
usedla na mísu.

Už nebyla cesta zpátky. Byla mi trochu zima a celém těle mi naskočila husí kůže. Seděla jsem tam jak přibitá, neodvažovala jsem se
ani hlesnout a můj nos zaplavovala podivný čpící zápach.

Najednou jsem zaslechla otevírání dveří. Celá jsem ztuhla a čekala, co bude.
Zaslechla jsem jeho kroky, pak zvuk otevírajícího se poklopce, moč dopadající do mušle, znovu zvuk poklopce, kroky, proud vody, jak si

asi myl ruce, jak si utírá ruce a pak zvuk dveří, jak odchází. Byl to zvláštní pocit, slyšet všechno to, co se tam děje, ale nevidět to.
Sotva odešel, začala jsem se laskat. Jednou rukou jsem si pohrávala se svými prsy a druhou jsem zlehka třela kundičku.
V hlavě se mi vybavoval tem zvuk dopadající moči a má otrocká fantazie se rozběhla naplno. Představovala jsem si, jak před ním kle-

čím, on na mě čůrá a já mu pak jeho ptáka musím od posledních zbytků moči očistit do sucha.
Z mých představ mě vytrhl až hlasitý hovor a zvuk otevírajících se dveří. Podle hlasů přicházeli minimálně tři muži. Slyšela jsem, jak se

mezi sebou baví o nějaké ženě, kterou předtím nejspíš zahlédli v restauraci, o tom, jaký je to kus, jak by si to s ní rádi rozdali. Debatovali
mezi sebou o tom jaký má pěkný kozy a zadek, o tom, jakou má asi kundu, jestli zarostlou nebo vyholenou, a přitom vykonávali svou ma-
lou potřebu.

Seděla jsem nahá v kabince, kousek od nich, a připadalo mi, jakoby se bavili o mě. Buď to bylo těmi řečmi nebo tím, jak jsem se neu-
stále laskala, ale najednou jsem pocítila obrovské vzrušení.

Zrychlila jsem pohyb ruky po své kundičce a na zkoušku jsem dovnitř vsunula jeden prst. Byla nádherně mokrá. Přidala jsem i druhý a
pomalinku jsem si jí jimi projížděla.

Ze všech sil jsem se snažila co nejvíc tlumit projevy své rozkoše, své sténání. Doslova jsem se kousala do rtů, abych na sebe neupo-
zorňovala, protože jako naschvál se v tu chvíli na záchodě dveře netrhly.

Vytáhla jsem prstíky z kundičky a olízla z nich svou šťávičku. Nádherná chuť! Rychle jsem je zas strčila dovnitř a pokračovala, jsem kde
jsem přestala.

V tom nejlepším někdo prudce vzal za kliku mé kabinky. Celá jsem ztuhla, prsty vnořené hluboko do kundičky a neodvažovala jsem se
ani o milimetr pohnout. „Pardon.“ ozval se zpoza dveří silný mužský hlas. Krve by se ve mně nedořezal! Pak jsem uslyšela jak otevírá dve-
ře vedlejší kabinky, kde bylo naštěstí volno.

Ulevilo se mi, ale ze všech sil jsem se snažila co nejvíc potlačit svůj vzrušený dech, abych na sebe náhodou neupozornila.
Jako naschvál v tu chvíli nikdo jiný kromě něj na záchodě nebyl. Seděla jsem tam nahá s prsty hluboko uvnitř kundičky a poslouchala

ty nevábné zvuky, linoucí se z vedlejší kabinky. Trvalo snad pět minut, než vykonal, pro co přišel, a zas odešel.
Konečně jsem si mohla nahlas pořádně oddechnout.
Vytáhla jsem prsty z kundičky, olízala je a rychle jsem se začala oblékat.
Nechtěla už jsem riskovat další takový zážitek a navíc ta půlhodina, kterou jsem tam měla strávit, uběhla.
Odemkla jsem dveře kabinky a vykročila ke dveřím z WC. Byla jsem v půli cesty, když jsem uslyšela jak někdo přichází. Jen tak tak, že

jsem stihla vlézt zpět do své kabinky. Za chvilku jsem uslyšela, jak odchází. Okamžik jsem počkala a pak znovu vyrazila.
Zas někdo přicházel a já musela zas zpátky. „Já se odtud snad nedostanu!“ napadla mě děsivá myšlenka.
Sotva se ten muž vyčůral a bylo jasné, že se chystá odejít, s nastraženýma ušima jsem bedlivě poslouchala, jestli zas neuslyším něja-

ké kroky z chodby.
Nic jsem nezaslechla a tak, jakmile za ním zapadly dveře, jsem vyrazila. Nakoukla jsem do chodbičky u záchodů a tentokrát opravdu už

nikdo nešel a já mohla konečně opustit to mužské hájemství.
Rychle jsem jí proběhla, pak jsem volným krokem prošla přes restauraci a celá šťastná, že to mám za sebou, vkročila na ulici zalitou

krásně hřejivými slunečními paprsky.
„Hotovo můj pane, úkol splněn!“ napsala jsem svému pánovi, sotva se za mnou zabouchly dveře mého domova.
„ Výborně! Tak si teď chvíli odpočiň a v devět hodin se mi ohlas!“ zněla jeho odpověď.
Bylo teprve půl šesté tak jsem měla spoustu času. Dala jsem si malou večeři, k tomu něco dobrého k pití, a pak jsem si sedla do poho-

dlného křesla, abych se pustila do čtení své oblíbené knížky. Děj mě tak dokonale vtáhl, že jsem zcela ztratila pojem o čase. Když jsem
konečně vzhlédla k hodinám, bylo deset minut po deváté.

V mžiku jsem položila knížku, popadla mobil a honem se smskou ohlásila pánovi. „ Máš zpoždění čubko! Padej do koupelny, svlíkni se
do naha, dej si na krk obojek a znovu se mi ohlas! A hejbni sebou nebo si mě nepřej!“

V mžiku jsem ze sebe sundala všechno oblečení, nahá doběhla do skříně pro obojek, nandala si ho na krk a upalovala do koupelny.
„Připravena, pane!“ ohlásila jsem mu.

„Je čas pořádně se vydrhnout, určitě z toho hajzlu pěkně smrdíš! Lehni si do vany píčou pod kohoutek a napusť vanu vodou. Pak si zub-
ním kartáčkem vydrhni kozy, píču a zadek!“ Roztočila jsem kohoutek s teplou vodou a horkou vodou jsem opláchla vanu a zašpuntovala ji.

Pak jsem opatrně namíchala vodu teplou tak akorát, vlezla si do vany, lehla si na záda a s pokrčenýma nohama jsem se sunula kundič-
kou pod vodovodní baterii, ze které vytékal proud teplé vody.

Sunula jsem se kundičkou stále blíž a blíž k tomu proudu, až jsem nakonec musela nohy opřít na zeď, na které byla upevněna baterie,
aby kundička mohla být přesně tam, kde měla být, přímo pod proudem tekoucí vody.

Prudce jsem se vzepjala, zatnula všechny svaly v rozkroku, vyvalila oči a dlouze zasyčela, když jsem pocítila ten mokrý proud dopadající
na mou citlivou kundičku. Bylo to neskutečně úžasné! Tak intenzívní rozkoš jsem snad ještě nikdy nepocítila. Pohybovala jsem pánví na-
horu a dolů proti tomu proudu a snažila se tak regulovat tu rozkoš, kterou mi to přinášelo. Sténala jsem a hekala, celá se ve vaně kroutila
a neskutečně rychle jsem se blížila orgasmu. Libé pocity vystřelovaly z mé kundičky do celého těla a zaplavovaly mou mysl. Užívala jsem
si tu nesmírnou rozkoš, až jsem pocítila přicházející vyvrcholení.

Nedalo se tomu odolat. Pustila jsem vodu co nejvíc to bylo možné a pak už jsem jen vnímala neskutečně nádhernou směsici pocitů.
Cítila jsem, jak mi do kundičky vniká silným tlakem voda, jak vytéká, jak se celá otřásám rozkoší, jež vrcholí nádherným orgasmem, jenž
jen velmi pozvolna ustupuje.

Trvalo několik vteřin, než jsem se vzpamatovala, než jsem pocítila, že pocity, jež vyvolává ta tekoucí voda, už nejsou tak libé.
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Slastí přecitlivělé tělo si od ní chce na chvíli odpočinout, ale to mu není dopřáno.
Vody bylo ve vaně už dost, a tak jsem ji zavřela. Sedla jsem si, natáhla se pro kartáček a dala se do drhnutí svého těla. Bradavky i kun-

dička byly neskutečně citlivé, tak jsem napřed pustila do zadečku.
Klekla jsem si, na kartáček dala trochu tekutého mýdla a dala se do drhnutí. Levou rukou jsem odtáhla levou půlku zadečku, abych tam

měla aspoň trochu místa, a opatrnými pohyby jsem si začala drhnout svou kakaovou dírku.
Bylo to děsné! Štětiny kartáčku, i když už byl hodně dlouho používaný, byly tvrdé a píchaly. Zarývaly se do každé sebemenší prohlubně,

do každého záhybu kůže a působily mi dost bolesti. Když jsem začala drhnout přímo půlky zadečku, bylo už to mnohem snazší a taky
méně bolestivé. Zadeček jsem měla brzy čistý jako snad nikdy a na ředě byla prsa.

Chytila jsem za bradavku levý prs a zvedla ho. Znovu jsem na kartáček nanesla mýdlo a začala ho vespod drhnout. Když se mi zdálo, že
už by to mohlo stačit, pustila jsem ho a začala ho drhnout zeshora. až na úplný závěr jsem si nechala bradavku. Stačilo jen, abych se jí
kartáčkem dotkla, a myslela jsem, že snad počůrám, jak to bylo nepříjemné! Zatnula jsem zuby, napnula svaly v celém těle a za doprovo-
du hlubokého povrchního dýchání a hlasitého syčení jsem ji několika rychlými pohyby kartáčkem vydrhla.

To samé pak následovalo i u druhého prsu.
Když jsem s nimi byla hotová, prohlédla jsem si je a vypadaly nádherně. Byly celé rudé a bradavky byly neskutečně ztvrdlé.
Do kundičky se mi vůbec nechtělo. Když mi taková muka přineslo drhnutí bradavek, jaké to asi bude s kundičkou?! Pán mi to ale přiká-

zal a já musela poslechnout. Znovu jsem dala na kartáček mýdlo a pomalu ho přibližovala ke kundičce a její jemňounké kůži. Těsné okolí
kundičky šlo drhnout ještě vcelku bez problémů, když jsem se pustila do jejích růžovoučkých závojíčků, musela jsem se hodně přemáhat,
abych si neucvrkla.

Velmi pomalými a jemnými pohyby jsem je čistila a prožívala při tom pravá muka. Píchalo to a pálilo, až jsem měla pocit, že ji mám ro-
zedřenou do krve. Nejhorší mě ale teprve čekalo. Poštěváček.

Nesměle jsem kolem něj dlouho kroužila, než jsem se nakonec odhodlala ho párkrát kartáčkem přejet. Hotové peklo!
Svíjela jsem se a kroutila, zatínala zuby a z kundičky mi v malých dávkách vystřeloval jeden pramínek moči za druhým. Děs, co dovede

jeden malý kartáček napáchat! Trvalo dlouhé minuty než všechno to pálení a štípání polevilo, než jsem byla schopná pánovi poslat zprávu,
že jsem vydrhnutá, jak si přál.

„Hodná! Za tvé zpoždění tě ale čeká trest! Vezmi ten kartáček, s kterým ses drhla, posypej násadku pepřem, vylez na stůl a pak si jí
projížděj zadek, děvko!“

Představa dalšího utrpení mě ani trochu nepotěšila, ale moc dobře jsem věděla, že jsem se neohlásila pánovi kdy jsem měla a to že si
žádá trest.

Vzala jsem kartáček, šla do kuchyně a posypala jeho držátko pepřem a trochu ho palcem rozetřela. Vylezla jsem na kuchyňský stůl,
stoupla si na čtyři jako nějaká fena a opatrně si strčila držátko kartáčku do zadečku až po štětiny.

Trochu to pálilo, ale ne tak moc, jak jsem čekala. Začala jsem jím pozvolna pohybovat sem a tam a k mému velkému zděšení se to pá-
lení stále víc zvětšovalo. Za chvíli už to pálilo a štípalo tak moc, že jsem pána poprosila, jestli si už ten kartáček můžu vyndat, že to moc
pálí, že už to déle nevydržím. „Jen dělej, dělej! A říkej si nahlas: jsem pánova čubka a musím ho poslouchat!“

Zrychlila jsem pohyb držátka ve svém zadečku, abych myslela aspoň na něco jiného než na to pálení, které mi zalévalo celý zadeček, a
nahlas si říkala ta slova. Cítila jsem se tak ponížená!

„Myslím, že tahle lekce ti stačila a že se příště určitě ozveš včas! Teď si projedeš obě dírky naráz až k orgasmu, pak si pořádně umeješ
zadek, rozesteleš pelech a můžeš jít spát. Dobrou!“

Po tom, co jsem teď večer zažila, jsem na další orgasmus chuť moc neměla, ale pán to přikázal a mě nezbylo než poslechnout. Se stá-
le pálícím zadečkem jsem došla do ložnice, vzala ze stolečku svého oblíbeného robertka a k tomu ještě jednoho malého análního, lehla si
na zem vedle postele, široce roztáhla nohy a vsunula je tam, kam patřily.

Vsunula jsem je co nejvíc hluboko, co to šlo. Obzvlášť v zadečku to bylo dost obtížné, protože jeho pohyb uvnitř znovu rozvířil to pálení a
štípání, které alespoň trochu polevilo a zdálo se už být celkem snesitelné. Nechala jsem ho uvnitř a začala si projíždět pouze kundičku.
Pohybovala jsem jím uvnitř, prstem si laskala od kartáčku trochu odřený poštěváček a ve chvíli, kdy jsem začala cítit, že jsem vzrušená,
jsem uchopila i druhého robertka trčícího mi ze zadečku a začala jsem si projíždět obě dírky naráz.

Pozvolna jsem začínala i zrychleně dýchat a vydávat zvuky svědčící o mém stoupajícím vzrušení. Zrychlovala jsem pohyb těch dvou
uměláků ve svých dírkách, dokud jsem nedospěla až k orgasmu, který byl ale o poznání slabší než ten, jenž jsem si přivodila ve vaně.

Na nic jsem nečekala, rychle jsem vytrhla uměláka z dírek, až to mlasklo, a uháněla jsem do koupelny omýt si zadeček od pepře, jenž
mi přinesl tolik utrpení.

Trvalo dlouhé minuty, než se mi to podařilo. Musela jsem dokonce použít i takovou tu malou gumovou hrušku, do které se nalije trochu
vody, a ta se pak vstříkne do zadečku, abych se toho pepře uvnitř svých útrob zbavila. I tak jsem ale stále pociťovala slabé pálení, které na-
štěstí pozvolna ustupovalo.

Rychle jsem po sobě uklidila, sundala si obojek a unavená ulehla do postele. „Co si asi vymyslí příště?“ napadlo mě chvilku před tím,
než jsem propadla sladkému spánku.

Před pár dny mi najednou napsal, jestli bych se s ním nechtěla sejít a poznat ho osobně. Neváhala jsem ani minutu a souhlasila…
Byla to taková malá kavárna, co jich je v každém městě plno. Sotva jsem otevřela dveře a vstoupila dovnitř, uviděla jsem ho. Seděl v

rohu u malého stolku přesně v místě, které mi popsal. Byl vysoký, štíhlý, široká ramena na krátko střižené vlasy. Na první pohled budil re-
spekt.

Zamířila jsem k němu. Jakmile spatřil, že k němu mířím, vstal, počkal, až k němu dojdu, přivítal mě a posadil ke stolečku. Na chvilku
jsem zaváhala, jestli je to opravdu on. „Líbilo se ti, co jsem ti psal? Plnila jsi poctivě všechny mé příkazy?“ , zeptal se mě a já jen slabě
špitla „ano“.

Sáhnul rukou pod stůl a vyndal nějaký balíček. „Tak to si zasloužíš odměnu!“, řekl a podával mi ho. Roztřesenýma rukama jsem si ho
vzala a hned ho začala rozbalovat. Jen co jsem uviděla jeho obsah, překvapeně jsem na něj vykulila oči.

Uvnitř byly černé latexové kalhotky s dvěma umělými penisy uvnitř. „Máš pět minut na to aby sis je oblékla!“ přikázal mi a já zůstala
neschopná pohybu, neschopná cokoliv říct.

„Čtyři minuty“, odpočítával mi klidným hlasem čas. „Jestli to nestihneš, tak …!“, zlověstně nedokončil větu a já jsem konečně začala
přemýšlet, jak splnit jeho příkaz.

Nervózně a vyděšeně jsem se rozhlížela kolem sebe a snažila se přijít na to, kde bych si je mohla obléct. Naštěstí jsem v protějším
rohu zahlédla dveře na WC.

Vstala jsem a s kalhotkami, které jsem si strčila do kabelky, k nim zamířila. "Tři," stihla jsem ještě zaslechnout, než jsem rychlým kro-



20

kem přešla přes kavárnu a vešla dovnitř.
Jen co jsem za sebou zavřela, hned jsem ze sebe začala stahovat kalhoty a potom i kalhotky. Vytáhla jsem z kabelky ty latexové kalhot-

ky, místo nich tam dala ty své. Ještě než jsem se dala do jejich oblékání, neubránila jsem se pokušení si sáhnout na ty umělé penisy, kte-
ré za malou chvilku budou vyplňovat moje otvůrky. Byly tak příjemně měkké, tak hlaďounké a já najednou zjistila, že už se nemůžu dočkat,
až tam budou.

Pomalu jsem si je začala oblékat. Nejdříve jsem si zavedla toho většího a silnějšího do kundičky, pak toho menšího a slabšího do za-
dečku. Zatlačila jsem na oba současně rukou a oni, v doprovodu mého slastného vydechnutí, hladce vjeli dovnitř.

Vytáhla jsem latex kalhotek až k pasu, uhladila ho rukou, navlékla si kalhoty a vyrazila zpět za svým pánem.
Každý krok mi přinášel dosud nepoznanou rozkoš. Cítila jsem ty uměláky hluboko uvnitř sebe a nervózně se rozhlížela kolem sebe, pro-

tože jsem měla pocit, že z mé trochu vláčné chůze, kdy jsem nohy měla trochu víc od sebe než obvykle, a slastného výrazu v mém obličeji,
hned každý musí poznat, že mám něco mezi nohama. Došla jsem až ke stolečku, kde seděl můj pán, a opatrně si sedla. „Šest“, to bylo to
první, co řekl. Podíval se na hodinky a nevěřícně zakroutil hlavou. „Šest minut ti trvá taková maličkost jako obléct si kalhotky?!“ Stydlivě
jsem sklopila oči. „Původně jsem ti dnes chtěl dát jen ten dárek a popovídat si, ale když nedokážeš splnit ani tak jednoduchý úkol, mu-
sím tě bohužel už dnes i potrestat!“

Neodvážila jsem se ani trochu protestovat, když to řekl. Začínala jsem cítit, jak mě začínají vzrušením svrbět bradavky. Vyšli jsme na
ulici a rychlým krokem, který mi díky těm kalhotkám trochu dělal problémy, jsme přešli o pár ulic dál, až jsme zastavili před jedním novo-
tou svítícím dvoupatrovým domem. Vstoupili jsme dovnitř a ocitli se v nějaké hale, na jejímž konci byl půlkulatý stůl a za ním seděl nějaký
muž.

„Počkej tady!“ řekl mi můj pán a šel k tomu muži. Chvilku si spolu povídali, usmívali se, neustále po mě pokukovali a já nevěděla, jak
se mám tvářit. Ten muž podal něco mému pánovi a on se vydal zpět ke mně.

„Tak a můžeme jít!“, řekl a ukázal ke schodům kousek vedle nás vedoucích někam dolů.
Sestoupili jsme po těch schodech až k nějakým dveřím, které můj pán odemkl, a my vešli dovnitř.
Byla tam děsná tma, vůbec nic nebylo vidět. Zaslechla jsem, jak zase zamyká, a pak se najednou rozsvítilo příjemně měkké světlo. Zů-

stala jsem užaslá stát s pusou dokořán.
Byla to nádherná mučírna, přesně taková, o jaké se mi často zdálo. Na stěně dřevěný kříž, u stropu kladka, o kousek dál trestná lavice

s kládou, oslice, po stěnách navěšeno spousta provazů, pout a bicích nástrojů, a veliká skříň, ve které se ukrývalo určitě spousta dalších
nádherných věcí. „Moc nečum a koukej se svlíkat! Nebo ti mám snad pomoct?!“, zazněl pánův přísný hlas, který mě vytrhl z mého žasnu-
tí.

Rychle jsem se zbavila veškerého svého oblečení, až na latexové kalhotky. Ty mi sundal on sám. Rychlým pohybem je ze mě stáhnul,
stoupnul se těsně přede mě, strčil si do pusy toho velikého uměláka, co ještě před chviličkou plnil mou kundičku, a celého ho ocucal. „Vi-
dím, že můj dárek se ti zamlouvá, co?!“ okomentoval spokojeným hlasem to, jak jsem toho uměláka za tu chvilku stačila svými šťávami
zmáčet.

Poodešel ke skříni, vyndal z nich dva páry kožených pout, hodil je přede mě na zem a přikázal, ať si je nasadím.
Roztřesenýma rukama jsem si je začala neohrabaně nasazovat. Zdálo se mu, že mi to jde nějak pomalu, a tak mě několika švihnutími

bičíku, který se bůhví odkud ocitl v jeho ruce, popohnal. Když jsem s tím byla hotová, nasadil mi na krk široký obojek, že jsem pomalu ani
nemohla hýbat hlavou, připnul vodítko, odvedl mě ke kříži a v mžiku mě k němu s široce roztaženýma nohama a rukama připoutal.

To se mu ale ještě nejspíš zdálo pořád málo, a tak mi na oči nasadil klapky. Myslela jsem, že už je to vše, ale v okamžiku, kdy mi silně
stiskl nos, jsem poznala, jak jsem se mýlila. Překvapeně jsem s sebou škubla, doširoka otevřela pusu, abych se mohla pořádně nadech-
nout, a v tom jsem ucítila, jak mi mezi zuby tlačí nějakou kuličku. Divoce jsem házela hlavou, vzpínala se na kříži, abych zamezila tomu,
co chce udělat, abych mu dala najevo, že to nechci. Marná snaha!

Za chvíli už kulička pevně vězela hluboko v mojí puse a utahoval na mojí hlavě všechny ty řemínky, se kterými byla ta kulička spojena.
Byl to nějaký postroj na hlavu nebo co. Jak utahoval ty řemínky, cítila jsem, jak se klapky ještě víc tisknou na moje oči. Konečně byl hotov.

Nechal mě pár minut užívat si mou bezmoc a já se pomalu uklidnila. Dokonce jsem se začala těšit, ale zároveň i bát toho, co přijde.
Zaslechla jsem, jak si natahuje latexové rukavice. Vzápětí jsem ucítila dotek jeho rukou na svém nahém bezmocném těle.

Začal na vnější straně stehen, pokračoval po zadečku, bocích, sjel na břicho a pak vzhůru k mým prsům. Projel v úžlabí mezi nimi, ob-
kroužil je a pak do každé ruky pevně sevřel jeden. Mačkal je a hnětl, palci kroužil po bradavkách, a já se marně kroutila ve snaze mu v tom
zabránit. Po nekonečně dlouhých okamžicích zkoumání mých prsou přestal a sjel rukama do mého klína. Uchopil do prstů stydké pysky a
odtáhl je od sebe tak daleko, jak jen to šlo.

Prudce jsem s sebou trhla a vystrčila svůj klín daleko dopředu. Měla jsem pocit, že mi je snad natrhne. Ucítila jsem jeho vlhký jazyk,
jak mi projíždí dlouhými tahy po mé rozevřené kundičce, jak jím chvilku mlsně krouží kolem poštěváčku a pak jím vniká do mé kundičky. I
přes roubík v mé puse jsem vydala hlasitý slastný sten.

V ten okamžik přestal a jediným prudkým pohybem mi tam vrazil hned dva své prsty nejednou. „Jak vidím, slintáš blahem! No neboj,
užiješ si ještě víc!“ řekl pobaveným hlasem a já si teprve v ten okamžik uvědomila, že mi kolem roubíku koutky úst vytékají ven proudy
slin, kterých jsem měla plnou pusu.

Vytáhl prsty z mé vlhké kundičky a kousek poodešel. Slyšela jsem, jak otevírá skříň a něco v ní hledá. Co to bylo jsem ucítila hned v zá-
pětí. Do mé kundičky vnikl hladký latexový kolík, který se hned vzápětí začal zvětšovat, až mi jí naplnil k nevydržení. Pak se to samé opa-
kovalo i v mojí prdelce. Byla jsem jimi naplněna až k prasknutí, ale bylo to neskutečně vzrušující.

Jemu se to ale zdálo asi ještě málo, protože je oba ještě trošku víc přifoukl, až jsem začala cítit nepříjemný tlak a začalo se mi chtít čů-
rat.

„Tak, a teď je ten pravý čas potrestat tě za tvou neschopnost!“ pronesl výhrůžným hlasem a já se začla bát. „Mělas přesně minutu
zpoždění, to jest šedesát sekund. Za každou sekundu jedna rána!“. Zazmítala jsem se na kříži na znamení nesouhlasu. „Protože máš
kundu a zadek plnej, potrestám tvá prsa! Na každou kozu třicet ran bičíkem!“. Pocítila jsem panickou hrůzu a málem jsem začala brečet.
„Abys ale neřekla že jsem na tebe moc zlej, trochu ti to zpříjemním.“, pronesl tajuplně a já hned vzápětí poznala, co tím myslel.

Ty nafouknuté kolíky v mých dírkách najednou ožily a začaly divoce vibrovat. První rány přes prsa jsem díky tomu skoro vůbec nepocíti-
la. Jak ale ran přibývalo, přestávaly libé pocity, šířící se z mého rozkroku, stačit na potlačení bolesti, již vyvolával neutuchající příval ran na
má prsa. Tu rána přiletěla zprava, pak zleva, zespoda, jednou byla slabší, podruhé zas tak silná, až jsem zavyla do roubíku.

Nemohla jsem si být nikdy jistá, odkud zrovna přijde, a jak bude silná. Mezi každou ránou byla vždy asi půlminutová pauza. Zdálo se to
být nekonečné. Navíc se mi zdálo, že úměrně tomu, jak přibývalo ran, se stále zvyšovala rychlost, s jakou v mých útrobách vrněly ty dva
kolíky. V puse jsem už měla úplné sucho, nebyla jsem skoro ani schopna pohnout jazykem. Cítila jsem, jak ve mně ta kombinace rozkoše
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a bolesti vyvolává stále silnější a silnější rozkoš.
Funěla jsem a hekala, vlnila rozkrokem a pozvolna se přibližovala k mohutnému orgasmu. Ve chvíli, kdy mi z trestu zbývalo už jen něko-

lik posledních ran, jsem se už nedokázala ovládat a plně se těm pocitům oddala. Mé tělo sebou škubalo a kroutilo, chcánky ze mě stříkaly
proudem, prožívala jsem ten nejbouřlivější orgasmus ve svém životě.

Slastné orgastické opojení ale začalo po chvíli ustupovat, kolíky se uklidnily, a já si s plnou intenzitou začala uvědomovat pálení a bo-
lest vystřelujících z mých prsou. Těch posledních pár ran bylo pro mne neskutečným utrpením. Při každé ráně jsem sebou prudce trhla a
zavyla bolestí do roubíku. Když to definitivně ustalo, pán vyfoukl a vytáhl z mých dírek ty kolíky, zbavil mě roubíku a sundal pásku z očí, po-
cítila jsem neskutečnou vděčnost.

Odvázal mě od kříže a já vysílená padla na zem na všechny čtyři. „Ty už sis užila dost, teď si užiju zase já!“, řekl a já se ohlédla. Spatřila
jsem, jak si rozepíná kalhoty a vytahuje z nich svého neskutečně naběhlého a ztopořeného ptáka. Ani jsem si ho pořádně nestačila pořád-
ně prohlédnout a už jsem cítila, jak si můj pán kleká za mě, rukama mi roztahuje půlky a cpe mi ho do zadečku. Sotva ho kousek dostal
dovnitř, prudce přirazil, až jsem se prohnula v zádech. Bušil do mě tím svým ptákem jako smyslů zbavený. Koule při každém přírazu pole-
tovaly vzduchem a narážely na mou kundičku. Intenzita a tvrdost jeho přírazů se stále zvyšovala a já měla co dělat, abych se udržela na
čtyřech, když mě pevně svíral za zadek.

Po pár minutách to na něj konečně přišlo. Přirazil tak prudce, až se mi podlomily ruce a já se opřela hlavou o zem, a začal stříkat to
své teplé sperma do mojí prdelky. Když mi jí naplnil, vstal, vyndal mi z kabelky hedvábné kalhotky, které jsem si svlékla na záchodě v té
kavárně, a utřel si do nich svého ptáka. Pak došel pro ty latexové s těmi kolíky, já si musela stoupnout a on mi je navlékl. Obzvlášť si dal
záležet na tom, aby byly kolíky co nejhlouběji v mých dírkách. „Tyhle kalhotky budeš nosit pokaždé, když půjdeš za mnou, nebo když spolu
půjdeme někam ven!“ přikázal mi a já jako poslušná otrokyňka odpověděla: „Ano, můj pane.“

Spokojeně se usmál. „Ještě tady po sobě ukliď ten svinčík a můžeš jít!“, řekl a dal mi do pusy kalhotky, do nichž si před chvíli utřel své-
ho ptáka. Musela jsem lézt po čtyřech po zemi s hlavou až u země a kalhotkami stírat svoje chcánky. V duchu jsem si nadávala, že jsem si
ráno neoblékla obyčejné bavlněné, protože ty hedvábné vůbec nesály a co chvíli jsem musela dolézt ke kbelíku, který byl v rohu v místnos-
ti, vyndat je z pusy, rukama vyždímat, znovu dát do pusy a dolézt zpátky pro další várku nevábně zapáchající tekutiny. Když jsem s tím byla
konečně hotova, měla jsem kolena celá odřená a v puse pachuť moči. Pak jsem ještě musela očistit všechny věci, jež na mě pán použil, a
uklidit je podle jeho instrukcí na svá místa.

Pak mi teprve dovolil vstát a obléct se do šatů.
Oblékla jsem se, pán mi odemkl a já se zadečkem plným jeho semene vyrazila k domovu.
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Konkurs na porno
Bylo mi dvacet a právě mne vyhodili z vejšky. Potřebovala jsem nutně peníze. Jednak proto, že naši mi platili nájemné za parádní gar-

sonku, což přestanou až to praskne, a jednak proto, že užívat si v Praze života se mi docela líbilo. Cítila jsem se absolutně nezávislá, děla-
la si co chtěla, nikdo mne nekontroloval. Bylo to bezva.

Na mejdany jsem chodila obden, abych se alespoň trochu vyspala, občas jsem zbalila na pár nocí nějakého pěkného kluka, který mi
dokázal rozhýbat stehna, prostě absolutní špice.

Přemýšlela jsem, co vlastně teď budu dělat. Zdroj peněz od našich rozhodně brzy vyschne, déle než pár měsíců se to nedá ututlat, pro-
tože mi táta kontroluje index. Musím se o sebe postarat, ale jak? Přece nepůjdu za čtyři litry makat osm hodin jako nějaká sekretářka
nebo účetní? Vzala jsem do ruky noviny a probírala se inzeráty na zaměstnání.

Na modelku jsem neměla, na to moje postava měla až moc nahoře. Šlapku jsem taky nechtěla dělat, protože i když mám ráda pořád-
nou kládu v břiše, nemusím mít každého. Že bych to zkusila u reklamy? Prý jsou tam docela slušné příjmy…

Najednou jsem zahlédla pár zajímavých řádek:
„Hledáme neokoukané slečny a paní do 25 let s pěknou postavou pro diskrétní krátké filmy s vysokým honorářem…“
Zatrhla jsem ty řádky tlustou tužkou a hned druhý den zavolala na dané číslo.
Docela příjemný ženský hlas si se mnou sjednal schůzku na odpoledne. Pochopila jsem, že ty filmy budou trochu jiné než běží v ki-

nech, a patřičně se na to oblékla. Černé krajkové prádélko tak tak krylo to, co vlastně mělo být vidět, upnuté koktailové šatečky se sice
pro vstup do zaměstnání nehodily, ale zdůrazňovaly moje poprsí a pěkná ramena. Vysoké lodičky pak dokončily můj vzhled.

Dorazila jsem na určenou adresu a zjistila, že to jsou nějaké kanceláře. Byla jsem trochu zklamaná, zvlášť, když mi přišla otevřít star-
ší, dost neupravená ženská s brýlemi ve vlasech.

Ani mne nenechala se představit.
„Támhle počkej…“ zatykala mi unaveně a rukou mávla ke skupince zhruba stejně starých holek, které byly rozložené na nepohodlných

židlích. Přejela jsem je pohledem. Rozhodně aspoň dvě z nich byly štětuly, v rohu se krčila jedna docela hezká šestnáctka, na kraji dvě
znuděné maminy, zřejmě manželky nějakých takypodnikatelů.

Ani jsem se nestačila pořádně posadit, když mne zavolali.
Uvnitř mne to příjemně překvapilo. Moderně a vzdušně zařízená místnost, víc obývák než kancelář. Proti mně dva mladší chlápci, jed-

na super holka v letech a ta cuchtička, co mi otvírala. Jak jsem později zjistila, nejdůležitější osoba, podle které všechno šlapalo, autorka
a režisérka.

Sedla jsem si do pohodlného křesílka a přehodila vláčně nohy přes sebe. Jeden z chlapů se na mě podíval a řekl:
„Víte o co jde…?“
„Nějaké filmy… asi trochu speciál… né…?“ odpověděla jsem ledabyle.
„Pokud říkáte pornu speciál… tak myslíte správně…“ zasmála se ta kočka.
„Šoustáš ráda?“ vyhrkla ta chudinka s brýlemi.
Otočila jsem se k ní.
„No nekoukej jako bych tě uštkla, tady se mluví úplně na rovinu… tak máš ho ráda mezi nohama, nebo ne?“ skoro na mne vyjela.
„No ráda…“ zakoktala jsem. Trochu mne to zaskočilo.
„Fajn… sama, s víc chlapama, máš pomůcky…?“ chrlila na mne dál a já zahlédla, jak se ti ostatní uculují nad mými rozpaky.
„Kdybych ji měla zašitou, asi bych tu nebyla…“ odsekla jsem naštvaně.
„No, no, nebudeme se tu štěkat… jestli chceš, dneska za hodinu zkouška, potom pět modrásků za film…“ vmísila se ta kočka do naše-

ho hovoru.
„A jak se dlouho ten film točí?“ zvědavě jsem jí odpověděla.
„To je různý…“ připojil se konečně ten druhý chlap.
„…ale když jsi dobrá, dá ti to i stovku za měsíc, někdy víc…“ dodala ta kočka a já zůstala úplně štajf.
„Beru,“ vydechla jsem jenom.
Když mne viděli, jak to se mnou zamávalo, rozřehtali se naplno. Ta kost potom se mnou sepsala smlouvu a potom už mne propustili.
Za mnou šly další a já se třásla, jak to všechno dopadne.
Tu hodinu čekání jsem strávila v té předsíňce před kanceláří, aby si to nakonec nerozmysleli. Ze všech těch holek tu mimo mne zbyla

jedna z mamin a ta šestnáctka. Nakonec jsme se přece jen dočkaly. Otevřely se dveře vedle toho kanclíku a jeden z těch chlápků nás po-
zval dovnitř.

„Holky, támhle se převlíkněte a potom na plac…“ zavelel a my ho docela ochotně poslechly.
René, jak se jmenoval, nás klidně pozoroval při svlékání.
Možná, že v nás zbylo trochu studu z cizího chlapa, ale asi nás to zároveň rajcovalo. Když jsme vešly vedle, kde se mělo asi točit, moc

věcí jsme na sobě neměly.
Chvíli nám ta cuchtička vysvětlovala, co a jak, a potom si sama stoupla za kameru a rozjeli jsme to. Podle toho, co nám řekla, šlo o to,

abychom si pěkně všichni zařádili a my nové se pokusily ty dva chlápky odrovnat.
Upřímně řečeno trochu mne překvapilo, že začali dorážet s mazlením. Začali nás líbat francouzákama a jejich jazyky příjemně chladily

na patře. Když jsem ucítila, jak se mi pod to nic, co jsem měla na sobě, dere nějaká ruka a zajíždí mi na kundičku, slastně jsem si od-
dechla a roztáhla nohy.

Kozu mi sevřela jedna z rukou Reného a na bradavce jsem ucítila stisk jeho bílých zubů. Zahlédla jsem jeho druhou ruku, jak se hrabe
mezi stehny té mamině. Mazlila se s tou mladičkou a laskaly si navzájem prsa jak lesbičky. Pochopila jsem, že se mi mezi nohy dobývá
ten druhý. René mne najednou nechal a Pavel, jak se jmenoval, zvýšil aktivitu rukou v mém klíně.

Když jsem viděla, jak se kolem mne proplétají nahá těla, najednou jsem se nedokázala soustředit. Shodila jsem Pavla ze sebe a posa-
dila jsem se.
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„Hele, šéfová, takhle já nemůžu. Alespoň teď ne. Potřebuju nějak rozrajcovat, jinak to bude všechno studený a nebude se vám to líbit.
Ať mne kluci nejdřív dostanou do varu a potom se můžou připojit i ostatní. To už je nebudu vnímat a bude mi to jedno…“ vychrlila jsem na
tu ženskou s brýlemi.

Chvilku se na mne zaraženě dívala a já myslela, že mne asi hned vyhodí. Potom se ale otočila k těm dvěma zbývajícím holkám a pohy-
bem ruky je zahnala z velkého letiště, na kterém se točilo.

„Máš na to pět minut…“ řekla přísně.
Seděla jsem rozkročmo na letišti, proti mně stáli kluci s pěkně velkými ptáky mezi stehny.
„Tak pánové, je to na vás, ukažte co umíte…“ vybídla jsem je k akci.
„Když myslíš…“ zasmál se Pavel a nastoupil na mne.
Převalil mne na záda a zajel mi obličejem do klína. Ani jsem se z toho nestačila vzpamatovat a už jsem cítila, jak rozhrnul moje závo-

jíčky a jeho jazyk jak teplý had vklouzl do mojí buchty. Chtěla jsem ho chytit za vlasy a trochu si to dirigovat, ale René mi zaklekl na kozy a
přistrčil mi ptáka do tváře. Vzápětí mi naběhlým žaludem zajel mezi rty. Alespoň si užiju, pomyslela jsem si a olízla špičkou jazyka jeho
utahovák.

Pavel se v mém klíně činil docela dobře a já začínala pěkně vlhnout.
„Vrazím jí ho do kundy zezadu…“ zaslechla jsem matně a René se ze mne svezl.
Dva páry rukou mne otočily na břicho a jeden z nich mi nadzvedl zadeček. Zapřela jsem se rukama do prostěradla, prohnula a otevřela

oči. Do mé tváře se díval Pavlův ocas.
To znamená, že se vystřídali, blesklo mi hlavou a vzápětí jsem vykřikla bolestí, jak se mi obří pták Reného zaryl do kundičky. Nebral

moc ohledy a pronikl do mne, ačkoliv jsem začala házet zadkem, aby zpomalil.
Pavel mne mezitím chytil za vlasy a zvrátil mi hlavu. Ani on se mnou nedělal nějaké cavyky a zajel mi hluboko do krku tím svým na-

bobtnalým pérem.
Připadala jsem si jak husa na rožni. René mne začal prcat zezadu a Pavel do pusy. Přidržovala jsem si ho za stehna a občas mu po-

mačkala pytel, aby se rychleji dostal do obrátek.
Holky se na nás chvíli dívaly, jak si mne kluci podávají, a potom k nám přiklekly na letiště.
Mamina mi začala laskat a olizovat kozy a já ucítila zvýšenou potřebu mrdu.
„Dělej to pořádně…“ zasípala jsem s Pavlovým penisem mezi zuby. Platilo to sice na Reného, ale oba kluci to vzali na sebe. René do

mne začal vrážet tu svou kládu jak blázen a já myslela, že mi snad protrhne kundu.
Celá jsem se třásla a kroutila, narážela se s roztaženými stehny do jeho klína a vychutnávala si tu nádhernou bolest, kterou mi dělal

svým divokým ohonem.
Ani Pavel nepřišel zkrátka. Držela jsem se jeho bidla, lízala ho a sála, mačkala mu koule a on mi ho na oplátku zastrkoval hluboko do

krku. Zároveň jsem cítila ženské ruce a dech na kozách a bylo mi blaze.
Už jsem doslova tekla, sténala jsem a křičela rozkoší, kterou mi ti tři způsobovali. Najednou jsem ucítila, že se někdo pokouší i o moji

druhou dírku. Sakra, pomyslela jsem si, vždyť tu jsou jen dva kluci…
Na chvilku jsem pustila z pusy Pavlův penis a otočila hlavu dozadu. Ta šestnáctka, potvora jedna, mi strkala prstíky do prdelky a snaži-

la se mne ještě víc udělat.
„Ty mrdničko…“ zaječela jsem.
„Chceš mě udělat a ty budeš v pohodě…? Kluci ozkoušejte ji… a pěkně zostra,“ pokračovala jsem v ječení. Bylo mi v tu chvíli jedno,

jestli mne udělají, nebo ne.
„Rádi vyhovíme… mladý maso nejradši…“ houkl Pavel.
Přestal si všímat mojí pusy a skočil na tu kočičku. Než se nadála, ležel na zádech a měl ji na lopatkách na sobě. Jeho ocas trčel mezi

jejími stehny, jen a jen někam zajet.
Mrkly jsme na sebe s maminou.
Stále s Reného ocasem v kundě jsem se pootočila a chytila tu holčičku za stehna. Trochu se bránila, možná naoko, možná jí to přece

jen přišlo divoký. Nakonec se mi podařilo jí ty hlaďounký nožičky rozpáčit a ležela mi před pusou jako kvítek čekající na sosák.
Pavel ji chytil za ruce a mamina se vpila do jejích bradavek. Šestnáctka sebou začala kroutit a vzdychat.
„Ber mne pomalu… a připrav se…“ houkla jsem na Reného, který mne zvolna šoustal, abych nevyšla z tempa. Začala jsem se prsty hra-

bat mláděti mezi nohama, ale nedráždila jsem jí kundičku, ale dělala jí přesně to, co ona před chvílí mně. Nejprve jedním prstem, potom i
druhým jsem překonala odpor jejího zadečku a vklouzla do ní. Přitom jsem ji trochu naslinila, aby byla vlhká a lépe jsem v ní klouzala.

Sténala a kroutila sebou, ale přece jen se pozvolna otvírala. Přidala jsem lízání její kundy a za chvilku šla k orgasmu. Sama roztáhla
ještě víc nohy od sebe.

„Vem si mne… vem…“ začala volat na pro ni neznámého milence a na to jsem čekala.
Chytila jsem do ruky Pavlův stojící ohon a nasměrovala ho na dívčin zadeček. Okamžitě pochopil a já viděla, jak se jeho penis ještě víc

ztopořil očekáváním. Rychle jsem vytáhla prsty z její prdelky a zastrčila do ní čekající žalud.
Hned to nepochopila, chudinka, asi měla poprvé v životě víc partnerů a nevěděla, co se s ní děje. Pavlův ocas se rychle začal zavrtávat

do nabídnuté pochoutky.
Začala křičet, ale mamina jí rychle zavřela ústa polibky.
Pavel do ní zajel skoro celou svou čtvrtmetrovou délkou a jeho napnutý penis z ní vyčníval jak ohromný kůl zakončený cukajícím se va-

kem s naběhlými koulemi.
Byl to úchvatný pohled, ale to mi nestačilo. Rozjetá pozvolným šoustáním druhého ocasu, který se stále napínal v mojí mušli, chtěla

jsem vidět víc.
„Udělej jí to taky, bude se ti to líbit…“ pobídla jsem svého partnera. Vyjel ze mne a já se překulila kousek stranou. Píča mne sice pálila

touhou, ale tohle jsem si nemohla nechat ujít.
Když se srovnal v kleku mezi jejich nohy, mamina chytila jeho ptáka a nasměrovala mu ho na nevyšoustanou kundičku, třesoucí se tro-

chu bolestí, kterou jí způsoboval ocas v zadečku.
„Maminko…!“ vykřikla ta šestnáctka, když jí René vpustil divočáka mezi chlopně a zabořil ho do sevřené skuliny.
Útočící naběhlý pyj se jako bič protáhl mezi závojíčky a ponořil se do sténající dívky.
Mamina pustila její kozy a odkulila se vedle mne.
„Koukám, že se chceš zbavit konkurence, ještě si si ani nevrzla…“ nadhodila jsem k mamině.
„Vůbec ne, ty kluky už znám, píchali mne vloni, ale ta žabička se v předsíni, než jsi přišla, vytahovala, co toho má za sebou. Musela
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jsem ji trochu zpražit. No a teď ať se předvede…“ odpověděla mamina.
„A nepomazlíme se zatím trochu…?“ zeptala jsem se jí a položila jí ruku do klína.
„Můžem, ale semínko bude naše… to jí nedáme…“ souhlasila a přitulila se ke mně.
Na letišti vznikly dvě skotačící skupinky. Zatímco já s maminou jsme si navzájem rejdily prsty v kundách a zadečcích, líbaly se a hladi-

ly na těch nejcitlivějších místech a udržovaly se tak ve stavu rozkoše připraveny kdykoliv si nechat nabourat tělo krásným chlapským oca-
sem, dostávala maličká svůj zaškolovací díl. René s Pavlem v ní rejdili jak motorové mašiny.

Markétka, jak jsme se později dozvěděly, že se jmenuje, si prožívala ráj i peklo současně. Nejdřív jí prcali kundičku i zadeček součas-
ně, potom vždycky šoustal jen jeden z nich a nakonec, když už jen sténala a celá se klepala prožívanou rozkoší, vždy jeden z nich vytaho-
val a druhý zarážel.

Co jí to dělalo, uměly jsme si dobře představit. Sotva jeden z penisů uvolnil trochu tlak na její vnitřnosti, už cítila, jak druhý ohnivý meč
proniká dovnitř, jak se tře o její rozpálené stěny, dotýká se jí a vzrušuje a pak uniká zpět, aby ji zanechal neukojenou. Ale než stačila na
cokoliv pomyslet, už ten druhý znovu útočil jinam, rozrážel její vnitřnosti, tlačil do břicha až to bolelo, kroužil v ní jak sám ďábel a vyrážel z
ní další proud její milostné šťávy. Vrhala se proti nim svým udýchaným plochým bříškem, snažila se je zasytit v sobě a zkropit svým sekre-
tem, ale unikali a zajížděli do ní bez ustání. Toužila po tom, aby do ní pronikl alespoň od některého prudký výstřik semene, aby alespoň je-
den udýchaně skončil a zanechal v ní své horké a přitom chladivé potěšení, ale měla co dělat s profíky, které čekaly ještě dvě, zatím maz-
lící se ženská těla vedle.

„Kluci, jedeme už dost dlouho, zakončíme to…“ zaslechly jsme s maminou povel od kamery.
Rychle jsme se přesunuly k mrdající trojce.
„Vem si toho nahoře… mám to ráda hořký…“ šeptla jsem mamině a vklínila se hlavou k ocasu najíždějícímu na zubožený zadeček.
Mamina se rychle vmáčkla šestnáctce na cukající bříško. René vyjel mohutným ocasem z mokré kundičky a nabídl ho mamině, která

ho okamžitě začala lízat a honit.
Cítila jsem vůni promrdané kundičky u mé tváře a neodpustila jsme si, abych ji několikrát neprojela jazykem. Celá se třásla, ne už pro-

žitými orgasmy, ale vyčerpáním. Z kundy vytékala stříbřitá šťáva na Pavlův ocas, který ještě rejdil v malém zadečku.
Přišlo mi té holky líto a tak jsem Pavlovi začala mačkat pytel a olizovala jeho koule. Povedlo se. Ucítila jsem, jak se zaškubal, napnul a

Pavel vybuchl do šestnáctky. Jeho sperma proráželo střevy a přivedlo ji k poslednímu vrcholu dne.
Znovu jsem viděla, jak se napíná k dalšímu výstřiku a rychle mu ho vytáhla z kakaové dírky dívenky. Podruhé mi vybuchl přímo do obli-

čeje. Jeho semeno mi zalepovalo oči i nos, stékalo mi na rty a bradu.
Rychle jsem si jeho ptáka zastrčila do pusy. Semeno smíšené s dívčím sekretem a výměšky chutnalo hořkoslaně a vzbuzovalo ve mně

touhu mrdat. Pečlivě jsem vysála a olízala Pavlův ocas a spokojeně se olízla.
Zahlédla jsem rozesmátý obličej maminy, která měla Reného dávky snad všude. Rozmazávala si jeho sperma po kozách i bradě. Olizo-

vala jeho ještě odkapávající žalud a zřejmě byla rovněž na výsost spokojená.
A šestnáctka? Zřejmě s ní ta jízda udělala své.
„Maminko… maminko… ať mi to ještě někdo udělá… ať mne ještě někdo mrdá… šíleně a takhle krásně… nebo se snad zblázním…“

slyšeli jsme ji drkotat zuby.
„Tak koukám, že vám za to budu platit, ale že koťátko nám to nakonec bude dělat zadarmo a z lásky…“ řekla trochu jedovatě ta ženská

v brýlích, která si balila kameru.
Museli jsme se začít smát.
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Ve t¯ech s mou ûenou
Vždy jsem toužil vidět moji ženu, jak jí to dělá jiný chlap, nebo ještě lépe chlapi. Mnohokrát jsme se o tom s Martinou, tak se má žena

jmenuje, bavili. V zásadě nebyla nikdy proti, ale realizace jaksi pokulhávala. Chyběla odvaha, nápad, jak sehnat partnery. Nakonec jsem
však dostal nápad. Takových mužů a žen, jako jsme my, musí být přece více.

Vytvoříme společnost alespoň tří párů a čas od času se chlapi sejdou, aby obdělali ženu jednoho z nich. Vyvěsil jsem na internetu inze-
rát. Přišlo celkem dost odpovědí, společně jsme je s Martinkou probrali, vyloučili ty podezřelé a nakonec odpověděli na dvě, které se nám
nejvíce líbily.

Napsali jsme některé naše představy a fantazie. Odpovědi se nám líbily a tak jsme se jednoho večera sešli v hospůdce. Nejprve jenom
chlapi, abychom prolomili ledy, pokecali, seznámili se, získali vzájemnou důvěru. Za pár dní byla schůzka i s manželkami. Bavili jsme se,
povídali, smáli. Bylo to fajn. Slovo dalo slovo a bylo vše domluveno.

Tak jsme byly tři páry. Petr s Katkou, Martin s Marcelou a já s Martinkou. Otázkou bylo, která z dam přijde na řadu první, holky se o pr-
venství zas tak nepraly, takže to padlo na Martinu jakožto spoluorganizátorku.

Na jednu páteční noc jsme si zamluvili útulný apartmán pro čtyři osoby v malém penziónku.
Dorazili jsme společně. Dali jsme si lehkou večeři, trochu vína. Když nervozita téměř opadla, šli jsme do pokojů. Pustili jsme tiše hud-

bu. Připravil jsem videokameru, stativ a začal natáčet. Martinka seděla s klukama v sedací soupravě, povídali si, flirtovali, trošku popíjeli.
Něco si šeptali a pak většinou propukli v hromový smích, při kterém se často dívali na mne. Zkrátka vtipkovali na můj účet.

Jak se tak k sobě mačkali, občas někdo pohladil Martinu tu po stehnech, tu po tváři, šíji, ve vlasech, po prsou. Bylo to čím dál častější
a intenzivnější. Hovor a smích se vytrácel, přibývalo dotyků a polibků. Zatímco se Martinka líbala s Martinem, Petr ji vsunul ruku pod trič-
ko a laskal prsa. Martin ji přitom rukou něžně hladil po vnitřní straně stehen, zajížděl stále hlouběji. Martina kluky svírala za ramena,
ruce, boky, hladila prsa, občas letmo přejela přes zip kalhot.

Byl to nádherný pohled, který mne nesmírně vzrušoval. Martina seděla na gauči, hlavu zvrácenou dozadu, sukni vyhrnutou až pod za-
dek, tričko nad prsa. Petr ji líbal po krku a rukou hladil přes kalhotky píšťalku. Martin líbal a hnětl prsa. Bylo na nich vidět maximální vzru-
šení. Marťa tenounce vzdychala, zvedala pánev, vlnila se.

Martin ji vyndal prsa z podprsenky a přisál se k nim, cumlal a lízal bradavky, nepřestával mnout a mačkat rukama. Martina už to nevy-
držela vzala Petrovu ruku do své a navedla mu ji pod kalhotky. Viděl jsem jak ji tam zašátral a ona prudce zvedla pánev a zasténala.

Petr se zvednul svlékl si košili, Martin jej následoval. Pak Martince sundali tričko a zvedli sukni přes zadeček, takže ji měla jen jako
pruh látky kolem pasu. Martin jí zaklekl mezi rozkročené nohy a začal ji přes už mokré kalhotky líbat, jemně kousat vnitřní stranu stehen.
Petr se věnoval jejím prsům.

Martina, ztopená ve vášni, vzdychala, tlačila klukům hlavy ke svému tělu, vískala je ve vlasech. Martin ji držel oběma rukama za stehna
nad koleny, občas jí nohy trochu roztáhl nebo přizvednul. Pustil ji jednu nohu a rukou odsunul trojúhelník kalhotek a přisál se jí na kundič-
ku.

To už Martina nevydržela, zakroutila se, vstala, rozepnula a sundala sukni. Vzala kluky za ruce a vedla je ke koupelně. No a já i s kame-
rou a ptákem naběhlým k prasknutí pár kroků za nimi.

Martině to moc slušelo, kluci na ni mohli oči nechat, stříbrošedá tanga zdůrazňovala její krásnou prdelku, na ramena jí padaly tmavé
vlasy. V koupelně se zastavila. Petr se na ní zezadu přitisknul, líbal jí zezadu na krk, do vlasů a potěžkával a hladil rukama prsa. Martin si
sundal kalhoty a přitisknul se k ní zepředu jen ve slipech, pod kterýma se rýsovala pěkná boule. Líbali se, hladili, kluci oba trochu rozkro-
čeni a pokrčeni v kolenou třeli se jeden o Martinčin zadeček a druhý o její píšťalku.

Martina, zavřené oči, jen vycházela jejich pohybům vstříc. Pak je jemně odstrčila, sundala si kalhotky, podprsenku, která už stejně dáv-
no nic neskrývala, a vklouzla do sprchy. Než se kluci stačili vzpamatovat zaklapla za sebou skleněnou stěnu a pustila vodu.

Martin s Petrem se zatím svlékli do naha, klacky jim výstavně stály.
Martin byl o něco rychlejší a vklouznul do sprchy k Martině, Petr chvilenku bezradně koukal, ale nakonec se do sprchy nacpal také.
Byli tam všichni poněkud nacpáni, ale myslím, že to erotický náboj situace jen zvyšovalo. Kluci Martinu mydlili sprchovacím gelem, bí-

lou pěnu ji roztírali po celém těle, to se ví, že nejvíce pozornosti věnovali prsům, kundičce a prdelce.
Ale ani Martinka nebyla pasivní, vyšpulovala hned to a hned ono. Namydlila si ruce a uchopila oba dva klacky, které se na ní tlačili. Za-

čala namydlenýma rukama přejíždět po celé jejich délce, pomnula jejich žaludy i koule. Chvíli jim je honila a pak, jako by si náhle uvědomi-
la, co dělá, přestala a otřela si ruce od pěny o jejich prsa a ramena. Společně se opláchli čistou vodou, vylezli ze sprchy a utřeli se, kupodi-
vu si v tomhle ani moc nepomáhali.

Petr vzal nečekaně Martinu do náručí a odnesl ji na postel. Položil ji na břicho na postel a oba s Martinem k ní přilehli. Hladili jí po zá-
dech, ve vlasech a po zadečku. Petr jí trochu roztáhl nohy, klekl si vedle ní a jemně jí laskal píšťalku. Martinka byla v sedmém nebi, užíva-
la si jejich laskání a hlazení, přivírala oči.

Občas koukla po mně, jako by chtěla říci "Jen se dívej jak si užívám". Za chvilku se otočila na bok, takže se k ní mohli oba kluci přitisk-
nout, jeden zepředu, jeden zezadu. Líbala se s nimi, hladila je po bocích po ramenech občas chytla jejich ztopořená mužství. Kluci jí oplá-
celi vrchovatou měrou. Nakonec si lehla na záda, mírně pokrčila a roztáhla nohy, zavřela oči a vzala klukům péra do rukou. Začala jim je
honit. Zatínajíc při tom zuby, rychle oddechovala a nadzvedávala pánev. Martin jí hnětl prsa a Petr zabořil ruku do vlhkého klína. Viděl
jsem, jak jí roztahuje od sebe pysky, šimrá poštěváček, krouží okolo vstupu do jeskyňky. Martina je honila stále zuřivěji a vášnivěji, červe-
ná ve tváři, úplně pohroužená ve vášni vzpínala svoji kočičku vysoko nad postel. Na klucích už bylo vidět, že mají problém vydržet.

Vyprostili se z její honitby. Martin chytil Martinku za nohy a přitáhnul ji víc ke kraji postele. Klekl si mezi její nohy, chytil ji za stehna a
zvednul. Před bličejem měl vystavenou tu nádhernou pičulku.

Olízl ji od prdelky až na bříško a začal jí laskat, sát, líbat, lízat, šimrat jazykem, zkrátka věnoval svými ústy veškerou pozornost té nej-
krásnější kundičce na světě. Martinka hlasitě sténala a mě bolelo v koulích přetlakem, ve slipech jsem měl slizko. Petr chvíli Martě líbal
prsa, pak si ale nad ní obkročmo klekl. Ocas měl mezi jejíma prsama. Mnul a hnětl jí je rukama, bradavky dráždil žaludem. Občas stisk-
nul prsa k sobě a přirážel čurákem mezi nima. Martinka už o sobě asi moc nevěděla, nádherně vzdychala a přirážela pánví na Martinova
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ústa, ten jí vsunul do píšťalky dva prsty. Jazykem ji laskal z venku a prsty vevnitř. Na Petrovi začalo být vidět, že už nemá daleko vyvrchole-
ní. Přejížděl Martině žaludem po ústech, po tváři, zuřivě přirážel mezi prsa. Celá trojce zapomínala na svět kolem.

A já, když to pozoroval skrz hledáček kamery, zažíval extázi.
Najednou Martinka vykřikla, vzepjala se jako luk a Petrovu hlavu stiskla mezi stehny. Chvíli se třásla v jako v křeči, zarývala nehty do

deky na posteli. Popadla Martinův ocas a přejela mu přes něj s takovou silu a prudkostí až jsem se lek, že mu natrhne uzdičku. Martin za-
chroptěl a vystříkl svou dávku spermatu Martince na tvář, a na hruď, a ještě na prsa a ještě, ještě. Skulil se dolů vedle Martiny, zhluboka
oddechoval.

Marťa polevila stisk stehny, uvolnila se. Petr ji ještě krátce políbil na pičulku,přitáhl ji víc ke kraji postele a pomalinku do ní vniknul.
Martinka trošku zavzdychala, Petr ji začal velice pomalu šoustat. Kroužil boky, vyjížděl z její mokré lasturky úplně ven a znova dovnitř.
Marťa zprvu nereagovala, ale pak začla tichounce vzdychat a vlnit se v bocích. Martin jí utřel rukou tvář od semene, pohladil a políbil prsa
a odešel do koupelny.

Petr Martinu držel v za boky a šukal jí už s plnou energií. Bylo to jako závěrečný sprint závodu, oba přiráželi jako diví, zaťaté obličeje,
rychle oddechovali vstříc svému vyvrcholení. Po tom jsem celý život toužil, vidět, jak někdo šuká moji ženu. Byl to nádherný pohled, pocit,
chtěl jsem, aby řvala v extázi, aby se jejich těla leskla potem. A najednou tu byl konec, Martinka křičela rozkoší, Petr chrčel a s každým
dalším přírazem plnil její kundičku semenem. Hotovo.

Petr se pomalu vysunul sedl si na zem a odechoval. Martinka na zádech s doširoka roztaženýma nohama přes kraj postele se nehýba-
la, jen hruď se jí pravidelně zvedala.

Najednou se zvedla. Byla krásná, trochu rozcuchaná, podívala se mi do očí a šla ke mně.
Nikdy na ten výraz v její tváři nezapomenu. Na tu krásně hrdou chůzi. Měl jsem pocit jako by z ní vyzařovalo "Jste moji, jsem skvělá

děvka a vy jste moji".
Došla až ke mně, klekla si a rozepla mi kalhoty, stáhla mi je ke kolenům a slipy také. Můj krví nalitý ocas vyskočil proti jejímu obličeji.

Pevně mi ho stiskla a olízla špičku žaludu. Dívala se mi s tím zvláštním výrazem do očí. Byla pro mne v tu chvíli bohyní, po prsou jí stékalo
sperma, leskla se jí od něj celá hruď, pár potůčků bylo na břiše až ke klínu. Začala mi honit ocas rukou, přirazila asi pětkrát, já zařval a vy-
stříkal celou svojí dávku mé lásce do tváře a na krk. Klekl jsem k ní a začal jí slíbávat horké sperma z obličeje.

Šeptal jsem jí jak ji děkuji, jak moc ji miluji. A tiskl ten poklad k sobě.
Martin se mezitím vrátil z koupelny. Petr vystřídal jeho místo. Nakonec jsme tam vklouzli my s Martinkou. Sprcha byla velmi osvěžující

a dost mne vzpamatovala. Když jsme s moji ženou vycházeli z koupelny cítil jsem, že stačí málo a budu zase připraven.
Kluci seděli na gauči, ocasy v plné pohotovosti, a šibalsky se na nás usmívali. Martina s neuvěřitelnou samozřejmostí poklekla před

Petra a začala mu ho kouřit. Volnou rukou vzala Martinův klacek a začala jej honit. Sednul jsem naproti do křesla a pozoroval je, stál mi
jak svíce.

Sledoval jsem jak se Martinka mazlí s Petrovým pérem. Olizovala mu žalud, třela si jeho mužství o tváře a krk, lechtala ho špičkou jazy-
ka na uzdičce a hned mu jej zas po celá délce olízla a vzala do úst. Nechala si ho zabořit hluboko jak to jen šlo. Šukala ho pusou a přitom
mu mnula varlata, za chvilenku mu olizovala kule a rukou rychle masturbovala. Petr se snažil přirážet, vzdychal, šeptal "Kuř, prosím kuř,
nepřestávej".

Vzala mu jej znovu do úst a rukou po zbylé délce honila. Petrovo vzdychání začalo výrazně zrychlovat, asi se blížil k vyvrcholení. Martina
najednou přestala, usmála se na něj zvedla se, políbila ho na ústa. Obkročmo naklekla nad jeho péro a zavedla si ho do pičulky. Začala se
nadzvedávat a dosedat. Petr neměl moc možnost se pohybovat, ale vzpínal pánev, co to šlo. Ona měla ruce opřené o opěradlo za ním,
šukala ho jen na vrchu žaludu, jen do malé hloubky. Její prsa se mu houpala před obličejem, chytal je ústy, bylo na něm vidět, že ztrácí
smysly, chytil ji za boky a narážel si jí na ocas. Marťa rychle oddechovala vzrušením, Petr chroptěl "už, už to bude". A ona se zvedla, posta-
vila, otočila zády k Martinovi, rozkročila se mu nad klínem a nasedla.

Zavrtěla prdelkou, rukama se opřela o opěradla mého křesla a začala přirážet. Martin ji držel za boky a pomáhal jí. Občas ji chytil za
prsa. Martina už zostra šoustala, sténala, občas otevřela oči a podívala se na mne, zvedal jsem pánev, aby mi pusou přitom chytla ocas,
ale ona to neudělala. Dál divoce mrdala s Martinem, prsa se jí klimbala, chvíli pravidelně pospolu, chvilkami každé jinak. Miloval jsem ten
pohled, jak se jí kývají, když jsme to dělala spolu a ona byla nahoře. Tenhle pohled byl ještě rajcovnější. Najednou Martin začal hlasitě
prudce hekat. Martinka to chtěla zřejmě ukončit jako s Petrem, ještě než se udělá, a tak se rychle zvedla. Martinova dávka však už byla
na cestě a za jeho klení "Ty mrcho" jí dopadla na zadek a kundičku. Zatímco si ho Martin utíral do ubrousku, Martinka kousek poodešla,
klekla si na zem, ruce složila pod hlavu a vyšpulila na nás svůj poklad.

Semeno ji teklo po stehnech a prdelce. Řekla "a teď jeden po druhém".
Přiskočil jsem k ní a vrazil jí ho do píšťalky, byla horká, její prdelka se mi lepila na slabiny. Držel jsem jí za půlky a vyjížděl hned ven,

hned zase po kule dovnitř, Vzdychala. Kroutila zadničkou, vlnila se. Šukal jsem jí, kochal se pohledem na její nádhernou prdelku. Krásně
sténala a přirážela. Petr nás točil kamerou. Najednou Martinka vykřikla, vzepřela se na rukách a jako v křeči sténala. Na chvíli jsem pře-
stal a pak začal pomalu znova přirážet. Držela a rychle oddechovala, cítil jsem, že se mi to už blíží. Martina začala znova sténat vzruše-
ním, ještě chvilku a už to šlo .. přirazil jsem až mne v koulích zabolelo a stříkal do ní.

Ona dál vzdychala.
Petr mi podal kameru, já opustil její plnou píšťalku a uvolnil mu tak místo. Petr do ní zajel a pokračoval tam, kde já skončil, i se stej-

nou razancí. V Martině to občas zamlaskalo, v kameře jsem viděl, jak Petrovi stéká po stehnech a koulích směs milostných šťáv a sper-
matu. Oč snáze v ní klouzal sem a tam, o to tvrdší byl jeho příraz, Martinka vykřikovala se směsí bolesti a rozkoše. Petr ji pomalounku po-
sunoval dopředu, a tak se musel občas za ní posunout. Její steny začaly dost zesilovat, až jsem měl strach, aby na nás nikdo nepřišel. To
Petra zřejmě dost vzrušilo, a tak se po chvilce oba v milostné křeči zhroutili na podlahu.

Leželi stále ještě spojeni a unaveně oddechovali.
Petr se zvednul a šel se osprchovat. Za chvilku jsme se všichni posbírali, Martinka se vyležela ve vaně a šli jsme spát. My s Marťou na

manželskou do jednoho pokoje a kluci do toho druhého. Spali jsme jak zabití.
Ráno jsem se probudil na posteli sám, dveře byly přivřené a vedle se něco dělo. Potichu jsem se zvedl a opatrně nahlédl mezerou. Mar-

tina klečela na všech čtyřech, Martin ležel na zádech mezi jejíma rukama, nad obličejem se mu kývala její prsa, kterým cucal bradavky a
mnul je v rukách.

Jeho ocas stál jako sloup před jejím obličejem, ale ona si ho nevšímala, měla zavřené oči, tvář staženou rozkoší a tichounce sténala.
Za Martinkou klečel Petr, a intenzivně ji lízal mezi půlkami. Rukou jí něžně dráždil poštěváček, hladil a žmoulal stytké pysky, palcem ob-
čas obkružoval vchod do jeskyňky. Podle toho, jak se věnoval její zadničce, mi bylo jasné, kam míří.

"Dovolí mu to Matina? Já mám to štěstí zřídkakdy." Strašlivě mě to rajcovalo, to, že o mě nevědí, že jim možná Martinka nabídne to
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nejzapovězenější. Ani jsem nadýchal, aby o mně nevěděli. Tiše jsem si sedl na zem a dál je šmíroval.
Martina se už zřejmě nevydržela opírat o ruce a lehla si hlavou Martinovi na břicho, do ruky vzala jeho péro, ale přejela po něm snad

dvakrát a už ho jen svírala. Byla nesmírně vzrušená a oddávala se jen jejich laskání. Petr jí pilně jazykem připravoval prdelku, lízal hráz,
špičkou jazyka kroužil po okraji druhé dírky, občas vsunul špičku dovnitř, co mu dovolovala. Přidal k jazyku ruku, nejprve ji přejížděl prstem
mezi půlkami od dola nahoru. Vždy přitom zajel Martince trošku do kundičky. Pak jí prstem kroužil kolem vstupu do análku nepřestávaje jí
lízat hráz a stydké pysky. Martin se mazlil s jejími prsy, které měl teď položené na obličeji.

Martinka sténala. Petr zvětšil intenzitu laskání píšťalky, přitom olízl ukazovák druhé ruky a pomalinku jej vsunul Martince do prdelky,
jen kousek. Marťa zesílila steny, možná ani nevnímala, co se s ní přesně děje. Petr s ústy přisátými na její pičulce pomalu vyndal prst z
prdelky a znovu jej olízl a pomalinku vsunul dovnitř, opakoval to několikrát. Nakonec jí tam tímhle způsobem strčil ukazovák s prostřed-
níčkem. Martina držela, zavřené oči, pootevřená ústa, hlasitě vzdychala a stále ještě svírala Martinův pyj.

Petr se narovnal, dva prsty stále v Martinčině zadničce, druhou nahmátl na stolku gel ve spreji. Aplikoval si jej na ocas, stál mu, fan-
tasticky naběhlý. Vzal svůj nástroj do ruky a vniknul jí jej do kundičky, jen kousíček, sotva žalud zmizel, pak ven a dovnitř a znova. Marťa
už skoro křičela. Petr pomalinku vyndal prsty z prdelky, popadl gel a nastříkal jí jej na ještě roztažený otvůrek. Přejel jí krátce žaludem
mezi půlkami a začal tlačit na prdelku. Najednou byl po žalud vevnitř, Marťa jen trochu vykřikla, přišlo mi, že to šlo neuvěřitelně hladce.
Petr se nehýbal, jednou rukou masíroval Martině zadek, druhou jí laskal pičulku.

Nehýbal se, dokud nezačala zase pravidelně sténat a trochu se neuvolnila. Pak znova trochu zatlačil, Matina bolestně zasténala, na-
rovnala se, a aby neztratila rovnováhu, chytla se dozadu Petra za zadek.

Horečně oddechovala, šeptala "pomalu, pomalu".
Martin, který přišel o předmět svého laskání, se pomalu posadil a otočil k nim. Petr jednou rukou stále masturboval její pičulku a dru-

hou jí začal mnout prsa.
Myslel jsem, že v rozkroku prasknu, Martinka zase začínala vzdychat, chtěla se opřít zády o Petra, ale ztratili balanc. Nepraštili sebou

na zem, jen se jaksi skulili na bok. Petr měl péro stále ještě v jejím análku, ruku, kterou jí laskal prsa, měl uvězněnou pod ní, tu druhou
měl stále ještě na její svatyňce. Martin se přešoupnul k nim, na boku čelem k Martince. Petr jí přestal laskat štěrbinku, chytnul jí pod ko-
lenem a zvednul nohu. Martin se k ní přitisknul a zkoušel jí zavést úd do píšťalky, moc to nešlo. Tahle poloha jim neumožňovala mnoho
pohybů. Martina už nesténala, jen vzrušeně oddechovala a vždy, když už se začínalo Martinovi dařit, přecházela ke sténání.

Nakonec to Petr nevydržel, přitisknul si Martinu k sobě a překulil se na záda. Ležela na zádech na Petrově břiše a hrudi, jeho péro mezi
půlkami, nohy mírně roztažené. Martin klekl Petrovi mezi nohy, vzal Martinku pod koleny a zvednul jí a roztáhl nohy, přestala téměř dýchat
v očekávání. Myslel jsem, že vyteču. Byl to fantastický pohled, roztažené nohy, jeden ocas jí mizel v prdelce a kundička čekala na druhý.

Dívala se na Martina, jak jí pomalu zajíždí do pičky, vydala bolestně táhlý ston. Martin ji začal pomalu, vláčně šoustat. Martina sténa-
la, nehty zatínala do deky pod nimi, do Petrových boků. Zavřel jsem na chvilku oči a poslouchal jejich vzdychání, bylo to nádherné. Tři lidi
naprosto oddaní své vášni. Petr začal Martince pomalu jezdit v prdelce, její sténání dostalo lehce bolestný podtón. Klukům chvilku trvalo,
než se zesynchronizovali, ale za chvilinku se sladili a už jim to klapalo. Petr syčel a hekal Martině do ucha, Martin se zuby zaťatými a za-
vřenýma očima se nejspíš snažil co nejdéle vydržet.

Martiny vzdychání přešlo v kolísavý křik nepravidelně prokládaný hlasitými nádechy a
vzlyky. Kluci Martině svírali prsa, hnětli, mačkali, chvilku jeden, pak druhý, nebo každý jedno. Nevydržel jsem a vyšel ze svého úkrytu

zpoza dveří. Nikdo si mne ani nevšiml nebo to nedal najevo, vzal jsem kameru ze stolku a začal je točit. Chodil jsem v podřepu kolem
nich, zabíral detaily jejich tváří a hlavně Martinčiny plné dírky. Ocas jsem měl naběhlý jako nikdy v životě, tlačilo mne v něm a bolely kule.
Marina začala dlouze křičet v přicházejícím orgasmu, snad nikdy jsem ji neslyšel tak dlouho a nahlas při tom řvát. Kluky to zřejmě strhlo,
Martin vydal skrz zaťaté zuby hrdelní ston a párkrát plnou silou přirazil, což Petr opětoval jediným mocným zásunem a nezřízeným hýká-
ním. Všichni se udělali tedy takřka současně, muselo to být pro ně nádherné. Sevřel jsem si ocas do volné ruky a začal jsem cákat jednu
dávku na ně a zbytek na koberec.

Oddechovali, Martin se začal zvedat, usmál se frajersky na mne a podotkl "zkus příště mířit, ať mne nezasviníš". Petr nazvednul Mar-
tinku a vyklouzl jí z prdelky. Marťa se skulila na zem, trochu skrčila a jen oddechovala. Petr jí pohladil po rameni, po boku, políbil do vlasů
a špitl "děkuji". Pak se oba kluci zvedli a šli do koupelny. Přisednul jsem k Martince a hladil jí, doufal jsem, že jí to líbilo alespoň jako
mně, dala mi krásný dar.
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Chata ve Ëty¯ech
Byly doby, kdy jsem si užíval bezstarostného života skutečně na plno. Věčně jsem byl na mejdanech, balil kočky a šoustal jako o život.
Ted už jsem se o dost klidnější. Je mi koneckonců pětadvacet a tři roky chodím s nejlepší holkou na světě. Jmenuje se Jeanetta. Je to

moc pěkná blondýnka s prvotřídními ňadry, v posteli nenasytná, ovšem i mimo postel se dokáže parádně rozjet. Zkrátka, jak se říká, co
se sexu týká, mám se jako prase v žitě.

Přesto si občas rád zavzpomínám na staré zlaté časy a na jiná děvčata.
Naši mají chalupu asi tak dvacet kilometrů nad Orebro. Když jsme byli s Martinem - to je můj o devět let mladší brácha - malí, velmi

rádi jsme tam jezdili. Jen jsem ale přišel do puberty, začal jsem to tam nesnášet.
Ted už mě ten pubertální vzdor vůči všemu přešel, ovšem můj brácha do tohoto období vlítl rovnýma nohama, co byste taky čekali v

šestnácti.
Já si chatu naopak zase zamiloval a s Jeanettou tam trávíme nádherné víkendy. Většinou se kočkujeme v posteli, ale někdy si dopřeje-

me skvělé večery a samozřejmě, že tam užijeme i spoustu jiných legrácek.
Brácha si zrovna nedávno, ačkoliv není takový divoch jako já v jeho letech, nabrnknul prímovou holku. Báječně si rozumějí. Poznali se

na škole, vodili se za ručičky do kina a tak, než to mezi nimi začalo být vážné. Měl jsem z toho přirozeně radost, proč bych to bráchovi ne-
přál. Je fakt, že se s Martinem dost často hádáme, možná proto, že ještě pořád bydlím doma, tedy pokud zrovna nejsem u Jeanetty. Přes-
to si ale ani v nejmenším nepřekážíme. Určitě je to způsobené i tím, že Martin je o dobrých deset centimetrů menší než já, a tak si ne-
může třeba půjčovat mé oblečení, ani kdyby chtěl. A já jeho už vůbec ne.

Zrovna v tom týdnu, kdy jsme se s Jeanettou chystali na chatu, se můj brácha hrozně pohádal s Lisou.
Bylo to vlastně poprvé, ale stálo to za to.
Zdálo se, že se budou hádat snad až do soudného dne.
Nechtěl jsem, aby se rozešli, a tak jsem se do jejich sporu vložil zároveň s Jeanettou, která navrhla, aby s námi oba dva jeli na chatu.

Později se mi svěřila, že jim to navrhla proto, aby se trošku odvázali a mohli si pořádat podobné romantické víkendy jako my. Chata že je
koneckonců dost velká pro nás pro všechny.

Martin chvíli váhal, ale protože jsem sdílel stejný názor, nakonec souhlasil. Po určitém úsilí se mu povedlo přemluvit i Lisu. Nebylo to
nijak těžké, protože byla do mého bráchy zoufale zamilovaná, i když to nerada přiznávala. A tak byla ruka v rukávu. Rodiče náš nápad pří-
mo nadchl. Naneštěstí si usmysleli, že by nebylo špatné, kdyby jeli s námi (v životě se na chatě neobjevili, když jsme tam byli s Jeanet-
tou).

Rozmluvil jsem jim to jen se značným úsilím. Šest lidí v jedné chatě by bylo moc a kromě toho by to nemělo ten správný romantický
efekt podle mých představ.

Na chatu jsme dojeli Jeanettiným autem. Do vesnice, kde ji máme, je to přibližně dvě a půl hodiny jízdy. Po cestě jsem si tak trošku
oťukával Lisu. Předtím jsem si jí ani pořádně nestačil všimnout. Rozhodně bylo zajímavé seznámit se trochu blíž s děvčetem mého mlad-
šího bráchy, který ji tolik miloval. Lisa byla o rok mladší než Martin. Měla kudrnaté havraní vlasy až na ramena. Její obličej byl sladký a ne-
viňoučký. Tělo měla štíhlejší než Jeanetta a ani kůzlátka neměla tak velká. Což ovšem neznamená, že nevypadala rozkošně.

V autě zavládla veselá nálada. Věděl jsem už dřív, že já, Jeanetta a Martin se dokážeme spolu dobře bavit, ale byl jsem příjemně překva-
pen, jak hladce do naší společnosti zapadla Lisa.

Když jsme dojeli na chatu, vybalili jsme věci a udělali si pohodlí. Uvnitř byly dvě ložnice, jeden obývák a jedna podkrovní světnička. My
s Jeanettou jsme spali vždycky v podkroví a chtěli jsme se tam zabydlet i tentokrát. Aniž jsem si uvědomil, co povídám, řekl jsem Martino-
vi, aby si vzali s Lisou ložnici rodičů. Když ti dva zrudli, došlo mi, co jsem vlastně řekl. Vždyť oni spolu ještě nic neměli! Aspoň tak se mi
Martin svěřil. Zahrál jsem to do autu tím, že jsem jim řekl, že jsem samozřejmě myslel, aby si vzali každý jednu ložnici. Martin ale trochu
předběhl sled událostí a zeptal se Lisy, jestli by jí nevadilo spát s ním v jedné místnosti.

Lisa z toho byla sice ještě trošku paf, ale nakonec přikývla. - Tak jo, řekl jsem. Jednou přece spolu musí vyzkoušet sex, jak se tak krás-
ně říká, tak proč ne? pomyslel jsem si.

Páteční večer jsme strávili nad herním plánem Burzy a přitom jsme upíjeli z tátovy zásoby ginu. Ve sklepě měl spoustu flašek, a tak se
ani nepoznalo, že jsme mu jednu nebo dvě vzali. Gin je báječné pití a dokáže navodit pěkně odvázanou atmosféru. Když se trošku líznu a
mám Jeanettu po ruce, stává se mi většinou, že se jako chlap neovládnu. Znám se a Jeanetta mi už párkrát vyčetla, že na ni startuji i před
cizími lidmi.

Snažil jsem se držet na uzdě, ale po každém loku jsem byl nadrženější a nadrženější. Jeanetta seděla vedle mě a brácha s Lisou na-
proti nám.

Přejel jsem jí rukou přes sukni po stehně a ona dělala jakoby nic. Osmělil jsem se a zasunul jí ruku pod sukni. Když jsem ale dorazil k
jejímu klínu, užasle jsem se zastavil, protože jsem ucítil, že je celá mokrá. Chvíli jsem jí hladil rukou po buchtičce, když Jeanetta náhle
vstala.

- No jo, už je přece jen trochu pozdě. Co byste říkali tomu, kdybychom se šli natáhnout? řekla.
Zdálo se, že Martin s Lisou tenhle názor nesdílejí. Navíc se bůhví proč tvářili dost vyděšeně. Nicméně ani jeden z nás se neodvážil Jea-

nettě odporovat (já jsem ostatně s ní samozřejmě souhlasil), a tak jsme řekli, že to není špatný nápad.
V okamžiku, kdy jsme došli do podkroví, hodil jsem Jeanettu na širokou postel. Na dráždivou předehru nebyl čas. Strhl jsem z ní kalhot-

ky a ona si vyhrnula sukni až do pasu. Kalhoty ze mě spadly jako utržená plachta a nalehl jsem na ni.
Na jedno přiražení jsem se dostal do jejího pelíšku. Křičela jako pomatená a svlékala ze mě košili. Jednu chvíli jsem se až bál, že nás

Martin s Lisou dole uslyší, ale Jeanettě to zřejmě bylo úplně fuk. Přestal jsem si toho taky všímat, popadl jsem ji za půlky a přirážel jako
smyslů zbavený. Jeanettin křik se rychle střídal s tichým kvílením. Zanedlouho se udělala a křičela při tom jak na lesy.

Já jsem byl taky blízko vyvrcholení, ale chtěl jsem si tu slast ještě prodloužit. Zatímco se Jeanetta chvěla v orgasmických křečích, pře-
sunul jsem se k jejímu obličeji a doširoka jsem se rozkročil.

- Vem si ho do pusy! Bez zdráhání poslechla. Jednou mě nechtěla kouřit, protože jsem ji předtím šoustal, ale přesvědčil jsem ji tím, že
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já ji přece taky lížu potom, co se udělá. Ale od té doby, co si to poprvé zkusila, se jí to líbí čím dál víc. Nakonec se z toho stal takový malý
rituál. Ovšem rituál, který zatím nikdy neproběhl tak docela podle mých představ.

Chtěl jsem se jí konečně jednou vystříkat do pusy. Chtěl jsem ji vidět, jak polyká moje semeno. Jeanetta mi to ale nikdy nedovolila.
Jednou to prý dovolila jednomu klukovi, to jí bylo šestnáct. Ne že by se jí to nelíbilo, ale prostě odmítala něco podobného opakovat se
mnou.

Nechápal jsem proč a nepřestával jsem na ni dotírat, jenže ona pořád opakovala, že ne. I tentokrát to dopadlo jako obvykle. Ve finále
jsem se musel vyhonit a nastříkal jsem jí to alespoň na kozy. Vlastně jsem si nemohl na nic naříkat, ale přesto mě trošku štvalo, že Je-
anneta nechce, abych se jí udělal do pusy.

Opravdu jsem po tom moc toužil.
Když jsme byli hotoví, otřel jsem jí zběžně skvrny od semene z prsů a šel dolů, abych se na noc opláchl. Ze dveří ložnice rodičů jsem

náhle zaslechl zvuky, které jsou prostě nezaměnitelné s jinými.
Jak jsem byl trošku v náladě, myslel jsem si v první chvíli, že to jsou naši. Pak jsem si ale uvědomil, že s námi nejeli. No jasně, to ne-

může být nikdo jiný než brácha s Lisou! blesklo mi hlavou.
Zvuky mě přitahovaly čím dál víc. Přikradl jsem se ke dveřím a nakoukl klíčovou dírkou dovnitř. Moc jsem toho neviděl. Jediné, co jsem

zahlédl, byly bráchovy nohy, zaklíněné mezi Lisinými. Bral ji tvrdě zezadu. Představa mladičké, nevinné Lisy, jak klečí na všech čtyřech a
můj brácha to do ní pere zezadu, mě samozřejmě vzrušila na nejvyšší možnou úroveň. Automaticky jsem si sáhl mezi nohy. Popadl jsem
klacek a začal si ho horlivě honit. Postříkal jsem dveře ložnice svou šťávou, přesně ve chvíli, kdy Martin postříkal Lisu.

Hned na to mi došlo, co tu vlastně vyvádím. Přišlo mi trapné šmírovat skrz dveře a k tomu se honit jako puberťák. Naštěstí jsem při
tom byl zticha, takže snad nikdo nic neví.

Vrátil jsem se nahoru, ale Jeanetta už spala.
Následující den proběhl v naprosté pohodě. Vzbudili jsme se pozdě, Jeanetta odjela do vsi něco nakoupit, a když se vrátila, šli jsme se

všichni čtyři projít do lesa.
Mezitím jsme chvilkami pospávali, protože jsme toho měli po včerejšku přece jen dost. Jenže večer jsme ožili a tátův gin nám zase za-

čal stoupat do hlavy.
Přikusovali jsme k němu lahůdkový sýr a sušenky. Jasně, že se k tomu spíš hodí víno, jenže v obchodě ho neměli, a tak jsme se museli

spokojit s ginem.
Přemýšlel jsem, jestli je správné nechávat Martina s Lisou spolu v jedné ložnici i druhou noc. Ale co, alespoň se něčemu přiučí, ko-

neckonců kvůli tomu tu přece taky jsou.
Jak jsem přemýšlel o sexu, ucítil jsem, jak to mé proklaté tělo reaguje jen při pouhém pomyšlení.
Ve chvíli, kdy Martin zase vyhrál v Burze, jsem dostal skvělý nápad.
- To je ale na houby, když o nic nehrajeme, brácho. Hele, mám fantastickej nápad, uděláme to jinak.
Ostatní se na mě podívali se zájmem. - Jakej? zeptal se Martin.
 - Dáme si ještě gin! vykřikl jsem. Všichni zajásali. Přece jen jsme už zase byli líznutí. - A pak si zahrajeme poker! vybalil jsem na ně.
Zaváhali. Rozhodl jsem se, že je vezmu, jak se říká, hákem. - No jasně, že poker! Dones karty, Martine, poručil jsem bráchovi.
Brácha odběhl a za chvíli se vrátil s kartami v ruce. Já jsem mezitím nalil gin. Jeanetta mi poklepala na rameno a zeptala se: - Když bu-

deme hrát karty, nemohli bychom si sednout na pohovku?
Předešla mě a potěšila zároveň, protože přesně tohle jsem jim chtěl navrhnout. Rozzářeně jsem přikývl, a tak jsme si přesedli. Já a

Martin jsme si sedli do křesla a holky se usadily v lenošce.
Konferenční stolek mi skleněnou desku, a tak nikdo nemohl nic schovat nebo zafixlovat. Martin začal míchat. - Tak co si dáme? ze-

ptal se. -  Tvůj brácha přece říkal, že poker, odpověděla mu Lisa. - O co budeme hrát? vyzvídala Jeanetta. - No, přátelé, co byste takhle řekli
na svlíkací poker. To není špatný nápad, co myslíš, Liso? - zachechtal jsem se a zálibně se na ni podíval.

Buď jsem to řekl tak radostně nebo už jsme všichni měli v hlavě, každopádně můj nápad všechny nadchl, Lisa se smála jako zblázně-
ná a ochotně souhlasila. Jeanetta se mi podívala dlouze do očí. Těšilo mne, že mě prokoukla jak čerstvě umyté okno. O něčem podobném
jsme mluvili několikrát předtím, ale zatím se nám to nikdy nepovedlo uskutečnit. Ovšem ani ve snu by nás nenapadlo, že to nakonec vy-
zkoušíme právě s Martinem a Lisou.

Koneckonců, proč vlastně ne? Martin nijak neskrýval své nadšení. Zcela jsem ho chápal. Všiml jsem si, že často pošilhával po Jeane-
tě a očima přímo hltal její ňadra a báječnou postavičku A teď se na tu nádheru bude konečně moct vynadívat dosytosti.

Začali jsme hrát. První kus oblečení, který musel na zem, byla moje košile. Nijak mi to nevadilo, jsem docela udělaný a opálený. Taky
že se na mě Lisa s Jeanettou mlsně podívaly. Pak někoho napadlo, že boty a ponožky jsou taky oblečení. Trvalo to dobrou čtvrthodinu, než
jsme se o ně vzájemně obehráli. Pak Jeanetta přišla o blůzku a Lisa o kalhoty. Jeanetta měla černou podprsenku, Lisa červené kalhotky,
já a brácha ztopořené ocasy.

Největší smůlu měla Jeanetta. Nebo to snad byla klika? Vzápětí totiž na podlahu spadla její sukně. Se svou dlouhou světlou hřívou a
černým spodním prádlem byla hrozně sexy.

Po ní pak brácha prohrál tričko. Však už taky bylo načase, protože až do téhle
chvíle vlastně moc neprohrával, prohrál zatím jenom boty.
Jeanetta se usmála a zeptala se ho: - Co je, Martine? Snad ti není zima?
Brácha se mazaně ušklíbl. - Počkám, až přijdeš o další hadřík, pak uvidíme, komu bude víc zima, Jeanetto!
Jeanetta se tvářila, že je naštvaná, a pofňukávala. První se ale nakonec musela ukázat Lisa, protože pod tričkem neměla na rozdíl od

Jeanetty ani podprsenku, ani košilku. Měla malé, báječně tvarované pevné kozičky a bradavky jí zimomřivě (nebo snad vzrušením?) trčely
do vzduchu jako dva malé rampouchy.

Horší bylo, že pak jsem prohrál kalhoty. Pak už jsem ovšem nemohl ničím zakrýt svého ztuhlého klacka. Marně jsem se ho snažil ve-
cpat zpátky do slipů, ale už mi prostě byly příliš malé. A tím pádem bylo po hře.

Jeanetta vstala, šla k mému bráchovi a bůhví proč se tvářila, jako by mu chtěla dát facku. Martin prudce odsunul křeslo a předstíral,
jak hrozně se jí bojí. Ona ale poklekla a sklonila se nad jeho penis. Já se bleskově přesunul k Lise na lenošku a začal jsem jí lehce hladit
po šíji.

Pozorovat mého bráchu bylo dost zajímavé.
Po ty tři roky, co jsem chodil s Jeanettou, si ji určitě častokrát představoval, když si honil péro. Tohle mi bylo jasné, protože já jsem v

jeho letech nedělal nic jiného. Vždycky jsem snil o holkách mých kámošů. Snadno jsem si tedy domyslel, která je ta, o níž při onanii fan-
tazíroval. Tak právě ta teď klečela před jeho křeslem, nastrkovala mu k puse své rozinky a Martin z toho byl parádně tuhej. Jeanetta se ho
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prostě snažila vyprovokovat. - Tak co je, Martine? Vezmi si! Nebo snad nemáš chuť?
I když brácha nebyl zdaleka takovej děvkař jako já, věděl jsem, že před Lisou už jednu holku měl, takže úplný zelenáč zase nebyl. Ten si

určitě vezme, když mu Jeanetta nabízí takové sladkosti.
A taky že jo. Po chvíli vklouzlo její levé kůzlátko do Martinovy pusy. Sál ji jako vyhladovělý kojenec. Jeanetta sténala chtíčem a jeho

ruce si dala na půlky. Poslušně jí je začal masírovat. Podíval jsem se na Lisu. Ted to totiž bylo kritický. Jestli se namíchne, je jasný, že
jsem bráchovi zkazil svým pitomým pubertálním nápadem jeho poměr, a to by bylo hodně blbý.

Když jsem ale viděl Lisinu otevřenou pusu a rozzářené oči, byl jsem bez sebe radostí. Ta holčička byla prostě skvělá!
Pořád jsem ji hladil po zátylku. Celá se chvěla. Přisunul jsem se blíž, naklonil jsem se k ní a zašeptal jsem jí do ucha: - Hezky se uvolni

a nejdřív se jen dívej.
Nemusel jsem jí to říkat dvakrát. Položila mi ruku na stehno a ten můj tvrdolín už zase lezl ze slipů ven. Volnou rukou jsem jí laskal ko-

zičku. V té chvíli se Jeanetta přestala kontrolovat. Vtlačila Martina do křesla, prudce mu rozevřela zip na kalhotech a rezolutně nasedla na
jeho kolík.

Martin vypadal zprvu vyděšeně, nicméně po chvíli ji popadl pevně za půlky a snažil se ji trochu krotit, jenže ona na něm jezdila jako ší-
lená a pořád zrychlovala. Seděli jsme s Lisou tak, že jsme nádherně viděli, jak lesklý ocas jejího kluka hladce klouže v komůrce mý holky.
Oba nás to neskutečně rajcovalo. Olízl jsem Lise ucho a pošeptal jí: - My bychom to ale neměli pojmout tak tvrdě.

Podívala se mi udiveně a trochu zmateně do očí. Položil jsem si ji na lenošku a začal ji líbat na krk, pak jsem sjel na kůzlátka, pak na
břicho, až jsem se konečně dostal k jejím kalhotkám. Fakt, že byly květovaný, mě hodil zase o schod výš. Všechno to vypadalo tak nevin-
ně. Rozhodl jsem se ale, že jí je zatím nestáhnu. Jenom jsem je odhrnul stranou a začal jsem prozkoumávat její pičku.

Lisa se chvěla žádostí. Nejdřív jsem ji jenom zlehounka očichal, ale potom jsem vyrazil do frontálního útoku jazykem. Byl jsem si doce-
la jistej, že jí tohle Martin předešlou noc neudělal, a měl jsem fajn pocit pocit z toho, že jsem prostě lepší a zkušenější.

Lisin střapeček už byl pěkně zduřelý, a tak jsem ho našel skoro okamžitě.
Začal jsem jí ho zkušeně lízat a Lisa skoro kňučela slastí. Bylo na ní jasně vidět, že tohle zažívá poprvé. Nebylo těžký dovést ji do ráje.
Stačilo párkrát zakroužit po knoflíčku a bylo to. Lisin křik úplně přehlušil sténání Jeanetty, která zuřivě jezdila na Martinovi. Když Lisa

zmalátněla po výbuchu slasti, posadil jsem ji a postavil se před ní. Můj kamenný klacek mi nedočkavě lezl ze slipů. Jediným škubnutím
jsem je sundal. Lisa se na mě tázavě podívala. Usmál jsem se na ni a řekl: - No a teď je řada na tobě.

Popadl jsem ji za hlavu a přitáhl na svůj pulsující úd. Zaváhala a skoro by se i začala bránit. Naštěstí byla přimáznutá, a proto stačilo
ještě trochu přitáhnout její hlavu ke svému klínu a Lisa se pustila do díla. Můj penis zmizel v její otevřené puse. - A ne abys mě kousla. Po-
řádně otevři pusu a používej rty. Cucej ho jako lízátko!

Poslechla mě. Všiml jsem si, že nás Martin se zájmem sleduje. Jeanetta na něm divoce poskakovala, když si ale všimla jeho upřeného
pohledu, seskočila, obrátila se k němu zády a znovu se nabodla na jeho kopí. Chtěla na nás taky vidět.

Můj ocas jezdil v Lisině puse horlivě sem tam a tak jsem jí řekl, aby mi ho taky lízala. Učila se dost rychle, mrška malá. Nakonec mě
sála a žužlala tak fantasticky, že jsem ucítil, jak se blížím k úplnému vyvrcholení.

Rozhodl jsem se, že si svou rozkoš zvýším na maximum. Vykřikl jsem na na Lisu, aby to všechno spolykala, až se udělám. Zatvářila se
sice trošku vyděšeně, ale když přišla moje chvilka, znovu mi učenlivě vyhověla. Napumpoval jsem jí do pusy celou svou dávku a Lisa ji hlta-
vě spolykala. Bílá šfáva jí vytékala z ústních koutků na tváře a na bradu. V té chvíli se udělal i Martin, prostě už nevydržel pohled na svou
holku a svý taky udělala divoká jízda mý Jeanetty. Ta z něj okamžitě seskočila. Jindy by asi byla naštvaná, že se udělal tak rychle, ale teď
prostě zažívala něco báječnýho, a tak měla fantastickou náladu, kterou jí nemohlo nic zkazit.

Martin chvilku sténal a potom se úplně zničeně schoulil do křesla. Za pár vteřin usnul.
Jeanetta si sedla vedle Lisy a začala masírovat můj ochablý úd. Zářivě jsem se na ni usmál. - Jeanetto, řekni Lise, jestli jí nějak ublíží

to, co mi zrovna udělala. - Jasně že ne, semeno je přece naprosto neškodný! Mám jí ukázat, že na tom opravdu nic není? zeptala se Jea-
netta a žádostivě se podívala mýho ptáka.

Chvíli jsem přemýšlel. Nechat si vykouřit ocas dvakrát po sobě? To ne, to bych si potom ani pořádně nezašoustal. Rozhodl jsem se, že
Jeanettu zkusím vyprovokovat k něčemu zajímavějšímu a rajcovnějšímu. - Nejsem proti, ale proč nezkusit něco jinýho, rajcovnějšího? -
No proč ne?

Prostě jsem Jeanettu nepoznával. To pití ji úplně změnilo. Napadlo mě, o kolik asi tahle noc obohatí náš sexuální život v blízké budouc-
nosti.

Otočil jsem se na Lisu. - A co ty? Doufám, že se k nám přidáš!? Pak jsem chvíli uvažoval, jak to nejlépe zaranžovat a nakonec jsem
řekl: - Jeanetto, lehni si na postel, a ty, Liso, semhle. Ukázal jsem jí, že si má lehnout Jeanettě mezi nohy. Lisa váhala, a tak jsem jí řekl,
aby nebyla taková bačkora. Nakonec si přece jen lehla, kam jsem jí přikázal. Vysvětlil jsem jí, že Jeanetta se jako jediná z nás ještě ne-
stačila udělat a že nejjednodušší způsob, jak to napravit, je lízat jí poštěváček a šoustat ji zároveň třemi prsty do svatyňky.

Lisa zase zaváhala, přece jen to pro ni asi bylo všechno příliš nový, a zeptala se mě, jestli bych to Jeanettě přecé jenom neudělal já.
Skoro až hrubě jsem jí vyčetl, že je příšerná stydlivka, a ona místo aby se urazila, mě po chvíli poslechla.

Alkohol dokáže s lidmi fakticky dělat úplný divy. Lisa začala lízat Jeanettu a ta se blaženě usmívala. Nikdy bych to do ní neřekl, ale evi-
dentně se jí to s druhou ženskou líbilo. Lisa jí nejdřív jenom lehce obkroužila jazykem štěrbinku, ale pak se do toho pustila pořádně. - Se-
meno, který jí vytéká z pičky, patří tvýmu klukovi. Chutná jinak než moje? zeptal jsem se.

- Ne, chut je v podstatě stejná, zamumlala drze.
Sedl jsem si vedle nich a začal jsem Jeanettě dráždit kozy. Netrvalo dlouho, začala kňourat blahem a pak se až nepříčetně rozkřičela.

Její orgasmy prostě byly vždycky bouřlivý.
Jeanetta se po pár vteřinách vzpamatovala z orgasmu a hned se ujala iniciativy. Po předchozí zkušenosti si taky chtěla zkusit lízat hol-

ku a poznat v plný míře, co obnáší dívčí sex. Zatím totiž poznala jen mužský. Už jsem se nemohl jenom dívat, jak se ty dvě svíjejí v nád-
herný šedesátdevítce, navíc můj kůl znovu ožil a dával mi to sakra najevo.

Odhodil jsem totálně všechny zábrany, spíše jsem se nedokázal rozpomenout, že bych kdy nějaký měl, a rozhodl jsem se, že půjdu až
hranici únosnosti, pokud tedy nějaká vůbec existuje. Na stole jsem všiml zbytků měkkéhe sýru. Nezajímalo mě, jaký je to druh, stejně
jsem se v sýrech nevyznal. Každopádně ale vypadal, že se bude přesně hodit pro můj další záměr. Pečlivě jsem si jím pomazal žerď. Mar-
tin byl stále v limbu, holky si to rozdávaly mezi sebou, a tak nikdo nezaregistroval, co mám v úmyslu. Klekl jsem si za Lisin zadeček, Jea-
nettě přímo před obličej. - Možná že to bude ze začátku trošku bolet, Liso, ale hezky se uvolni a uvidíš, že ti to začne dělat dobře.

Jeanetta honem Lisu ujištovala, že nekecám. Lisa, která měla obličej zabořený do Jeanettina klína a byla tak zabraná do lízání, nás
stejně ani pořádně neslyšela a jenom tak něco neurčitýho zamumlala.

Došlo jí to teprve, až když jsem jí přiložil naběhlý žalud k zadní dírce a začal jsem se prodírat dovnitř. Ze všech sil se snažila uvolnit. Je-
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anetta jí horlivě masírovala střapeček a štěrbinku jazykem, zatímco já jsem se do ní pokoušel zezadu proniknout co nejhloub. Když jsem
dojel až na doraz, Lisa zakňučela.

Rozjetá Jeanetta mě hrubě pobídla, abych tu malou čubku ošoustal do zadku, a já jsem ji ihned poslechl. Lisa ječela napůl bolestí, na-
půl rozkoší. Její pronikavý řev vzbudil Martina. Ten když uviděl, co se děje jen, zajásal a hleděl se zapojit. Klekl si před Lisu a strčil jí ptáka
před pusu. Ujala se ho se zjevným potěšením.

První byla hotová Lisa, protože mít ocas v řiťce, jazyk na poštěváčku a Martinův kolík v puse - to je prostě na tak nezkušenou holku
moc. Její orgasmus byl jako orkán. Skoro to vypadalo, že se holky rozhodly soutéžit v tom, která z nich bude křičet víc.

Po Lise se udělal Martin. Lisino tělo se pořád ještě otřásalo slastí, když jí do pusy stříkal svou horkou šťávu. Lisa měla pusu dokořán a
snažila se zachytit každou kapičku. Z větší části se jí to podařilo.

Já jsem ji zatím dál šoustal do prdelky. Jeanetta ji přestala lízat a místo toho se vrhla jazykem na moje koule. Nestěžoval jsem si. Když
jsem cítil, že se blížím na vrchol, začal jsem řvát jako tur. K mýmu úžasu mi ovšem Jeanetta surově vytáhla ocas z Lisiny zadní dírky, hru-
bě tu maličkou odstrčila stranou a vzala si mýho penisa do pusy. Doslova a do písmena na mě visela očima, který škemraly "Udělej se mi
do pusy, prosím!".

Ještě jsem se na ni stačil usmát a začal jsem stříkat. Dlouhý pramínky mý lepkavý šťávy konečně, po tolika měsících společného živo-
ta, dorazily do Jeanettiný pusy a bylo toho tolík, že i jí moje semeno vytékalo z ústních koutků úplně stejně jako předtím Lise. Snažila se
spolknout co nejvíc. Když jsem už v sobě neměl ani kapičku, sklonil jsem se k ní, políbil jsem ji a něžně jí řekl, jak moc ji miluju.

A na závěr musím říct, že tohle nebyl zdaleka poslední víkend v téhle bezvadné sestavě.
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Simonin vÌkend
Moc mě vzrušovalo si s ním dopisovat. I když jsem ho ještě neviděla, měla jsem pocit, že se známe od malinka. Byla jsem sice ještě

panna, ale v hlavě jsem měla tolik perverzního mrdání, jako kdybych šukala od malička. Moc mě vzrušovalo, že se ke mě v dopisech chová
jako ke své děvce. Nikdy předtím jsem nezažila ten pocit, že někomu patřím a jsem mu oddána na milost a nemilost. Byl pro mě prostě
něco jako modla. Moc mě vzrušovaly jeho perverzní dopisy a nemohla jsem se dočkat, kdy už konečně přijde ten den a on mě pozve k
sobě.

Jednou, když jsem přišla z práce domů, jsem si jako tolikrát předtím zapnula počítač a začala stahovat poštu. "Super!", bylo tam něco
od něho. Musela jsem se tomu zasmát, že neudržím své hlasité projevy a komentuji něco sama před sebou.

Počkala jsem, až mi počítač stáhne všechnu poštu. Uvelebila jsem se na židli a začala číst. Jeho dopis jsem si nechala až na konec.
Po pravdě mi nepřišlo nic zajímavého, tedy až do té chvíle, než jsem cvakla myší na zprávu od něho.

To, o čem jsem tak dlouho snila, mělo konečně přijít, můj Pán mě zval k sobě.
Nikdy jsem žádnou zprávu nečetla tolikrát a nikdy mě ještě nic tak nevzrušilo jako čtení tohoto dopisu. Večer když jsem ulehala a za-

vřela oči, stále jsem ten jeho dopis před sebou viděla. Usínala jsem a myslela na každičké slovo co mi napsal.,,
"Moje kurvičko, konečně jsi se dočkala. Udělal jsem si příští víkend na tebe čas, takže tě očekávám v pátek ve 20 hodin u svých dveří.

Přivezeš s sebou vše, co ti tady píšu, bez jakékoli věci z tohoto seznamu ani nejezdi. Věř mi, že mě vůbec nezajímá, kde to seženeš. Se-
znam věcí : dětský olejíček, gel, provazy, pouta na ruce a nohy, obojek na krk, vibrátor, který stříká, nafukovací vibrátor, vibrátor, který měří
20 cm, videokameru a prázdné kazety, filmy do fotoaparátu a samozřejmě sexy oblečení. Pamatuj si, ty moje děvko, že naše seznámení
proběhne přesně podle tohoto scénáře: zazvoníš a já ti otevřu, beze slov z tvé i mé strany tě zavedu do koupelny, kde tě nechám, aby ses
umyla a upravila. Až se osprchuješ a nalíčíš, přijdeš za mnou oblečená přesně takto: budeš mít na sobě kalhotky a podprsenku, podvazko-
vý pás, černé silonky, těsné tričko, latexovou minisukni a boty na vysokém jehlovém podpatku. Jestli něco z toho nemáš, tak máš co dě-
lat, abys to sehnala, protože čas naší schůzky se blíží. Tvůj Pán".

Ještě v polospánku jsem si uvědomila, že už je pondělí a sehnat to všechno dá pěkně zabrat. Pak jsem usnula.
Ráno, když jsem se probudila, nemohla jsem myslet na nic jiného než na to, kde to všechno seženu. Po práci jsem vyrazila do sexsho-

pu. Prodavačka na mě koukala dost divně, protože tolik věcí najednou tam snad ještě nikdo nekoupil.
Doma jsem vyndala všechny věci z tašek a se zalíbením si vše prohlížela. Uvědomila jsem si, že jsem zapomněla na obojek a pouta.

Naštěstí jsem měla doma koženku a suchý zip. Fantazie mi nikdy nescházela, tak jsem si vzala jehlu a nit a začala šít. Když jsem byla ho-
tová, se zalíbením jsem si svůj výtvor prohlížela. Co kdybych se oblékla a nasadila si na krk obojek a na nohy a ruce pouta?

Ne, neudělám to, chci, aby mě takto poprvé viděl až on.
Další den hned ráno jsem si šla koupit lístek na autobus. Nechtěla jsem prostě nic ponechat náhodě. Už aby byl pátek, byla jsem tak

vzrušená a představovala jsem si, co mě všechno čeká. V dopisech které mi psal, byl tak moc perverzní, že kdybych zažila jen čtvrtinu z
toho, co mi psal, tak by se mé tělo a kundička z toho pak vzpamatovávaly alespoň 14 dní.

Musím přiznat, že jak se blížil ten den s velkým D, začínala jsem z toho mít také trochu strach. Co mě tam vlastně čeká? Vždyť ho vů-
bec neznám. Ale touha po poznání rozkoše byla silnější a já v pátek s taškou, ve které byly všechny věci, které po mě požadoval, zazvonila
u jeho dveří.

Otevřel a tak, jak mi už napsal v dopise, bez jakýchkoliv slov mě zavedl do koupelny a zavřel za mnou dveře. Když jsem se upravila,
vstoupila jsem do místnosti, kde byl on. Seděl v křesle.

Usedla jsem tedy proti němu, dala si nohu přes nohu, vzala do ruky sklenku vína, kterou mi nalil, a napila se. Začali jsme si povídat.
Řekl mi, že bychom si měli hned na začátku určit hranice, za které nechci jít, ale zdůraznil, že vše, o čem se nezmíním, bere tak, že mi to
nevadí.

Odpověděla jsem, že netoužím po bolesti a že nějaké bití a týrání mi nic neříká a ani to nechci zažít.
"Dobře tedy, ale počítej s tím, že vše ostatní je dovoleno".
Kývla jsem. Chvíli jsme ještě seděli a bavili se, až z čista jasna řekl úplně jiným hlasem: "Tak co ty děvko, přivezla si všechno, co jsem

ti napsal?". Přikývla jsem. "Cože?" Zvýšil hlas. "Ano, Pane", odpověděla jsem. "No vidíš, že to jde. Teď uděláme pár fotek".
Musela jsem se vlnit a pózovat tak jak on chtěl. Bylo to dost vzrušující. "Teď chci, aby sis sundala sukni a tričko". Udělala jsem to a

stála jsem před ním jen v kalhotkách a podprsence, teda samozřejmě, že jsem ještě měla ty boty na jehlách, punčochy a podvazkový pás.
"Kde máš ty věci, co jsi měla přivézt?"
Podala jsem mu tašku a on z ní postupně začal vše vyndávat. Na krk mi nasadil obojek, na nohy a ruce pouta. Potom mě pomocí pro-

vazů poutal do různých pozic a v těchto pozicích mě pak fotil. Jeho fantazie byla ohromná, chvíli jsem byla připoutána k posteli, potom
zase k židli nebo ke stolu. Pokaždé, když mě spoutal, tak jsem cítila pro mě ten rozkošný pocit bezmoci. Uvědomovala jsem si, že jsem
mu takto zcela vydána na milost a on si se mnou může dělat vše, co chce.

Byly to zvláštní pocity, můj strach se střídal s neskutečným vzrušením. Pocit, že nevím, co bude následovat, byl pro mě ohromě vzrušu-
jící. Nemohla jsem absolutně nic ovlivnit a mé tělo mu bylo vydáno zcela napospas.

Když mě připoutal k židli a udělal pár fotek, odložil fotoaparát na stůl. První, co mě napadlo, bylo, že mě zase spoutá nějak jinak, ale on
se beze slov začal přede mnou svlékat.

Když byl úplně nahý, vzal opět fotoaparát do ruky a přistoupil až ke mě. "Otevři pusu, kurvičko". Než jsem stačila jakkoliv zareagovat,
jeho čurák pronikl mými rty do pusy. "Dělej děvko, kuř ho, lízej, saj. Tak co, jak se ti to líbí, když tě mrdám do pusy?"

Nemohla jsem odpovědět, jeho pták byl hluboko uvnitř a on shora fotil, jak ho kouřím. Pak ho vytáhl a se slovy "film je lepší" si šel pro
kameru.

Musela jsem ho kouřit a on to natáčel vše shora. Potom mě odvázal od židle, ale pouta mi nechal. Spoutal mi ruce za zády a připnul je
k obojku. Opět si vzal kameru a posadil se do křesla.

Musela jsem si kleknout a znovu mu cucat ptáka. Po chvíli si zase lehl na postel, já se musela přemístit a kouřit ho v této pozici. Vždy,
když jsem si už myslela, že mi skrápí můj obličej svým bílým mokem, přestal.
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"Tak, a teď se podíváme, jakou má ta moje děvka kundičku". Vstal, odložil kameru a poručil mi, abych si lehla na postel. Musela jsem
rozpřáhnout ruce do stran. On pak přivázal jeden konec provazu k oku pouta na mé jedné ruce, druhý konec protáhl pod postelí a přivázal
ho k poutu ruky druhé. Ruce jsem měla tedy napnuté a nemohla s nimi hýbat. Následně jsem musela co nejvíce roztáhnout nohy a přitáh-
nout je k hlavě, kde mi je pak připoutal k posteli za mnou.

Byla jsem totálně neschopná jediného pohybu a má kundička se otvírala jeho pohledu.
"Děvko, doufám, že máš všechny vibrátory, co jsi měla přivézt". "Ano, jsou v té modré igelitové tašce", hlesla jsem.
Obsah tašky vysypal na stůl. Vše, co tam našel, pečlivě rozložil.
Nejdříve vzal do ruky stříkající vibrátor. Namazal ho gelem, který natřel také ke vchodu do mé jeskyňky. Zapnul ho a pomalu ho tlačil do

mé kundičky. Balónek, který byl k němu pomocí hadičky napojen, naplnil dětským olejem a celý obsah mi postupně vystříkal do kundičky.
Když ho vyndal, přišel na řadu ten druhý, ten co pomocí balónku zase dokázal zvětšovat svůj objem. Opět ho natřel gelem a nechal ho ve
mě zmizet. Pomocí balónku mi pak kundičku roztahoval. Vždy ho trochu nafoukl a vypustil. Stále více ale přidával na šířce.

Když se mu má kundička zdála už dost roztažená, Vzal ze stolu poslední vibrátor, který už byl pravou imitací čuráka. Měřil 20 cm. Strčil
mi ho do píči a začal mě s ním mrdat. "Tak, a teď konečně ucítíš něco živého". Ani to nedořekl a já ucítila, jak do mě vnikl on sám.

Začal mě divoce mrdat. Bušil do mě jako zběsilý a nadával mi přitom do kurev.
Najednou se vypnul a já cítila někde hluboko uvnitř, jak se do mě hrnou proudy semene.
Když ho vytáhl, nechal mě tam ještě chvíli přivázanou a šel se umýt. Až potom mě odvázal.
Při odchodu do koupelny jsem cítila, jak mi po stehnech stéká jeho mrdka. Když jsem se umyla, lehla jsem si do postele a okamžitě

usnula.
Co se bude dít asi zítra ???
Když jsem se ráno probudila, šla jsem se okamžitě upravit do koupelny. Po tom včerejšku jsem nemohla dát nohy pořádně k sobě. Jak-

mile jsem se upravila, šla jsem udělat snídani a uvařit kávu. Jen tak jsme seděli a povídali si. Hodiny utíkaly strašně rychle. Uvařila jsem
oběd a když jsme se najedli, umyla jsem nádobí.

Připravil mi oblečení a řekl, že si to mám vzít na sebe. Oblékla jsem si vše, co mi připravil.
Mezitím, co jsem se oblékala, přinesl do obýváku židli z kuchyně. "Sedni si sem na židli", přikázal mi a mě ani ve snu nenapadlo mu

odporovat.
"Musím na chvíli odejít a ty na mě budeš tady čekat, děvko".
Dal mi na ruce a nohy pouta a na krk obojek s oky. Každou nohu mi zvlášť připoutal k jedné noze židle. Ruce spoutal taky a přivázal je

pomocí provázků k židli. Provazy protáhl oky obojku a svázal mě tak, že jsem se nemohla hýbat.
"Počkej, ty moje malá děvko, až se vrátím, to bude překvapení, to budeš koukat". S těmito slovy mi zavázal ještě oči a myslím, že ode-

šel, alespoň jsem slyšela, jak bouchly dveře.
Seděla jsem tam takhle bezmocná asi hodinu. Možná to bylo míň, ale čas mi připadal v této pozici nekonečný.
Najednou jsem uslyšela nějaké zvuky. Oči jsem měla zavázané, takže jsem se mohla orientovat jen pomocí sluchu.
"Tys fakt nekecal". Ten hlas, co to řekl, byl neznámý. Hodně rychle jsem pochopila, že se vrátil můj Pán, ale že nebyl sám.
Kroky se blížily a já cítila, že jsou u mě. "Než si rozmyslíme, co s tebou uděláme, tak nám je pěkně vykouříš", poznala jsem hlas svého

Pána. Oba si sundali kalhoty a jeden z nich ke mě přistoupil. "Otevři pusu, děvko", poručil a strčil mi svého čuráka do pusy.
Druhý vzal kameru a začal vše natáčet. "Dej tu kameru na stativ a pojď sem", řekl ten, kterého jsem kouřila. Vzápětí jsem ucítila, že to

asi udělal, protože čurák, kterého jsem kouřila, se vyškubl z mé pusy, aby tam za pár vteřin vklouzl jiný. Poctivě se střídali a jejich čuráci
mě šukali do pusy. Po nějaké době jsem cítila, jak to v jejich ptákách začíná škubat a vzápětí mi první z nich nastříkal celou dávku do
pusy.

Bylo toho tolik, že jsem to nestačila polykat a sotva ho vytáhl, začal mi stříkat do pusy ten druhý.
Semeno mi stékalo po bradě dolů.
Nechali se ode mě ještě očistit a já doufala, že tím to vše skončilo. "Dáme kafe, ne?", řekl jeden. "Jasně, ale nenecháme přece tu děv-

ku zahálet".
Začali mi sundávat pouta z rukou, ale nohy mi nechali připoutané k židli. "Nadzvedni se, kurvičko", zněl příkaz jednoho z nich.
Jakmile jsem se trochu nadzvedla, ucítila jsem v kundičce vibrátor, že to byl ten stříkající, jsem pocítila vzápětí. Olejíček mi vystříkali

do kundičky. Vibrátor vytáhli a strčili do mé kundičky hodně namazaný gelem vibrátor druhý. Byl to ten, který se zvětšoval. Trochu ho ve
mě zvětšili a donutili mě si na něj dosednout.

Potom mě opět připoutali, abych se nemohla zvednout ani hýbat, a odešli. Cítila jsem vibrace z vibrátoru a hlasy z kuchyně. Z jedné
strany jsem cítila ohromné ponížení a pocit bezmoci, když jsem tam tak seděla pevně připoutána k židli s robertkem zapnutým na plné
otáčky, který mi masíroval mojí kundičku mokrou od olejíčku.

V puse jsem cítila chuť semene, tvář i krk jsem měla od něj ulepenou a nemohla si to utřít.
Ale z druhé strany musím přiznat, že mnou procházely také pocity ohromného vzrušení.
Seděla jsem tam takhle asi půl hodiny, než si pánové vypili v klidu kafíčko. Kundičku jsem měla tak dokonale vymrdanou, že jsem

měla pocit, že už nikdy nedokážu dát nohy k sobě. V tu chvíli jsem ještě netušila co vše ještě přijde.
Vzápětí mě z mých myšlenek vytrhl hlas jednoho z nich. "Tak copak asi dělá naše holčička?".
Slyšela jsem kroky které se nezadržitelně blížily.
Začali mi rozvazovat provazy, ale pouta mi nechali.
"Tak co, chceš si zamrdat?", řekl jeden z nich, když vyndával z kundičky vibrátor. "Vstaň". Šlo to dost těžko, seděla jsem tam připoutá-

na už moc dlouho. Mé údy byly zvadlé.
"Kurvička by chtěla asi mrdat, tak šup do kuchyně". Neviděla jsem, takže mě tam dovedli. Byla jsem vyčerpaná, ale to jim vůbec neva-

dilo.
Dotáhli mě ke stolu. Nohy mi připoutali každou zvlášť k jedné noze stolu, pak jsem se musela přehnout přes stůl a ruce mi připoutali

na opačném konci stolu k dalším nohám. "Dej si na něj hodně gelu, ať to pořádně klouže". "Teď tě vymrdáme tak, že si to ještě neviděla".
Chtěla jsem něco namítnout, ale v tu samou chvíli jsem ucítila, jak mi dávají roubík do pusy. Takže nejen že jsem do této chvíle nic ne-

viděla, ale od teď jsem nemohla ani mluvit.
Ucítila jsem, jak do mě vniká první z nich. Pohyboval se ve mě zpočátku pomalu, asi si vychutnával teplo mé kundičky. Postupně ale

začal přidávat na tempu a brzo jsem cítila, jak do mě stříká plnou dávku svého semene.
Když ho vytáhl, ucítila jsem, jak mi jeho mrdka začíná kapat z kundičky ven. Byl to jen okamžik, protože pár sekund na to, co ho ze mě

vytáhl ten první, už mi ho tam rval ten druhý. Mrdal mě úplně stejně a také do mě vše nacákal. Když skončili, odešli z kuchyně a nechali
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mě tam přivázanou.
"Tak co, jak se ti to líbilo?", uslyšela jsem po pár minutách hlas svého Pána.
Začal mě rozvazovat. Když mě celou rozvázal, poslal mě abych se šla umýt a převléci.
Vlezla jsem si do vany a pustila vodu. Ležela jsem tam alespoň půl hodiny a relaxovala.
Potom jsem se oblékla, upravila, nalíčila a vešla za ním do pokoje.
Choval se jako kdyby se nic nestalo, byl na mě milý. Požádal mě, abych udělala něco k jídlu, a když jsme se najedli, koukali jsme se na

televizi.
Před spaním jsem ho ještě jednou vykouřila a šla spát bohatší o nové zkušenosti a plná zážitků z tohoto dne.
Ráno, když jsem se upravila a udělala snídani, kterou jsem mu přinesla rovnou do postele, jsem byla docela smutná. Věděla jsem, že

za pár hodin budu muset odjet.
Najedl se a řekl, že bychom se měli ještě důkladně rozloučit. Sklidila jsem nádobí a vrátila se k němu. Ležel na posteli úplně nahý.

Jeho hlas se zase náhle proměnil.
"Pojď sem, děvko, a začni mi ho kouřit".
Neváhala jsem a začala dělat přesně to, co mi poručil. Brala jsem jeho čuráka do pusy, sála ho a olizovala a cítila, jak roste.
"Přines gel a jdi na všechny čtyři". Přinesla jsem tedy gel, otočila se k němu zády a zapřela se.
Cítila jsem, jak mi tubu s gelem nasadil ke kundičce a vmáčkl mi do ní ten chladivý a kluzký gel.
Natřel si s ním ještě čuráka, nasadil ho k otvoru mé pičky a mírným tlakem ho do mě zabořil.
Držel mě za boky a mrdal. Cítila jsem ho hluboko v sobě.
"Teď se otoč, lehni si na záda a roztáhni nohy". Udělala jsem to. Nohy jsem si chytla pod koleny a přitáhla je co nejvíce k bradě. Čuráka

mi zase vrazil do kundičky a začal přirážet.
I když jsem se snažila, nedokázala jsem se rukama držet pod koleny. Při jeho přírazech jsem se vždy pouštěla. "Řekla sis o to sama",

vyndal ho ze mě a odešel.
Když se vrátil, viděla jsem, jak nese pouta a provazy. Nasadil mi je na ruce a nohy. Pak mi poručil abych nohy zvedla a přitáhla co nejví-

ce k bradě, a připoutal mi je takto pokrčené k obojku na mém krku. Ruce pak připoutal pod koleny k nohám.
Připadala jsem si jako kolébka. Opět do mě vrazil svého čuráka a začal mě divoce mrdat.
Když se konečně vystříkal, musela jsem mu ptáka očistit od zbytku semene pusou a až potom mě rozvázal a poslal umýt. Potom jsem

šla uvařit kávu a povídali jsme si o všem možném. Čas byl proti nám a já při pohledu na hodiny zjistila, že už budu muset jít, aby mi neujel
autobus.

Rozloučila jsem se a vyšla z jeho bytu. Autobus jsem stihla.
Když jsem přijela domů, nedalo mi to a zapnula jsem počítač. Byla tam zpráva od něho. Byla krátká, ale pro mě neskutečně vzrušující:

…Ahoj moje kurvičko, za tři týdny mám volný víkend a doufám, že přijedeš…"
Vypnula jsem počítač a vyndala z tašky vibrátor, který jsem si slastně zabořila do kundičky. Už aby ty tři týdny utekly a já mohla být

zase u něho.
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Studoval jsem na vysoké škole a potřeboval vydělat nějaké peníze, a tak jsem odpověděl na inzerát, ve kterém mi bylo nabídnuto pra-
covat na nedalekém zámku. Přijel jsem na hrad, kde jsem prošel přijímacím pohovorem a byl přijat. Byl jsem přidělen do podzemí, kde
jsem měl třídit různé rukopisy z právě nalezené tajné chodby.

Blížily se dvě a všichni moji spolupracovníci již odešli domů, jen já jsem zůstal. Kastelánka mi řekla, že tu bude až do večera, a že se
mám pak přijít odepsat za ní.

Přehraboval jsem se v rukopisech, když najednou se mi dostal do ruky starý rukopis a já si ho začal číst.
Dalo by se říct, že to byla autobiografie mladé ženy stará asi 200 let, která musela sloužit kněžně Alžbětě, paní na zdejším zámku. Po-

sadil jsem se a začetl se do textu, který vám teď převyprávím:
Hlavní hrdinka Jana se na zámek dostala ještě s pěti dalšími děvčaty z kláštera, vzdáleného asi 100 kilometrů. Byly vybrány z řad mla-

dých jeptišek, aby mohly své paní sloužit. Všechna děvčaty měla stejný věk, právě překročily své 19 narozeniny. Po dlouhé cestě dorazila
na zámek, kde je paní Alžběta přivítala a poslala je vykoupat.

Děvčata se odebrala do komnaty s vanou a všechna se vykoupala a převlékla do nočních košil, které měly připraveny, a vyčkaly přícho-
du své nové paní. Ta za chvíli přišla přišla se svým dvorním lékařem a poručila všem se svléct do naha, jinak je dá uvěznit. Děvčata se
strachem poslechla a svlékla se. Kněžna si každou důkladně prohlédla a řekla že mají opravdu pěkné postavy. Tleskla a dovnitř vešli čtyři
její sloužící.

Děvčata se lekla mužů a chtěla se schovat, aby je neviděli, ale kněžna jim poručila, ať stojí nehnutě, nebo bude zle. Dva muži chytli
první dívku a položili ji na stůl. Doširoka jí roztáhli nohy a zvedli je nahoru mírně k její hlavě a drželi za kotníky. Třetí ji držel ruce, aby se
nemohla bránit. Čtvrtý z mužů ji začal mydlit nohy a rozkrok pěnou. Pak vytáhl břitvu a začal ji pomalu holit nohy a následně na to začal
pracovat na její kundičce a prdelce.

Nechal jí pouze trojúhelníček chloupků nad její jeskyňkou.
Když byl hotov, vzal kbelík a celé své dílo opláchl. Muž byl opravdu šikovný, protože ji nikde nepořezal.
Nyní k ní přišel doktor a začal ji prohlížet. Přejel ji po nohách, a když dívce začal přejíždět po její kundičce, začala opět plakat. Doktor

vytáhl z kapsy podivný ocelový předmět tvaru svíčky a namazal jej nějakou mastí. Opět přistoupil k dívce a tu divnou věc vsunul dívce do
zadečku.

Ta zakřičela a její pláč se téměř zdvojnásobil. Doktor oznámil paní, že vše je v pořádku, a muži dívku pustili a dali ji její šaty. Dívka je
sebrala a s brekem utekla do rohu místnosti.

Tak to pokračovalo dál, až se dostalo na Janu. Taky ji vyholili, načež ji doktor vyšetřil.
Byly ubytovány na pokoji po dvou. Její spolubydlící Šárka stále plakala a tak ji šla Jana utěšit.
Šárka si vyhrnula noční košilku a za stálého pláče opakovala, co jí to tam dole udělali? Jana ji nesměle pohladila mezi nohama na její

kundičce a něžně si se Šárkou povídala. Ta přestala plakat a po chvilce usnula. Jana šla na svou postel a zajela rukou pod svou košilku a
zkoumala, co jí vlastně provedli mezi nohama.

Ráno je probudila služebná, která jim donesla snídani. Po snídani se děvčata odebrala do velkého pokoje. Na zemi byly rozprostřeny
velké kožešiny a v krbu hořelo. Kněžna řekla děvčatům, že aby ji mohly dobře sloužit, musí se nejprve učit a kdo nebude poslouchat, do-
stane výprask a skončí ve vězení.

Nato kněžna tleskla a do pokoje vešlo šest žen asi tak stejně starých, jako byly ony. Ty se poslušně svlékly a vrhly se na ně. Strhaly
jim šaty a povalily je na zem. Začaly jim nejdříve mnout jejich mladá pevná prsa a pak jim roztáhly nohy a začaly jim lízat jejich kundičky.

Jana si připadala velmi trapně, ale jak narůstalo její vzrušení, přestala na vše myslet. Když prodělala první orgasmus v životě, jejich
učitelky se vyměnily a Janu začala lízat jiná žena. Po několika orgasmech nařídila paní, aby si vyměnily úlohy.

Jejich učitelky poslechly a lehly si před ně s roztaženýma nohama. Děvčata se ostýchala, ale kněžna pohrozila a tak se dala děvčata do
díla. Jana přiblížila hlavu ke kundičce služebné a cítila teplo jejího klína.

Sklonila hlavu níž a začala ji lízat. Docela se ji to zalíbilo, a tak při další výměně již neprotestovala a hned se pustila do lízání.
Tento typ vyuky probíhal několik dní, až jednou ráno přišly opět jejích učitelky a všechny je vylízaly. Děvčata se chtěla pustit do kundi-

ček svých učitelek, ale paní je odvolala a dovnitř vešlo šest mladých mužů.
Děvčata dostala strach a chtěla utéci. Zastavila je až paní mohutným křikem.
Děvčata se uklidnila a poslušně si klekla na zem. Muži se před nimi svlékli a měli své povadlé penisy před jejich tvářemi.
Jana si prohlížela penis svého nového učitele a nemohla z něj spustit oči. V životě ještě žádný neviděla a s údivem pozorovala, jak mění

rozměry a tuhne.
Paní opět tleskla a chlapci si začali hrát se svými klacky, které rychle narostly do gigantických rozměrů a blížily se k pusinkám děvčat.
Jana uhýbala tváří, ale muž ji chytil za vlasy, aby s ní nemohla vrtět a zběsile si ho před ní honil. Najednou jí na tvář přistály prví salvy

jeho mohutného výstřiku a on odstoupil.
Jana nevěděla, co si má myslet, podívala se na své kolegyně a viděla další mohutné výstřiky, které přistávají na roztomilých tvářičkách

bývalých jeptišek.
Když vystříkl i poslední z mužů, všichni společně podstoupili a do pokoje se opět vrátily jejich učitelky, které znich začly slízávat zbytky

semene.
Děvčata stále klečela a jejich učitelky si hrály s jejich kundičkami. Muži opět přistoupili se svými tvrdými penisy a narvali je surově do

jejich pusinek. Muž s penisem v Janině pusince divoce rejdil, za chvíli ji stříkl ohromnou dávku semene do pusinky a přiměl ji, aby všech-
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no jeho slané semeno spolykala.
Po chvíli se muži ještě vystříkali jejim učitelkám na kundičky a děvčata musela vše slízat.
Den už pomalu končil a dívky se odebraly do svých pokojů. Jana měla hlavu plnou nových víceméně příjemných zážitků, ale její spolu-

bydlící Šárka nesla vše dost těžce.
Další den opět pokračovala vyuka. Opět byly všechny důkladně postříkány a vylízány, ale odpoledne na ně čekalo překvapení. Dívky če-

kaly, že budou opět postříkány, ale místo toho byly svědky, jak mužský penis vniká do kundiček jejich učitelek a celý tam mizí. Měnili růz-
né polohy a nakonec se muž vystříkl do nitra učitelčiny kundičky.

Jana dostala strach s ohromného penisu, který by mohl vniknout do její uzounké štěrbinky, a tak, když měla slízat zbytky spermatu z
učitelčiny kundy, celá se třásla.

Potom muž začal učitelku píchat do prdelky a opět se do ní udělal. Jana a všechny ostatní musely znovu spolykat všechno semeno mo-
hutně vytékající z právě opíchaných prdelek.

Večer Šárka opět plakala a tak ji Jana pozvala s sobě do postele, kde ji chlácholila. Vyuka probíhala ještě několik dní, mezi kterými
měla děvčata oddychové dny.

Přestože neměly povoleny procházky mimo vyhrazené komnaty, podařilo se Janě proklouznout ven. Tam se seznámila s vrchním pod-
koním Petrem a vzájemně se do sebe zakoukali. Večer se svěřila Šárce, že všichni muži nejsou stejní, a že se právě zamilovala.

Po několika týdnech byla jejich výuka u konce a Jana přemýšlela, proč za celou tu dobu do nich žádný s mužů nevnikl se svým peni-
sem. Ale to se měla dozvědět až za pár dní.

Na hrad přijelo šest urozených paní se svými šesti chlapci. Nejmladšímu by 15 a nejstaršímu asi 16. Večer u velké hostiny jí bylo vše
jasné. Paní je nabídne mladým pánům jako dárky.

Po večeři paní předvedla malou ukázku. Do místnosti vešli dva muži a jedna žena. Ti se na ni vrhli, ošukali ji do všech jejích dírek.
Potom došlo k jejich dělení mezi mladíky. Jana dostala toho úplně nejmladšího a nejhezčího. Než se odebraly na pokoje, pani si je vza-

la stranou a řekla jim, že jestli se objeví nějaká stížnost, tak je zbičuje a vsadí do vězení.
Když došla Jana do svého pokoje, čekal ji tam už její mladíček, který si ji měl odpanit. Bylo na něm vidět, že je nervóznější než ona.

Jana si sedla na postel a představila se mu. On ji oplatil stejně a dali se do řeči.
Chvíli si spolu příjemně povídali a Janě se myšlenka, že by se s ním mohla milovat zdála čím dál méně odporná. Přerušila rozhovor a

zeptala se ho, jestli si ji chce svléknou. On se osmělil a začal ji sundávat její šaty.
Když byla úplně nahá, začal ji nejdříve masírovat její mladá pevná prsa a nakonec zaútočil na její kundičku, která byla opakovaným ho-

lením krásně sametová.
Rychle se svlékl a chtěl nemotorně na Janu naskočit. Ta ho ale zadržela, vzala jeho mladý penis do úst začala jemně sát. Pak mu na-

značila, aby i on se věnoval její kundičce.
Když byla dostatečně mokrá, roztáhla nohy a mladík začal pomalu do ní pronikat.
Když byl uvnitř, začal pohybovat boky a Jana ucítila rozkoš z milování, ale za chvíli se do ní vystříkl.
Jana mu ho opět vzala do úst a začala sát, dokut se mu opět nepostavil. Opět do ní vniknul, tentokráte vydržel mnohem déle a Janou

projel první orgasmus.
Jakmile opět vystříkl, zůstali spokojeně ležet vedle sebe a usnuli.
Ráno je probudila služebná, která donesla snídani a rychle zmizela. Jana s chlapcem pojedli a opět se milovali. Když znovu společně

odpočívali, řekl jí, že jí chce zezadu, jako včera na té ukázce.
Jana si teda klekla a opřela se lokty o postel. Mladík do ní vniknul zezadu a začal přirážet. Po chvíli jej však vyndal a zkusil se dobývat

do její zadní dírky, která na něj nádherně vykukovala. Začal ji pronikat do úzké zadnice a za chvíli opět přirážel.
Janu to zpočátku chvíli bolelo, ale jeho penis nebyl tak velký a brzy si udělal dostatek místa. Vystříkal i její prdelku a svalil se na postel

a spokojeně oddychoval.
Jana vzala kapesník a stírala zbytky jeho semene, které ji vytěkalo z prdelky.
Odpoledne jí naposled vystříkal její kundičku a pak se rozloučil.
Sotva odešel, vtrhla do pokoje jeho matka a jala se prohlížet kundičku, do které se její chlapeček několikrát udělal. Začla Janu všude lí-

zat a očistila ji od všeho mladíkova semene.
Večer byla Jana už opět pohromadě ze Šárkou, která stále plakala. Jana si k ní přilehla a zeptala se, jak probíhala včerejší noc. Dozvě-

děla se, že měla toho nejstaršího a nejzkušenějšího chlapce.
Hned se na ni vrhnul, strhal z ní šaty a rval ho do ní jak divý. „Všechno mě tam dole strašně bolí“, opakovala stále dokola.
Jana ji zajela rukou mezi nohy a začala ji lehce laskat. Šárka přestala plakat a přivřela oči. Přesunula se proto hlavou k její štěrbince,

políbila ji a začala lehce lízat a pronikat jazykem do její nádherné kundičky.
Za několik dní na Janu přišla řada a měla posloužít paní jako osobní služka.
Nachystala ji oběd a začla servírovat na stůl.
Když byla vedle paní, zajela Janě pod sukni a prodrala se šatstvem až na její kundičku a prudce do ní vrazila dva prsty.
Jana vykřikla a upustila tác s příbory na zem. Paní ji okřikla a
poručila, ať to sebere.
Poslechla a klekla na čtyři a dala se sbírat rozházené příbory. Zvuk padajícího táce zaslechly i dvě dogy, které ležely vedle krbu. Když

zjistily, že nespadlo žádné jídlo, začal jeden pes zezadu čenichat u Janiny kundičky a drze se dobýval dál. Jana se ohnala a chtěla jej ode-
hnat, ale paní šlehla bičem a poručila ji, ať se vůbec nehýbe nebo bude zle.

Roztáhla ji nohy trochu víc od těla, přehodila sukni přes záda a stáhla Janě spodničku. Pes k ní přistoupil a přejel ji jazykem po kundič-
ce. Bylo jí to nepříjemné a tak se pohnula, ale paní jí přejela bičem po obličeji a zdůraznila, aby držela.

Pes na ni vyskočil a začal se do ní dobývat. Nemohl se hned trefit a tak ji chvíli bodal svou tvrdou kládou všude možně, dokud se netre-
fil. Jakmile ucítil, že je na okraji její jeskyňky, jediným prudkým přírazem do ní vniknul až na dno její kundičky. Vykřikla bolestí a jala se
plakat, zatímco to do ní pes rval jak jen mohl. Po pár minutách se udělal a ona cítila jak se mohutná dávka psího spermatu tlačí do její
kundičky. Pes s ní seskočil a ona se chtěla postavit, když v tom na ní zaůtočil druhý pes a začal ji opět nabodávat. Ten se trefil do jejího
zadečku a začal do ní vnikat surověji, než předchozí pes. Jana řvala bolestí, ale nebylo jí to nic platné. Penis psa v jejim uzounkém zadeč-
ku začal chrlit ohromnou dávku semene, to se dralo z její prdelky ven a stékalo po jejích nohách na zem.

Myslela si, že už je konec, ale psi neměli ještě dost a tak na ni ten první skočil znovu. Trefil se opět do prdelky a přirazil, ale zavrávoral
a musel seskočit. Jakmile znovu naskočil, trefil se do její kundičky. Janě se to zdálo nekonečné. Pes se znovu do ní udělal a seskočil.
Druhý pes k ni přistoupil a začal lízat semeno, které ji vytěkalo z obou dírek.
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Pomyslela si, že už má asi dost, ale vtom na ni opět skočil a začal surově vnikat do jejího zadečku.
Nečekala jeho prudký náraz a tak spadla na zem a zůstala ležet na břiše. Pes malinko přidřepnul a rval ho do její zadnice se stále větší

vervou.
Když byl hotov i on, paní je zahnala se slovy, že by to už stačilo.
Zavolala sluhy a ti ji odnesli do jejího pokoje.
Když se Šárka vrátila a uviděla ji ležet na posteli v uboženém stavu, začala ji uklidňovat a zeptala se, co se ji stalo. Jana ji vše vylíčila

do posledního detailu. Šárka rychle doběhla pro vodu a začala ji ošetřovat. Nejprve z ní svlékla šaty a dala se do čistění pomalu zasychají-
cího psího semene, které ještě stále vytěkalo z její stále pootevřené kundičky a zadečku.

Hned ráno se na ni přišel podívat lékař. Cítila se jíž o hodně lépe, ale kundička a hlavně prdelka ji stále moc bolely. Doktor ji poručil, ať
si klekne na posteli, vystrčí prdelku a opře se prsy a hlavou o postel, aby měl dobrý přistup. Poslechla a vyhrnula si košilku a zaujala pozi-
ci, kterou jí doktor doporučil. Nejříve ji začal natírat nějakou mastí, ale při každém jeho dotknuti silně sténala bolestí. Najednou uslyšela
vykřiknot Šárku. Otočila se hlavou dozadu na doktora a uviděla, jak ve své ruce drží svůj velký penis v ruce a chce ji ho vrazit do prdelky.

Vtom ale před něj skočila Šárka a prosila ho, ať to nedělá, že mu bude ona po vůli. A tak se stalo. Strhl z ní košilku a nařídil ji, ať za-
ujme takovou polohu jako Jana. Poslechla ho a doktor ji narval do její vyšpulené prdelky svůj starý, ale mohutný pyj a začal ji šukat rychlý-
mi dlouhými pohyby.

Jana sledovala, jak doktorův penis mizí v jejím zadku a jak Šárka pláče. Když se do ní udělal, musela mu ho ještě kouřit a jakmile se
mu opět postavil, znovu si ji vzal, ale tentokrát do kundičky.

Doktor si natáhl kalhoty, podal Janě hojivou mast a odešel. Ta se přesunula k Šárce a poděkovala ji. Lehla si k ní na postel a zabořila
hlavu do jejího rozkroku a začala utírat do kapesníku doktorovo hnusně páchnoucí semeno, které z ní vytěkalo.

Nakonec ji celou namazala hojivou mastí.
Mast dělala hotové divy a tak za dva dny Jana nic necítila.
Asi za týden opět přišel doktor na kontrolu. Opět ji namazal mastí a Jana věděla, že dneska ji už nic nezachrání.
Doktor shodil kalhoty a jeho klacek si začal razit cestu její prdelkou. Po jeho výstřiku mu ho musela kouřit a doktor se podruhé vystříkl

ji do pusy a odešel.
Jana spolkla jeho odporné semeno. A vydala se postěžovat si svému milému.
Martin jí nábídl, že si ji vezme a odejde s ní na statek. Jana se ho s ostychem zeptala, zda-li mu nevadí, že už není panna. Zavrtěl hla-

vou, že ne, a slíbil ji, že se za ní přimluví u paní Alžběty, aby ji propustila ze svých služeb.
Políbila ho a pak se rozešli.
Vrátila se do pokoje a usnula.
Den nato musely jít opět do školy, ale nyní jako učitelky. Musely naučit nové panny tomu samému, čemu je předešlé učitelky taky nau-

čily.
Vyhlédla si tu nejvíc vyděšenou dívku a věnovala se ji. Měla nádherné tělo a když ji Jana lízala její kundičku a masírovala její pevná špi-

čatá prsa, byla vzrušená jako nikdy.
Po pár dnech si to musela rozdat se sluhou a její svěřenkyně se musela
dívat, jak do Janiny kundy zajíždí obrovský penis, aby tam vypustil dávku vzácného semene. Výcvik byl opět u konce a Jana byla ráda, že

její svěřenkyně dostala taky jako ona nezkušeného mladíčka.
Jednou ráno si ji kněžna zavolala. Čekal tam již Martin a paní kněžna souhlasila, že ji uvolní ze svých služeb pod podmínkou že Martin

se bude milovat před jejíma očima s její svěřenkyní a ona se přitom musí udělat taky.
Jana souhlasila a paní zavolala mladou dívku. Martin ji svlékl a něžně začal líbat po celém těle. Jana ji záviděla překrásný sex, který

prožívala s Martinem a tak prožila nejedno vyvrcholení. Paní to viděla a pokynula jí, ať se k nim přidá a Martin poprvé vnikl do Jany svým
nádherným velkým penisem a něžně se s ní miloval.

Když skončil, paní je oba propustila ze svých služeb.
Jana však ještě poprosila o milost pro svou svěřenkyni. Paní se zdráhala, ale pak souhlasila, ovšem s tím, že Martin s děvčetem ji

uspokojí a ona uspokojí dva strážné.
Jana se koukla svému milému do očí a souhlasila.
Sledovala, jak Martin svléká paní. Bylo ji asi 30 a byla docela pěkná. Jana viděla její velké prsa a úplně vyholenou kundičku, do které

vnikal Martinův penis a svěřenkyně ji dráždila na poštěváčku.
Kochala se tou podívanou, když v tu jí náhle zejel pták strážného do zadnice a převrátil ji zezadu na sebe. Druhý strážný jí zajel do kun-

dy a oba začali přirážet a téměř ve stejný okamžik i stříkat.
Potom ji jeden šukal zezadu, druhého kouřila a po očku sledovala počínání Martina.
Ten si bral surově paní do zadku a ta křičela bolestí. Po dlouhé době, kdy ji nepřerušovaně strážní šukali, už nemohli. Jana splnila svůj

úkol, mohla s Martinem a svou svěřenkyní odejít...
Dočetl jsem jedním dechem tento příběh a měl jsem ho napruženého k prasknutí, když vtom vešla kastelánka a zeptala se, co dělám.

Celý jsem zčervenal, neboť své vzrušení jsem nemohl před ní skrýt. Vzala si rukopis a dala se do čtení.
Vyloženě jí to vzrušovalo, protože občas zajela rukou do svého rozkroku. Prohlížel jsem si její tělo. Měla dlouhé vlnité hnědé vlasy. Pěk-

ně tvrdá prsa uvězněná v triku, které nadzvedávaly její vzrušené bradavky. Když dočetla, odložila rukopis a začala se naplno věnovat své-
mu rozkroku. To jsem už nevydržel a začal z ní rvát oblečení.

Honil jsem jí její chlupatou kundu a rychle se svlékl. Otočil jsem ji na čtyři a zezadu ji narval svýho ptáka do její kundy a pořádně jí ji vy-
stříkal.

Za chvíli mi opět stál a já jí ho zarval do prdele až po koule. Řvala rozkoší a já ji kalil jak nikoho na světě.
Když mi ho úplně vysála, odebrali jsme se domů. A já druhý den po konci směny pokračoval v jejim ukájení.

!







Erotika podněcuje fantazii a fantazie podněcuje erotiku.
Oboje nám umožňuje myslet na věci nemyslitelné, provádět neproveditelné a prožívat u toho ještě rozkoš.
Fantaziím se prostě neoddávají jenom úchylové. Naopak, úchylka je neschopnost oddat se fantazii. Stejně jako ne-
schopnost fantazii skutečně prožít. Realizace i těch perverzních fantazií je potom tedy normální, a nikoliv známkou
úchylnosti.
Když vás někdo kopne v metru do zadku, většinou necítíte nic erotického a dotyčného, který vám tuto nepříjemnost
způsobil, si většinou chcete patřičně podat. Ve vzrušení extáze však může být stejný prožitek plný kouzla. Vždyť i oby-
čejné vanilkové si rádi občas zpestří své zážitky inscenovaným mučením nebo hrami na dominanci a submisivitu. A
naopak, to, že někdo holduje BDSM, neznamená, že si s partnerem nebo partnerkou neumí užít kvalitní vanilkový
sex.
Hry tohoto druhu jsou záležitostí dospělého věku. Vyžadují sociální interakci, schopnost vcítění se do druhého, čím
krutější fantazie proměňujete ve skutečnost, tím jemněji musíte rozeznávat náznaky, rozumět nevyřčenému a hlídat
hranice reality. Odměnou jsou prožitky fantastické, a přitom reálné, žádaný doplněk realistických prožitků fantazij-
ních.
Žádáme-li si intenzivní prožitek, nemusíme chodit za hranice možností a domáhat se nemožného. Náš složitý svět
skrývá mnoho způsobů, jak se od něj oprostit a fantazie proměnit ve skutečnost. Vyřazením některého smyslu zvýšit
vnímavost těch ostatních. Obavou z toho, co bude následovat, a zároveň očekáváním, rozechvívat napnuté tělo. Zvět-
šit prožitek intenzivním vjemem, a rezonovat v temných koutech duše při vyvolání bolesti, jindy nevítané, zde ovšem
toužebně nebo naopak s mravenčením očekávat. Je tu pro nás a to vše nám nabízí.
Fantazie nám umožňují erotický prožitek, obyčejně tak krátký, prožívat dlouho. Jak krátký je orgasmus, tak dlouhé
může být postupné dráždění a vzrušování. Umožňuje nám rozdělit se o příjemné zážitky s jinými lidmi, jedním, nebo i
více.
V tomto výboru najdete devět povídek různorodého ražení.
Některé mohou být vašim přáním a fantaziím na hony vzdálené.
Jiné vám mohou být velmi blízké.
Některé vás mohou inspirovat, některé nudit, některé se vám mohou znechutit, některé vás mohou odpuzovat i vzru-
šovat zároveň.
Ale ze všech snad poznáte, že to, co v jedné situaci není vůbec žádoucí, může být vhodné a naprosto normální v situ-
aci nepatrně jiné.
Kéž byste se s těmi nejkrásnějšími a nejfantastičtějšími v té vaší realitě potkali.


