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Vyzvedl jsem manželku p�ed nákupním st�ediskem, jak jsme byli domluveni a namí�ili si 
to dom�. 
 „Ahoj milá�ku. Jak ses dnes m�la?" 
 „Skv�le," odpov�d�la mi Lída tajemn� a pousmála se. 
 „A ty oslaven�e?" 
 „No v práci se dnes pod�lalo, co mohlo. Ale to se podá." Zakon�il jsem to razantn�, nebo� 
jsem nám necht�l zkazit za�ínající víkend, byl p�ece pátek odpoledne. A navíc mám dnes své 
dev�ta�ty�icáté narozeniny. 
 „Máš pravdu. Nebudeme si kazit víkend �e�mi o práci. �eká nás krásný ve�er, d�ti mi už 
volaly… Pohošt�ní je nachystané. Tak se p�kn� uvolni..." 
 Manželky ruka mi sjela z ramene p�es hrud až k rozkroku. P�ekvapen jsem strnul za 
doprovodu hlasitého vzdychnutí. Lída si toho nevšímala a rukou za�ala hladit m�j penis. Chvíli 
se nic ned�lo, nebo� jsme zrovna projížd�li k�ižovatkou a já se musel soust�edit na dopravní 
situaci. Když jsme pak opustili m�sto, za�al mi úd tvrdnout. Manželka to nenechala bez 
komentáre. 
 „Oslava nám neute�e, vi� m�j milý?" 
 „Co tím myslíš zlato?" nechápal jsem. Plánovala jí spolu s našimi d�tmi celý týden a 
náhle se toho lehce vzdá? Vrtalo mi stále hlavou. 
 „Pé�o! Tady odbo�!" P�erušila tok mých myšlenek. Zrovna jsme projížd�li zatá�kou, kde 
se nalézala špatn� viditelná odbo�ka do lesa. Sta�ilo zajet trochu hloub�ji do porostu a o 
soukromí bylo postaráno. I p�esto, že cesta byla široká na dv� nákladní auta, která z lesa kdysi 
svážela klády, už n�kolik let tu nic nejezdilo. Ostatn� jsme této skute�nosti též využili, když jsme 
se tam poprvé p�ed p�tadvaceti lety milovali. Tehdy mi toto hnízdo lásky doporu�il spolužák, 
který ho hojn� využíval po každé sobotní tancova�ce. 
 „Co?" zeptal jsem se p�ekvapen. 
 „Neptej se a zato�." 
 Tak jsem teda p�ibrzdil a odbo�il na lesní cestu. Když jsem zastavil kus od hlavní silnice, 
manželka sama vypnula motor. 
 „Je tu hezky, vid?" 
 Rozhlédl jsem se po lese, jenž byl tvo�en jehli�natým a listnatým porostem, který ve v�tru 
p�íjemn� šum�l a pokýval jsem hlavou na souhlas. To už se s mnou pokládalo sedadlo. Cht�l 
jsem se nazvednout, ale Lída m� zatla�ila zp�t do op�radla a svým t�lem na m� nalehla. 
 „Zav�i o�i brou�ku a uvolni se," zašeptala mi do ucha. P�itom mi rukou rozepínala 
poklopec. Situaci jsem p�estal mít pod svoji kontrolou a rad�ji jsem ty o�i zav�el. Myšlenkami 
jsem z�stal dole a m�j zpevn�ný penis toho byl d�kazem. Mezitím, co mi Lída pusou sála ušní 
lal��ek, svoji šikovnou ru�i�kou vyprostila mého nezam�stnaného ven. Pak se p�esunula do 
mého rozkroku a rukou mi ho stiskla u ko�ene. 

Své ústa p�iblížila k žaludu a lehounce na n�ho dýchla. Teplý vzduch se postaral ješt� o 
v�tší ztvrdnutí. v jednu chvíli jsem si myslel, že mi praskne, jak byl nadu�elý. Pak jazý�kem 
za�ala p�ejížd�t po špi�ce mého mužství. To ješt� více posílilo moji touhu vniknout jí do vlhké 
tlami�ky a tak jsem p�izvedl rozkrok. Ale zlato m� s rukou u ko�ene p�idržela v seda�ce a naopak 
p�išla sama vst�íc svoji pusou. Jazykem se dotkla ko�ene mého penisu a jela s ním až k žaludu. 
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Bylo to tak vzrušivé, že mi úd n�kolikrát prudce zaškubal. Ale Lída zkušen� objala penis z druhé 
strany, aby jí neutíkal a úkon s jazykem provedla ješt� n�kolikrát. To už se fakt nedalo vydržet a 
za�al jsem hlasit� sténat. Pro Lídu to byl signál. Uchopila mi ho op�t u ko�ene, pusinku p�iložila 
k žaludu a jazykem si navlh�ila rty. P�itom mi krouživým pohybem objela žalud. Pak sev�ela rty, 
aby nasimulovala ješt� ne zcela otev�enou pochvu a pomalinku nechala do sebe vnikat penis. 

Nejd�íve jen kousek. Následn� zase pusu oddálila. P�itom na n�j stále dýchala. 
Pak mi do sebe nechala proniknout více. Když ucítila, jak mi penis p�i hlubším vniknuti 

škube, využila toho a jazykem mi ješt� dráždila p�ední citlivé místo na žaludu. Za chvilku jsem 
cítil, jak mi z penisu za�ala p�i škubáni vytékat tekutina. Lída z�ejm� ucítila její slanou chu�, 
nebo� tempo p�ejezdu jazý�kem p�es špi�ku, odkud vytékala ona vodi�ka, se zvýšilo a ona za�ala 
intenzivn� sát. P�itom stále rychleji vzdychala. 

Za�ala si to také sama užívat. 
 Byl jsem tak pono�en do rozkoše, kterou mi d�lala Lída, že jsem si nevšiml blížícího se 
páru na kolech. Instinktivn� jsem rukama p�itla�il Lídy hlavu k mému rozkroku co to šlo, aby si jí 
nezvaní hosté nevšimli. Penis mi tak vnikl až do Lídino krku a já za�al dosahovat. �ekal jsem, že 
se mi Lída za�ne dusit a vysmekne se. Na�ež bude následovat p�ednáška o tom, že to nemá takto 
ráda. Ona mi však nechala v sob� a jazykem se mi snažila dál pomáhat. 
 Když pár cyklist� projížd�l kolem, napadlo m�, zda nás stejn� nevidí. To mi umocnilo 
vrchol natolik, že jsem ho již dále nedokázal v sob� zadržovat a vyst�íkal se Líd� p�ímo do krku. 
Ta pokorn� polykala. Když škubáni penisu odezn�lo, p�irážela ješt� pusou k mému rozkroku a 
sála s penisu poslední kapky naší lásky. 
 Pozd�ji se mi p�iznala, že sice m�la moje narozeniny naplánované jinak, ale takto si je prý 
užila daleko více. 
 Od té doby se nás naše d�ti po�ád ptají, pro� se každý pátek vracíme z nákupu tak pozd�. 


