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Mobil som si vložila späť do vrecka sukne a s kávou bežala do kancelárie. Vidina pekného 

večera ma motivovala zvýšiť môj výkon. Skôr než som stihla dopiť kávu, moje úlohy boli 

splnené. Už som sa nevedela dočkať chvíle keď budem s ním. Zbalila som si veci, zobrala 

potrebné dokumenty a rozhodla sa ich zaniesť môjmu novému nadriadenému. V skutočnosti 

som bola zvedavá, ako asi vyzerá. Po zaklopaní som chvíľu počkala, no bolo tam ticho. 

Stlačila som kľučku a opatrne vošla dnu. Na moje sklamanie bola celkom prázdna, a tak som 

len hodila papiere na stôl a pobrala sa preč aj ja. Pred sebou som mala nádherné zakončenie 

dňa. Telom mi prebehla triaška už iba pri pomyslení na jeho dokonalé pery a bozky, ktorými 

ma bude zasypávať.  

„Ach, tu je moja kráska," privítal ma Daniel, keď som k nemu prišla. Zadkom som zabuchla 

dvere a jeho vypracované telo v obtiahnutom tričku bolo hneď pri tom mojom. Do nosa mi 

udrela jeho korenistá vôňa a v bruchu mi začali poletovať motýle. Túžila som ho bozkávať na 

ústa, no on ma iba zdvihol do náruče a odniesol na posteľ v spálni. Lakťami sa oprel o vankúš 

a uväznil ma pod svojim telom. Jeho teplý dych ma šteklil na tvári keď sa ku mne sklonil a 

perami pohladil tie moje. Hneď som ich pootvorila aby mi do nich vnikol jazykom. Líca mi 

zaliala horúčava. Celé telo sa mi naplnilo zvláštnym pocitom vzrušenia, ktorý pulzoval medzi 

mojimi nohami. Dlaňou mi silno zovrel prsník a začal ho masírovať. Tento jeho mierne 

násilný akt sa mi prekvapivo páčil. Zarastenou bradou mi poškriabal sánku a prisal sa na môj 

krk. Jemne ma doň uhryzol a z úst sa mi vydral tichý ston. Pery sa mi roztriasli pod náporom 

vzrušenia tak veľmi až som si do nich musela zahryznúť. Opäť som na pokožke pocítila jeho 

zuby a nechtami ho na oplátku slabo poškriabala na chrbte. Slabo sykol a uvoľnil moje prsia z 

podprsenky. V rozkroku ma už začala páliť túžba mať ho v sebe. On sa však ešte rozhodol 

pohrať s bradavkami, ktoré striedavo sal a vysielal tým do celého môjho tela dávky vzrušenia. 

Jeho dych bol čoraz rýchlejší rovnako ako môj. Prstami som mu vošla do vlasov a zatiahla za 

ne. Z pier mu unikol slabý ston a jazykom kreslil cestičku od mojich bradaviek až po začiatok 

nohavičiek. Trochu som nadvihla panvu aby ma zbavil aj tých. Nohy mi roztiahol od seba a 

začal ma bozkávať na vnútornej strane stehien. Brucho sa mi od všetkých tých pocitov 

sťahovalo a v panve mi bolestne pulzovalo. Skonči už toto trápenie. Konečne ho už do mňa 

strč. Slová sa mi formovali v hlave, no z úst mi vychádzali iba hlasné stony. Jazykom 

prechádzal po mojom klitorise, sal ho a prsty mi zarýval do stehien. Prehla som sa v chrbte 

keď do mňa vošiel dvomi prstami. Rukami som zovrela plachtu pod sebou a zubami si už 

drtila spodnú peru. Niekoľkokrát ich zo mňa povytiahol a znova strčil dnu. Celé vnútro sa mi 

sťahovalo od blížiaceho sa orgazmu. Vtedy ich zo mňa vytiahol úplne a z bokov si 

stiahol  trenky. Špičkou párkrát prešiel po klitorise a pomaly ho do mňa zasunul. V tvári som 



už celkom horela a prudko lapala po dychu. Aj jeho dych bol prerývaný a poznačený túžbou. 

Očami sa vpíjal do tých mojich keď do mňa vošiel až po koreň. Telom mi prešla slabá triaška a 

jeho pery vyhľadali tie moje. Keď som sa opäť uvoľnila a zvykla si na jeho veľkosť, pomaly ho 

povytiahol a tvrdo prirazil. Z úst mi unikol ďalší ston, ktorý umlčal bozkom. Jeho boky sa 

rozhýbali v rytmických pohyboch a moju nahú pokožku zakrývala tá jeho. Panvou som sa naň 

tlačila a rukami objala jeho široké plecia. Pulzovanie v rozkroku zosilnelo a blížiaci orgazmus 

mi zatváral oči. Telom som sa ešte viac pritlačila o to jeho a sústredila sa iba na všetku tú 

rozkoš. Takmer celého ho zo mňa vytiahol a náhle prudko prirazil. Všetky pocity vo mne 

vybuchli a ako elektrický výboj sa roztrieštili po celom tele. Z hrdla mi unikol výkrik a silno 

som si zahryzla do spodnej pery. V ústach som pocítila kovovú chuť krvi. Orgazmus vo mne 

doznieval a ten jeho práve prichádzal. Celé telo mal napnuté a pohyby jeho panvy boli 

prudké. Odrazu sa mu dych zasekol v hrdle, tvrdo do mňa vnikol a s vyvrcholením vydýchol. 

Cítila som ako do mňa vystrekol a naše šťavy sa zmiešali v jednu. Chvíľu sa vo mne ešte 

pomaly hýbal až kým neodoznel aj jeho orgazmus. Ani potom ho však zo mňa nevytiahol. 

Uväznil ma pod svojim telom a tváre sa nám takmer dotýkali. Na spánkoch sa mu zaleskli 

kvapky potu, ústa mal jemne pootvorené a v očiach sa mu zrkadlila vášeň. Nadvihla som 

hlavu a perami sa obtrela o jeho zarastenú bradu. Opäť slabo vzdychol a prstami ma pohladil 

po líci.  

„Mal som dnes príšerný deň. Chýbala si mi," ticho šepol a na perách mi pristal jemný 

bozk. 

„Ani mi nehovor. Dnes som bola prvý deň v práci. Už sa nevládzem ani postaviť." 

„Tak nevstávaj. Zostaň tu a na prednášku pôjdeš odtiaľto." 

„Dobre vieš, že to nejde." 

„Livi. Ťaháme to spolu už takmer mesiac tak kde je problém?"  

„Ty to počítaš ?" pobavene som nadvihla obočie.  

„To nie je vtipné. Prečo by si tu nemohla zostať?" 

„Prečo to zakaždým komplikuješ, Daniel?"  

„Ja?" 

„Áno, ty. Prečo nemôžeš byť šťastný a nechať to tak? Navyše, nemám tu ani oblečenie, 

kozmetiku a kefu na vlasy. Nemôžem ísť zajtra do školy a práce takto," namosúrene som 

vstala a začala sa obliekať. Romantika bola rázom preč. 

„Výhovorky," nahnevane šepol Daniel, oprel si hlavu o stenu a díval sa na zatvorené 

dvere. Občas sa vzhľadom na svoj vek správal ako dieťa, ktorému zobrali hračku. 

„Sľubujem, že ti to nejako vynahradím. Vymyslím niečo s čím budeš dokonale spokojný," 

jemne som mu zapriadla do ucha.  

„Počúvam," v očiach sa mu odrazu nebezpečne zalesklo.  

„Nie, nie. Budeš si musieť počkať," pobozkala som ho na sánku a on sa opäť zmocnil mojich 

pier. Takmer som sa znova nechala stiahnuť do postele. Potom by som už však nedokázala 



vstať, a tak som odolala pokušeniu.  

„Uvidíme sa." 

„Už teraz sa teším." 

„To mi je jasné," obdarovala som ho úsmevom a bežala na intrák. Vždy bolo pre mňa hrozne 

ťažké odísť od neho. Bol zatiaľ ten najdokonalejší chalan akého som kedy videla. Dokonca aj 

vek, ktorý bol o niečo vyšší mu len pridával na príťažlivosti. Učaroval mi tak ako sa to 

nepodarilo ešte žiadnemu chalanovi v mojom veku. Tvár s hlbokými tmavými očami a tým 

najkrajším úsmevom mu dopĺňalo krátke mužné strnisko, a jamka na brade. Krátke vlasy 

tmavej farby mal vždy gélom učesané dohora a jeho vypracovaná postava s tehličkami na 

bruchu istotne zaujala každú babu.   

 

 

---------------- 

 

Dnešný deň bol pre mňa príšerný. Niekto mi v posilňovni ukradol moju obľúbenú bundu. 

Našťastie som vybral z vreciek všetky dôležité veci. V Londýne mrholilo ako vždy, čo mi na 

nálade nepridávalo, tak som si obliekol koženku, ktorú mi darovala Deborah a vybral sa do 

malého baru v uličke. Dnes som potreboval byť sám. Iba ja a polliter piva. Starý bar plný 

cigaretového dymu bol pre mňa to pravé. Len čo som vošiel, namieril som si to k baru, 

pretože väčšina osadenstva sedela pri okrúhlych stoloch alebo na starých gaučoch. Nik 

okrem barmana nezaregistroval moju prítomnosť. Pri bare bolo päť stoličiek a iba jedna z 

nich bola obsadená. Nad pivom sa tam skláňalo mladé dievča, ktoré som si opatrne prezrel. 

Cez stoličku mala prevesenú čiernu koženku a malý ruksak, všade okolo sa rozprestierali jej 

blonďavé vlasy a neuniklo mi, aká je mladučká. Určite už mala 21, pretože ani tu by jej pivo 

nenačapovali. Viac, ale určite nemala. Hneď mi napadlo, že by pokojne mohla byť mojou 

dcérou, ak by mi to samozrejme v štrnástich ušlo. Usadil som sa o jednu stoličku ďalej a 

vypýtal si pivo. Pozoroval som ako ho čapuje a pritom nenápadne sledoval aj ju. Neustále 

niečo ťukala do telefónu ako všetci otroci tejto doby. V momente ako predo mnou dopadlo 

pivo, ona to svoje dopila. Čakal som že sa postaví, no ona si objednala Jägra a energetický 

nápoj. Pobavene mi trhlo kútikmi, čakajúc čo urobí. Dievča vyplo telefón a ako skúsená 

barmanka si vo veľkom pohári zmiešala tieto nápoje dokopy s kockami ľadu. Trochu si odpila, 

zvraštila čelo a doliala viac energetického.  

„Vyzerá to zaujímavo," prehovoril som na ňu, aj keď som chcel byť dnes sám. Jedna veta ma 

predsa nezabije. Dievča sa na mňa otočilo a vo veľkých modrých očiach som zbadal malé 

iskričky. Čakal som, že ma nejako odbije, no ona sa iba usmiala a pohodila vlasmi. Hneď som 

si všimol drobnú jamku, ktorá sa jej na líci objavila.  



„S kamoškami to voláme Jägerbomba," z tváre jej neschádzal úsmev. 

„Si odtiaľto?" 

„Áno. Bývam takmer tu za rohom. Som Olívia ale všetci ma volajú Liv," natiahla ku mne 

chudú a bledú ruku. Jemne som jej ju stlačil a obdaroval priateľským úsmevom.  

„Teší ma. Ja som Daniel." 

„Ťažký deň?" 

„Aj tak sa to dá povedať. A čo ty?" 

„Ťažký týždeň," usmievala sa, ale istotne nebola šťastná. Nakoniec, kto je v dnešnej dobe 

skutočne šťastný? 

Hodina striedala hodinu, pivo v mojom pohári ubúdalo a vonku opäť začalo pršať. Mne to 

ale bolo jedno, pretože som sa v jej spoločnosti cítil dobre. A ona v mojej očividne tiež.  

,,Prepáčte, ale o malú chvíľku budem zatvárať," prerušil náš smiech barman. Obaja sme len 

neprítomne prikývli a odpili si z pív. Odbila polnoc keď sme vstali, hodil som barmanovi 

peniaze a spoločne sme sa vybrali do chladnej daždivej noci. Náš taxík tu mal byť každú 

chvíľu. V bare sme sa navzájom prekrikovali a nahlas smiali, no teraz medzi nami bolo ticho. 

Sledoval som, ako kvapky dažďa dopadajú na strechu auta zaparkovaného na ulici. Z úst som 

vydýchol vzduch, ktorý vyzeral celkom ako dym z cigarety. Počasie sa každým dňom viac a 

viac ochladzovalo. Bol začiatok septembra, ale väčšina ľudí už pomaly očakávala príchod 

snehu. Nenápadne som sa na ňu zapozeral. Zamyslene sa dívala pred seba, pričom si hrýzla 

spodnú peru. Celý večer som obdivoval to, aká je krásna. V tom sa na mňa zadívala a milo sa 

usmiala. Ani som si neuvedomil, že pri sebe stojíme tak blízko. Díval som sa do jej očí a ako 

očarený medúzou, prikryl jej pery svojimi. Čakal som, že ma odstrčí alebo nejako zastaví, ona 

sa mi však poddala. Naše jazyky sa preplietli dokopy a mnou prešla náhla vlna vzrušenia. 

Lákala ma predstava pritlačiť ju o najbližší múr a vziať si ju. V tej chvíli som túžil vlastniť jej 

mladé a krásne telo. Vo vykonaní tejto myšlienky ma zastavili svetlá prichádzajúceho taxíku. 

Pomaly sme sa od seba odtiahli a usadili na zadných sedadlách. V aute sa rozhostilo ticho. 

Šofér sa vybral na vopred zadanú (moju) adresu a Liv sa mi spokojne oprela o plece. Celú 

cestu som sa díval z okna a premýšľal nad celým osudovým večerom. Netrvalo dlho a boli 

sme pred mojim bytom. Liv vystúpila a ja som nechal taxikárovi tučné sprepitné. V byte som 

ju usadil na tmavú koženú sedačku a podal jej fľašu minerálky. Hlavou mi bežalo to, ako som 

za ňu sebecky rozhodol. Pri objednávke som napísal svoju adresu a jej sa ani neopýtal.  

„Pokojne si bež ľahnúť do mojej postele a ja si usteliem na gauči," povedal som 

gentlemansky.  

„To nie. Nebudeš predsa vo vlastnom byte spať na gauči. Ja to tu zvládnem," po dlhej dobe 

sa mi znova zadívala do očí.  

„Ja ťa nenechám spať na gauči." 

„Tak potom nemáme na výber. Budeme obaja spať v tvojej posteli," v očiach som jej opäť 

zbadal tie iskričky. Tentokrát tam však mohli byť aj vďaka množstvu alkoholu, ktoré vypila. 



Viac som jej ale neodporoval. Zo skrine som vybral čisté tričko aj boxerky a ukázal jej 

kúpeľňu. Zatiaľ som sa vyzliekol do boxeriek aj ja a čakal na ňu na posteli. Vyzerala ako anjel. 

Tričko jej bolo veľké, takže v ňom vyzerala ako v šatách. Nedokázal som od nej odtrhnúť zrak. 

Fascinovala ma tak, ako ešte nik. Obdivoval som ešte aj to, ako bosými nohami kráčala po 

podlahe ako baletka. Ľahla si na svoju stranu postele a v izbe zhasol aj posledný zdroj svetla. 

Bol som nervózny ako malý chlapec. Aj ona bol napnutá ako struna.  

„Pokojne sa uvoľni. Sľubujem, že sa nebudem o nič pokúšať," počúval som, ako sa môj hlas 

odráža od stien izby. Započul som však aj niečo iné. Výdych. Moja mladá spoločníčka si 

vydýchla a upokojila sa. Práve tento moment odštartoval v mojej hlave sled myšlienok. Bála 

sa, že ju znásilním? Bozkávali sme sa, ale v podstate som ju pobozkal ja. Čo ak sa ma iba bála 

odstrčiť? Čo ak sa ma bála zastaviť. aby som sa nechoval násilnícky? Čo ak som sa aj choval? 

Príliš som na ňu tlačil? Možno chcela ísť domov, no ja som napísal svoju adresu a ona sa len 

bála odporovať. Ale nie. Ak by sa ma bála, tak by určite nenavrhla aby sme spali vedľa seba.  

„Liv?" šepol som napokon aby som sa uistil, že nemá strach. Odpoveďou mi bolo iba jej 

hlasné, no pravidelné dýchanie. Zaspala. Aj mňa už zmáhala únava, a tak som sa jemne 

pritúlil k jej teplému telu. Mal som ju v objatí a aj keď bola v izbe tma, dokonale som videl jej 

krásne telo. Pokožku mala hebkú ako zamat. Prstom som jej jemne prešiel po ruke keď ma 

prekvapili jej oči. Dívali sa na mňa, aj keď som si bol pred chvíľou celkom istý, že spí. 

Tentokrát vzdialenosť medzi nami zrušila ona a vášnivo sa vrhla na moje pery. Jej šialené 

bozky mi robili zmätok v srdci aj v boxerkách. Prestával som sa ovládať.  

„Vieš, že som takmer raz taký starý ako ty, však?" zastavil som ju, keď sa na mňa pritlačila 

celým svojim telom. Jej to očividne bolo v tej chvíli úplne jedno. Jednou rukou si šikovne 

vyzliekla boxerky a to bolo pre mňa ako povolenie, aby som sa jej zmocnil. Dával som si 

pozor, aby som jej neublížil, ale jej stony vo mne prebúdzali to najhoršie. 

 

 


