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Brandon McYntire – Ách, Bella!

Každé sídlisko má svoje tajomstvá. Vypovedané, ale
aj tie nikdy nevypovedané. Niektoré príbehy je aj počuť
po  nociach  za  stenami  paneláka.  Orgazmické  výkriky
susediek, keď stratia nad sebou kontrolu pri uspokojovaní
svojich  sexuálnych  túžob.  Niekomu  je  to  na  ťarchu,
niekomu na smiech a niekomu sa tieto sexuálne výkriky
dokonca  páčia.  Záleží  len  na  tom,  v akej  situácii  sa
momentálne nachádzajú tí, čo ich zachytia. Ak ide o pár
a vzruší ho takéto orgazmické besnenie, tak si to partneri
môžu spolu takisto užiť. No ak ide o osamelého človeka,
tak má smolu. Jediné, čo môže podniknúť, je autoerotika –
čiže masturbácia. Bytovka či panelák má svoje za aj proti.
Bývanie  v  takomto  zastavanom  priestore  ľuďom  vždy
v niečom vyhovuje  a  v  niečom zase  nie.  Mnohí  ľudia,
ktorí  žijú  na  sídliskách v panelákoch,  snívajú  a  hovoria
o tom,  že by chceli  bývať radšej  v dome. Niektorým sa
tento sen aj  splní,  záleží  to  od rodinnej  situácie.  Ak sa
dopracujú k domu, tak sa ihneď presťahujú, aby mohli žiť
svoj sen. Ale aj opačne. Nájdu sa aj ľudia žijúci v domoch
mimo mesta, ktorí by silou-mocou chceli žiť na sídlisku
v meste.  Nekonečný  príbeh,  ktorý  sa  nikdy  nekončí.
V zimnom období  sa  ozývajú  výkriky  plné  slasti  oveľa
častejšie  ako  inokedy.  Zimné  večery  sú  dlhé  a  kto  má
partnera, môže sa oddávať sexuálnym hrám. 

Tento  príbeh  je  zo  sídliska  v  nemenovanom meste.
Sídlisko  stojí  na  veternom  priestranstve  za  riekou,  kde

4



Brandon McYntire – Ách, Bella!

takmer nestále fúka vietor, či je leto, alebo zima. Celkovo
je to pokojné sídlisko, lebo sa nachádza mimo mestského
ruchu. Často sa tu striedajú podnájomníci a v podstate tu
už nikto nikoho nepozná. Rôzni ľudia majú rôzne príbehy,
rôzne  osudy  –  veselšie  i  smutnejšie.  Ani  môj  život
neprekypuje šťastím, hoci už mám po štyridsiatke. Občas,
keď  idem  do  neďalekého  obchodu  na  našom  sídlisku,
stretnem v ňom Bellu.  Takisto má po štyridsiatke,  je  už
rozvedená  a  býva  celkom  blízko.  Na  vedľajšej  ulici.
Občas si napíšeme správu, ale len také neformálne veci,
ako  sa  máme  a  tak.  Spoznali  sme  sa  v  Bardejovských
kúpeľoch na liečení pred dvomi rokmi. Odvtedy som na
ňu stále myslel a nie hocijako. Predstavoval som si s ňou
rôzne erotické situácie, hlavne sex. Neviem, či aj ona na
mňa takto myslela a či aj v jej prípade to bolo s erotickým
podtónom.  Bella  je  veľmi  pekná  čiernovláska  s peknou
tvárou a  stredne  vysokej  postavy.  Chodieva  vždy rezko
a sebavedomo  a  krúti  pritom  svojím  pekným  zadkom
srdcového tvaru. Keď kráča cez sídlisko, otočí sa za ňou
každý, s ktorým sa práve míňa. Ani ja nie som výnimka.
Bella nosieva s obľubou priliehavé elastické legíny, ktoré
opisujú tvar jej veľmi pekných nôh a zbiehajú sa medzi
nohami, čím ukazujú, kam až je možné zájsť. Vlasy máva
väčšinou rozpustené a padajú jej na plecia, ale občas ich
máva zopnuté všetky dohora na japonský štýl. Stále býva
namaľovaná a  jej  našpúlené pery si  už  na  prvý pohľad
pýtajú  svoje.  Žienka  ako  vyšitá  na  milostný  život  pre
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svojho vyvoleného partnera. No už skoro rok je rozvedená
a momentálne  bez  partnera.  Keď  sme  sa  spoznali
v Bardejove,  často  som  ju  vídaval  v  župane  zo  saténu
a skúšal som si predstaviť, ako vyzerá úplne nahá. No keď
ju  občas  stretávam  na  našom  sídlisku  v  jej  elastickom
priliehavom  oblečení,  už  mám  v  tom  jasno.  Je  veľmi
príťažlivá a jej prítomnosť je vzrušujúca. 

Vonku je veľmi pekné počasie, aké prináleží mesiacu
máj.  Ľudia  chodia  po  vonku  už  v  krátkych  tričkách.
Poobede  okolo  druhej  hodiny  som  sa  vybral  dole  do
obchodu, pretože mi doma došli základné veci v kuchyni.
Vošiel som do samoobsluhy a vzal som si košík. Pri regáli
so sladkosťami sa ohýnala nejaká žena. Cez čierne legíny
jej presvitali tangá a bol to naozaj krásny pohľad. Zostal
som  stáť  a  čakal  som,  kým  sa  žena  postaví,  aby  som
mohol prejsť ďalej. Keď sa narovnala a otočila sa ku mne,
prekvapený som zistil, že je to Bella.

„Tak to som si hneď mohol myslieť, že to budeš ty!
Vieš, podľa tvojho krásneho zadočku. Ahoj, Bella, ako sa
máš?“

„Ahoj, Maury! Nevšimla som si ťa. Nepočula som ťa
prichádzať. Ako sa máš?“

„No ja sa mám tak akosi otupno, nič ma momentálne
nebaví. Prišiel som len nakúpiť. A ty sa máš ako?“
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„No ja... som stále sama. Nedarí sa mi veľmi v živote.
Neviem,  čo  to  má  byť  za  divné  obdobie.  Samá  žena...
cítim sa zbytočná v živote. Nemám pre koho žiť.“

Náhle sme rozhovor prerušili, keďže sme sa dostali už
k pokladni. Museli sme povykladať na pás svoje nákupy.
Bella zaplatila svoj nákup ako prvá a vyšla von. Videl som
cez sklo, že na mňa čaká. A tak som si zbalil svoj nákup
a vyšiel  som priamo k nej.  Ešte chvíľu sme pokračovali
v našom  neformálnom  rozhovore  a  potom  som  sa  už
neovládol a nahol sa k nej.

„Vieš, musím ti niečo povedať alebo skôr pošepkať.
Vždy, keď na teba spomínam alebo ťa stretnem, vynorí sa
mi pred očami tvoj obraz v saténovom župane v kúpeľoch,
ktorý sa mi spojí s vymyslenou erotickou scénou. Neviem,
prečo mi to stále napadá, ale asi by som to strašne chcel
zažiť...“

Bella  sa  trochu  odtiahla  a  prekvapene  sa  na  mňa
pozerala. Pristúpil som k nej a znovu som sa k nej nahol
a do pravého ucha som jej zašepkal celú svoju predstavu,
ktorá ma už tak dlho prenasleduje. Potom som sa na ňu
pozrel  a  čakal  som,  aká  bude  jej  reakcia.  Bella  mala
doširoka  otvorené  oči  a  tvárila  sa  zarazene.  Ale  bolo
vidieť, že tuho premýšľa.

„Tak, Maury, ja teda idem domov, veď si napíšeme na
FB. Ahoj a drž sa,“ povedala mi akoby nezainteresovane
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Týmto sa ukončilo naše stretnutie v obchode. Vrátil
som sa domov a do večera som pracoval v kuchyni. Úplne
som zabudol na Bellu a vôbec nič som jej už v ten večer
nenapísal.  Celý  týždeň sa  vliekol  v  znamení  povinností
a samoty.  V piatok poobede som dostal  akési  vnuknutie
napísať Belle. A tak som jej napísal úplne bežnú správu,
ako sa má a podobne. Dostal som odpoveď o pol hodiny.
Nebola  ničím  zvláštna.  Až  po  šiestej  hodine  večer  mi
Bella napísala znovu.

„Ahoj, tak dnes príď ku mne. Všetko pripravím. Stačí
len, aby si prišiel. Teším sa na teba.“

Týmto  nastal  obrat  v našom  kamarátskom  vzťahu.
Určite Bella moje predstavy zobrala úplne vážne. To je od
nej veľmi pekné. Nečakal som to. Skôr by som si myslel,
že bude pohoršená a možno až urazená. Ale nestalo sa tak.
Všetko je v poriadku, pomyslel som si a odpísal som jej,
že prijímam jej pozvanie. A tak som ešte upratal svoj byt
a o siedmej hodine večer som šiel  k Belle na návštevu.
Zazvonil  som  jej  zdola  zvončekom  na  vchodových
dverách  a  hneď sa  mi  ozval  signál  na  otváranie  dverí.
Vyšiel  som peši  na  piate  poschodie.  Bella  už  čakala vo
dverách. Keď som k nej podišiel, tuho ma objala.

„Ahoj, niekedy sa sny plnia a dúfam, že mne sa dnes
podarí splniť sen, ktorý už tak dlho snívaš.“

Stáli sme ešte chvíľu vo dverách v objatí a potom sme
sa presunuli do bytu. Bella zatvorila dvere. 
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Koniec ukážky.

E-knihu  môžete stiahnuť – kúpiť na stránkach: 

 www.1000knih.sk

www.payhip.com 

Cena e-knihy vo všetkých obchodoch: 0.99 eur

Link na stiahnutie:  

https://payhip.com/b/U90q

Ách, Bella! | Nezaradené | 1000 kníh - vydajte si knihu online
(1000knih.sk) 
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Ach, Bella!

Bella je momentálne osamelá a šťastne rozvedená susedka. Maury
sa s  ňou občas  dal  do reči  a pritom nemohol z nej  spustiť  oči.  Bolo
jasné, že sa mu Bella veľmi páči.


