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„Zase pond lí ráno! Jak to tu mám vydržet do ty ?" íkal jsem si hned p i vstupu do
svého odd lení, když jsem nasál pach koš od rozkládajících se odpadk b hem víkendu.
„Snad možná jen s po ádným hrnkem kávy," snažil jsem si zlepšit náladu.
Zapnul jsem své PC a namí il si to do kuchy ky. Tam jsem se však zarazil. Dve e byly zav ené a
na nich stála malá cedulka, kterou se mi z dálky nepoda ilo p e íst. P istoupil jsem tedy blíž a
etl: „Údržba kuchyn . Prosím, nevstupovat!"
„Asi tu zase uklíze ky n co nacvi ujou." Pomyslel jsem si, když jsem za dve mi uslyšel
tupé rány, jak n co naráží do kuchy ského nábytku. Do toho bylo slyšet celkem hlasité fun ní.
„Ty se pane ku inní. No aspo to bude brzo hotové," usoudil jsem. „Nebo tam n kdo
šuká," zavtipkoval jsem si pro sebe, když jsem se vracel ke svému stolu a p i p edstav , že by to
mohla být pravda jsem se musel zasmát. V pracovní dob ? To ani náhodou. Takový odvážlivec tu
není.
Uvelebil jsem se na svou židli, zadal heslo do systému a etbou nové pošty jsem se snažil
zkrátit as, než si budu moci dojít pro svoji oblíbenou ranní kávi ku.
„A hle me, copak nám to píše Johanka?“ Pozastavil jsem se nad emailem od své
kolegyn , který se ne ekan objevil v pond lní várce pracovních email .
Johanka byla p kn rostlá dív ina, kterou každý v odd lení okukoval. Aby také ne, když
to byla jediná ženská v našem jinak pánském týmu. A navíc si myslím, že to musela jist v d t,
nebo zám rn ukazovala své vnady, když se p edklán la nad skártovacím za ízení, nebo když
vkládala nový balík papír do zásobníku tiskárny, který se nacházel zcela v dolní ásti za ízení. O
jejích sv dných oble cích ani nemluv . Celý rok odhalovala svá pevná adra ve velkém výst ihu,
který z ejm nechyb l u žádného tri ka i bl zy v jejím šatníku. V letních m sících navíc nosila
p iléhavou minisukni, která rozpoutávala divokou fantazii v našich hlavách a p i debatách v
jídeln .
Co vám budu povídat, líbila se nám všem. A využívali jsme každé p íležitosti si s ní
popovídat. Naše hovory asto kon ily flirtem, který hrani il se sexuálním obt žováním. Ale ona
nebyla proti. Dokonce si troufám íci, že si to užívala stejn jako my.
Neváhal jsem, rychle otev el její email.
Ahoj moji kluci!
Jak jist víte, dnes mám svátek a abych neporušila naši tradici, p ipravila jsem si pro Vás
n jakou tu mlsnotu. Nebudou to však tradi ní bonbóny, které si obvykle nad lujeme. Tentokrát
jsem si pro Vás p ipravila n co zcela jiného. A v te, že nebudete zklamáni.
Zatím prozradím jen tolik, že si Vás budu postupn volat do kuchy ky, kde obdržíte onu
dobr dku. Jako první se p ipraví Tomáš Chocholatý. Ten pak zavolá dalšího, atd.
S pozdravem Vaše hol ina Johanka.
P.S.: A chlapci! Nezapome te na bob íka ml ení, dokud všichni neobdržíte dáre ek.
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„Tak tím se vysv tluje ta zav ená kuchy ,“ pomyslel jsem si. „No nic. Po kám, až na m
p ijde ada a zatím se pustím do práce.“
Ale moje zv davost mi nedala pokoj. „Co to asi bude za p ekvapení?“ p emýšlel jsem a
nemohl se do kat, až uslyším své jméno.
Nakonec jsem dosp l k záv ru, že se stejn na práci nedokážu soust edit. Spustil jsem
prohlíže a zavítal na webové stránky stream.cz. Už n kolikrát se mi osv d ily jako rychlý
požíra asu. lov k tam sleduje amatérská videa a najednou je hodina pry .

-----

„Tondo! Tondó!“ za val na m kolega Brousek.
„Je ada na tob ,“ dodal a jeho ústa se roztáhla do širokého úsm vu. Dokonce ješt cestou
do kuchy ky jsem slyšel, jak se s kolegy dál sm je a vede s nimi e i o ženských.
Dve e do kuchy ky byly op t zav ené. P istoupil jsem tedy k nim blíž a jako slušn
vychovaný zaklepal. Když se otev ely, uvnit bylo zhasnuto. Ke všemu máme kuchy ku bez
oken. Takže jsem se mohl snažit sebevíc, ale stejn jsem nevid l nic.
Našt stí kdosi promluvil a prolomil tak pocit nejistoty, který ve mn za al nar stat.
„Á to jsi ty Toní ku? Poj dál!“
„Johanko!“ Zvolal jsem nadšením, které trvalo jen do okamžiku, než otev ela dve e
doko án. Sv tlo zven í odkrylo její nahotu. Pustila kliku a postavila se do pozoru, jak voják,
který se chystá podat hlášení nad ízenému. P itom se její pevná prsa zahoupala. Cítil jsem, jak mi
v rozkroku cosi ztvrdlo. Snad ve stejný okamžik mi došlo, že cítím v kuchy ce pot a dív í pižmo.
„ au zlato!“ vypadlo ze m n jak samo. Snad proto, abych n jak zamluvil situaci, v níž
jsem se nacházel a nerozum l jí.
Když za námi zaklaply dve e, obklopila nás tma.
Záhy jsem ucítil na mém t le to její. Bylo krásn zpocené a ješt rozpálené z p edchozího
milování. Hlavou se mi za aly honit h íšné myšlenky o tom, jak to tady mohlo probíhat.
Johanka jako první prolomila ticho.
„Kdykoliv jsem byla u skártova ky, všichni jste se na m hladov dívali a p edstavovali
jste si to se mnou. Tak jsem si ekla, že Vám to na m j svátek splním. A myslím si, že to byla
trefa do erného. Kluci už to asi dlouho nem li. Byli tak nadržení, že po pár vniknutí do mé
mokré skulinky dosahovali. Musela jsem jim to oddalovat ma káním u ko ene penisu. Ale pak to
stálo za to! Plnili m o to intenzivn ji… To bylo materiálu… Cítila jsem jejich teplé semeno, jak
se ve mn krásn rozlévá... Co t budu povídat Toní ku, kluci si to po ádn užívali…“
„To v ím,“ odpov d l jsem a polknul nahromad né sliny.
„Ale ty si to užiješ taky. A ješt víc. Nechala jsem si t zám rn na konec. Všichni m li
gumi ku, ale pro tebe mám p ekvapení…“
Rukama zajela do mého rozkroku, rozepnula poklopec a vytáhla mi penis ven.
„Tebe tam chci mít jen tak. Jsi m j favorit a já ti ho chci smo it, abys na m m l
po ádnou vzpomínku.“
Pak se p edklonila a b íškem se op ela o desku kuchy ské linky. Jednou rukou se zap ela
o prot jší st nu. Druhou pak prostr ila mezi svými stehny a vyhledala m j ztopo ený penis.
Chvilku ho dráždila na žaludu, než si ho zasunula do své vlhké pochvy. Byla po ádn nadržená.
Pižmo jí teklo až po stehnech.
Jak jsem ucítil na penisu její teplo, za al jsem p irážet. Nejd ív jen mírn v poševním
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vchodu, abych jí ješt více rozdráždil. Johanka m obm ovala hlasitým k ikem, dávaje najevo,
že se jí to moc líbí.
Pak jsem do ní vnikal stále více, až jsem kulkami pleskal o její pošt vá ek. D lalo jí to
náramn dob e. Pochva se jí za ala stahovat ješt rychleji. To už jsem nedokázal krotit své vášn ,
p irazil k ní vší silou a nalehl b ichem na její záda. Jednou rukou jsem jí za al dráždit prso,
zatímco druhou jsem si vychutnával k ivky jejích bok . Sténala, jako by to nem la b h ví jak
dlouho.
Moc jsem cht l, aby m la taky na co vzpomínat. Ruka mi sjela z jejích bok mezi nohy.
Za al jsem jí dráždit. P ejížd l jsem od okraje poševního vchodu nahoru k pošt vá ku, který
doslova plaval. Její kundi ka se stahovala ím dál tím víc a já se nemohl do kat, až p ijde její
orgasmus.
Dlouho jsem ekat nemusel.
Zrychlil jsem tempo p íraz a ud lal se do ní. Vrcholy nám sice nep išly sou asn , ale za
to spolu odeznívaly. V bec se nám necht lo od sebe. Ješt po odezn ní jsme si s lehkými p írazy
vychutnávali naše spojení a mazlili se.
Když m j penis zm kl a sám vyklouzl z její jesky ky, Johanka se rychle oto ila,
vysko ila na linku a roztáhla nohy. Já jsem p ed ní poklekl a za al jí lízat kundi ku. Nejd íve
pošt vá ek, pak jsem se p esunul níž do pochvy. Po n kolika stazích za alo z pochvy vytékat
moje semeno. Rukama m p itiskla do svého mokrého klína až dosáhla podruhé. P itom hlasit
sténala. Její stahy byly tak silné, že jsem m l chvilkami problém do ní vniknout jazykem.
Oba dva jsme se shodli na tom, že si to za rok musíme zopakovat.
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Celý p íb h je smyšlený. Jakákoliv podobnost s realitou je jen ist náhodná.
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