Přítel mé dcery 02
Shock
Jednoho večera, když byla zrovna doma sama, objevil se v bytě Honza. Byl trochu líznutý, a tak se
otevřeně zeptal.
“Hele, chci si s tebou zase zaprcat,“ a začal jí velebit půvaby, a že je v posteli rozhodně lepší než
Lenka.
“No, Lenka není snad zas tak špatná, ne?” namítla Monika.
“Ale jo, už je to.. rozumíš.. zajetá a ty…máš ráda tvrdý mrdání.”
„Tak hele, mladej! Víš, co jsme si řekli minule. Byl to omyl, kterej se už nebude opakovat! Takže si
dej vodchod!“ ostře na něj vyjela a to asi byla chyba.
Honzův opilý úsměv zmizel, prudce rozrazil dveře, jako hračku ji popadl, pohodil na gauč a rychle si
uvolnil ocas.
Monika se převalila na břicho a snažila se vstát. Ale to už ti zezadu objal prsa a sevřel je pevně v
dlaních.
„Co děláš…pusť mě!” zmítala se, ale on jí kolenem rozpáčil nohy a hledal si ocasem cestu mezi půlky.
„Nech mě…ty hajzle…nech mě!” ječela, ale Honza jen zasyčel.
„Neřvi, mrcho! Tak jako se mnou sis určitě už dlouho nezaprcala, tak teď si to užiješ!” a prudce
přirazil.
Monika bolestně vykřikla, jak pronik najednou rozšířil pochvu do obvodu jeho ocasu a zarazil se o
dno.
Hned začal tvrdě přirážet, až to pleskalo. A tak Monika mlčela, jen tiše hekala a sténala a odevzdaně
mu držela a čekala, až se uspokojí.
Když vytekl a povolil sevření, jen hlesla.
„Seš spokojenej? Jestli jo, tak vypadni!“
„Ale Moničko. Vždyť se ti to líbilo…tak se nemrač,“ konejšivě ji pohladil, ale pak poslušně vstal a měl
se k odchodu.
Už byl mezi dveřmi, když dodala: „A přijď zase.”
Sama netušila, proč to řekla, ale už to bylo venku.
Honza ztuhl, pak se zasmál a kývl: „Dobře, ozvu se.“
A toho dne se přítel její dcery stal i jejím milencem.
***
Čas ubíhal a všichni chodili v začarovaném kruhu.
Monika dál chodila s Ondrou a Lenka s Honzou a vzájemně si je „vyměnili“ jen občas.
Honza se vyznačoval velkou výdrží a neúnavným tvrdým pérem, zatímco Monika, zcela hotová, jen
bezvládně přijímala jeho pravidelné přírazy a teprve, když ho prosila, že fakt nemůže, se zašklebil a
vystříkal ji semenem.
Po těchto zkušenostech si ho zvala už jen, když si opravdu chtěla zařádit a užít si sexu celou noc.
Honza ale stejně dokázal využít každé situace, jak se k Monice dostat.
Přijal pozvání Lenky, že u ní může přespat, což jí Monika předem dovolila.
Když navečer přišli, jen na Moniku mrkl, ale jinak si ji nevšímal. Když se Lenka ale šla vysprchovat, v
mžiku stál za Monikou a už jí přes triko mnul a drtil, až skoro bolestivě, prsa.
„Nech mě, pusť….teď ne….ne!“ snažila se ho Monika odstrčit, ale on jí rychle strhl kalhotky a už na
zadku cítila tlak jeho tvrdého ocasu.
„Nech toho…Lenka nás uslyší,“ šeptala Monika a zatím se za tenkou přepážkou rozšuměla sprcha.

„Ale neuslyší!“ funěl Honza, kolenem jí rozpáčil nohy a pomalu do ní vnikal.
Moniku představa, jak ji šoustá kluk dcery, zatímco ona se půl metru od nich, nic netušící, sprchuje,
ji tak vzrušila, že se ještě více rozkročila a rukama se zapřela o hranu linky.
Honza se do ní mlaskavě zarážel a hluboký pronik a tvrdé tlusté péro Moniku brzy doneslo na vrchol.
„Oh…oh…už…jsem!“ tlumeně vzdychala, poševní svaly mu sevřely ocas a ten do ní začal stříkat.
Sprcha vedle utichla a než Lenka vyšla ven, Honza už seděl v obýváku a Monika domývala započaté
nádobí.
V noci pak ještě slyšela Lenčiny tlumené vzdechy a výkřiky. „Bože…ještě…máš krásnýho… oh, oh,
…čuráka…bože…už budu!“ a podobně, že to nemohla vydržet a rukou si to musela udělat.
Když u nich občas přespal Ondra, věci měly opačný průběh. Ondra vstával později, a tak sotva
Monika odešla do práce, vyskočil z postele a zamířil k Lence, která už na něj většinou čekala nahá a
připravená. Ondra na ni nalehl a ocas jí hned zatlačil mezi rozevřené nohy.
Vnikl do ní prudce, že Lenka jen hekla, a začal přirážet.
„Hezky mi pojď…naproti..kurvičko!“ hekal a tvrdě přirážel.
Lenka měla ráda tenhle přístup a ve stejném duchu mu odpovídala.
„Dělej…vymrdej mě pořádně .ano..ano..chci to…nepřestávej!“ a vzápětí se většinou udělala.
Ondra pokračoval v přírazech a přicházející vrchol jí nasměroval do pusy, kterou Lenka ochotně
otevřela. Pojmula mu žalud a zbytek sevřela rukou a honila, dokud neucítila záškuby. Pak ji pusu
zaplavilo semeno, které poslušně spolykala a ocas láskyplně očistila jazykem.
Nato spokojeně posnídali a rozešli se do práce.
***
Jednoho dne Moniku Honza pozval do kina.
Ondřej byl naštěstí ten den dlouho v práci a Lenka jí sdělila, že jde ke kamarádce a že u ní i přespí.
V předsálí se Honza choval nenuceně, až odtažitě, ale sotva usedli a sál potemněl, ruka mu sjela na
její stehno, pak ji přes menší odpor rozepnul zip a dlaní zajel mezi nohy.
Prsty vnikl dovnitř a dráždění jí začalo dělat dobře. Na kolena si nahrnula svojí i jeho bundu, aby
nikdo z okolí neviděl, co dělají a zcela se poddala laskajícím dotykům.
Ještě, že seděli v koutě poslední řady a sál byl poměrně řídce obsazen. Laskání prsty bylo tak
fantastické, že Monika jen stěží dokázala potlačit sténání, ale pak už byla tak mokrá a vzrušená, že
mu na oplátku vjela do kalhot, vyndala mu ven ocas a začala ho honit.
Se stoupajícím vzrušením zrychlovala honění ocasu, až Honza tiše vyjekl: „A…úúúž!“ a v prstech
pocítila záškuby, jak mu z ocasu vystříkla dávka semene někam dopředu.
Šoustající prsty ji za chvilku přivedly k orgasmu, který prožila s obličejem zabořeným do bundy, aby
nesténala nahlas.
Rychle se dali do pořádku a opustili kino, z něhož neměli nic a zamířili hned k Monice domů.
„Lenka je pryč a já už to nemůžu vydržet…potřebuju pořádně vojet…viď..miláčku?!“ táhla ho do
chodby a následně do výtahu.
***
„Máma šla do kina. Byt je volný,“ zaznělo ze sluchátka a Ondra se široce usmál.
„Prima. zlato, připrav se a za půl hoďky jsem u tebe!“
Lenka na sebe hodila saténové prádélko a vzrušeně očekávala příchod milence. Návrat mámy
předpokládala nějak kolem půlnoci a to již Ondra bude pryč. Tak uvažovala, když se ozval zvonek.
Otevřela a Ondra hned s ní smýkl ke zdi a chraplavě řekl.
„Seš hezky připravená kurvička, můžeš mi ho vykouřit!“

Lenka hned přičapla, vyjmula mu už tuhnoucí ocas z kalhot a otevřela pusu. Rukou ho sevřela u
kořene a honila a sála, jako už mnohokrát předtím.
„Polykej, polykej!“ hekal a Lenka vše spolykala a vstala.
Ondra vydýchával svůj vrchol a pak se usmál.
„Pokračujeme,“ a přesunuli se do pokoje, kde jí Ondra nejdřív vylízal kundu, a když už Lenka kňučela
vzrušením a prosila ho, aby ji ho tam konečně vrazil, poslechl její žádosti.
Prudce do ní vnikl po kořen, rukama ji chytil za kotníky, nohy široce roztáhl a tvrdě přirážel. Na
Lenku to tak brzy přišlo.
„Nepřestávej…mrdej…uuž!“ svíjela se v extázi.
„Klekni si! Děvky se píchají zezadu, tak se otoč!“ řekl Ondra ostře a Lenka se mu poslušně nastavila.
Ondra hned přirazil.
„Auu!“
„Drž, kurvo. teď jsi v mé moci!“ a začal s přírazy.
V pravidelném rytmu Lenka jen vzdychala, sténala v očekávání dalšího orgasmu.
Ondra jí mnul v dlaních prsa, drtil naběhlé hroty bradavek a oba si to krásně užívali, když vtom náhle
v předsíni cvakl zámek.
Dvojice zkameněla.
***
„Ta Lenka zase nezamkla, pojď,“ zjistila Monika, že není zamčeno.
Sotva zavřeli dveře, Honza ji přitiskl ke zdi a začali se divoce a vášnivě líbat.
Pak ji popadl za paži a odtáhl do obýváku, kde ji pohodil na gauč a rychle si uvolnil trčící ocas.
Monika si stáhla si rifle a Honza hned k ní přiklekl, a namířil ocas mezi nohy.
Hned prudce přirazil, což šlo snadno, jak byla Monika už vzrušená a dychtivá a protože i on už byl
nadržený na maximum a prudce ji začal mrdat, Monika mohla konečně nahlas sténat a vzdychat.
Honza taky slastně funěl, když vtom je zalilo světlo z rozsvíceného lustru.
Leknutím se podívali ke dveřím a spatřili Ondru, který neméně překvapeně na vás zíral!
„Co…to, kurva, má znamenat?“ zmohl se první na reakci.
„Co tady děláš?“ nenapadla Moniku jiná otázka, když se za Ondrou objevila Lenka a ta zaječela.
„Honzo?!“
„Leni…promiň!“ sesul se Honza z Moniky a začal sbírat rozházené svršky.
Monika byla rudá studem, ale nešlo si nevšimnout nedostatečného oblečení těch dvou a nebylo těžké
si domyslet, co se zde předtím dělo. To jí dodalo sílu.
„Tak jo, kurvím se ti tady, ale jak to, že ty mi pícháš dceru?!“
„Lenko…je to pravda?“ ozval se Honza.
„To není pravda!“ zaječela hystericky Lenka a bylo jasné, že Monika trefila hřebík na hlavičku.
„Nelži a nejdříve si utři semeno z brady, když to není pravda!“ křikla Monika na Lenku a ta se
s pláčem rozběhla do pokoje.
„Tak dobrá,“ konečně promluvil Ondra. „Přiznávám se. Spím s vámi oběma a jsem rád, že se to
konečně provalilo. Nemám už síly to takhle zvládat. Jestli to jde, můžeme to smazat. Ty seš taky na
vině, takže jsme si kvit. Anebo to hodláte táhnout spolu dál?“ zadíval se na Honzu.
“No…já,“ zrozpačitěl Honza, až ho Monika utnula.
„Jděte pryč! Oba! Potřebuju klid!“
Když odešli, přišla Lenka za ní a svěřila se, že Ondru svedla ona.
Monika přiznala svůj omyl s Honzou, který se změnil v regulérní nevěru. Při hovoru dospěli k názoru,

že oba nejsou první ani poslední na světě, ale že jejich kvality lze nadále využívat a že by to mohli
zkusit ve čtyřech.
„Tak jo, každá svýho a druhýho jen společně,“ zněla konečná dohoda.
***
Druhý den je kontaktovaly a oba souhlasili a byli rádi, že jim dávají další šanci. Na daný termín
slíbili, že dorazí, a tak se všichni mohli těšit na pořádnou mrdačku.
Honza dorazil s kyticí a láhví vína. Popíjeli, čas běžel, ale Ondra stále nikde. Mobil nebral, a tak se
rozhodli dál nečekat. Všichni už byli nažhavení do sexu.
Lenka s Honzou se na sebe vrhli a Monika zatím dál zkoušela volat Ondrovi, ale bezvýsledně. Pak se
svlékla a vstoupila do pokoje.
Lenka klečela na posteli a Honza ji zezadu šoustal pomalými tahy na celou délku ocasu. Vyjel ven a
zase v ní s mlasknutím zmizel, jak měl ocas celý mokrý a lesklý od šťáv. Lenka vzdychala a kroutila
se, jak jí Honza ještě zezadu hnětl v dlaních prsa a bradavky.
„Ááá…další kurvička!“ pronesl, když spatřil Moniku a začal Lenku tvrdě mrdat s očima upřenýma
v Moničiny.
„Tohle..tě..čeká!“ a vrážel ocas hluboko do těla její dcery, která ječela slastí. „Ano…ano…to..chcííí!“
Pak přirazil naposled a vyprázdnil se do ní. Sotva z ní vyjel, odvalil se na záda a pokynul Monice.
„Tak pojď a pomož si!“ a ukázal na povadající ocas.
S úsměvem k němu poklekla, ubrouskem mu ho otřela od šťáv a semene, pak ho vzala do pusy a
začala kouřit.
Lenka je upřeně pozorovala a rukou si rejdila v mokré kundě. Honzovi se postavil za chvilku.
Pomalu na něj nasedla a plně si vychutnávala jízdu na jeho tvrdém a dlouhém péru. Lenka se mu
nastavila k hlavě tak, aby ji mohl lízat a sama si začala hladit prsa. Ta Moniky měl v dlaních Honza a
snaživě je mačkal, jak to měla ráda.
„A teď zezadu!“ poručil po chvíli. Monika sesedla a nastavila mu zadeček. Lehce do ní zajel a začal
přirážet. Tělem ji projížděly elektrizující vlny slasti a vzrušení z blížícího se orgasmu.
Honza si Moniku teď bral opravdu drsně a tvrdě jí rval ocas hluboko do útrob. Pevně zapřena rukama
ho přijímala s heknutím při každém mlaskavém přírazu.
“Oh..oh..oh…bože..jsi… fakt..hluboko..oh!“ sténala, ale Honza odpověděl ještě prudšími pohyby.
„Drž, děvko… pořádně tě protáhnu!“ držel ji pevně v pase.
Poševní svaly se jí křečovitě stáhly kolem pulsujícího ocasu a v orgasmické křeči cítila, jak do ní
tryská dávka horkého semene.
Lenka se vzápětí vrhla na jeho povadlý ocas, který mu jazykem nejen očistila, ale znovu postavila a
Honza se nyní bavil souložením do její pusy. Monika obdivně pozorovala, jak si ho Lenka pouští
hluboko do krku a zase vytlačuje ven. Aby nezůstávala nevyužitá, vrazil jí Honza dva prsty do mokré
kundy a začal ji šukat. Když se Lence vystříkal do krku, musel si už dát oddech, bylo to na něj moc.
Dopíjeli víno a Monice v hlavě vyvstávala myšlenka, proč Ondra vlastně nepřišel…..
***
Ondra se už delší dobu snažil hovor ukončit a klienta chlácholil slovy.
“Ano…jistě..zařídím..spolehněte se…,” než konečně mohl mobil odložit.
Pak se zadíval do blonďaté hřívy své asistentky Marcely, která mu právě zručně a zkušeně kouřila
penis. Mazlivě ho honila rukou, pak ho lízala po celé délce jak zmrzlinu a právě nyní mu líbala a

laskala koule, což v něm vyvolávalo příjemné mravenčení.
“Hm, hezky to děláš,” spokojeně mručel a Marcela zvedla hlavu.
“Chceš stříkat do pusy?”
“Ne, vystříkám ti zadek!” odvětil Ondra a Marcela se k němu s úsměvem natočila zezadu.
“A pomalu, ať mi ji nenatrhneš!”
Ondra se mlčky připravil, a pak ho zatlačil mezi pevné půlky jejího úžasného zadečku. Svěrač se
neochotně začal rozevírat a žalud pomalu mizel uvnitř.
Marcela hlasitě zasténala, ale pevně zapřena, překonávala bolestný tlak v análu. Ondra pokračoval v
tlaku a centimetr po centimetru mizel v jejím úzkém otvoru. Nakonec v ní byl zasunutý až po koule.
Bolest už polevila a oba si to začínali užívat.
„Tak co, nechceš si udělat sendvič?“ prohodil Ondra.
„Jo…jo!“ kývla Marcela a ze zásuvky stolku vytáhla pořádnýho uměláka. Hned si ho zasouvala do
kundy a Ondra začal přirážet. Při každém přírazu cítil umělý ocas přes tenkou stěnu přepážky a
Marcela byla v ráži.
„Mrdej mě…dělej..pořádně…už budu…vydrž!“ vyrážela a svíjela se v extázi.
Ondra, celý zpocený, přirážel jak o život a sotva Marcela táhle zasténala a celá se sevřela v křeči
orgasmu, vypustil jí do střev svou dávku.
Pak se sesul na postel, Marcela vedle něj a chvíli trvalo, než přišli k sobě.
„Teda, tohle jsem dnes měl dělat jinde,“ prohodil Ondra.
„Ty to s ní ještě táhneš? Sem myslela, že už jsi jí o nás řekl?“ naštvaně pronesla Marcela. „Tak hele!
Zbouchnout mě, to dovedeš, ale z toho se nevykroutíš. Řeknu bráchům a ty si tě podají!“
„Co blbneš? Jasný, že si tě vezmu. Ale doteď jsem prcal ji i její dcerunku. Sama se mi nabídla, a
dneska to vypadalo na pěknou čtyřku!“ ušklíbl se Ondra.
„Dobytku!“ odsekla Marcela a šla do sprchy.
Když se vrátila, Ondra se dooblékal.
„Hele, tak víš co? Prcej si je třeba obě, ale v červnu přijedou naši a po svatbě máš utrum.Tak na to
mysli a neboj…..mám taky pěkný kámošky,“ řekla nakonec s úsměvem.
Ondra ji políbil a opustil vilku, která se brzy měla stát i jeho domovem.
***
Ještě venku vytočil Moniky číslo, ale nedovolal se. Z trucu mu to zase nevzala ona. Pak zkusil Lenku,
ale ta už zase byla v posteli s neúnavným Honzou a zvonění mobilu měla vypnuté. A tak skončil
v nočním baru, kde si v mysli řešil všechny své starosti. A taky vyřešil.
Druhého dne zmizel a nebyl k nalezení. Sháněli se po něm v práci, ale na stole našli jen výpověď.
Sháněla ho Monika, ale u něj doma jí otevřela jen majitelka podnájmu.
„Pan Ondřej se odstěhoval, ale kam, to neřekl. Taky už ho tu před vámi sháněla taková blonďatá
fešanda. On něco provedl?“
Tím všechno skončilo.
Až po čase Monika dostala email, kde ji celou záležitost vysvětloval a omlouval se, ale neměla touhu
ani chuť mu odepsat.
Vztah ve třech, tak jak začal, zase skončil. Lenka se o svýho kluka už nechtěla dělit, když neměla
protislužbu. A když si časem Monika našla novou známost, situace už se neopakovala.
Na to si už dávala velký pozor.

