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Z odpolední sm ny jsem se vracel dom n co po desáté. Svlékl se v p edsíni a již nahý
b hal po byt . Ten pocit svobody jsem miloval. P ítelkyni to sice z po átku vadilo, ale asem
došla k záv ru, že m stejn nep ed lá. Dnes už to bere jako samoz ejmost.
Problém akorát nastane, když p ijde neohlášená návšt va. Ale zatím jsme to pokaždé
zvládli.
Dnes jsem byl z práce tak utahaný, že jsem byl línej i rozsvítit v p edsíni. Jen se vyzul,
svlékl ze sebe oble ení a namí il si to do obýváku, odkud byla slyšet pušt ná televize. Cht l jsem
dát p ítelkyni pusu na dobrou noc a zalézt pod pe inu.
Stoupnul jsem si bokem do dve í, aby vyniknul m j veliký penis a oslepen svitem od
obrazovky jsem zvolal na mého milá ka.
„Ahoj zlato, tak jsem doma!“
Nepo ítal jsem však, že je u nás návšt va. Možná to bylo tou únavou, t žko íct, ale mohu
p ísahat, že jsem do té doby neslyšel z obýváku žádné hlasy. O to víc jsem byl p ekvapen z toho,
co jsem v našem obýváku uvid l. Moje p ítelkyn u nás po ádala dámskou jízdu se svými
kolegyn mi. Napo ítal jsem nejmén dvanáct holek, to znamenalo dvacet ty i o í, které si m se
zájmem prohlížely.
„To jsem nev d la, že máš doma takový poklad.“ Pravila jedna z dívek, která sed la hned
u vchodu. Než jsem si stihl zakrýt rozkrok, dívka sebev dom vzala m j penis do ruky a
pot žkala.
Cítil jsem jak mi za íná tvrdnout. Myšlenky jsem zam il na starosti z práce. Ale jediné,
na co jsem si vzpomn l, byla kucha ka z jídelny. Holku s jejím charisma jsem nikdy d íve
nepotkal. M la velké hn dé o i a p íjemný úsm v. Pokaždé, když mi servírovala ob d,
nezapomn la n co milého prohodit a den byl hned p íjemn jší.
Vzpomínka mi p im la natéci penisu ješt víc.
Korunu tomu nasadila p ítelkyn .
„Ale milá ku, nesty se a ukaž holkám, kv li emu t tak miluju!“
V tuto chvíli šel penis nekompromisn nahoru.
Navíc m la p ítelkyn pravdu. Moje p irození jí ohromil už na prvním rande. Ono to
vlastn nebylo ani rande. Spolu s kamarády jsme zašli na diskotéku. Tam jsme se bavili
sledováním parti ky holek na baru. Tehdy se mi jedna moc líbila a kluci m hecovali, a jí
sbalím. Já se zdráhal. Byl jsem z toho nervózní a zárove vzrušený. Ud lal jsem tedy úhybný
manévr – oto ku zp t k našemu stolu, - aby nebylo v mém rozkroku nic vid t. V ten moment
jsem narazil do sle ny, která nás necht la rušit a snažila se s pitím projít za námi. Skleni ky se
p evrhly a obsah vylil na mojí hru . Nakonec si našel cestu do mého klína. Rifle se na m
nalepili a ztopo ený penis vystoupl ven. Tehdy ješt neznámá sle na ke mn p istoupila, aby m
zakryla a pak jsme se dali do konverzace. Pozd ji jsme se rozlou ili a vym nili si na sebe
kontakty. Za pár m síc se ke mn nast hovala.
Dnes, o dva a p l roku pozd ji, se mi splnil sen. Onou kráskou z tehdejšího ve era, kterou
jsem se styd l pozvat na sklenku a sbalit, byla práv dívka s mým penisem v ruce.
„Wow!“ Zvolala, když se jí v ruce zv tšil.
„Takového jsem ješt nem la,“ ekla trochu zklaman . Pak se podívala naproti p es st l
na moji p ítelkyni, která bez pohnutí brvy pokynula se slovy: „Tak na co ekáš Kláro?“
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Na ež si ho dívka p itáhla k puse a n kolikrát olízla.
Penis mi zaškubal.
„Myslím dámy, že dnešní ve er se nám bude líbit.“ ekla bruneta naproti. Zvedla se a
p istoupila ke mn blíž. Poklekla z druhé strany, než sed la Klára a jednou rukou mi objala nohu.
S druhou se za ala v novat mému pytli.
„Páni, to jsou kulky,“ zvolala, když je po ádn prohmatala. „To musej bejt st iky…“
„To si piš,“ dala jí za pravdu moje p ítelkyn .
„Te e mi to z pi ky ješt hodinu po souloži a ten m j už do m chce jít znova…“
„Tak to ti nebude vadit, když ho trochu vysajeme?“ Zeptala se dívka z pevným poprsím a
rovn ž se p idala ke kolegyním pode mnou.
„Nebude. Je Váš dámy…“
O chvilku pozd ji jsem byl v zajetí dvanácti dívek, které si rukama vychutnávali moje
t lo. Jako profesionální hasi jsem si udržoval fyzi ku a díky tomu jsem m l postavu kulturisty.
Takže dámy si p išly na své.
Povalily m do gau e. N kolik se jich vrhlo do mého rozkroku a st ídav si ho braly do
úst. N které m dráždily svojí tlami kou tak siln , že škubání cukalo i jejich hlavami. A jelikož
každá z nich zatoužila po mém teplém semenu, braly si ho doslova z úst, aby si ho str ily do
svých a zasunuly co nejdále do krku ve snaze, že práv v nich se ud lám a ony sklidí teplou
smetanu. Ty, které zrovna nem ly to št stí m mít v ústech, se vrhly po kulinkách a divoce je
sály. N které z nich zavítaly šikovnými prstí ky i na prdelku a dráždili otvor, který se rozkoší
stahoval.
Snad do deseti minut byly všechny vysvle ené, jak se ovzduší v místnosti oh álo z jejich
rozžhavených t l. Ani já nebyl výjimkou. Sám jsem byl tak rozvášn n, že jsem zapomn l na svoji
únavu. Po celém svém t le jsem cítil jejich pot a teplou pokožku, jak se o m t ely, když se
doslova praly o moje ústa a jazyk.
„Mirko, te já!“ Volala jedna z dam a o chvilku pozd ji zase jiná zvolala: „Jitko, už m
tam pus ! A taky ochutná moji jesky ku.“
A m la pravdu. N které dámy se p emístily k mé puse a já jim jazykem zajížd l co
nejhloub ji, aby více vlhly a pak polykal jejich pižmo. Bylo krásn slané jako jejich t la politá
potem.
Tempo st ídání nabíralo stále vyšší frekvenci jak se dámy více a více rozpalovaly a
všechny cht ly svým kundi kám dop át rozkoš, jenž jsem jim provád l jazykem a rty. A tak se
doslova p edhán ly a bylo jim jedno, zda mi sedí na ústech nebo nosu.
V jednu chvíli na m sed li dokonce dv . Jedna ješt dosahovala a proudy jejího pižma mi
stékaly do úst. Já je polykal plnými doušky. Druhá se jí snažila vytla it. Z ejm jí p icházel
orgasmus také, nebo si rukou t ela pošt vá ek a usedla na m . Bohužel se dostala jen k mému
nosu a tak si t ením dopomáhala. M l jsem co d lat, abych se neudusil.
Na dívky, které se nevešly do mého rozkroku a k úst m, zbyly moje ruce. Ale nelitovaly.
Nebo jsem nem l d vod jim nedop át stejnou rozkoš, jakou obdarovávaly ony m . A tak jsem
jim pomáhal t ením klitoris . V tšin z nich stékalo pižmo po stehnech a když mi nasm rovaly
do svých dírek, poševní vchody hlasit mlaskaly a pochvy se stahovaly tak siln , že jsem nemohl
ob as zasunovat. Snažil jsem se v nich aspo vrt t a jim se to líbilo ješt více.
Když jsme skon ili, bylo už po p l noci a pokojem se linula v n jejich klín . Musím íci,
že tolik vlhkých kundi ek jsem ješt nevid l, natož aby byly mokré jen kv li m .
Když jsme se lou ili, partnerka holkám nazna ila, a se zase staví, pokud nebudou mít nic
naplánované na zítra ve er. Všechny se jen šibalsky pousmály a rozlou ily se s námi.
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