
Setkání třetího druhu. 

 

NormálněVZS i VZP naší roty využívali zdravotní zařízení na brigádě v Ostrově, kde bylo i 
lůžkové zařízení i zubař a k vyšetření závažnějších onemocnění bylo využíváno vězeňské 
zdravotní zařízení v sousední věznici Vykmanov. Jenže do Ostrova bylo nutno jet Gázem a 

tak u lehčích případů jako angína, nachlazení a podobně jsme využívali civilní zdravotní 
středisko v Perninku, tam se dalo dojet vláčkem. Vládnul tu doktor ale hlavně  sestřička, 
nevím jestli se v té době už říkalo, sexbomba. 

 

Sestřička Ilza, byla německé národnosti, ale školy měla samozřejmě české. Byla zcela 
nepřehlédnutelná i v tom sesterském hábitu. Tak metr sedmdesát, trošku macandička ale 
tělíčko souměrné, nejen radost pohledět, ale padly-li vám do oka ty nádherné pětky, tak to v 

kalhotách určitě nebylo v pořádku. A ona byla šikulka, byla si svých předností vědomá. Ty 
přednosti ovlivňovaly chod celé ordinace. Baby byly naštvané, tak rychle vypadly a chlapi 
čuměli na ty kozy a zapomněli, že chtějí marodit. 
 

A tak jak jsem již psal ve vyprávění nazvaném "Za zábavou", bývaly v Perninku taneční 
čaje. Jak už to bývá, scházela se tam omladina od Abertam, Pstruží až po Potůčky. I já jsem 
si chodil zatančit, ale i Ilza si přišla zatančit. No civilové ji obletovali, vždyť byli její 
pacienti a tak se k ní dostat nebylo vůbec snadné. Ale koček byly mraky, tak že to nebylo 
akutní. No víte, ale koutky oka pořád ostřily na ty pětky. Byla to radost pohledět. Věřím, že 
když ji naši PS hoši okoukli, že se jim velmi dobře večer leštila ebonitová tyč a 
nepotřebovali k tomu ani liščí ocas. 
 

No ale přísloví praví "Dočkej času jako husa klasu. Bylo to v zimě a jak měli vojáci věčně 
promočené ty nešťastné a jediné kanady, které na sušárně nestačily uschnout, tak měli sem 
tam angínu. Na to však nebylo nutno jet do Ostrova. Na to stačil Penicilin V a dva tři dny v 
posteli na izolaci. A tak dne D jsem velitelem vozu, jedem do Blatné s provianťákem pro 
nákup a do Perninku se dvěma VZS k doktoru.  Aby to bylo rychlejší jdu s klukama dovnitř. 
Sestra slyší hluk, tak otvírá do čekárny. Hrnu se k ní a vyprávím co máme úkolů a jestli by 

nás nevzala přednostně. Mezi tím projdeme dveřmi do sesterny, dveře se zavírají. Za 
chvilku jde první bojovník k doktoru. A já dávám řeč. 
 

Tak sestři, jak jste si v neděli zatančila? Ale za moc to nestálo, ti pacoši pořád otravují, 
myslí si, že mi dělají dobře, ale ono to není ten případ, je to otrava, všechny do jednoho 
znám, jsou to všechno místní. Tak si vyjděte s někým jiným. S kým jiným, vždyť tady 
opravdu každého znám, já jsem se tu narodila. Okamžitý zážeh. Tak si pojďte v neděli 
zatančit se mnou. A vy by jste se mnou  šel? Ale to víte, že bych šel.  Tak jo, podržím stůl v 
koutě, tam je to klidnější. To byla naše konverzace. Kluci jsou hotoví, mají recepty a jdeme 
do lékárny pro léky. A já...?, já už mám bordel v kalhotách. 
 

No a v neděli, vyrážíme celá PS banda vláčkem na čaje. Z nádraží makám, abych podržel 
stůl, kluci jdou v pohodě. Dávám si dvojku, kluci pivíčko a čekáme hoďku, až to začne. Už 
to začalo, ale Ilza zatím nikde. No přištrachala se skoro s hodinovým zpožděním. Ani jsem 
netančil. Civilové čumí. Dala si záležet. Tmavé vlasy po německu vyčesané nahoru a 
šatečky, šatečky jedna báseň. Tehdy se nosily sice dámské šaty s krátkým paletkem, ale ty 
šaty jí snad museli odlít přesně na tělo, paletko končí na židli. Jedou ploužáky, jdeme hned 
na to.  Napřed trošku odtažitě, ale odpor není tak jdeme tělo na tělo. No ty vole, tají se mi 



dech. To co mám přitisknuté na hrudi, hnedle u očí, to je věc, to je věc. Vydávám ze sebe to 

nejlepší, bedna maká, huba jede. Chtěli by s ní tančit i jiní, ale dává jim košem. Prý jsme se 
domluvili, že půjdeme tančit spolu, tak budeme tančit spolu. 
               

Protančili jsme celý večer i pár tvrďásků jsme vypili. Je po desáté, čaje končí. Kluci už 
padali na vlak. Ale já, já tohle nemohu nechat plavat. Ještě chvíli posedíme, ještě si dvojku 
dáme, ale pan hoteliér je neúprosný, zavíráme. Vycházíme do mrazu. Ilza má silonky, jde se 
domů. Bydlí naproti faře, pár kroků. Přitrouble postávám, šoupu nohama. Chtěl by jsi jít 
nahoru? Ale rodiče jsou doma, tak žádné hlouposti. Šťastně přikyvuji. Jdeme do druhého 
patra, otvíráme, německá otázka: Bis tus´ Ilze? Ja, ich bins /nářečí/. Naštěstí má Ilza svůj 
pokoj. Vklouzáváme dovnitř.   
 

V pokoji je teplíčko, odkládáme si. Nedívej se, otoč se, Ilza si svléká ty nádherné šatečky. 
Bere si župan, je přece doma. Sedáme na gauč a tiše povídáme jak jsme si hezky zatančili. 
Ale o mých ručičkách neposedách jsem už psal. Jedu slušňáka. Beru Ilzu za ruku, hladím. 
Líbám ji na ruku, otáčím ruku a líbám na zápěstí. Kdo zná, ví co je to za znamení. Kroužím 
prstem v dlani. V odpověď je mi úsměv. Nespěcháš nějak?  Nechceš si pohrát? Chci. 

Začínám hladit, ruce výše a výše. Maně zavadím o ty nádherná prsa. Žádný protest. 

Přisedám blíže. Už se líbáme. Ruce se derou pod župánek. Podprsenka odolává. I přes to 

mám v kalhotech pořádný bordel. 
 

Tentokrát jsem předběhnut, předběhnut otázkou. Jakou? No tou mojí. Zdenku, ty by jsi se 
chtěl milovat? Pro formu váhavě přikyvuji. Dneska ještě ne, ještě se tak neznáme. Ale 
pokud by jsi chtěl, chvíle váhání, pokud by jsi chtěl, udělám ti to rukou. No a jak bych chtěl. 
Z cizí ruky je to úplně jiné než z vlastní.  Můžu ti sundat podprsenku? Můžeš. Šup a je dole. 
I já už mám trencle pod koleny. Až později mi dochází, že už musí mít Ilzička praxi. Začíná 
pěkně pomalu, hraje si. Držím v rukou ty mohutné prsy se vztyčenými bradavkami. Líbám, 
saju. Ruka na mém penisu zrychluje. Začínám naříkat. Ilzi můžu taky? Můžeš. Jen zasunu 
dva prstíky, ani se nestačím seznámit s jeskyňkou, už, už, už to je. V několika intervalech 
mě opouští má bílá krev. Bože to byl příděl. Kde se to ve mně vzalo. Hladím a líbám 
Ilzičku. Hodná holka.    
 

Ale nedávám pokoj, ruce jsou divoši. Ty nemáš dost? Kroutím školácky hlavou. Tak si to 
udělej, mě už bolí ruka, já se budu dívat. Stydlivě začínám masturbovat, ještě jsem to před 
ženskou nedělal. Prosím, prosím, otevři ten župan. Je mi dopřáno, i nožky jdou částečně do 
V. Její ručka sklouzává do údolí stínů a začíná se taky činit. Za malou chvilku k těm 
pokladům směřuje druhá dávka. To mě tedy pořádně rozebralo, dělat si to před divačkou.Už 
dám pokoj. Je k jedné hodině, musím na vlak. Rychle se smlouváme na příští setkání. 
Zajdeme na večeři a pak se uvidí. No nejde to jinak i kdybych měl mít DDRa celý týden, v 

neděli musím mít volno. Vše co mám bych za to volno vyměnil. Týden uplývá nekonečně 
pomalu. Službu mám z pátku na sobotu. To je dobrá služba, v pátek od 17,00 hod. do soboty 
13,00 hod. Nejhorší je služba ze soboty na neděli, ta trvá 24 hodin a z neděle na pondělí od 
13,00 hod do 8,00 hod, do příchodu velitele roty. Tak že se mohu těšit. Už, aby to bylo. A je 
to tu. 
 

V neděli vyrážím, odpočatý vyspalý. Celý týden jsem o ženskou ani nezavadil, šetřím si 
bílou krev. Čekám pěknou chvíli. Do sálu jsem nešel, čekám v restauraci. Konečně. Ale co 
to vidí oči mé. Ilzička si to štrádí ještě z nějakou jinou dívkou. Smutně je vítám. S tím jsem 
nepočítal. Nezlob se, přijela mi spolužačka ze zdravky, dlouho jsme se neviděly, dělá na 



Interně ve špitálu ve Varech. No v duchu si říkám, ještě není všem dnům konec. A nebyl. 
Dámy si sedají, seznamujeme se s Alenou, tedy spolužačkou. Dáváme si něco k pití, 
klábosíme. Je půl šesté, čas večeře. Co jsme si dali, dnes už nevím, ale jistě to nebylo jako u 

pana Selvičky v Blatné. A tak jsem s Alenou odtočil jednu sérii a druhou pro ni přišel nějaký 
borec, tak třicet. A snažil se velmi, chodil s ní tančit a já jsem měl Ilzičku pro sebe. 
Večer se nachýlil ke svému konci, řešíme co bude dál. Borec si už před tím přisednul. Ilzina 
navrhuje, zajdeme do ordinace tam je alespoň teplo. Tak jdem. Klíče má a do rána je ještě 
dlouho. Borec bere lahvinku sebou. Do ordinace je to kousek. Ale nesmíme svítit, to by tu 
byli hned esembáci. V Perninku už vládli esembáci. Ale komu to vadí, že není světlo, stačí 
světlo z ulice. A tak dojíždíme pistoli a rozdělení kdo s kým je dané. Alena s borcem do 
ordinace, já s Ilzinou v sesterně. A hry lásky mohou začít. Tak začínám. Postupy jsou staletí 
dané. Cíl je vždy stejný, pohlavní akt. A tak pracuji na dosažení tohoto cíle, když v tom. 
 

V tom se otevřou dveře ordinace a Alena prochází naší sesternou, asi na WC. Znovu pracuji 
na věci, jsem před průnikem. Znovu se otvírají dveře a to samé se opakuje a opakuje se to 
asi pětkrát. Borec znechuceně odchází, svého nedosáhnul. Ptám se co se děje, co to má 
znamenat. Alena je v ordinaci. Já ti to povím, ale nesmíš se na mě zlobit, já za to nemůžu. 
Víš ona by se chtěla milovat se mnou. Na intru jsme byly kamarádky. Padám obrazně na 
prdel. A co já, co bude se mnou? Mám odejít? Pokud nechceš nemusíš. Pokud počkáš, 
dostaneš co chceš. No to si teda počkám, to ještě ve sbírce nemám. Jdeme do ordinace za 
Alenou. Vyskakuje, Ilzina ji objímá, holky se líbají. Ilzina si pomalu lehá na lehátko a hlava 

Aleny končí v jejím klíně. Chvíli koukám a netrvá to tak dlouho, Ilzina začíná naříkat, no 
jasné příznaky vyvrcholení. I Alena naříká, jestli má ruku v rozkroku, to nevidím, vidím její 
záda a zátylek. První vlna jim přechází... 
 

A co ty Zdeno, chceš mě teď? Chci a jak! Alena se uklízí stranou, jestli dál masturbuje 
nevím. Milujeme se jako o život, byl to děsný rajc. Můžeš! Ukládám své potencionální 
potomky pěkně do hloubky. Alenko chceš se seznámit s mými dětmi? Nechtěla, chlapi jí 
byli asi z duše protivní. Končíme, bylo dlouho, vlak jede o půl druhé. Jak bylo dál s Alenou 
nevím, ale sesternu jsme užívali ještě nejméně půl roku a ještě dostkrát jsme se milovali a 
byli jsme u toho sami. Ale všechno má svůj konec. Proč?      

              

Ilza s rodiči dostala v té době vzácnost, povolení vystěhovat se do NSR. Pak jsme se už 
nikdy neviděli, ale byly kanály od jiných vystěhovalců, jimiž o ní přicházely zprávy. 
Vystěhování byla totiž odměna za podepsání spolupráce s rozvědkou ČSR. Nastoupila jako 
zdravotní sestra na zaoceánskou výletní loď. Po cca. třech letech ji vychytala Spolková 
kontrašpionáž, za špionáž pro ČSR. Mámila chytrosti z bohatých pasažérů. Dostala šest let, 
odseděla čtyři a pak už nevím, kanály se přerušily. Stále na ni a zážitky s ní vzpomínám. 
Dobrá holka byla Ilzina. Milovat se jí dělalo radost.To se totiž nedá zapomenout. Lásko 
moje, myslím na Tě, když jedu kolem Vašeho baráku. Ty pětky stále cítím v rukou... 
 

Ale setkání třetího druhu, tedy s homosexuálkou, jsem zažil poprvé a od té doby už ne. V té 
době byla homosexuálka, opravdu jako tvor z jiné planety a setkání s ní, bylo opravdu 
setkáním s třetím druhem bytosti. 
 

Z mých zážitků.  Holek Zdeněk. 
 

 

 



 


