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Panelákové WC 

Daniel Nosek 
 
 
P�íb�h, který Vám budu vypráv�t, se stal mému kamarádovi krátce po svatb�. 

Domnívám se, že by se mohl klidn� stát komukoliv z Vás, kdo bydlíte v panelovém byt� 
s pr�chozí koupelnou a toaletou. 

Kamarád se nast�hoval na stálo ke své novomanželce Pet�e a bylo t�eba p�estav�t byt 
pro pot�eby obou. Zatímco se až do svatby vozilo prádlo k mamince, nyní p�ibyla do 
koupelny pra�ka. A tak se musely zadní dve�e uzamknout, aby p�i otevírání nenarážely 
zezadu do pra�ky. Te� už se dalo vejít do koupelny pouze p�es WC. 

„Jdu do koupelny milá�ku,“ informovala jednoho ned�lního ve�era novomanželka 
svého chot� a odebrala se, ješt� b�hem zpráv, do kouleny osprchovat, aby od osmi stihla 
za�átek své oblíbené telenovely. 

„Jo jasn�. Já p�jdu potom…“ 
Automaticky odv�til m�j kamarád Rudla. Rozvalený na gau�i, oble�en jen ve slipech, 

bedliv� sledoval televizi, p�epínal z jednoho programu na druhý a snažil se zachytit, co 
nejvíce informací ze sv�ta, nebo� následující den v ranních hodinách odjížd�l na služební 
cestu do zahrani�í. 

„Doprdele!“ zaklel, když si vzpomn�l, že v kufru nemá holicí ná�iní. 
To by tomu dal, jet k zákazníkovi neupraven. B�hem týdenního pobytu v zahrani�í by 

vypadal jako opice a zákazníka by urazil. Rychle vysko�il z gau�e a uhán�l do koupelny pro 
pot�ebné v�ci. Nepo�ítal však s tím, že jeho žena si p�ed koupelí ješt� odsko�ila na toaletu. 
Otev�el dve�e na WC a vrhl se dovnit�. 

„Jé, promin... Sem nev�d�l, že…“  
Koktal ze sebe, když spat�il svoji drahou polovi�ku tr�nit. 
„Co se stalo, že máš tak nasp�ch?“ 
„Zapomn�l jsem si p�ibalit holicí strojek,“ soukal ze sebe. 
„Tak se protáhni do koupelny,“ vybídla ho žena. Aby mu uvolnila cestu, nap�ímila se 

a p�itáhla pod sebe nohy. 
Rudla se nato�il bokem a pokusil se protáhnout. Když míjel svoji ženu, ucítil na svém 

p�irození teplý dech, jenž se jí linul z úst, umíst�ných ve výšce manželova rozkroku. Na 
chvilku zpomalil sv�j protahovací manévr do koupelny a vychutnával další výdechy své ženy. 

Ta, jakoby tušila, co ho zaujalo, je zám�rn� prodlužovala a sledovala, jak Rudla 
podv�dom� sv�j rozkrok p�ibližuje ke své žen�. Penis své ožívání dával znát.  

Vyšla mu vst�íc a zabo�ila svá ústa do slip�m. Zám�rn� do míst ke ko�enu. Pak se 
pomalinku p�ibližovala až ke špi�ce. P�itom pozorovala svého muže, jak se mu to líbí. 
Rukama si ho p�itáhla za zadek a cucala penis p�es slipy. 

Její muž se snažil p�idržet všeho možného v jeho okolí a zhluboka vzdychal. 
Petra rukama stáhla slipy, aby mohl na svobodu bojovn� ztopo�ený penis. Na okamžik 

musela p�erušit �innost. To Rudla zaregistroval a sklonil hlavu ke své žen�. Uvid�l, jak si 
Petra navlh�ila ústa jazykem a p�iblížila je k penisu. Lehce rozší�ila rty a rukou si penis 
vtla�ila dovnit�. 

Po pár vniknutích do úst to Rudla nevydržel. Rukama objal hlavu své ženy a ujal se 
p�irážení sám. Ob�as zajel p�íliš hluboko a tak se jeho žen� ud�lalo nevolno. Rukama se 
snažila oddálit od manžela, ale Rudla byl natolik zabrán do orálního styku, že jí vždy p�itáhl 
hlavu zp�t. 
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Cítil, jak kdesi vzadu naráží do mandlí a penis zalézá do dutiny hltanu. M�l pocit, jako 
by souložil do pochvy, vlhké a velice teplé. Žena p�i tom svým polykáním stahovala hrdlo 
hltanu a dráždila tak manželovo žalud, že vrchol na sebe nedal dlouho �ekat. 

P�i vyvrcholení už svoji ženu držel u svého rozkroku na doraz. Když odezn�l, povolil 
ruce a jeho žena se po n�kolika zakuckáních nadechla. Sperma jí vytékalo z umok�ených úst a 
ztékalo po tvá�ích p�es bradu až na prsa. 

Rudla práv� odcházel do obýváku v p�íjemné nálad�, když jeho žena dodala: „Nešel 
jsi náhodou pro holicí strojek…?“ a šibalsky se pousmála. 


