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Když Milan dove e el, vrhl se na nádobí. Kuchy byla malinká a tak bylo nutné
dodržovat nepsané pravidlo: „Po jídle si ihned ukli !“ Ale nesp chal. V d l, že má dostatek
asu. Hned po škole si vždycky nakoupil n jaké jídlo a ješt sta il být na byt jako první.
P ibližn o hodinu pozd ji p icházela Lenka, milé a hezké to d v e. Kolem desáté ve er se na
byt vraceli zbylí dva nájemníci - kluci, kte í po p ednáškách každý den chodili vypomáhat za
pár korun do IT odd lení.
V zámku zarachotily klí e. Dve e se rozlítly a v nich stála promoklá Lenka.
„Ahoj Mílo!“
„ auky!“ zvolal Milan, když dokon il povinnosti v kuchyni a chystal se do svého
pokoje. V p ítomnosti Lenky byl v sedmém nebi. Dob e v d l, že holka s vypracovaným
t lem z posilovny, s p írodními blond vlasy a stále se sm jící, by o kluka jako on – hubený,
vysoký, samé žebro, s vysokým elem a s brýlemi - pohledem ani nezavadila. Ale jako její
spolubydlící byl každý ve er v její blízkosti.
„Venku prší?“ ptal se p ekvapen a zárove ve snaze rozhovor prodloužit.
„Po práci bylo ješt slune no. Ale když jsem vyšla z banky, spustil se takovej
ce ák…“ Lenka si za ala oklepávat promo ené oble ení.
„Už jsi ve e el?“ zm nila téma hovoru, aby si zlepšila náladu, „už se t ším na teplej
aj.“
„Jsem po vé e a nádobí umyté. Kuchy je te tvá Leni. Já jdu na net… Možná si
zabrnkám na kytaru,“ rychle dodal, nebo v d l, že Lenka má pro kytaru slabost.
„D kuju. Dnes z kuchyn asi nevylezu. Ale n kdy se stavím a n co mi zahraješ,
domluveno?“
Po Milanovo tvá ích se rozlil výraz št stí. „Dob e, domluveno.“ Pousmál se na svoji
spolubydlící a odešel do svého pokoje.
Lenka se p evlékla do suché oble ení, promo enou bundu pov sila na š ru v
koupeln a dala va it vodu na aj. Po chvilce jí za alo kru et v b iše. „Aspo si uva ím
n jakou rychlovku – t stoviny s ke upem,“ ekla si pro sebe. Do hrnce napustila vodu,
postavila na elektrický sporák a zapnula. Vodu lehce osolila a p idala do ní pár kapek oleje,
aby se nelepily t stoviny k sob . Když byly uva ené, slila vodu, vyklopila je do talí e a šla si
do lednice pro ke up.
„Ježíši marjá! Já hlava d ravá. Zapomn la jsem ho koupit! To ten liják! Celou m
popletl.“
Pak si všimla, že Milan má ke up ve spodní p ihrádce.
„Zajdu se ho zeptat. Jist nebude proti.“
Zaklepala na dve e do Milanovo pokoje. Nikdo se neozval. Zkusila to ješt jednou. Až
na ob asné zvuky od vrzající židle a cvakání myši nebylo nic slyšet. Z ejm poslouchá
muziku p i brouzdání po netu. Pomalu otev ela dve e a zašeptala, „Milane, nemám ke up.
M žu si p j it…“
V tu nedokon ila. To, co spat ila, jí rázem uml elo.
V místnosti bylo zhasnuto. Žaluzie zatažené. Jen monitor, na kterém byly otev ené
n jaké porno stránky, osv tloval ást místnosti spolu s Milanovo postavou na židli. Lenka
p imhou ila o i, aby lépe vid la. Rozeznala, že jednou rukou klikal po odkazech, zatímco
druhou si d lal dob e. Byl to pro ní trapas. Neschopna se pohnout, pozorovala Milana. Hlavou
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jí prob hlo, že by m la rad ji zav ít dve e a p ijít pozd ji. Už to však nestihla. Milan si všiml
kužele sv tla z chodby, zanechal masturbace a oto il se ke dve ím.
Když uvid l Lenku, za al koktat.
„Já… Já… Semestrálku… Hledám semestrálku…“
„Nic se ned je. Promi ! Já t necht la rušit,“ snažila se zachránit situaci. Její o i se
však soust edily na Milanovo ztopo ený penis. „Cht la jsem se zeptat, zda si m žu p j it
šleha ku. Co to plácám? Totiž ke up. P j it ke up. Došel mi,“ vzpomn la si na skute ný
d vod, pro sem p išla. Myšlenky však m la stále na úd.
Milan ml el. Nev d l jak se dostat z této trapné situace ven. Když si všiml up eného
pohledu své spolubydlící na svoje mužství, rukama se ho snažil skrýt. Pak se uklidnil.
„Jo, jo, jen si ho pu . Chci íct, ten ke up si pu …“
„D kuju!“
Lenka se cht la oto it a odejít z pokoje, ale pak si to rozmyslela, oto ila se tvá í
k Milanovi a p istoupila k n mu. Jeho opadlý penis probudila k sv tu nejistota. Nev d l, co
má d lat. Pro Lenka neodešla? Už takhle je to pro oba t žké, tak pro to d lá ješt t žší.
„Když už se to stalo,“ na chvilku se odml ela, „pro to nevyužít?“
Ob jeho paže, jenž m l na penisu, p esunula podél t la. „Uvolni se! Pom žu ti zbavit
se toho nep íjemného tlaku, který t nutí d lat ty v ci p ed monitorem.“
Poklekla vedle n ho a pevn sev ela jeho mužství.
„Pouze sleduj fotky na netu a p edstavuj si, že to tak d láš…“
Palcem p ejížd la p es jeho ob ízku. Penis sebou cukal a tvrdnul, jak do n j proudila
krev. Ob as vypustil mazlavou tekutinu z mo ového otvoru na žalud. Lenka toho zkušen
využila a palcem onu tekutinu rozet ela po jeho mužství, aby jí lépe klouzala ruka. Mohla tak
rukou v p st snáze simulovat vagínu.
Milan sed l a držel jak za ezaný. Jednou rukou k e ovit svíral židli. Druhou se snažil
najít na netu další obrázky. Vnit n toužil mít všechny polohy na obrázcích spojené s tímto
okamžikem. Okamžikem, kdy u n ho kle í sle na, rukou mu d lá dob e a on fantazíruje o
pohlavních aktech p i r zných polohách. A tak v rychlosti procházel jeden obrázek za
druhým.
Náhle jeho o i spo inuly na p kn oplácané dívce, ležící na posteli. Hlavu m la
p izvednutou a podloženou polštá kem. Muž, jenž nad ní kle el obkro mo, jí zasouval penis
do pusy. V rytmu p íraz tla il rukama její hlavu k sob . Na obrázku vpravo se pak
vyprazd oval p i vrcholu na její b íško.
Lenka chvilku pozorovala Milana, jak si tyto obrázky prohlíží. Pak odsunula od PC
svého spolubydlícího i se židlí na kole kách, zaujala polohu p ed ním a jazykem mu
n kolikrát olízla jeho mužství od ko ene až k žaludu. Milan zpozorn l, odvrátil o i od
monitoru a sledoval Lenku, jak mu na n j dýchá. P iblížila hlavu blíž a pusinku op ela o jeho
žalud. Teplý dech vykonal své. Milan to nevydržel a rukama doslova natla il Lenku na sv j
úd a za al její hlavu p irážet. Lenka jakoby na to ekala, za ala penis sát. Milan hlasit sténal,
pnutí v penisu sílilo a tak Lenka, o ekávajíc brzký vrchol, natla ila úd hluboko do své
tlami ky. Milanovi p išel vrchol, jeho první se ženou.
Lenka už první st íknutí zachytit nesta ila. Rozlilo se v jejích ústech. Rychle se
nazvedla, vyhrnula si mikinu, a zbytek penisu si vyhonila na sv j pupík. Milan slastí p ivíral
o i, neschopen se na tu skute nost dívat p ímo.
Pak se Lenka sehnula zp t k údu a p kn vysála zbytek š ávi ky, jenž do té doby
neokusila žádná žena. P išla jí jiná, než od muž , které do té doby poznala. A docela jí
chutnal.
Když odcházela, ve dve ích se ješt oto ila k Milanovi.
„Máš hlad, jdu si dát ty t stoviny, sex m vždy tak vyhladoví.“
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Milan jen kývnul hlavou na souhlas a stále pozoroval sv j ztopo ený penis, jak ješt
docukává uhranut svým prvním vrcholem s ženou.
Lenka to zaznamenala.
„Nic mi s ním ned lej a nech ho odpo ívat!“ symbolicky nazna ila zdviženým
ukazová kem, že se zlobí, „po ve e i budem pokra ovat...“
Spolubydlící nechápal. Bylo toho na n j moc.
„To víš? Musím toho využít, dokud je plný.“
Milan cítil, jak mu penis op t tvrdne.
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