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Když se Tonda blížil k hrani�nímu p�ejezdu, neubránil se sentimentální vzpomínce na 

doby, kdy zde trávil i t�i dny v kuse �ekaje v nekone�ných kolonách na odbavení, aby se sem 
pak vrátil s dalším nákladem a op�t �ekal. Jeho par�ák Jára, kterého znal od základky a se 
kterým prošel nejen u��ák - obor automechanik, ale též se pak setkali u stejného 
autop�epravce, ješt� nerušen� pod�imoval na lehátku v zadní �ásti kabiny. 

Tonda ho nem�l v úmyslu budit, vždy� se chudák n�co nad�el. Za volantem sed�l 
celou noc z Hamburku do Dráž�an. Vym�nili se až za m�stem. Te� už zbývalo p�ejet �áru a 
p�ed Ústím nad Labem sjet z dálnice sm�r Teplice a zamí�it si to do rodného m�sta Most. I 
když už ho d�lilo od domova p�ibližn� p�tapadesát kilometr�, dob�e v�d�l, že mu to zabere 
ješt� nejmén� další t�i hodiny. Zpáte�ní cestu si totiž pokaždé zp�íjem�oval spolu s Jardou ve 
spole�nosti jejich kamarádky Ivany – dvaadvacetileté dív�iny s vypracovaným t�lem, 
pevnými �ty�kami prsy a smyslem pro dramati�nost, jenž se živila prostitucí bezmála osm let. 

Hned za hranicemi Tonda ztlumil autorádio a zavolal Ivan� z mobilu. Vzala to 
okamžit�. 

„Nazdar Tondo. Ty se ale umíš trefit?“ 
Zašpásovala hned na úvod. 
„Zrovna nemám co na práci, tak sedím v motorestu a popíjím kávu. A jak jste se po 

celou tu dobu m�li?“ 
„Ahoj lásko,“ za�al zvesela: „No vždy� to znáš. Sjezdili jsme zase celou Evropu, ale 

nejvíce se nám stejskalo po tob�,“ nezapomn�l zakon�it v�tu lichotkou. 
„Jarda ješt� spí?“ zajímala se Ivanka. V hlasu byla znát radost z lichotky. 
„Jo jo. Ješt� �eže d�íví. Ale nemusíš se bát, že by to vše prospal! Až dorazíme na 

parkovišt�, bude �ipera jako posledn�…“ 
„S tím už bych si Toníku poradila. To p�ece víš.“ 
„A co naše setkání? Zase parkovišt� p�ed Ústím?“ 
Tonda v�d�l dop�edu, že si na n� Ivana ud�lá �as i kdyby t�ebas m�la n�jakého 

kumšafta. Aby také ne, když jí �ekala vytoužená zábava.  
„Souhlasím,“ odpov�d�la bez váhání a p�i p�edstav�, že se kluci vracejí ze �trnácti 

denního turnusu, se olízla a polkla zatím neexistující ho�kou dobrotu v ústech, což Tondovo 
uším neušlo. 

„Vydrž kot�. Jsme tam nejdéle za t�icet minut…“ 
„To víš, že si t�ch pár zbývajících minut po�kám, když jsem na Vás vydržela �ekat 

dva týdny. Už se t�ším. Zatím papa.“ 
„My též… Pa puso.“ 
Tonda odložil telefon. Zesílil rádio a zaposlouchal se do práv� hraného songu „We are 

the champions.“ Nyní m�l pocit, že ty rychlosti tam padají samy. 
 
 

----- 
 
 
Když se Tonda p�iblížil k osmdesátému exitu ve sm�ru na Ústí, za�adil se do pravého 

pruhu a odbo�il k �erpací stanici. Projel kolem ní a zastavil na vzdálen�jší stran� parkovišt� 
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mezi n�kolika kamiony se zataženými záclonami, mimo veškeré d�ní. Ze zkušenosti v�d�l, že 
takové místo pro policisty vzbuzuje nejmenší podez�ení. Sešlápl motorovou brzdu, 
umístn�nou na levé stran� seda�ky. Motor se ješt� n�kolikrát p�evalil, než zcela utichl. Aby si 
zkrátil �as �ekáním, zatáhl okna. 

Mezitím se z mlhy, která pohlcovala okolí, vyno�ila dív�ina a tak vzbudil Jardu. Ten, 
ješt� v ospalecké opilosti, tápal kolem sebe. To trvalo jen do okamžiku, než se dozv�d�l, pro� 
zastavili. V tu ránu se probral a vrhl ke dve�ím jako by tušil, že venku už n�kdo �eká.  

Ozvalo se zaklepání na dve�e. 
Jardovi se vzrušením roztáhly zorni�ky. Otev�el dve�e a pomohl Ivan� nastoupit. P�ece 

jen se v sukýnce špatn� stoupá po sch�dkách do kabiny a zamknuli.  
„�auky kot�, jsi n�jak zmrzlá?“ 
Zeptal se s zájmem Jarda. P�vn� objal Ivanku, aby se zah�ála a ušt�d�il jí polibek na 

p�ivítanou. 
„Dneska se kšefty moc nehejbaly,“ odpov�d�la zklaman� a záhy dodala: „Ale to 

neva… Hlavn�, že Vás zase vidím chlapci moji. Chyb�li jste mi…“ 
Posadila si oba kluky vedle sebe a rukou p�es kalhoty je dráždila. Pak jim rozepnula 

poklopce a vysvobodila jejich ztopo�ená mužství. Sama od�ná naostro si vykasala sukni a 
nechala je prsty vnikat do sebe. Vztahy svojí vlhké pochvy dráždila p�edstavivost obou kluk�.  

„Líbí se ti to Ivanko?“ snažil se jí po chvilce p�erušit p�icházející vrchol Tonda. 
Ta, pono�ená do slasti a se zav�enýma o�ima, odpov�d�la do hekání. 
„A-a-a-a-n-n-n-ó! A-a-a-a-n-n-n-ó! M-ó-ó-óc!“ 
Ivan�ino vzdychání  nabudilo kluky ješt� více. 
Když pak uslyšeli mlaskání, snažili se vnikat co nejhloub�ji. Pižmo p�i tom stékalo 

mezi pevn� sev�ené p�lky a mok�ilo polštá�ek, jenž jí pod zade�ek vložil Jarda. 
Ani Ivanka nezahálela a snažila se svýma rukama kluk�m dát to nejlepší. A nutno 

dodat, že léta praxe kluci poci�ovali v každém jejím dotyku na svých penisech. 
Když se kluk�m p�iblížilo vyvrcholení, p�estali Ivanky jesky�ku dráždit. 
Ta náznak pochopila, zaujala polohu ratlíka a sedla si na �ty�i. Jarda s Tondou si 

klekly p�ed ní. Ivanka otev�ela svoji neodolateln� vlhkou pusinku a nechala si tam str�it oba 
penisy najednou. 

Pak je cílen� dráždila jazykem a kluci se sázeli, kdo to vydrží déle. Ivanka jim k tomu 
masírovala prostatu, nebo� v�d�la, že jim to d�lá dob�e. Díky tomu m�li Jarda s Tondou co 
d�lat, aby jí nevyst�íkali do pusy okamžit�. 

A to ješt� netušili, že si s jejich vrcholy Ivanka pohrává tak, aby se jí nevyd�lali naráz. 
Milovala, když mohla ochutnat každé sém� zvláš� a tak nic neponechávala náhod�. 
S otev�enýma o�ima je pozorovala, jak reagují a podle toho zam��ovala sv�j jazý�ek. 

Jako první se ud�lal Tonda. Polkla jeho ho�ké semeno a nedo�kav� o�ekávala dávku 
teplého sém� od Jardy. 

Když oba kluci dosáhli, uchopila oba penisy u ko�ene, zavedla si je co nejdále do úst, 
aby pak sev�enými rty dovysála uv�zn�ný zbytek semene. Nebo� vždycky zastávala názor: 
“Škoda každé kapky, která p�ijde na zmar. 

Když se pak kluci s Ivankou lou�ili, p�itáhla si je k sob� a do oušek jim zašeptala: „Já 
v�d�la, že po �trnáctidenní jízd� mi budete chutnat nejvíce.“ 


