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„Hovořím se slečnou Lucií Frankovou?“, ozval se povědomý hlas.
„Ano“, odpověděla trochu nejistě a zapátrala v paměti Lucie.
„Dobrý den slečno, pan Gregor se rozhodl vás přijmout. Hodilo by se vám to zítra
v devět hodin ráno?“ zeptala se jeho osobní asistentka. „Dobrý bože, snad dobře
slyším“ zaúpěla si pro sebe vyvedená z míry.
„A ano“ doslova zakoktala a odkašlala si. „Ano“ řekla znovu a její hlas již zněl
srozumitelně a mnohem přesvědčeně.
„Dobře slečno, domluveno, přeju vám hezký den“, ozvalo se v telefonu. Lucie ještě
dlouho omámeně zírala před sebe a neustále se ujišťovala, že se jí to nezdálo. „Páni,
no to mě poser“ vykřikla. Stále nemohla uvěřit tomu, že se nechal přemluvit.
Richard Gregor byl realitním magnátem. Jakmile se jednalo o jeho společnost, byl
hotovým šílencem. Každý den ráno vstával hodně brzy, pravidelně cvičil, pak pročetl
noviny, kontroloval situaci na trhu a vyřídil spoustu telefonátů. V osm hodin již seděl
za svým pracovním stolem čilý a připravený zvládnout všechno, co den přinese.
Vedení realitního impéria bylo náročné na čas i mozek. Neustále se objevovaly nové
problémy, věci, jež bylo třeba okamžitě vyřešit. I když by nemusel všechno vyřizovat
osobně, ale přesto měl rád všechno pod kontrolou. Taky považoval za nezbytné být
dosažitelný dvacet čtyři hodin denně. Zvlášť teď, kdy vrcholí první etapa jeho nového
projektu, spočívajícího s jednáním se starostou města Brna. Zpočátku to nevypadalo
dobře, ale on to zvládal a věřil, že to nakonec vyřeší.
Lucie se probudila časně ráno a protáhla se. Dnes je pro ni velmi významný den.
Konečně se setká s panem Nedostupným Richardem Gregorem, aby mohla s ním
učinit rozhovor. Musela se usmát, když si zpětně představila, co jí to dalo úsilí, aby
se k němu dostala. Sama už tomu nevěřila a ono to nakonec vyšlo. Brala to od svých
kolegů jako velkou výzvu, když se jí snažili k tomu přesvědčit, aby to zkusila. Taky
věděla, že oni sami nebyli úspěšní.
Vstala s velkým elánem, vykročila pravou nohou a zamířila rovnou do sprchy.
Dokonale osvěžená se na sebe podívala do zrcadla a promluvila sama k sobě. Jo,
jsem dobrá, jenom to nesmím pokazit. Uvařila si svou denní dávku kávy, na jídlo
neměla ani pomyšlení. Připravila si nové baterky do diktafonu a v rychlosti si přelétla
připravené poznámky. Začínala tak trochu propadat panice, což ji značně
znepokojilo. Vždyť už má všechno na dosah ruky. Ve spodním prádle se postavila
před svůj šatník a přemýšlela, co si vezme na sebe. Nejraději by zvolila neformální
svoje oblíbené džíny a volnou halenu, avšak musela volit jinak. Nakonec si oblékla
černé kalhoty a blůzu lososové barvy, která ji krásně obepínala horní část těla. Mírně
si nanesla řasenku a zdravíčko na tváře a trochu leskem zvýraznila své rty. Tak, to
by myslím stačilo, pomyslela si. Přehodila si přes ruku sáčko, popadla kabelku, klíče
od bytu a vyrazila z domova. Vyšla ven na ulici do slibně vypadajícího jarního dne.
Seběhla Francouzskou ulicí na Náměstí Míru a rovnou do metra. Za pár minut se
ocitla na Václavském náměstí před budovou Realitní společnosti, ve které se
nacházel střed jejího zájmu, sám pan Richard Gregor.
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Stál u okna a znuděně pohlížel ven. I přes jasně zářivou oblohu pociťoval uvnitř
prázdnotu. Každý den byl naprosto stejný jako ten předešlý. Potřebuje pořádné
rozptýlení, aby vypustil páru. Usmál se pro sebe, protože věděl, co udělá. Je to jediný
způsob, jak se zbavit narůstající deprese. Dovnitř místnosti nakoukla jeho asistentka,
aby mu připomenula, že v recepci čeká ta novinářka. „Jo“, štěkl. „Ještě musím něco
rychle zařídit. Zatím se jí ujměte, děkuji“. Uvědomil si, že to řekl poněkud tvrdě a
připadal si jako nevychovaný klacek. Ale zrovna teď mu všichni můžou. Bude muset
přetrpět ten rozhovor s tou neodbytnou slečnou, nebo kdo to vlastně bude. Zadíval
se do svého diáře, aby si připomenul, jak se vlastně jmenuje. Lucie Franková,
třiadvacet let, čerstvá absolventka Fakulty sociálních věd, obor žurnalistiky.
Vystudovala s červeným diplomem a nyní je zaměstnána v redakci, o které nikdy
snad ani neslyšel. To je vše, co měl poznamenáno. Proč jenom na to kývnul. Nikdy
žádné rozhovory neposkytoval. Nesnášel stupidní otázky od ještě stupidnějších
špatně připravených novinářů. Na druhou stranu byl na ni zvědavý, protože se
nenechala zahnat do kouta. „No, uvidíme, co to bude zač, ta slečna Franková“.
Musel se usmát, když si představoval bezvýraznou myš, dychtivou konečně něco
napsat. Kde to vůbec působí. Časopis Kariéra. Bože, už ten název je ubohost sama.
Četl to vůbec někdy? Zřejmě ne, tedy určitě ne.
Lucie prošla vstupními dveřmi a zamířila rovnou k recepci. Cestou se stačila
rozhlédnout po okázalé hale. Usmála se na mladou dívku a pozdravila. „Dobrý den,
mám domluvenou schůzku s panem Gregorem“. Dívka se na ni pozorně podívala a
zdvořile řekla. „Ano, okamžik, ohlásím vás“, vzápětí zvedla telefon a krátce tlumeně
s někým hovořila. Potom ji nasměrovala k výtahu. „Vyjedete do pátého patra, kde na
vás bude čekat asistentka pana ředitele“. Stačila poděkovat a vyjela vzhůru do
nejvyššího patra. Vystoupila z výtahu a rozhlédla se v prostorné hale s koženými
křesly a stolečkem, kde na ni už čekala usměvavá paní. Přivítala se s ní velmi mile a
odváděla ji do své kanceláře. Podaly si ruce a ona se představila jako Marie
Prokopová, osobní asistentka pana Gregora. „My se tak trochu známe přes telefon,
slečno, vzpomínáte si?“, usmívala se. „Ach ano, byla jsem zřejmě hodně otravná,
že?“, omlouvala se rozpačitě. „Prosím, posaďte se na chvíli. Pan Gregor o vás ví, ale
má ještě důležitý hovor. Za chvíli vás přijme“.
Po nějaké době se otevřely dveře a vstoupil velmi atraktivní muž. Měl na sobě šedý,
dobře padnoucí oblek, zřejmě z té nejkvalitnější vlny. Vypadal naprosto dokonale.
Zamířil rovnou ke stolu asistentky a tiše s ní promlouval. Vůbec nebyl takový, jak
čekala. Představovala si ho jako postaršího pána. Asi proto, že byl tak úspěšný a
také, že ho vlastně nikdy neviděla. Byl podstatně mladší, štíhlý, poměrně vysoký,
husté tmavé vlasy a měl dokonale vypracovanou postavu. Prostě úžasně sexy.
Upoutal ji jeho zvučný hlas, i když zněl poněkud tiše. Jeho oči, jejichž barvu zatím
nedokázala určit, zvýrazňovalo pravidelně vyklenuté obočí. Sama byla překvapená,
že během pár vteřin, než se otočil zády k ní, stačila postřehnout jeho dokonalý
vzhled. Když domluvil, mírně se natočil na stranu, a v tom zavadil pohledem na ni.
Jeho oči sice setrvačně kroužily kolem, ale pomalu se vracely směrem k ní. Lucie
strnule sledovala, jak jeho zrak (ano, měl hnědé oči) putuje po jejím obličeji.
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Nejprve se jí zahleděl do očí, aby viděl jejich nádhernou tmavě zelenou barvu, která
zářila z pod jejich hustých dlouhých řas. Spatřila v jeho pohledu něco jako
překvapení. Potom se jeho oči přesunuly k jejím dlouhým měděným vlasům
s prameny zlatavých odstínů. Měla ohon sepnutý na šíji sponou, dosti nedbale
ležérní účes.
„Nebuď tak vyděšená“, přikazovala si. Kancelář byla sice klimatizována, ale ona
cítila, jak jí horkost stoupala do tváře. Uvědomovala si intenzivně každý nerv v těle.
Připadala si jako na pitevním stole, nad ní stojí on a chystá se ji zkoumat jako
nějakého živočicha. Přesunul pohled na její plná ústa. Málem se jí podlomila kolena.
Co to s ní je? Je tady pracovně, připomínala si. Několik dnů se snažila nasbírat
informace o něm a pečlivě se připravovala na tento okamžik. Teď tady stojí pár metrů
od něj, polévá ji horkost a poprvé v životě hledá ta správná slova. Kam se podělo její
sebevědomí, její vytrvalost, díky níž je tady, aby dostala, co chtěla. Nyní ji
převálcovala přítomnost tohoto muže a jeho blízkost vnímala skoro jako přítomnost
samce. Ve vzduchu ucítila přímo náznak živočišné sexuality. Proč měla pocit, že pro
něj neznamená nic jiného, než sexuální objekt. Musí udělat pouze jedno, zastavit ho,
aby přestal myslet na to, na co právě myslí.
S odhodláním znovu nabýt ztracenou rovnováhu, zvedla bojovně bradu a vyzývavě
na něj pohlédla. S klidem profesionála se mu představí a oznámí, proč tady je.
Usmála se a doufala, že to nevypadá koketně a lacině. Navzdory svým roztřeseným
nohám se jí podařilo dojít až k němu.
„Dobrý den, jmenuji se Lucie Franková“ a podala mu ruku.
„Těší mě, slečno, jsem Richard Gregor, jste očekávána“. Jeho stisk byl pevný. Mírně
se uklonil, stále se díval do jejich očí a její ruku držel ve své déle než obvykle.
„Prosím“, ustoupil stranou a vyzval ji do své kanceláře. „Posaďte se, mohu vám něco
nabídnout?“.
„Ano, trochu vody, děkuji“ a usadila se. Podával jí sklenici vody a pro sebe si vzal
hrnek, zřejmě s nedopitou kávou a posadil se naproti. Choval se nenuceně a
sebejistě. Jeho oči opět podnikly pozvolný, avšak důkladný průzkum. Špatně skrýval
svoje pobavení nad její nervozitou. A už vůbec se nesnažil zastřít, že ji nyní posuzuje
především jako někoho úplně jiného, než novinářku, která za ním přišla pracovně.
Jakoby byla středem jeho sexuálního zájmu. No, nehodlal jí to ani v nejmenším
usnadnit.
„Pane Gregore, jsem velice poctěna, že jste se rozhodl mi poskytnout trochu vašeho
drahocenného času a jste ochoten mi zodpovědět pár otázek“. „Rád to pro vás
udělám, slečno Franková. Původně jsem to neměl vůbec v úmyslu, jak jistě víte.
Nerad se pohybuji v mediálním světě. Ale když mi moje asistentka prozradila, jak jste
byla vytrvalá a nedala se ničím odradit, nakonec jsem souhlasil. Víte, obdivuji lidi, co
si jdou za svým cílem a jen tak se nenechají odbýt. Když se tak na vás dívám, jsem
stále více přesvědčen, že jsem udělal správně“.
„Teď mi to vyznělo jako kompliment, přesto vám děkuji, pane Gregore“. V tom na
jeho stole zazvonil telefon. Omluvil se, přešel na druhou stranu místnosti a zvedl
sluchátko. „Ano, paní Marie, přepojte mi to“. Podíval se směrem k Lucii a řekl. „Je to
důležité, omluvte mě“. Zatímco hovořil, rozhlédla se kolem sebe.
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Jeho kancelář se jí zdála poněkud skromně zařízená, ale velice osobitá. Vzhledem
k jeho bohatství očekávala spíše více přepychu. Ale přece ji zaujala jedna stěna plná
zarámovaných fotografií zachycujících okamžiky každodenního života lidí, které jsou
vidět kolem nás. Byla tak zaujatá, že nepostřehla, že se již opět usadil naproti. Všiml
si jejího nadšeného výrazu a chvíli ji nerušeně pozoroval.
„Líbí se vám?“ Vzpamatovala se ze svých myšlenek a naprosto s úžasem
odpověděla. „Jsou prostě jedinečné. Tak nějak mi to k vám nesedí, nevím proč. Víte,
není nic krásnějšího, jako jsou tyto černobílé snímky, zachycující okamžiky běžných
nahodilých pohledů v daném okamžiku“. „Slečno, lépe bych to nevyjádřil“ a uznale se
na ni usmál.
„Pane Gregore, ráda bych pokračovala v našem rozhovoru. Připravila jsem si pár
otázek, když dovolíte“. „Samozřejmě, proto jste přece tady nebo ne?“, pronesl
pobaveně. Opět ji vyvedl z míry. Její těžce obnovený klid a rozvaha utržily zase
novou ránu. „Sakra chlape, ty mi tedy dáváš zabrat“, pomyslela si. Nicméně se
vzchopila a pokračovala.
„Nepoložím vám otřepanou otázku, jak to děláte, že jste tak úspěšný, neboť si na ni
dokážu odpovědět sama. Vidím před sebou člověka, který dokáže jednat velmi
promyšleně, aby uspěl jako obchodník, spoluhráč a taky protivník. V tom je velmi
zjednodušeně řečeno tajemství úspěchu ve světě obchodu“. Dostala ho, byla nejen
krásná, ale taky chytrá, pomyslel si.
„Přesto musím znovu konstatovat, že jste velice úspěšný muž. Vlastníte jednu
z největších realitních společností ve městě, nevyjímaje dalších vašich poboček na
různých místech republiky. Chtěla bych vědět, co je na vaší práci tak zajímavého, co
vás žene kupředu. Přece se jedná hlavně o nákup a následný prodej realit. Určitě to
nejsou jenom zisky. Myslím si vzhledem k vaší osobě, že je v tom něco víc. Povězte
mi to“.
„Jste vnímavá a bystrá, slečno Franková. Zvědavá a dychtivá poznat smysl mojí
práce a úspěchu. Podrobný návod nečekejte, je to pouze osobní, ale to jistě víte“.
Pohodlně se usadil, usmál se na ni a začal. „Rád poznávám nové objekty. Pokud mě
zaujmou, koupím je a snažím se je zdokonalit podle představ našich klientů. Pozorně
naslouchám jejich potřebám, co vlastně chtějí, co se jim líbí a jak jim v tom mohu
pomoci. Víte, každý dům je jiný, má svou minulost a vypráví svůj příběh. Líbí se mi,
když ho nechám zrenovovat. Je to tvůrčí práce a tu já mám hrozně rád“.
„Páni, tak vyčerpávající odpověď jsem nečekala, úplně jste mě ohromil“. „To jsem
rád, slečno, že jsem vás zaujal“. Zase mluvil dvojsmyslně. „Jenom zachovej klid a
zdravý rozum“, napomínala v duchu sama sebe.
„Mám za to, že jste právník a počínáte si velice tvrdě v dosažení svých cílů. Na
druhou stranu ale zjišťuji, že jste tvůrčí typ. Musíte se vyznat v historii, umět vybrat
s citem potřebnou renovaci. Proto je mi jasné, že musíte mít mimo jiné, spoustu
znalostí v oboru jako je stavebnictví, restaurování a architektura. To tedy opravdu
není málo“.
„Správně. Spolupracuji s jistou dobře zavedenou stavební firmou. Co se týče
restaurování a architektury, mám skvělé poradce, svoji sestru a jejího muže, oba jsou
úspěšní architekti“.
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„Přesto všechno je to stále především obchod, nákup, prodej a zisk“. „Samozřejmě,
co jste čekala v obchodním světě“. Zdálo se jí, že jeho pohled byl nyní daleko tvrdší,
nežli ten předtím, když se jí snažil vyjádřit svoje nadšení o zdokonalování starých
domů.
„Slyšela jsem, že chystáte větší projekt, který bude prospěšný v sociální sféře.
Můžete mi něco o tom prozradit?“
„Ano, to je pravda, ale zatím se k tomu nebudu vyjadřovat. Stále je to ještě pouze
myšlenka. I když jste mi velmi sympatická, nehodlám vám všechno prozradit“.
„Pane Gregore, osobní otázka, jste zadaný?“ Pozvedl překvapením obočí a
s úžasem se na ni zahleděl. „Tak tohle opravdu nesouvisí s mým podnikáním. Je
nějaká hlubší souvislost mezi mým stavem a mou profesí?“, zeptal se. „Promiňte,
špatně jsem formulovala otázku. Vzhledem k tomu, co jsem zjišťovala o vaší osobě,
jsem chtěla říct…“, blekotala. Přerušil ji rázným způsobem, naklonil se blíže a řekl.
„Jste opravdu doslova zvídavá, ale já vám přece jenom odpovím. Nejsem zadaný,
jste ráda, Lucie?“ Jeho hlas zazněl chraplavě s náznakem živočišné sexuality.
Začervenala se a zůstala na něj chvíli jenom zírat. „Proč si to myslíte, že bych měla
být ráda“, doslova drmolila. „Protože to tak cítím, prostě to vím, i když vy sama ještě
o tom nevíte. Musím přiznat, že jste mě taky velmi zaujala, Lucie“. Zase ji dostal.
Opět musela nabrat rozvahu, aby mohla pokračovat.
„Pane Gregore, co jiného rád děláte, než tvrdě pracujete“. Zamyslel se a pro sebe si
odpověděl, taky rád tvrdě šukám, slečno, ale to vám říkat nebudu. Opřel se a
pronesl. „Hodně věcí, slečno Franková. Věřte, všechno dělám rád a se zaujetím“.
„To vám ráda věřím. To opravdu nelze přehlédnout“. Opět pozvedl údivem obočí a
tiše se pousmál. „Chtěla bych znát vaše zájmy, záliby. Co rád děláte ve svém volném
čase“. Jakmile to dořekla, ihned si uvědomila, že si pořádně naběhla. Poposedla a
složila si své ruce do klína.
„Opravdu je chcete znát všechny, Lucie? Nyní mám pocit, když se na vás dívám, že
objevuji další nový zájem. Ale o tom vám povím později. Někde jinde a někdy jindy“.
„Cože? Teď jsem vám zcela neporozuměla“. Rozesmál se. „Bavíte mě, rád jsem vás
dostal tam, kam jsem chtěl“.
„Pane Gregore, asi jste zapomněl, že jsem tady především, abychom si povídali o
vaší podnikatelské činnosti“. „Mýlíte se, ani na okamžik jsem na to nezapomněl. Tak
tedy dobře, moje záliby. Zajímá mě historie a umění. Co se týče mých sportovních
aktivit, lyžuji nebo si zahraju tenis, pravidelně cvičím. Taky mám rád přírodu,
s oblibou se procházím ztichlým lesem, dobře se mi tak přemýšlí. Ale především rád
cestuju a objevuju nové věci. Stačí?“ „Naprosto“, odpověděla. „Cestování je krásný,
avšak velmi nákladný koníček. Ale to ve vašem případě nehraje vůbec žádnou roli.
Vy si pouze musíte vyšetřit čas“.
„Ano, to je pravda. Jsem poměrně bohatý muž, proto si mohu dopřát jakoukoli cestu.
Co se týče mého času, na krásné a zajímavé věci včetně zajímavých osob si vždy
umím najít čas. V opačném případě by to byl neodpustitelný hřích, nemyslíte?“.
Dlouze se zadíval do jejich zelených očí. „Samozřejmě pane, jak jinak, to je zcela
nemožné nevidět“ a oplatila mu jeho přímý pohled.
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„Myslím, že jsem získala všechno, co jsem potřebovala vědět“. Všimla si opět jeho
pobaveného pohledu. „Je čas se rozloučit. Ještě jednou vám děkuji za váš
drahocenný čas, který jste věnoval mé maličkosti. Pane Gregore, bylo mi ctí a
potěšením s vámi hovořit“. Vstala, podala mu ruku.
„Rádo se stalo, slečno Franková. Budu se těšit na další setkání. Jste neobvykle
krásná, vnímavá a chytrá dívka. Rád jsem vás poznal“.
„Pane Gregore, myslím si, že neplánuju v budoucnu další rozhovor s vámi“.
„To si jenom myslíte, vyprovodím vás, slečno Franková“. „To opravdu nemusíte.
Půjdu sama, cestu znám“. „O tom nepochybuju, ale přesto to udělám“. Zakroutila
hlavou. „Jak je libo. Je zřejmé, že není radno vám odporovat. V tom jste opravdu
dobrý“. „To já přece vím“, zářivě se na ni usmál.
„Ještě něco, pane Gregore, z našeho rozhovoru musím závěrem vyvodit jisté
poznání. Jste opravdu skvělý obchodník, tvrdě si jdete za svým cílem. Vy byste lehce
a s přehledem dokázal prodat sníh Eskymákům nebo písek na Saharu“. S úžasem
na ni chvíli zůstal zírat, potom zaklonil hlavu a hlasitě se rozesmál. „Bod pro vás,
slečno Franková, opravdu jste správně pochopila smysl mého úspěchu“. Chytil ji za
ruku a odváděl k výtahu. Když nastoupila, věnoval jí ještě vřelý úsměv a řekl
zastřeným hlasem. „Brzy se uvidíme, Lucie“.
2.
Lucie opustila budovu. Venku se nadechla a řekla si pro sebe. „Co to jako sakra mělo
znamenat. My se brzy uvidíme. Co si o sobě myslí. Proč by se s ním měla ještě vidět.
To se nestane. Zřejmě dokáže všechno pan Dokonalý, ale tohle se mu nepovede“.
Zrovna v tuto chvíli vůbec netušila, jak se hrozně mýlila. Rozhodla se, že si utřídí
myšlenky. Projde se a zamíří rovnou k sobě domů a tam si v klidu zpracuje všechny
poznatky, aby mohla připravit článek. Ještě musí svoje rozhodnutí oznámit svému
šéfovi. Vytáhla svůj mobilní telefon a zavolala do redakce. Dlouho se procházela,
prohlížela si výlohy luxusních obchodů, ale vůbec nic nevnímala. Její myšlenky se
stále ubíraly jedním směrem, k Richardu Gregorovi. Najednou zjistila, že prošla až na
konec Václavského náměstí. Uvědomila si, že ještě dnes vůbec nic nejedla a dostala
pořádný hlad. Zamířila do nedaleké restaurace, aby si dala něco k snědku.
Richard s úsměvem na rtech se pomalu vracel zpět do své kanceláře. Posadil se za
svůj stůl, podepřel si dlaněmi hlavu a usilovně přemýšlel, spíš se zasnil. Stále ji viděl
před očima. Vůbec netušil, co takový rozhovor s ním udělá. Lépe řečeno, co ona
udělala s ním. Co se to s ním sakra děje, byl úplně v koncích. Zkrátka ho dostala, lítal
v tom až po uši. Musí se zmátořit. Má před sebou ještě náročný pracovní den. Ale
především musí o ní zjistit úplně všechno a dokonce ví, jak to zařídí. Začal pomalu
spřádat plány, jak by se mohla situace dále vyvíjet. Musí si za každou cenu získat její
přízeň.
Lucie dorazila domů, převlékla se a udělala si kávu. Sedla si s nohama pod sebou do
křesla a zamyslela se, spíše zírala do prázdna. Ještě stále se nemohla vzpamatovat
a neustále dokola si přehrávala dnešní dopoledne. „Sakra, proč na něho stále
myslím“, Viděla ho stále před sebou. Jeho oči, jeho ústa, jeho dokonalou postavu.
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V uších ji zněl jeho zvučný hlas, Dokonce si vzpomínala na jeho dokonalé ruce. Cítila
ten krásný hřejivý pocit, když ji vzal za ruku.
Přemohla se a začala zpracovávat svoje poznámky. Najednou si s hrůzou uvědomila,
že zapomněla nastavit během rozhovoru nahrávání. „Ježíši, já jsem ale blbá, pěkně
jsem to zvorala“. Její podvědomí jí ale říkalo, že si dobře pamatuje slovo od slova.
Pustila se naplno do práce a za pár hodin byl článek na světě. Vše si pečlivě uložila
v počítači a stáhla na flešku. Spokojeně se usmála a pochválila sama sebe.
Rozhodla se, že něco uvaří k večeři, než dorazí její kamarádka a spolubydlící Eva
domů.
„Ahoj Lucko, tak jak to dnes šlo?“, ptala se. Nepřítomně na ni koukla, „co jako?“.
„No přece, ten tvůj vysněný rozhovor, zapomněla jsi?“.
„Jo, celkem dobře, článek jsem už zpracovala“.
„Počkej, to je všechno, co mi k tomu povíš?“
„A co chceš slyšet?“
„Lucko, ty jsi úplně mimo, stalo se snad něco?“
„Evo, vše probíhalo skvěle, dokonce nad moje očekávání. Ale úplně mě to rozhodilo“,
přiznávala Lucie. Eva byla neodbytná, když ji vyslýchala.
„Co přesně, ten rozhovor, nebo ten kdo ti ho poskytl. Povídej, jsem jedno velké
ucho“. Eva ji chvíli důkladně pozorovala a vyčkávala. Na rozdíl od ní moc dobře
věděla, jak on vypadal. Záměrně jí to neřekla, aby nebyla zbytečně nervózní. Věděla,
že skoro s každou to pěkně zacloumalo, nevyjímaje jí samotné. Když ho jednou
spatřila ve společnosti svého přítele Honzy, doslova ji ohromil jeho vzhled. Tenkrát jí
ho ukázal Honza a říkal, že je bratrem jeho kamaráda Pavla, majitele jednoho klubu.
Musela uznat, že je to opravdu krásný chlap, měl v sobě nezapomenutelné charisma.
Vzpomínala si, že z jeho pohledu ji něco znepokojovalo, šel z něj obrovský respekt,
dokonce i strach. Ano, teď našla to správné slovo – dominantní.
„Hej Lucko, jsem tady. Prober se a povídej, pomůže ti to“. Přiměla se a konečně se
rozpovídala. Popsala celý průběh včetně svých pocitů.
„Víš, Evo, stále ho vidím před očima, úplně mě dostal. Měla jsem pocit, že mě má
přečtenou více, než já sama sebe. Ta jeho jistota, že se brzy setkáme, to mě děsí“.
„Hm, myslím si, že nebude trvat dlouho, kdy tě sám vyhledá“. „Jak to myslíš?“,
zmateně zírala na Evu.
„Tak jak to říkám. Je to jednoduché. Žhavá jiskra, která mezi vámi oběma proletěla,
jen tak nezhasne. Něco ti poradím. Přijmi věci tak, jak budou následovat a nepitvej
to. Užij si dobrodružství s fantastickým mužským. Vždyť už je načase a tady se ti to
přímo nabízí. Neboj se toho. Možná ti zlomí srdce, ale co když zlomíš ty to jeho“.
„Evo, co to říkáš. Nechápu jako někdo, jako je on, se může zajímat o obyčejnou
holku, jako jsem já“. „Lucko, vůbec nejsi obyčejná holka, nepodceňuj se. Moc dobře
vím, jak ostatní chlapi reagují, když se na tebe podívají. Jsi krásná dívka a každý se
rád za tebou ohlédne. Už si na to konečně zvykni. A proč by zrovna on neměl stejný
pocit?“ „Evo, nepřeháněj, žádné příště nebude, Protože kdyby bylo, budu příliš slabá,
abych mu dokázala odolat. A to je přesně to, co mě děsí“. „No, uvidíme“, poplácala
Eva svou kamarádku.
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3.
Druhý den ráno dorazila do redakce a předala svou práci Viktorovi. Pozorně si
všechno pročetl a podíval se na ni s uznáním. „Skvělá práce. Vůbec není potřeba
něco revidovat a může to jít rovnou do tisku“. Viktor před obědem svolal svoje lidi
v týmu na malou poradu. Otevřel šampaňské a všem rozlil do skleniček.
Pozvedl tu svou a pravil. „Připijme všichni na úspěch naší Lucie. Předvedla opravdu
bravurně svou práci a dokázala to“. Všichni ho následovali a blahopřáli jí k úspěchu.
Potom se rozešli ke své práci. Viktor se spokojeně posadil a pomyslel si, že dobře
udělal, když ji přijímal do svého týmu. Byla opravdu nadaná, ale hlavně krásná. Již
dlouho si pohrával s myšlenkou, jak ji dostat do postele. Chlípně se usmál a slíbil si,
že dříve či později bude jeho. Snažil se sice dlouho, ale on to dokáže, musí ji mít za
každou cenu.
Přesně týden poté si všichni pročítali dlouho očekávaný rozhovor, ve kterém Lucie
rozmlouvala s veleúspěšným podnikatelem. Opravdu se jí povedl, jak ji všichni
ujišťovali. Později odpoledne zazvonil Lucii telefon. Zvedla sluchátko a představila
se. „Dobrý den, Lucie Franková, redakce časopisu Kariéra, co pro vás mohu udělat?“
„Dobrý den, slečno Franková, moc hezky jste se představila. Vím přesně, co byste
mohla pro mě udělat, ale teď to asi nepůjde“.
Lucie strnula a na chvíli se nezmohla na slovo. Na druhé straně se ozvalo.
„Halo, slyšíme se?“
„Ano, slyším, vás, pane Gregore“.
„Uf, málem jsem se bál, že jsem vás ztratil. Zrovna jsem četl ten váš článek. To byl
ale fofr, nečekal jsem, že tak brzy vyjde. Musím uznat, že se mi opravdu líbil“.
„Děkuji vám, snažila jsem se. Je to pouze váš úspěch, o mně se tam nepíše“.
„Proč ta skromnost, mýlíte se. O moje úspěchy vůbec nejde, ty byly i před vydáním
tohoto článku. Chci říct, líbil se mi váš styl psaní, jste opravdu nadaná. Ale nechci
hovořit pouze o vaší práci. Rád bych vás pozval dnes na večeři a taky vás opět viděl.
A už vůbec se tentokrát nechci bavit o práci. Vyzvednu vás v osm hodin večer před
vaším domem, platí?“
„Jak víte, kde já bydlím?“, vyhrkla ze sebe. Tiše se zasmál. „Já vím všechno. Pokud
je něco středem mého zájmu, což jste právě vy mojí prioritou, Lucie, nic mě
nezastaví, abych si opatřil ty správné informace, vzpomínáte?“ „Ježíši, pomoz mi,
tohle snad nezvládnu“, pomyslela si.
„Pane Gregore, děkuji za váš zájem a pozvání, ale dnes se mi to nehodí, už mám
jiné plány. A už vůbec nevím, zda by se mi to hodilo někdy jindy“.
„Zklamala jste mě, ale nevadí. Jsem vytrvalý a počkám tak dlouho, jak to jenom bude
nutné. Zatím se mějte a brzy na viděnou“ a zavěsil. Dlouho držela již němé sluchátko
u ucha a zírala do prázdna. Po nějaké době se opět vzpamatovala (už po kolikáté, co
ho poznala) a pokračovala ve své práci.
Před koncem pracovní doby se zastavil Viktor. „Lucko, jdeme společně na pivo,
přidáš se k nám?“
„No, víš já nevím“. Vzpomněla si na to, že odmítla večeři s Richardem (dokonce už
ho nazývá pouze jménem). Sama nevěděla, proč ho vlastně odmítla.
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Podívala se na Viktora, který čekal na její odpověď. „Ale ano, půjdu s vámi a pivo si
s chutí dám“. Ten se spokojeně usmál a odešel.
Zanedlouho se všichni usadili v útulné hospůdce, která se nacházela nedaleko od
redakce. Pivo bylo dobře vychlazené a zábava taky nezaostávala. Avšak Lucie se
často ubírala v myšlenkách k němu, Richardovi. Také si poprvé všimla Viktora, který
k ní vysílal významné pohledy a občas měl nejapné narážky. To se jí ani trochu
nelíbilo. Kolem deváté hodiny se jejich parta začínala pomalu rozcházet.
Jako poslední odcházeli Lucie s Viktorem. Nabídl se, že ji doprovodí domů, což ve
vší slušnosti odmítla. Kráčeli spolu k metru s tím, že se rozejdou každý svým
směrem. Najednou ji popadl, na její vkus dost surově a snažil se ji políbit. Byla jeho
činem tak překvapená, že to málem udělal. Vytrhla se mu a uhodila ho.
„Už to nikdy nedělej, Viktore, rozumíš“ sykla na něho. „Co ti je, nehraj si přede mnou
na netýkavku“, zařval na ni. Už ho vůbec nevnímala a seběhla do metra. Byla tak
zaskočená jeho chováním a hrozně zuřila.
Další den v pátek dorazila do práce se smíšenými pocity ze včerejšího večera.
Viktora brala jako kolegu. Ani ve snu by ji nenapadlo si s ním něco začínat. Vůbec ji
jako mužský nepřitahoval, spíše naopak. Škoda, že to tak pokazil. Musí být neustále
ve střehu. Doufala, že Viktor její rázné odmítnutí pochopil a všechno bude jako dříve.
Sotva si utřídila myšlenky, Viktor vpadl do její kanceláře. Vůbec se neobtěžoval
pozdravit, natož zaklepat. „Lucie, mám pro tebe zajímavou práci pro super článek“.
„Co to je“, zeptala se, aniž by se na něho podívala. „Jedná se o jeden starý dům na
nábřeží, který někdo koupil a hodlá vystěhovat všechny nájemníky na ulici. Zamýšlí
tento objekt přeměnit na luxusní rezidenci pro zájmy těch nejbohatších“. Vzhlédla a
prohodila. „Zní to zajímavě. Ale proč mi to říkáš?“ „Protože to bude práce pro tebe“.
„Víš, že dělám na něčem jiném“. „Tak toho necháš. Vzhledem, že právě ty jsi
nedávnou rozmlouvala s panem mocným a bohatým, proto ti to nabízím“. Doslova
zvedl její zájem. „To chceš říct, že kupcem je sám pan Gregor?“ „Přesně tak“. Lucie
se zamyslela, když konečně řekla. „To se mi nezdá, nějak mi to k němu nesedí.
Vzpomínám si, že jsem ho vylíčila jako úspěšného podnikatele, ale taky člověka se
smyslem pro čest a spravedlnost. No, zdá se, že jsem se v něm mýlila. Dobře, jdu do
toho. Mimo jiné, odkud máme tyhle informace?“ „Tak to je zatím předčasné, více ti
neřeknu. Ale věř mi, že ze spolehlivého zdroje, nebojím se říct, že přímo z jeho
firmy“. „Cože?“, zděsila se.
Viktor odešel k sobě a ihned zavolal přímo zdroji, půvabné realitní agentce Alici, se
kterou se v poslední době scházel. „Chytla se“, oznámil. Potom se opřel ve své židli a
spokojeně se usmíval. „Počkej Lucie, ještě se budeš divit a sama přilezeš
s prosíkem. Teď dostaneš pěkně přes prsty. Musíš si uvědomit, že svému šéfovi
nesmíš odporovat“. Alice u Gregora pracovala delší dobu, dalo by se říct, téměř od
samého počátku. Byla ve své práci velmi dobrá a všichni si ji považovali. Celou dobu
se snažila o Richardovu přízeň, avšak marně. Nějak se k ní doneslo, že slečna
Franková udělala na pana ředitele obrovský dojem. Začínalo jí postupně docházet,
že pro ni je již definitivně nedostupný. Rozhodila sítě, aby zjistila, kdo je ta úžasná
slečna. Jejím šéfem byl jí dobře známý Viktor, což byla pro ni hračka.
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Musela se s ním vyspat, což by jindy neudělala, neboť ten člověk ji vůbec
nepřitahoval, ale svůj účel to dokonale splnilo.
Teď trochu pana ředitele znemožní, ale hlavně zmíněnou slečnu. K úplnému jejímu
uspokojení zbývá pouze jedno, aby se Richard dozvěděl, co jeho úžasná slečna
chystá. Byla velmi rafinovaná a věděla, jak to zmákne.
Lucie se ještě nestačila pořádně vzpamatovat z toho, co se dozvěděla. Přemýšlela,
odkud začne. V tom blikla na jejím monitoru zpráva, sám pan ředitel Gregor. Vůbec
nemarnil čas a opět si lehce zjistil její mailovou adresu. Otevřela zprávu a četla.
Tak nějak se mi doneslo, že chystáte vůči mně nechutnou kampaň. Upozorňuji vás,
že pokud takto učiníte, zatočím s vámi. Zklamala jste mě, slečno Franková. Kdybych
vás měl tady po ruce, uškrtil bych vás jako hada. Je hrozně jednoduché psát jenom
z jednoho pohledu. Já mám svědomí čisté, ale vy se nadobro znemožníte. Zničím
vás dříve, než rozjedete svou kariéru. R.G.
No tohle, co se to tady sakra děje. Před pár minutami získala novou informaci. Ještě
ji ani nestačila zpracovat a on ji už varuje. Co je pan Velkomožný zač. Vlastní mimo
jiné taky zpravodajskou rozvědku? Já se jako znemožním, no to se ještě uvidí.
Vzteky viděla rudě. Vypla počítač, načmárala na papír vzkaz – jsem v terénu –
popadla kabelku a vyběhla ven. Namířila si to rovnou k němu. Doufala v jediné, že ho
zastihne sedět na tom svém úchvatném zadku ve své svatyni. Doslova vběhla do
budovy směrem k výtahu. Cestou ještě stačila štěknout k recepci. „Jdu za panem
Gregorem“ a byla pryč. Vyděšená dívka okamžitě zvedla telefon a informovala pana
ředitele. Uvědomila si, že paní Marie je zrovna mimo, takže ji nemůže zadržet.
Lucie se zastavila před dveřmi asistentky, nadechla se a zaklepala. Chvíli vyčkávala.
Ticho. Otevřela a zjistila, že tam nikdo není. Malinko zaváhala, ale nakonec vstoupila.
Zbývala již poslední překážka. Přešla k dalším dveřím, rázně zaklepala a vstoupila.
Naštěstí byl sám. Když ji spatřil tak rozzuřenou, vstal od stolu a zamířil jí naproti.
Musel se v duchu pousmát. Ta holka měla kuráž, to se jen tak nevidí. Obešla ho, bez
vyzvání se posadila a spustila.
„Vystěhovat lidi z bytů jenom proto, že zrovna jejich dům je vhodným objektem pro
člověka, který má téměř všechno, na co si vzpomene“. Než se stačila nadechnout,
přerušil ji.
„Taky vás zdravím, slečno Franková. Nevzpomínám si, že bych vás pozval. No, ale
když jste si sama posloužila, nebude od věci si o tom promluvit. Tak, jak jste to
podala, to opravdu znělo nehorázně. Ale má to jeden podstatný rozdíl, který celou
situaci v zásadě mění“.
„Ale, prosím vás“, přerušila ho. „Ještě jsem nedomluvila, tak se laskavě posaďte na
ten váš úžasný zadek a poslouchejte“. Málem se neudržel, aby se nerozesmál.
Pohodlně se posadil a hodlal si ji poslechnout. Bedlivě ji pozoroval a ona
pokračovala. „Předmět vašeho zájmu se nachází na lukrativním místě. Velice vhodný
pro podnikatele realit, jako jste vy, získat neuvěřitelný tučný zisk. Dokonce věřím, že
tento dům proměníte v luxusní sídlo pro své bohaté klienty. A víte proč? Protože, jak
jste nedávno prozradil, umíte jim dobře naslouchat. Zatím to zní zcela normálně,
běžný obchod, nic neobvyklého. Až na jedno a teď dávejte pozor.
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Já zase umím dobře naslouchat všem těm, které hodláte připravit o střechu nad
hlavou, že mezi nimi jsou starší lidi, kteří se neumí bránit. Vím, že toho moc
nedokážu, ale budu se snažit plnit čestně práci novináře a tuto nespravedlnost
vykřičet do světa“.
„Tak to by stačilo“, zvýšil hlas a přísně si ji měřil. Jeho rty se stáhly do úzké linky a
z jeho pohledu šla hrůza. „Poslechl jsem si váš monolog, velmi působivé. Pokud
chcete hájit práva občanů, měla byste znát i druhou stranu mince. Je pravda, že dům
se nachází na zajímavém místě, dokonce má v sobě i kousek historie. Ale to je
všechno. S dalšími vašimi argumenty, které jste tady na mě doslova vyprskla,
nemohu souhlasit. Tento dům získal po uplatnění nároku na restituci člověk, který
bohužel nemá na to, aby byl schopen dům alespoň částečně dát do pořádku.
Dokonce to byl zrovna on, který mě kontaktoval. Doporučil bych vám navštívit ono
místo a přesvědčit se v jakém neutěšitelném stavu se nachází. Podotýkám, že
v tomto stavu tam žijí lidé, jak starší, tak i rodiny s dětmi. Jak jste sama zdůraznila,
jde vám především o ně. Tento dům jsem koupil od vyděšeného majitele, kterému
doslova spadl kámen ze srdce. Dobře si uvědomoval svoji odpovědnost a nebyl
schopen s tím něco udělat. Samozřejmě mám v úmyslu provést pečlivou asanaci,
jakou si určitě zaslouží tento dům vzhledem ke své minulosti. A teď, milá slečno, si
dobře zapamatujte, co uslyšíte. O všechny nájemníky se náležitě postarám. Jsou
mezi nimi i tací, kteří mají značné dluhy na nájemném. Všechny tyto občany, jejichž
práva tak usilovně hájíte, přestěhuju do bytů první kategorie s moderním vybavením.
A co je podstatné s rozumnou částkou nájmu“.
Lucii spadla brada dolů. Tohle vůbec netušila a pochopila na příště, než se bude
něčím zabývat, musí prověřit i druhou stranu. Ale ona přece ještě nic nepodnikla. On
jako první ji varoval. Vzchopila se a tiše zamumlala. „To jsem samozřejmě nevěděla
a taky nemohla, vždyť jsem ještě ani nezačala. Přesto všechno musím konstatovat,
že většina starších lidí svoje přemístění těžce ponese. Nemusí tento zásah vůbec
přežít“.
„To si samozřejmě uvědomuju. Jedno vám ale povím. Pokud někomu z nich spadne
strop na hlavu, tak se určitě nedožije rána“. Vstal a pomalu přešel k oknu, kde chvíli
přemýšlel. Potom se otočil směrem k ní a již smířlivějším tónem tiše, avšak důrazně
promluvil. „Dám vám jednu radu. Než se rozhodnete vypustit do světa takové, jak jste
nazvala, nehorázné chování, musíte si ověřit veškerá fakta. Vyslechnout obě strany.
Správný novinář musí být především objektivní. Jsem přesvědčen i po tomto vašem
výstupu, že jste velmi bystrá a pochopíte, že něco napsat pouze z jednoho úhlu
pohledu, není to pravé ořechové“.
„Pane Gregore, ještě jsem vůbec nic nepodnikla. Byla to pro mě nová informace,
kterou jsem zhruba získala před dvěma hodinami, samozřejmě z jednoho zdroje.
Zatím nehodlám nic vypouštět do světa. Vůbec nevím, jak se vám po řádově patnácti
minutách doneslo, co hodlám udělat. Já totiž sama ještě nemám jasno“.
„Milá slečno, já toho vím opravdu hodně. Pokud by tomu tak nebylo, nebyl bych tam,
kde jsem“. „Jistě, vy prostě máte vše pod kontrolou. Když jsem si přečetla vaši
varovnou zprávu, ihned mě napadlo a skoro si to i myslím, jestli mimo jiné nevlastníte
taky zpravodajskou rozvědku. Ve vší úctě vám přeci jenom něco uniklo.
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Zamyslete se nad tím, jak jsem přišla k takové informaci. To vás vůbec nenapadlo?
Něco je zcela určitě špatně, viďte pane Gregore“.
Zvedla se a zamířila ke dveřím. Ještě jednou se ohlédla, aby řekla.
„Odcházím zpět ke své práci, je totiž hlavním zdrojem mé obživy. Takové starosti vy
už dávno nemáte. Sbohem“, a práskla dveřmi. Zíral na dveře, za kterými zmizela, a
pomyslel si. „To tedy bylo něco, ostrá jak břitva“. Nahlédla paní Marie. „Mám dojem,
že jsem letem zahlédla slečnu Frankovou. Proletěla kolem a práskla dveřmi. Stalo se
něco?“ „Máte dobrý postřeh, opravdu to byla ona“, smál se Richard. „Měli jsme mezi
sebou takovou malou výměnu názorů“. Paní Marie se nechápavě podívala a
zakroutila hlavou. „Za chvíli odjíždím a dnes už nebudu. Přeji vám hezký víkend a
uvidíme se v pondělí“.
4.
Lucie byla tak naštvaná hlavně na sebe, zmatená a nešťastná. Ani nevěděla, jak se
dostala zpět do redakce. Rovnou vpadla Viktorovi do kanceláře, zrovna telefonoval.
Když ji spatřil, ihned ukončil hovor. Stačila zaslechnout pouze: Promiň Alice, musím
končit, ještě se ozvu. Rozezleně pohlédl na Lucii.
„Co máš tak naléhavého, že jsi bez vyzvání vstoupila?“
„Viktore, ten článek prostě nenapíšu“. „Zbláznila ses? A to proč?“
„Protože jsem se začala zajímat o detaily. Celá záležitost je úplně jiná, než jak to
vypadalo z tvého podání. Nemohu pošpinit někoho, kdo má ty nejčestnější úmysly.
Začínám mít dojem, že z tvojí strany se zrodil nechutný podraz“.
„Ale podívejme, na slečnu spravedlivou. Copak, spíš s ním? Už dříve mě to napadlo“.
„Jsi nechutný a ubohý, Viktore“. „Tak já ti něco povím, dobře mě poslouchej. Pokud
odmítneš napsat, co ti nařizuju, máš padáka. Jsem totiž tvůj nadřízený. Pokud
neuposlechneš mého příkazu, prostě se sbalíš a půjdeš“. „Viktore, to nemyslíš
vážně. Víš vůbec, co říkáš? Budu se bránit. Přece máš nad sebou někoho, kdo tě
může zastavit“. „Ty jsi tedy pěkná mrcha. Myslíš si, že šéf se zbaví zkušeného
novináře a ponechá si mladou, nezkušenou a novinařinou nepolíbenou začátečnici?
Nebuď naivní, to se nikdy nestane. A teď buď tak laskavá a vypadni. Ještě pro tvou
informaci, radím ti dobře, sedni na zadek a makej. Za chvíli odcházím a budu až ve
středu. Máš dostatek času na rozmyšlenou. Až se vrátím, chci mít článek na stole.
V opačném případě víš, co tě čeká“.
Lucie se dopotácela do kanceláře a zaslechla Viktora, jak odchází a chodbou se
rozléhal jeho smích. Zatmělo se jí před očima, zavrávorala a musela se zachytit, aby
neupadla. Jak tam tak stála podél zdi, vůbec nepostřehla, že dovnitř nakoukla
kolegyně Veronika. „Lucko, je čas oběda, půjdeš s námi?“ V tom si všimla, jak stojí
opřená o zeď, celá bledá, jenom omdlít. Zalekla se, přiskočila k ní a odvedla ji k židli,
aby se posadila. „Co se ti to proboha stalo? Je ti špatně?“. Okamžitě jí podávala
sklenici vody, aby se napila. Lucie se natolik zmátořila a ujistila ji, že už je to dobré.
Po chvíli řekla. „Veroniko, asi půjdu domů, není mi dobře“. „To je dobrý nápad,
zvládneš to sama, Lucko?“ „Určitě, na vzduchu se mi uleví, trochu se projdu a
zamířím domů“. Rozloučily se spolu a ona odešla. Venku se jí opravdu ulevilo. Vzala
si taxík a odjela domů.

13

Zavřela za sebou dveře od bytu. Odkopla boty, shodila sako. V pokoji odhodila
kabelku, jejíž obsah se vysypal na zem a mrskla sebou do křesla. Co se jí to dnes
přihodilo, vůbec nic nechápala a rozplakala se. Po chvíli pocítila malou úlevu.
Její pohled se přesunul na vysypaný obsah své kabelky a začala všechno postupně
sbírat. Když vzala do ruky mobil a svůj diář, něco ji napadlo.
Snad ještě nebude pozdě. Vyťukala číslo do jeho kanceláře a s napětím čekala.
Bohužel, ohlásila se jeho asistentka, vlastně jak jinak.
„Dobrý den, tady je Lucie Franková. Mohla bych hovořit s panem Gregorem, je to
naléhavé“. S napětím vyčkávala, když zaslechla.
„Dobrý den, pan Gregor není přítomen, odjel služebně mimo město. Vyřídím mu, že
jste volala“. Lucie s velkým zklamáním tiše pronesla. „To je škoda, ale přesto vám
děkuji“. Už se chystala ukončit hovor, když zaslechla.
„Halo slečno, počkejte, jmenujete se Franková?“ „Ano, proč se ptáte?“, ptala se
udiveně. „Promiňte, nějak jsem přeslechla vaše jméno. Pan Gregor se zmiňoval,
pokud byste volala a on nebude přítomen, mám vám předat jeho soukromé číslo.
Můžete si ho poznamenat?“ „Jistěže“ a zapisovala si telefonní číslo, které ještě
jednou zopakovala, zda slyšela správně. Poděkovala asistentce a popřála jí hezký
den. Vysvitla jí nová naděje, že ještě bude mít příležitost všechno napravit.
Později ve sprše nechala dlouho stékat proud vody po svém těle. Cítila, jak z ní
odchází napětí a pomalu se uvolňuje. Natáhla na sebe svoje oblíbené dlouhé triko a
zamířila do svého pokoje. Padla na postel. Přes všechny myšlenky super podělaného
dne upadla do hlubokého spánku. Když se po nějaké době probudila, slyšela, jak se
vrátila její kamarádka Eva domů. Sebrala svoje mátožné tělo a šla se s ní přivítat.
Když vstoupila do pokoje, kamarádka se vyděsila.
„Lucko, vypadáš jako bys musela vyřešit všechny problémy světa, polekala jsi mě.
Co se ti probůh stalo?“ Lucie se posadila do křesla a málem se znovu rozbrečela.
„Evo, je mi příšerně“, vzlykla. „No, to vidím, tak to vyklop“, vybízela ji. „Dnes jsem
něco pořádně zvorala“. Eva přinesla oběma skleničku vychlazeného vína, posadila
se naproti a pobídla ji, aby spustila. Když jí to všechno podrobně vylíčila, pokradmu
se podívala na Evu a čekala na její reakci. Nějak potřebovala znát, co si o tom všem
myslí. „Hm, tak to tedy je. Myslím si Lucko, že si se zachovala v dané situaci tak, jak
to bylo jenom možné. Mimo jiné jsem přesvědčená, že pan Neodolatelný se přesto
všechno nějak více o tebe zajímá, než je zdrávo. Dokonce i po dnešku ti nechal svoje
soukromé číslo, to svědčí o mnohém. Až se dáš dohromady, zavoláš mu a všechno
si v klidu vypovíte“. „Ale Evo, já bych to tak neviděla. Proč by se měl o mě zajímat
hlavně po tom, co jsem se tak předvedla“. Ale její podvědomí jí říkalo pravý opak.
„Dobře, zavolám mu, omluvím se a to je asi tak všechno, čeho budu schopná. Navíc
jsem od středy nezaměstnaná a budu mít sama se sebou dost starostí. Asi odjedu na
pár dní do Brna ke svým rodičům“. „Co to říkáš, ty už nemáš práci?“ „Když jsem
Viktorovi oznámila, že ten článek nenapíšu, pohrozil mi, že končím. A věř mi, myslel
to naprosto vážně. Měl v očích takový zvláštní děsivý výraz, nebojím se říct
uspokojivý“. Eva se na ni zamyšleně dívala. „Tím se vůbec nezabývej, nebude to tak
horké. Ten tvůj povedený šéf je pěkný bastard“.
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„Teď se milá Lucinko, hezky ustrojíš a vyrazíme spolu do ulic. Honza má dnes
narozeniny, zamluvil místo pro menší společnost v dobrém nočním klubu. Bude tam
pár jeho přátel, já a ty“.
„Ne, já nikam nejdu. Nikoho kromě tebe a Honzy neznám. Taky nejsem ve stavu, kdy
bych měla mít náladu se bavit, ještě bych vám pokazila večer“. „No právě, proto si ji
musíš zlepšit. Nenechám tě doma samotnou, aby ses utápěla v těch sračkách. Bude
ti lépe s námi, věř mi to“.
Richard se vracel z Brna, kde měl jednání se starostou jedné čtvrti. Vše dopadlo tak,
jak si původně přál. Obchodní jednání probíhalo podle jeho představ. V pondělí
připraví potřebné smluvní dokumenty a vše bude završeno. Dříve by měl radost ze
svého úspěchu, ale teď to tak necítil. Stále musel myslet na Lucii, úplně ho
očarovala, až se toho sám začínal bát. Vzpomínal, jak spolu poprvé hovořili. Velice
ho zaujalo její nadšení, jak dokázala výstižně a s důvtipem pokládat otázky a
následně vše zpracovala ve svém článku, který si několikrát přečetl. Ale hlavně se
mu líbila jako žena, takovou dosud nepotkal a předsevzal si, že udělá všechno proto,
aby ji získal. Viděl její krásné zelené oči, její dlouhé vlasy, jako tekutá měď, svázané
do nedbalého uzlu. Úplně si představoval tyto její nádherné vlasy rozhozené na
polštáři v jeho posteli. Také myslel na to, jak dnes vpadla do jeho kanceláře. Jak byla
rozzuřená. Vypadala jako lvice bránicí svá mláďata. V první chvíli chtěl povolat
ochranku a nechat ji vyvést. Na druhou stranu chápal její rozhořčení, její obavy o
staré lidi. Snažila se je alespoň ochránit způsobem sobě vlastním. Když opouštěla
jeho kancelář, byla již trochu klidnější. Tedy až na to, jak dvakrát práskla dveřmi.
Viděl vyděšenou paní Marii a musel se smát. Sice nebyla moc přívětivá, ale
pochopila, že udělala chybu a neověřila si zdroj informací. Nechala si vše vysvětlit,
jak se věci ve skutečnosti mají. Je přesvědčen, že si z toho vzala ponaučení a
v budoucnu si bude počínat jako profesionál. Na to jak je mladá, bude z ní skvělá
novinářka.
Uháněl po dálnici a viděl se, až bude doma. Dá si sprchu a něco dobrého k pití. Měl
náročný týden za sebou a těšil se, jak si odpočine. Najednou si vybavil její poslední
slova, a to bylo přesně to, co jej po zbytek dne neustále pronásledovalo. Řekla, máte
všechno pod kontrolou, ale něco vám uniklo, něco je špatně. Ježíši, vždyť se mu
snažila říci, ať se zamyslí, odkud tato informace pronikla ven a vlastně proč. „Jsem to
ale idiot“, zaklel. Vždyť ta holka se mu snažila říci, že mu zatraceně něco uniká a má
takový dojem, že přímo z jeho firmy. Musí to okamžitě prověřit. Nyní konečně
pochopil záměr, aby se dozvěděla pouze část přímo ona a on byl na to upozorněn.
Přece se bránila tím, že ji varoval rychleji, než ona sama stačila celou záležitost
strávit. Tohle se mu ještě nestalo, špatně ji poslouchal, hájil pouze sám sebe. Musí to
napravit.
Konečně doma. Zastavil před svým domem na Malé straně v Mostecké ulici. Před
pár lety koupil ten dům, zrenovoval a nahoře si nechal postavit půdní byt s terasou
s výhledem na Mosteckou věž, Karlův most a Vltavu. Z jedné strany měl pěkný
výhled na Kampu.
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S oblibou sedával za teplých večerů na terase se skleničkou dobrého vína. V domě
bydlel sám. Ostatní prostory pronajímal. V přízemí byla banka a v dalších patrech
sídlily různé firmy.
Svlékl se a zamířil rovnou do sprchy. Nechal chvíli bičovat své tělo střídavě teplou a
studenou vodou. Byl to úžasný pocit, jak voda odplavovala veškeré napětí a stres.
Omotal si osušku kolem pasu a odešel do své pracovny, aby zkontroloval poštu. Měl
pouze jednu jedinou zprávu dnešního dne, a to byl vzkaz od paní Marie. Oznamovala
mu, že poté, co odjel, volala slečna Franková. Chtěla s ním naléhavě mluvit. Předala
jí, jak si přál, jeho soukromé číslo a napsala mu to její. Byla to ta nejhezčí zpráva,
jakou si mohl přát. Cítil se jako znovu zrozený, měl úžasný pocit.
Tak si to plánoval. Sice si mohl opatřit její telefon i jinak, nebyl by to pro něho žádný
problém, ale nechtěl to tak. Přál si, aby se sama ozvala a zjistila, že jí rád poskytl
svoje číslo. V dobré náladě odešel do kuchyně, otevřel lednici, vzal si vychlazené
pivo, usedl na židli a dlouze se napil. Téměř to v něm zasyčelo, takovou měl žízeň.
„To byla lahoda, přesně to jsem potřeboval“, spokojeně mlaskl. Její číslo si pečlivě
uložil do svého mobilu a vzápětí jí zkusil zavolat. Bohužel, slyšel vyzvánění, nebrala
to. Škoda, pomyslel si, zkusí to později. Podíval se na hodiny, bylo půl deváté večer.
Přemýšlel, co podnikne, neměl žádné plány. Rozhodl se, že se projde na Staré
město a konečně navštíví bratra. Už dlouho mu sliboval, že se zastaví. Musí zjistit,
zda je v klubu nebo doma.
Jeho mladší bratr Pavel rovněž vystudoval práva, ale v současnosti vlastní dobře
zavedený klub v Celetné ulici a taky nově otevřenou restauraci v Brně. Předtím
získával praxi, co by právník v jedné firmě. Později se mu svěřil, že tato práce ho
vůbec neuspokojuje. Líbilo se mu podnikat v gastronomii, hodně se o ten obor
zajímal. Sám mu v tom jeho snu rád pomohl. Stal se jeho tichým společníkem. Pavel
si vedl velmi dobře a už pomalu přemýšlel, že rozvine svoje aktivity. Richard se
probral ze svých vzpomínek. Rychle se oblékl a vydal se do pražských ulic. Cestou
zavolal Pavlovi a zjistil, že je v klubu. Oznámil mu, že je na cestě a za chvíli dorazí.
Zkontroloval svůj mobil, zda se neozvala a ještě jednou jí zkusil zavolat. Ale ona nijak
nereagovala.
5.
Vešel dovnitř klubu a rozhlédl se. Zatím tam bylo poměrně prázdno, až na jeden box,
kde seděla menší společnost. Sám věděl, že plno bude těsně před půlnocí. Zahlédl
bratra postávat na baru, jak rozmlouvá s barmanem Davidem. Zamířil rovnou k nim a
pozdravil oba. Pavel měl velkou radost, že ho vidí.
„No, to je dost, že sis vzpomněl na svého malého brášku“. Richard se smíchem
prohodil. „Už dávno nejsi malý bratr a už vůbec nepotřebuješ opatrovníka. Rád tě
vidím, Pavle. Jak jde život?“
„Plyne pozvolna a celkem dobře. Dáš si něco k pití, budeš večeřet?“ „Zatím nemám
hlad, snad později. Ale dám si dobře orosené pivo se smetanovou pěnou, děkuji“.
Pavel sám natočil dvě piva a spolu si připili. „Tedy, pivo jako křen“, pochvaloval si
Richard. „Co si čekal, Richarde?“ Společně klábosili o všem možném a popíjeli pivo.
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Všiml si, že Pavel často směřuje očima k té společnosti v jednom boxu. Následoval
ho a zeptal se. „Proč se tam stále díváš?“ „Ale je to můj dobrý známý Honza, slaví
narozeniny. Jednou jsme spolu obědvali v jeho restauraci, to už si zřejmě
nepamatuješ. Je tady se svými známými a svojí přítelkyní“. „No dobře, ale co je na
nich tak zajímavého, že tam tak civíš?“, nechápal.
„Už delší dobu s Davidem sledujeme jednu dívku a mám stále větší dojem, jakoby
k nim vůbec nepatřila. Je evidentní, že je svými myšlenkami úplně mimo“.
Richard se natočil tak, aby dobře na ně viděl. A v tom ji spatřil. Byla přímo tady před
jeho očima. Ztuhl a zbledl zároveň. Nedokázal se vůbec pohnout. Pak si prohrábl
vlasy, což byl způsob projevu jeho nervozity.
„Ale copak bratříčku, nějak tě taky zaujala. Hledíš na ni málem s pusou otevřenou“.
„Ty jsi vůl, Pavle. Já tu dívku znám. Je to jedna mladá novinářka a nedávno jsem jí
poskytl rozhovor“.
„A jak vidím, zřejmě tě natolik zaujala, že sis málem vybryndal pivo na košili. Dej si
pozor, neudělal bys ten správný dojem“. Richard se rozesmál, vždy se spolu rádi
hecovali. Pavel dále pokračoval. „Ptal jsem se Honzy, kdo je ona dívka. Je to
spolubydlící jeho přítelkyně. Vytáhli ji ven, protože měla mizernou náladu, chtěli, aby
se pobavila. Ale, jak je vidět, zřejmě se jim to nezdařilo“. Když David odešel, Richard
všechno Pavlovi vylíčil. Ten jenom zíral. „Bráško, takového jsem tě ještě neviděl.
Mám z tebe radost. I když na druhou stranu jsem trochu zklamaný, protože jsem si
na ni začal myslet“. „Tak to ani omylem nezkoušej, to bych ti neradil“. „Richarde,
spolehni se, to by mi strach nedovolil“, smál se Pavel. Dali si spolu další pivo.
Richard ji stále pozoroval. Někdy se usmála, něco prohodila, spíše odpovídala. Jinak
byla stále zamyšlená a hrozně smutná. Nicméně moc jí to slušelo. Měla hezkou
zelenou halenu, která jí ladila dobře k očím a stejně nedbalý účes. Její vlasy stažené
do ohonu volně splývající na šíji. Vlastně si ani nevzpomínal, že by je měla jinak
upravené. Najednou zpozorněl, když vytáhla mobil z kabelky a zahleděla se na
displej. Zdálo se mu, jakoby její oči trochu ožily a nepatrně se usmála. Něco řekla
dívce vedle, zvedla se a zamířila směrem k východu. Richard málem vyběhl za ní,
ale nakonec si to rozmyslel, chvíli ještě počká. Zřejmě šla na Dámy. Na sobě měla
vypasované levisky, sledoval její krásné pozadí a dlouhé nohy v teniskách. Byl z ní
úplně hotový.
V tom mu zavibroval v kapse mobil. Podíval se a zjistil, že mu volá. Pousmál se a
přijal hovor. Pavel ho sledoval, převrátil oči a diskrétně se vzdálil. I když věděl, kdo
mu volá, pronesl. „Prosím, Gregor“ a čekal.
„Dobrý večer pane Gregore, tady je Lucie Franková, zřejmě pohroma vašeho dne“,
tiše se zasmála. „Zjistila jsem, že jste mi volal“. „Ano, volal, protože jsem dostal
vzkaz. Chtěla jste se mnou hovořit, prý naléhavě“. „Ano, to je pravda, ale zrovna to
teď není vhodné, snad někdy jindy“. „Počkejte, proč někdy jindy. Kde zrovna jste,
Lucie, přijdu za vámi“. „To není nutné. Jsem s přáteli nebo spíše s přáteli mé
kamarádky a jejího přítele v jednom klubu na Starém městě. Myslím v Celetné ulici,
ale název nevím, nevšimla jsem si“. „To nevadí, zůstaňte, kde jste, budu tam“ a
ukončil hovor.
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S telefonem u ucha se pomalu zvedl a zamířil k východu. V tom ho zahlédla Eva a
s údivem se na něho dívala. „No to je tedy náhodička“, řekla si pro sebe. Měla
ohromnou radost. Konečně Lucka pookřeje, nic lepšího se nemohlo stát. Před
chvilkou jí pošeptala, že má od něj nepřijatý hovor a vzdálila se, aby mu mohla
zavolat. A on seděl celou dobu tady a věděl o ní.
Lucie stála ještě venku a překvapeně zírala na svůj telefon. Nevěděla, co má dělat.
Má snad čekat? Ne, přece ji tak rychle nemůže najít, to je nesmysl. Pomalu se
otočila, aby se vrátila zpět a ztuhla. Stál pár kroků před ní a usmíval se. „Panebože,
opět na něho zírám, hltám ho pohledem“, pomyslela si. Moc mu to slušelo, měl na
sobě vypasované černé džíny a černou košili u krku rozepnutou. Stále se usmíval se
skloněnou hlavou na stranu. Se srdcem vysoko v krku se snažila pohnout z místa,
ale stála tam jako přibitá. Najednou se jí zatmělo před očima a zavrávorala. Přiskočil
k ní a zachytil.
„Lucie, co je vám, je vám špatně?“ „Ne, ne jen se mi zatočila hlava, už je to dobré“.
Neubránila se a proti své vůli se rozplakala. Vzal ji do náruče a pevně ji držel.
„No tak, neplačte, jsem u vás, jste v bezpečí“, konejšil ji. Po chvilce se uklidnila,
zvedla hlavu a podívala se mu do očí.
„Jsem z toho celá zmatená, nevím co říct. Kde jste se tu tak najednou vzal?“
„Lucie, půjdeme dovnitř, posadíme se a v klidu si popovídáme, souhlasíte?“ Přikývla.
Najednou se odtáhla, málem se zalekl, že mu uteče.
„Ještě si dojdu na toaletu, přijdu za vámi“.
„Ne, ani náhodou, počkám tady na vás“, protestoval. Když osaměla, podívala se na
sebe do zrcadla, připadala si dost příšerně. Opláchla si obličej, trochu se upravila a
vyšla ven. Čekal na ni opřený ležérně o šatnu. Když ji uviděl, vzal ji za ruku a vešli
spolu do klubu. Eva se spokojeně usmívala, když je viděla vcházet.
Richard posunkem naznačil Pavlovi směrem do rohu, kde se spolu posadili ke
stolečku pro dva. Bylo to místo, kde je nikdo nebude rušit. Za chvíli k nim dorazil
Pavel rozhodnutý, že se sám osobně postará o obsluhu. Richard je vzájemně
představil.
„Co vám mohu nabídnout, slečno?“ „Dám si sklenku bílého vína, děkuji“. Richard si
poručil další pivo. Když byli obslouženi, hřejivě se na ni usmál a pronesl.
„Lucie, jsem hrozně rád, že tady jste se mnou. Už jsem nedoufal, že se ozvete. Celou
dobu jsem vás pozoroval. Všiml jsem si, jak jste smutná, co se vám přihodilo. Někdo
vám ublížil?“
„No to je právě to, od samého rána si připadám jako v nějakém špatném filmu, ve
kterém hraju hlavní roli. Všichni kolem jsou obeznámeni se svým scénářem, jenom já
ho neznám. Pane Gregore“, přerušil ji a požádal, aby mu říkala jménem.
„Dobře, tak Richarde, po celou dobu se vám chci omluvit za svoje chování, předvedla
jsem se jako idiot“. „Ale, to jsou silná slova, Lucie. Vůbec se nemusíte omlouvat.
Svým způsobem jsem chápal vaše reakce. Sama jste mě upozornila na jednu věc a
připadám si jako blbec. Vůbec mi nedošlo, že to všechno bylo dokonale připravené.
A já musím přijít na to, kdo je toho autorem, a potom bude mít velký problém se
mnou“. Lucii až zamrazilo, když poznala, že dokáže být hodně krutý.
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Pavel přinesl džbánek a doplnil víno. Zeptal se, zda budou večeřet. Richard si
uvědomil, že už má hlad. „Já tedy určitě“. Podíval se na Lucii a pobídl ji, zda se přidá.
Slušně odmítla. „Nechci vám radit, ale když popíjíte víno, měla byste se najíst.
Mimochodem, kdy jste jedla naposledy?“ „Je to dlouho, ale nemám na jídlo ani
pomyšlení“. „No, to jsem si myslel. Musíte jíst“. Pavel se jenom pousmál. Moc dobře
věděl, jak jeho bratr umí být dominantní. Richard se podíval na Pavla a objednal.
„Dáme si dvě porce hadího masa na jednom talíři, k tomu pikantní omáčku a
zapečené bagetky s bylinkovým máslem“.
„Dobrá volba. Ale víš, že jsi nezdvořilý. Děláš tady slečně tiskového mluvčího. Máš
dojem, že si sama neumí objednat“ a omluvně se na Lucii podíval. Richard si ho
kriticky změřil a potom se zadíval na Lucii, která je sledovala. Opřel se a pronesl
s vítězným úsměvem. „Já už jsem zkrátka takový. Pokud to slečně nebude
vyhovovat, vybere si něco jiného, to nebude problém“ Pavel se vzdálil směrem ke
kuchyni. Lucie se zděšeně podívala na Richarda. „Cože, hadí maso, tak to už vůbec
nestrávím“. Rozesmál se, když viděl její vyděšený výraz.
„Nebojte, to je pouze název. Je to místní specialita, jedná se o kuřecí maso na
nudličky, mírně obalené v mouce s bylinkami a prudce osmahnuté na pánvi. Je to
moc dobré, věřte mi. Omlouvám se, že mluvím za vás. Ale věděl jsem, že si sama
neobjednáte. Musíte jíst, Lucie. No a já už jsem takový, pomalu si zvykejte“.
Lucie si uvědomovala, jak umí být dominantní a ona je příliš slabá na to, aby mu
odporovala. Její podvědomí jí říkalo, že se jí to dokonce líbí a ráda se mu podřídí. Byl
to pro ni neznámý pocit, ale cítila se v jeho společnosti dobře a bezpečně. Sama to
nechápala, ale tím se bude zabývat až později. Richard ji pozoroval, jak se zamyslela
a mírně nakrabatila čelo, nevěděl proč. Bál se, že se jí něco nelíbilo. Pomalu vzal její
ruku do své a něžně ji políbil do dlaně. Pocítila neuvěřitelnou slast. Dokonce se
natolik uvolnila a zase si připadala svá. Za chvíli jim Pavel přinesl objednané jídlo,
popřál jim dobrou chuť a opět se vzdálil. Richard jako první se pustil do jídla. Přitom ji
vyzval, aby se přidala. Úplně zapomněla na to, že nechtěla jíst a s chutí ho
následovala. Po chvíli se zeptal, jak jí to chutná. Usmála se, nabrala si další sousto
na vidličku, labužnicky ho vychutnávala a blaženě vzdechla. „Je to moc dobré“.
Hleděl na ni s úžasem a měl pocit, že se zblázní. Svým gestem ho vzrušila tak, že
úplně přestal jíst. „Děvče, uvědomujete si, co to se mnou děláte“. „Nemám vůbec
tušení, co máte přesně na mysli“, provokativně se na něho podívala a mile se
usmála. Nevěřícně zíral. Ona ho snad vědomě provokuje, byl si tím jistý. Zase to byla
ta Lucie, jakou ji poznal. V duchu si pomyslel, nebude trvat dlouho a bude celá jeho.
Potom jí ukáže, jaké to je, když si s ním tak zahrává. Když dojedli, sám jí dolil víno.
Opět ji vzal za ruku a políbil. Všiml si, jak se zachvěla a mírně vzdychla. Byl sám se
sebou spokojený, to přesně chtěl.
„Tak a teď si budeme povídat o něčem jiném, než o práci. Povězte mi něco o sobě,
Lucie“.
„Já bych to formulovala jinak, spíše mě hodláte vyslýchat. Co byste rád slyšel. Jsem
si jistá, že jste si stačil zjistit o mně dost, nemám pravdu? Vy jste, Richarde, taková
pochodující FBI po česku“. Zaklonil hlavu a hlasitě se rozesmál a to tak, že upoutal
pozornost Pavla s Davidem stojících za barem.
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„Můj bratr se zřejmě dobře baví s tou původně smutnou slečnou“ prohodil k Davidovi.
Když se Richard uklidnil, řekl. „Opět vedete, Lucie. Ale teď vážně, určitě je toho dost,
co o vás ještě nevím. Nějak jsem to zkrátka nestačil zjistit“, pronesl se smíchem. „No
to je tedy chyba, že byste tak zahálel, tomu nemůžu uvěřit“. Znovu se rozesmál,
potom zvážněl. „Prosím, nenechte se pobízet. Nebo mám zvolit rozhovor a začít klást
otázky?“ Lucie se usmála. „Tak to by bylo určitě zajímavé“. Zamyslela se, aby si
mohla utřídit myšlenky. Co mu o sobě řekne a kde vlastně začne.
Najednou vycítila, že k nim někdo přistupuje ke stolu. Vzhlédla a překvapeně zvolala.
„Evo, promiň, úplně jsem zapomněla“. „No, to vidím. Naštěstí jsem si stačila
všimnout, s kým zde jsi, a proto jsem byla v klidu“. Pokradmo hodila pohledem po
jejím společníkovi. „Vidím, že jsi spokojená, nic ti nechybí a jsi v bezpečí. Pokud by
tomu bylo jinak, už dávno bych tě vyhledala“. Richardovi se zatetelilo srdce, řekla to
hezky. Lucie je navzájem představila. „To je moje kamarádka a spolubydlící Eva“.
Richard se postavil, podal jí ruku a sám se představil. „Jsem Richard Gregor, těší
mě, Evo“. „Já vím, kdo jste, a proto jsem tak klidná a ponechala Lucii ve vaší
společnosti. Jsem si jistá, že se o ni dokonale postaráte“.
To, co řekla, se mu líbilo, dokonce moc. „Můžete se, Evo, spolehnout. Je a bude se
mnou v dobrých rukou“, ujišťoval ji. Ještě navzájem prohodili pár zdvořilostních slov a
potom už jí Eva podala sako, rozloučila se a odkráčela ke své společnosti. Richard
pohlédl na Lucii. „Je to moc milá dívka, jsem rád, že zrovna ona s vámi bydlí. Hned
jsem klidnější.“
„Tak a teď povídejte, jsem hodně zvědavý“. „Na co zvědavý?“ „No přece na vás,
Lucie“. „Skoro jsem věřila, že jste na to zapomněl. Jak vidím, tak to bylo moje
bláhové přání. Na mě není nic zajímavého, vždyť se na mě podívejte“ a zčervenala
ve tváři. Zakroutil nevěřícně hlavou. „Ani nevíte, jak se pletete. Jste velmi hezká a
zajímáte mě čím dál víc“.
„No tak dobře, odkud začít“, pohodila hlavou a usmála se. „Narodila jsem se v Brně
svým rodičům“. Se smíchem ji přerušil. „To jsem tak nějak předpokládal, komu
jinému byste se měla narodit“.
„Richarde, to nebylo pěkné, zasahujete mi do řeči“. „Promiňte mi to, nemohl jsem si
pomoct, přímo se to nabízelo. Omlouvám se, už budu jenom poslouchat a budu
hodný“ a usmál se.
„Dobře, omluva se přijímá. Mimochodem, kdybyste mě nechal domluvit a nechytal
mě za slovo, tato věta měla pokračování. Oba mí rodiče jsou lékaři. Matka má
konečně svoji vysněnou oční kliniku a otec je chirurg a zároveň primářem ve Fakultní
nemocnici Svaté Anny. Jsem jedináček, což mi hrozně vadilo. Často jsem bývala
sama a moc mi chybělo, že nemám žádné sourozence. Dokonce mi zakázali si
pořídit psa. Nemůžu říct, že by mě neměli rádi, ale jejich kariéra byla důležitější. Po
materiální stránce jsem nestrádala, ale po citové to bylo horší. Často jsem byla
osamělá“.
Všiml si, když mluvila o svém dětství, její oči posmutněly. Pochopil, že není
připravená o této části svého života hovořit. Rozhodl se, že na ni nebude naléhat.
Poví mu to jindy, až sama bude chtít. Znovu ji přerušil a zeptal se. „A co škola,
záliby?“. Lucie s povděkem přijala, že opět zasáhl, nechtěla to dále rozvíjet.

20

„Ve škole mi to vždycky šlo dobře, prospívala jsem s vyznamenáním. Hodně jsem
četla, především romantické romány, dokázala jsem se úplně vžít do děje a ocitla
jsem se v jiném světě. Dokonce jsem přečetla i několik erotických románů, i když v té
době jsem úplně všemu nerozuměla“. Významně pozvedl obočí, ale raději to
nekomentoval. Lucie dále pokračovala. „Nejtěžší období jsem prožívala v době, kdy
jsem si vybrala žurnalistiku. Rodiče mým rozhodnutím byli přímo šokováni. Věřili, že
ze mě bude lékařka, i když v podstatě mě k tomu nikdy nevedli. Sama jsem si
vytvářela svou osobnost. Byli tak rozezleni, že mi dokonce dali ultimátum. Pokud
nenastoupím na lékařskou fakultu, nebudou mě finančně podporovat. Ale já jsem
neustoupila“. Richard se úplně vyděsil. „Proboha, jak to dopadlo“, ptal se.
„Přijali mě na školu v Praze, bydlela jsem na koleji. Nějaké finance jsem měla,
pojištění a stavební spoření. Potom jsem poznala Evu, staly se z nás kamarádky a
později jsme si pronajaly byt. Ze začátku jsem celý rok nepřijela domů, dokonce ani
na vánoce. Ve škole mi to šlo dobře. Dělala jsem různé brigády, hlídala děti,
obsluhovala v kavárně a tak různě. Později rodiče pochopili, jak mi ublížili a snažili se
vše napravit. Zpočátku jsem vzdorovala, ale potom jsme se trochu více sblížili. Dnes,
jak sami tvrdí, jsou na mě pyšní a neustále se mi snaží pomáhat. Tak nějak jsem jim
odpustila, ale moc často domů nejezdím. Několikrát oni byli za mnou v Praze.
Stále mi nabízejí, že mi koupí byt, ale já jsem spokojená tam, kde bydlím“. Odmlčela
se a pohlédla na Richarda.
„To byl velmi působivý příběh, i když poněkud smutný. Jste dobrá vyprávěčka“, řekl
uznale. „Stačilo?“, zasmála se. „Naprosto. Tak vy jste rozená romantička, to jsem
netušil“. „Překvapuje vás to?“. „Vůbec ne. Já romantik tedy nejsem, dokonce k ní
mám hodně daleko“. „To je škoda, přicházíte o hodně“. „To si nemyslím. Vzhledem
k tomu, jaký život vedu, romantika nemá svoje místo“. „Aha. Já zase vnímám
romantiku téměř každý den cestou do práce i zpět“. „A to jak proboha, že si pustíte
v autě nějakou romantickou píseň, tomu nerozumím“, řekl zmateně. „Já nemám auto,
jezdím metrem“. „Jezdit metrem vám připadá romantické? Tak to si tedy rád
poslechnu“. „Neposmívejte se mi“. „To bych si vůbec nedovolil“, hájil se. „Právě
v metru nebo na ulici vnímám kus romantiky. Ráda pozoruju lidi kolem sebe, jak se
k sobě chovají, jsou zamilovaní, jak se líbají, jsou šťastní, jak se loučí. Líbí se mi to a
tak mě to dobře naladí. Rovněž snímky u vás v kanceláři jsou romantické a přesně
něco podobného já zachycuji živě, jestli mi rozumíte“. Přikývnul. „Vnímat romantiku
v metru, to by mě ani ve snu nenapadlo“. „Možná proto, že nejezdíte metrem.
Sednete do auta a vnímáte pouze světla na křižovatce, nic jiného ani sledovat
nemůžete, což je logické“. Podíval se na ni a s úsměvem prohodil. „Lucie, ale
monackého knížete v metru nepotkáte“. Rozesmála se. „No to je tedy škoda, doteď
jsem věřila, že ano. Vzal jste mi poslední naději. Co si jenom počnu, že bych přestala
jezdit metrem“. Načež se oba rozesmáli. „Někdy se s vámi rád svezu metrem. Jsem
zvědav, co pocítím“. „No vzhledem k tomu, že jezdíte autem, dovedu si představit,
jak byste se cítil. Po celou dobu byste se mě držel za ruku jako klíště. I když by to
mohlo být romantické, tak nebude. Protože byste se mě nedržel, že chcete, ale že se
bojíte, abyste se v tom metru neztratil. To by nebyla romantika, ale vypočítavost“.
Oba vyprskli smíchem. „Opět bod pro vás, Lucie“.
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Richard se rozhlédl kolem sebe. Blížila se půlnoc a začínalo se to plnit. „Kdyby jinak
hráli, rád bych si s vámi zatančil. Jenže tato muzika je všechno možné, jenom ne
romantická. Lucie, jak se cítíte, nejste unavená?“ „Je mi skvěle“. „To jsem rád“. „Ale“.
Jaké ale?“, zeptal se znepokojeně. „Docela bych uvítala postel, začínají se mi klížit
oči“. „To chápu, měla jste náročný den. Musíte se pořádně vyspat, abyste byla svěží.
Vyzvednu vás zítra doma a pojedeme na malý výlet“. Jenom stačila zalapat po
dechu, pokračoval.
„Teď vás odvezu domů, jenom vyrovnám účet. Počkejte tady, hned se vrátím“. Chvíli
s bratrem hovořil a oba se vraceli zpět k ní. Pavel se zdvořile rozloučil, oba se
vzájemně poplácali po zádech. Richard vzal Lucii za ruku a zamířili k východu. Venku
zastavil taxík a odjeli na Vinohrady, kde bydlela. Odvedl ji ke dveřím domu a objal ji.
Lucie mu poděkovala za krásný večer a dodala. „Tak nějak mi to připadá, jako první
rande“. „To taky je a není zdaleka poslední. První rande taky končí prvním polibkem.
Věděla jsi to, ty moje romantičko?“ Uchopil její hlavu do dlaní a dlouze ji políbil, pak
znovu a znovu. Potom se na ni hřejivě usmál a dlouze se jí zadíval do očí. „Děkuji
bohu, že jsem tě poznal, Lucie. Počkám, až budeš doma v bytě. Prozvoň mě, abych
se ujistil, že jsi v pořádku. Dobrou noc, moje drahá Lucie. Hezky se vyspi. Zítra,
vlastně už dnes tě vyzvednu kolem jedenácté hodiny“.
„Dobrou noc, Richarde“ a vešla do domu. Chvíli počkal, jakmile se přesvědčil, že je
doma, zavolal taxík a odjel domů.
6.
Lucie byla jako omámená. Její, už včerejší den se proměnil v něco úžasného.
Doufala, že se Richard pozve k ní domů, ale neudělal to. Nakonec tomu byla vděčná,
neboť se vyhnula problémům. Uvědomovala si, že není přitažlivá jako on. Protože je
nezkušená a on světa znalý. Protože ona je panna a on už toho má zřejmě hodně za
sebou. Stejně k tomu dojde, ale na to zrovna nebude myslet. Svlékla se a zamířila
rovnou do postele. Ještě si stačila nastavit buzení a upadla do spánku.
Ráno vstala, osprchovala se, udělala si malou snídani a velký hrnek kávy. Zjistila, že
Eva ještě není doma, zřejmě zůstala u Honzy. Napsala jí krátký vzkaz. Přemýšlela,
co si oblékne. Vůbec nevěděla, kam pojedou. Vybrala si volné plátěné kalhoty, triko a
do ruky mikinu. Podívala se oknem ven, vypadalo to na pěkné počasí. Teď už jí
zbývalo se trochu nalíčit, vlasy si stáhla do ohonu a byla připravená vyrazit. Podívala
se na hodiny, bylo za pět minut jedenáct, v tom zapípala zpráva. „Ahoj krásko, jsem
zde a čekám na tebe“. Popadla sluneční brýle, mobil, kabelku a vyběhla z bytu ven.
Spatřila ho opřeného o kapotu terénního auta značky Honda. Pomalu s úsměvem na
rtech jí vyšel naproti. „Ahoj Richarde, víš, že já nikdy nesedám do auta k neznámým
mužům?“ „No, tak to máš nejvyšší čas, abys mě poznala“. Políbil ji, vzal za ruku a
odváděl k autu. Usadil ji na místo spolujezdce a sám vklouzl za volant. „Pěkné auto“,
řekla uznale. „Děkuji, budeme ho potřebovat, pojedeme do Krkonoš“. „Richarde, proč
to vím až teď. Vůbec na to nejsem oblečená, nemám správnou obuv“. Podíval se
dolů na její tenisky a prohodil. „Ty budou stačit, nebudeme podnikat žádný výstup po
horách“. „Jo, jasně, a co kdybych měla na sobě šaty, to by tak skvělé nebylo“. „Tak
by ses převlékla.
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I když šaty jsem na tobě ještě neviděl a byl by to zážitek, vidět tvoje krásné dlouhé
nohy“, svůdně na ni pohlédl. Plácla ho po rameni. „Proč zrovna do Krkonoš?“,
zeptala se. „Mám tam chalupu a plánoval jsem, že ji pojedu zkontrolovat po dlouhé
době. Často tam sice v zimě pobývám, ale letos jsem byl lyžovat v Alpách. Navíc je
hezký den a můžeme se spolu projít po okolí, bude to romantické“, uchechtl se. „Ale
nejdříve si dáme oběd“. „Zase to jídlo. Za tak krátkou dobu, co jsem s tebou, to slovo
padlo několikrát. Myslíš i na něco jiného?“ Ihned si uvědomila, že mu opět přihrála na
smeč.
Podíval se na ni a řekl. „Jídlo je důležitou potřebou každého člověka. Potom se mi
lépe myslí i na jiné potřeby“ a položil jí ruku na koleno. Malinko se zarděla. Pohlédla
z okna a zjistila, že město už dávno nechali za zády. „Myslela jsem si, že
poobědváme někde v centru, kam vlastně jedeme?“ „Znám jeden hezký motorest po
cestě, dobře tam vaří. Usoudil jsem, že to tam bude lepší a budeme mít trochu
soukromí“. Za nedlouho zastavili před motorestem. Musela uznat, že to bylo pěkné
místo a příjemné posezení. „Co si dáš k pití? Já si dám nealkoholické pivo a co ty?“
„Dám si nějakou vodu bez bublinek“. Přistoupila k nim servírka, pozdravila je a se
zalíbením se podívala na Richarda. „Co si budete přát“, doslova zazpívala. „Přineste
nám jídelní lístek, prosím“ a rovnou objednal pití. Letmo na ni pohlédl a opět stočil
zrak směrem k Lucii. Začetli se oba do nabídky jídel, když Richard zaklapl desky.
„Mám vybráno, co ty?“ Udiveně na něj pohlédla. „No ne, ty jsi nevybral nic pro mě?
Tak nějak jsem si byla jistá, že mi nařídíš, co budu jíst“.
„Lucie, nebuď kousavá a vyber si sama, na co máš chuť“. „Tak jo, dám si specialitu
dne“ a prstem poklepala na název jídla. „Aniž bys věděla, co to je?“ „Mám ráda
překvapení“. „Takže ty nejsi jenom romantik, ale také dobrodruh, zajímavá
kombinace“ pokyvoval hlavou. Za okamžik jim objednal. Usadil se pohodlně na židli a
zpříma se na ni podíval. „Jsem zvědav, co sis tedy vlastně objednala a dokonce
úplně sama“, prohodil se smíchem. Oběd byl vynikající a oběma jim chutnalo.
Richard jí vyprávěl o restauracích, které má rád. Začínala si zvykat na jeho
společnost, na jeho vtipkování. Cítila se s ním dobře. V jejich očích byl tím
nejpozornějším a nejhezčím mužem. Vůbec se neohlédl za žádnou ženou, netvářil se
znuděně a byl stále pozorný vůči ní samé. Sledovala kradmé závistivé pohledy dvou
slečen u vedlejšího stolu. Připadala si jako princezna. Po dobrém jídle si dali ještě
kávu. Potom se zvedli, odešli k autu a pokračovali dále v cestě.
V autě Lucie na něho nenápadně pohlédla a všimla si, že je soustředěný na jízdu.
Poposedla na sedadle a zeptala se, kam tedy přesně jedou. Odpověděl stále s očima
před sebou. „Do malé obce Rokytno, je to hezké místo, má něco do sebe, učiněný ráj
na zemi. Uvidíš kolem sebe samé lesy a hory. Myslím, že každý kousek přírody je
inspirující. Zažiješ romantiku, Lucie, to máš přece ráda“.
Musela se začít smát. „To bylo úchvatné, jak zasněně jsi popisoval přírodu. Vidím, že
tě to doslova rozehřálo, málem si připadám zbytečná“. V koutcích mu zacukalo.
„Příroda mě zajímá, stejně jako ostatní. Ale s tebou Lucie je to úplně něco jiného. Ty
mě rozehříváš, ať jsem kdekoli, zkrátka s tebou je to něco úplně jiného. Tvoje tělo mi
připadá jako nedotknutá příroda, plná míst, která čekají na to, až budou objevena“.
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„Richarde, přivádíš mě do rozpaků. Mluvíš nadšeně o divokosti přírody a začneš se
zabývat mou tělesnou schránkou. Nerozptyluj se a raději se soustřeď na cestu před
sebou“. Naoko se zatvářil rezignovaně. „Kde jsem tedy přestal?“ „U hodiny zeměpisu
a taky u tvých pozoruhodných postřehů o krásách přírody. Ale to by stačilo. Kdy už
tam budeme?“ „Za chvilku“ a upřeně se díval na cestu plnou výmolů. Projeli malým
lesíkem, zahnuli na úzkou štěrkovou cestu. Před nimi se vynořila krásná chaloupka,
poměrně staré stavení, zřejmě dokonale zrenovované. Stála tak trochu na samotě.
Zastavili, vyskočil z auta a pomohl jí vystoupit. Opět ji vzal za ruku a odváděl dovnitř.
Chalupa byla zařízená ve venkovském stylu, prostorná kuchyně s velkou obývací
místností, všechno ve dřevě. Zaujala ji velká kachlová kamna s prostorem nahoře,
kde byla rozložena podložka z ovčí vlny. Tam by se krásně odpočívalo, pomyslela si.
Provázel ji ostatními prostory a přitom bedlivě všechno kontroloval. Vyšli po
schodech nahoru, kde se nacházely čtyři místnosti a prostorná koupelna. Postupně
pozotvíral okna, aby se dovnitř dostal svěží vzduch. Potom se vrátili zpátky do
prostorné obývací místnosti. Podíval se na ni a zeptal se, jak se jí tady líbí. Byla vším
ohromená. Richard uvařil čaj, posadili se k velkému dřevěnému stolu a popíjeli.
Sledoval ji, jak se rozhlížela s úžasem v očích po všech prostorách. Byla zamlklá,
což ho znepokojilo. Opatrně ji vzal za ruku a jemně ji políbil do dlaně. Podívala se na
něho a vydechla okouzleně. „Je to nádherné a útulné stavení uprostřed překrásné
krajiny. Jsem z toho všeho unešená“. Richard se na ni usmál. „Taky zde rád
pobývám. Ale teď s tak půvabnou dívkou se cítím jako v ráji, nic lepšího není“,
podíval se na ni a objal ji svými pažemi.
Lucie si vychutnávala ten okamžik a zasnila se. „Tady bych zůstala a už bych se
vůbec nevracela“. „Až bude tepleji, zajedeme si sem na celý víkend. Teď jsme
bohužel jenom na skok. Projdeme se trochu po okolí a vrátíme se zpět do Prahy.
Zajdeme si na večeři, dáme si něco dobrého k pití a půjdeme ke mně domů. Jsi pro?“
Lucie se zasmála. „No jasně, jak jinak, všechno jsi stačil naplánovat, co na to říct“.
„Vůbec nic, kotě, znáš mě“, obdařil ji spikleneckým úsměvem. Richard zavřel
všechna okna včetně okenic a spolu se šli projít kolem. Tiše se procházeli lesem a
každý sám byli unášeni vlastními pocity. „Je tady opravdu nádherně, připadám si jako
v jiném světě“, tiše pronesla. Zastavil se, otočil si její tvář k sobě a něžně ji políbil.
„Lucie, jsem moc rád, že se ti výlet se mnou líbil. Snad jsem ti ukázal kousek
romantiky, i když romantik opravdu nejsem“. Jenom se pro sebe usmála. Tvrdil, že
není romantik, ale to co s ním prožívá je více než romantické. „Je čas, abychom se
vrátili“, řekl posmutněle. Otočili se a pomalu se vraceli zpátky k autu. „Jak tady jezdíš
v zimě, hlavně když sněží?“, ptala se cestou. „Vždycky to tady protáhnou pluhem a
tohle auto má náhon na všechna čtyři kola. Ale už se taky stalo, že jsem tady zůstal
odříznutý od okolního světa. Musím přiznat, že to nebylo nic příjemného“.
Nasedli do auta a vydali se zpět do Prahy. Richard se většinu cesty soustředil na
řízení a převážně mlčeli. Když se později na ni podíval, zjistil, že usnula. Usmál se a
rozhodl se, že ji nechá prospat. Měli před sebou ještě náročný večer, jak ho viděl ve
svých představách. Před Prahou se Lucie probudila. Otočila se směrem k němu,
když řekla. „Promiň, zřejmě jsem usnula“.
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„To je v pořádku, neomlouvej se. Čerstvý vzduch ti udělal dobře“. „Odvezeš mě
domů?“, zeptala se. „To nemám v úmyslu, ještě tě nehodlám jen tak pustit. Proč se
ptáš? Už nechceš být se mnou? Navíc už jsem ti říkal, že pojedeme ke mně a
souhlasila si“. Znepokojeně se na ni podíval. „Ne, je mi s tebou dobře, jenom jsem se
zeptala“, zamumlala. Richardovi se ulevilo, chtěl s ní strávit nejvíce času, jak to bude
možné. „Tak ještě jednou, pojedeme ke mně domů, dáme si něco k pití a
rozhodneme se, kam půjdeme na večeři. Potom bych si přál, abys zůstala u mě,
ještě máme před sebou celý večer a neděli“, řekl a jedním okem hodil směrem k ní.
Mlčela, nic na to neříkala. „Lucie, řekneš mi nad čím tak usilovně dumáš? Co se děje,
řekl jsem něco špatně?“ „Ne, jenom si srovnávám v hlavě, cos mi právě říkal“. „To
není odpověď, říkala jsi, že je ti se mnou dobře, tak v čem je problém“, naléhal na ni.
„Je toho na mě příliš hodně, najednou tolik zážitků a pocitů. Ale na druhou stranu
chci s tebou zůstat, i když z toho mám strach. To je všechno“. „Lucie, poslouchej mě.
Já ti přece neublížím. Víš, že jsi se mnou v bezpečí a strach mít z ničeho nemusíš.
Jenom chci s tebou strávit více času“. Podívala se na něho a plaše se usmála.
„Vždyť ani nevím, kde bydlíš“. „To ti můžu říct, na Malé straně, za chvíli tam budeme“
a pohladil ji po ruce. „Richarde, přeci mě budeš muset odvézt domů“. Prudce přibrzdil
a zděšeně se na ni podíval. „Souhlasila jsi už dvakrát, tak co se zase děje?“ „Vůbec
nic. Ale když mám být u tebe nějaký čas, potřebuji si sbalit pár věcí na oblečení, to se
děje“. Úlevou si oddechl. „Promiň, že jsem tak vyjel, vůbec mi to nedošlo.
Samozřejmě, odvezu tě nejdříve domů a počkám na tebe“. Jak řekl, tak se i stalo.
Vysadil ji před domem. Lucie se rozhlédla ve svém bytě a zjistila podle svého vzkazu,
že Eva stále nedorazila domů.
Vzala si cestovní tašku, do které uložila nějaké oblečení a malou kosmetickou
taštičku. Zamkla byt a seběhla dolů. Když ji viděl vycházet, úlevou si oddechl a vyšel
jí naproti. Vzal jí tašku z ruky a uložil na zadní sedadlo. Pomohl jí nastoupit a vyjeli na
Malou stranu.
Zastavili před jedním z domů poblíž Mostecké věže. Richard vystoupil z auta.
Naznačil Lucii, aby ještě zůstala. Otevřel vrata do dvora a zajel dovnitř. Vystoupili,
uzamkl auto. Vzal ji za ruku a vedl k sobě domů. Tohle jeho gesto už znala.
Zanedlouho se ocitla v prostorném půdním bytě. Jak typické, jen to nejlepší,
pomyslela si. Odvedl ji do pokoje a vyzval ji, aby si udělala pohodlí.
„Udělám kávu, dáš si?“ „Ano, ráda“. „Dobře, za chvíli jsem zpátky“ a odešel do
nedaleké kuchyně. Stála tam na místě, rukama se objímala a pozorně se rozhlížela
po velkém pokoji s moderním dřevěným nábytkem ve skandinávském stylu. Obrazy,
které navozovaly atmosféru domova, Fascinovala ji vysoká knihovna, která zabírala
část jedné stěny. V rohu místnosti stál krb a vedle něj koš s dřívím. Pomalu došla ke
křeslu a způsobně se posadila. Složila ruce do klína a dále se rozhlížela. Oči ji znovu
padly na knihovnu. Zvedla se, aby se podívala blíže. Některé svazky se týkaly
obchodu, práva, ale většina z nich byla různého zaměření. Všimla si knih o
cestování, historii, umění, dokonce i o sebezdokonalování. Viděla také romány,
z nichž sama měla přečtené. Vrátil se s kávou, kterou položil na stolek a chvíli ji
pozoroval. Vůbec ho neslyšela přicházet.
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„Studuješ mou sbírku?“, zaznělo ji téměř u ucha, až sebou cukla. Stál za jejími zády
a objal ji. „O člověku se toho hodně dovíme, když zjistíme, co čte“, zamumlala. „To si
také myslím. Doufám, že nebudeš rozhlašovat do světa, že čtu taky oddechovou
literaturu“. Překvapeně se otočila. „Snad se za to nestydíš“. „Kdepak, jenom jsem
žertoval“. Jemně ji vyzval, aby se posadila a ukázal na stolek s kávou. Najednou
vypadala hodně roztržitě a přešlápla z nohy na nohu. „Richarde, potřebuji si odskočit
a nevím kde“. Ukázal jí cestu a posadil se do křesla.
Pozorně se rozhlédla po prostorné a překrásné koupelně, až se jí zatajil dech. Všimla
si, že jsou zde pouze pánské toaletní potřeby. Nic nenasvědčovalo, že by tu bývala
nějaká žena. Toto zjištění ji uspokojilo. Když vcházela do pokoje, všimla si velké
terasy. „Můžu?“, podívala se na Richarda a vyšla ven. Byla okouzlena překrásným
výhledem a zvolala jako malé dítě. „Podívej, jak je tady krásně“. „No, to já přece vím,
vždyť tady bydlím“, smál se jejímu nadšení. Přistoupil těsně k ní a pevně ji objímal.
Společně sledovali večerní ruch pod nimi. „Rád tady za teplých letních večerů
sedávám, dokonce se mi stalo, že jsem tady usnul“. Odvedl ji zpět do pokoje a pobídl
ji ke kávě. Posadil se naproti a chvíli ji pozoroval mezitím, co popíjela. Sledoval její
laskavé a poněkud stydlivé oči. Připadalo mu, že je vzácnou výjimkou v tomto
sebevědomém světě. Lucie vzhlédla, a když viděla, že ji pozoruje, trochu se zarděla
a její tváře malinko nabraly červenou barvu. „Co se děje?“ „Nic, líbíš se mi čím dál
víc“. Lehce znervózněla. „Já už mám docela hlad, nepůjdeme se najíst?“, vyhrkla ze
sebe. Sama nevěřila tomu, co řekla. „No to je tedy novina, doteď jsem to byl já, kdo
tě nutil k jídlu. Je vidět, že děláš pokroky. Tak na co máš chuť?“. Lucie byla ráda, jak
ho odpoutala od té intimní chvilky, ze které měla obavy. „Už mi nabídneš jídlo zde?“,
smála se. „Ne, ne, ale podle toho se budu snažit vybrat místo, kam půjdeme“.
„Richarde, co kdybys to nechal na mě. Nechci do žádné přepychové restaurace.
Ráda bych do nějaké obyčejné hospůdky, a že jich tady je v okolí spousta, a dala
bych si třeba tatarský biftek a dobré pivo“. Pár vteřin na ni užasle hleděl a snažil se
pojmout, co právě řekla. „Páni, to je slovo do pranice a hrozně rád s tebou
souhlasím. Překvapila jsi mě, máš ráda pivo?“. Nemohl si vzpomenout na svoje
nahodilé známosti, žádná by s ním nešla na pivo. Bylo to pro něho překvapivé
poznání a měl z toho velkou radost. Vstal, zvedl ji za obě ruce, popadl ji kolem pasu.
Vykřikla, když se s ní nečekaně zatočil. Potom ji políbil a řekl. „Můžeme vyrazit,
krásko“.
Richard ji zavedl do své oblíbené hospody. Bylo tam poměrně plno, ale našli v rohu
stůl pro dva. Přistoupil k nim číšník, pozdravil se s ním a zeptal se. „Jako obvykle,
pane?“ Překvapeně se podíval na Lucii, když řekl. „A slečna si bude přát?“. Dost ji to
pobavilo a pronesla. „Dám si velké pivo, ale dobře vychlazené“, podotkla a mrkla na
Richarda. „Tak to jste tady správně“ a s pobaveným úsměvem odkráčel. Za chvíli
před ně postavil dvě dobře orosená piva. Připili si spolu jako staří štamgasti.
Lucie se napila a pochvalovala si. „Dobré, moc dobé, to mi chybělo“. Richard
s úžasem na ni zíral. „Ty mě snad nikdy nepřestaneš udivovat, ovšem v tom
nejlepším“. Objednali si tatarák, dohadovali se spolu o přísadách, které tam patří a
hodně se spolu nasmáli. Když dojedli, dali si ještě jedno pivo a povídali si.
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„Richarde, co kdybys mi o sobě něco prozradil“. Udiveně se podíval. „Vždyť si se
mnou nedávno dělala rozhovor, to ti nestačilo?“ „A víš, že nestačilo. Nezajímá mě
tvůj profesní růst, to jsme si už všichni přečetli, ale ty sám. Tak povídej“, vyzvala ho.
Richard zakroutil hlavou, rozesmál se a spustil.
„Svoje dětství jsem prožil v Podskalí, v Ladové ulici, kde nyní bydlí moje sestra
s rodinou. Moji rodiče byli skvělí, poznali se na vysoké škole a později se vzali, oba
byli architekti. Mám tři sourozence. Nejstarší je sestra Jana, rovněž povoláním
architektka. Je vdaná a má dvě děti, dvojčata Petra a Vojtu. Potom jsem v pořadí já
sám a mimochodem je mi třiatřicet let. O pět let mladšího bratra Pavla už tak trochu
znáš. Vystudoval taky práva, ale věnuje se gastronomii. Nejmladší z nás je Anička,
která nedávno oslavila pětadvacáté narozeniny. Vystudovala ekonomii, po škole
odjela do Anglie, žije v Londýně a pracuje v bance. Před patnácti lety moji rodiče
zahynuli při autonehodě. Mě tehdy bylo osmnáct let, Pavlovi třináct a Aničce pouhých
deset let Starala se o nás sestra Jana za pomocí rodičů mé matky. Dodnes ji
obdivuju, jak to všechno zvládla, bylo jí tehdy pouhých třiadvacet let, vlastně jako
tobě“.
„Richarde, to je mi moc líto, vůbec jsem to netušila“, přerušila ho. „To je v pořádku,
už to nějak přebolelo. Já jsem byl rebel, takový samorost. Ze začátku jsem nebyl
sestře ničím nápomocný, asi to byl jakýsi protest smutku nad tou velkou ztrátou.
Naštěstí to netrvalo dlouho. No a další už znáš“ Domluvil a usmál se na ni. Lucie byla
stále přepadlá z toho, co ho potkalo v tak mladém věku. Také si byla jistá, že nic
dalšího už jí neřekne a nenaléhala. „Hej, nebuď z toho přepadlá, nechtěl jsem tě
rozesmutnit“. Vzal ji za ruce a políbil. „Dáme si ještě jedno pivo, trochu se projdeme a
půjdeme ke mně, ano?“ Lucie se usmála a přikývla na souhlas.
Později se procházeli po Malé straně. Zastavili se na Karlově mostě a dívali se na
fascinující scenérii samotné Prahy, Vltavu a Kampu.
„Tak ty jsi byl rebel. Vůbec si tě nedovedu představit. Vidím tě jako úspěšného
obchodníka“. Richard se pobaveně usmál. „To už je hodně dávno, ale byly to
zajímavé časy. Dokonce jsem se zúčastnil několika demonstrací“. „No teda, to si tě
mám představit jako revolucionáře, to mi vůbec nejde“, kroutila hlavou. „I rebelové a
revolucionáři dospívají“, poznamenal. „Už jsi zřejmě se vším spokojený a vedeš
úplně jiný život“. „Ne tak úplně. Ale pochopil jsem, že pokud jde o správnou věc, jsou
i jiné možnosti. Nyní ve svém postavení jsem schopen dosáhnout dobrých věcí. Mám
větší vliv a dokážu spoustu věcí zařídit i jinak. Naučil jsem se mít taková přání, která
se dají splnit způsobem mi vlastním“. S velkým nadšením ho poslouchala a pronesla.
„To je pro mě zcela nové poznání“. Objala se rukama a třela si paže. Přehodil přes ni
svůj svetr. „Je už docela chladno, nevzala sis mikinu. Pojď, půjdeme domů“.
7.
Když se ocitli za dveřmi jeho bytu, už to nevydržel, prudce ji popadl a začal líbat.
Potom ji vzal za ruku a odvedl do pokoje. Myslela si, že ji rovnou zatáhne do ložnice,
ale k jejímu překvapení to bylo jinak.
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Tak ještě měla trochu času, než mu bude nucena říci pravdu. Posadil ji na pohovku,
klekl si naproti a zadíval se do jejich očí. Všiml si, jak je najednou vyděšená.
„Lucie, je ve tvém současném životě jiný muž?“, zeptal se a čekal s napětím, co mu
odpoví. Zmateně vzhlédla a řekla. „Ne není“. A ani nikdy nebyl, hořce si pomyslela.
Musí mu to říct, ale nevěděla jak. Možná už ji nebude chtít.
Vzal ji do náruče, hlavu měl přitisknutou k jejímu krku, cítil příjemnou vůni jejího
parfému, dokonale se k ní hodil. Mírně jí zaklonil hlavu a začal ji líbat, reagovala na
jeho polibky. Pozvedla ruce směrem k jeho zádům a jemně ho začala hladit.
Prožívala vzrušení, cítila jeho pevné svaly. Snažila se malinko mírnit svoje pocity,
chtěla ho zastavit. Místo toho, jakoby ji něco unášelo někam pryč, do světa prožitků,
které dosud nepoznala. Celá se chvěla rozkoší. Byla unášena útokem, připadala si
jako žena, velmi žádoucí. Začal pomalu objevovat její tělo. Líbilo se jí to. Z očekávání
se jí zrychlil dech. Lehce vzdychla, když dlaněmi začal kroužit po jejich ňadrech.
Pomalu ji líbal na tvář, dále k uchu, slyšela jeho zrychlený dech. Prožívala to tak silně
a vůbec si nevšimla, že vsunul ruku pod triko. Cítila prudký žár na svých prsou. Ke
svému překvapení její tělo si říkalo víc. Tolik let nevěděla, jaké to je. Nyní to
prožívala a líbilo se jí to. Jeho prsty začaly jemně třít bradavky. Ucítila lehké chvění
v podbřišku. Jeho vzdech v ní proměnil další varovný signál, který opět neuposlechla,
protože vůbec nevěděla, kam to povede. Náhle byl mezi jejími stehny, tiskl se k ní.
Něco takového dosud nezažila. Když jí chtěl stáhnout kalhoty, trhla sebou, jakoby se
probudila ze snu.
„Richarde, prosím nedělej to“ a chytila ho za zápěstí.
Dýchal prudce a překvapeně se na ni podíval. Oči měla dokořán a viděl v nich
prosbu.
„Prosím, já nemůžu“, zašeptala.
„Ale můžeš“, sklonil hlavu a chtě ji znovu políbit. Odvrátila se a zavřela oči. Ucítil, že
její tělo nyní bylo ztuhlé jako kámen. Pomalu se zvedl.
„Dobře Lucie“, řekl chladně. „Řekni mi, proč“.
Přesunula se na druhý konec pohovky a upravovala si triko. Držela ruce v klíně a
zírala na podlahu.
Když znova promluvil, škubla sebou. „Odpověz mi, dlužíš mi to. Proč jsi chtěla, ať
přestanu“.
„Protože nechci“.
„Tomu nevěřím, nedělej ze mě blázna. Dobře vím, jak jsi doposud reagovala“.
Mluvil na ni pěkně ostře. Když viděl, jak je nešťastná a pevně sevřela ruce podél těla,
změnil tón hlasu.
„Fajn, určitě to není tím, že pociťuješ odpor. Ale říkala jsi, že nemáš nikoho jiného.
Byl snad někdo, kdo ti ublížil?“ Rychle zavrtěla hlavou. Nebyla schopná slova, natož
aby se na něho podívala. Nedokázala nic dalšího říct, ale cítila, že se pomalu přiblížil
k pravdě.
Najednou se zeptal. „Byl ve tvém životě, někdo…“, nedořekl a ona zavrtěla hlavou.
„Nikdy?“ Opět zavrtěla hlavou.
Nastalo hrobové ticho. Richardovi se zastavil dech. Když pomalu vydechl, řekl velmi
tiše. „Ty jsi panna“.
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Neodpověděla, jenom zavřela oči.
„Lucie, podívej se na mě, odpověz mi, prosím. Musím to vědět“.
Zvolna přikývla, ale stále nebyla schopná na něho pohlédnout. Přisedl si k ní a něžně
ji vzal do náruče.
„Bože Lucie, kéž bych na to přišel dříve, vůbec jsem to nečekal. Mohlo se to vyvíjet
úplně jinak a lépe“. Přitiskl si její hlavu na svou hruď. Hladil ji po vlasech tak dlouho,
až ucítil, jak se uvolňuje. Po chvilce promluvil. „Lucie, víš jak je to skvělé, jaký je to
dar? Ani netušíš, jak se cítím, když vím, že budu prvním mužem ve tvém životě.
Abych se přiznal, jsem trochu vyděšený, ale poskytnu ti všechno soukromí. Budeš
mít prostor, pokud se sama nerozhodneš“. „Bála jsem se, až to zjistíš, že už mě
nebudeš chtít a pošleš mě šupem zpátky domů“, řekla potichu. „Co to povídáš, chci
tě pořád a jsem rád, že jsi tady se mnou“ a silněji si ji přivinul k sobě. „To je dobře.
Přesto mám strach, že moje nejistota mě bude pronásledovat, i když po tobě toužím.
Taky všude tam, kde bude nějaká jiná žena“. Natáhl se, chytil ji za ruku a opět políbil
do dlaně. „Věř mi, potkal jsem spoustu žen, ale žádná se nechovala jako ty“. „A co
když budu špatná v posteli?“
„Ale nebudeš, to zvládneš moc dobře, jsem si jistý“. „Ale já nevím, co mám dělat?“
„Ukážu ti to. A protože já to umím, bude to mnohem snazší. Vím, že jsi plná vášně,
měl jsem možnost si toho všimnout. V minulosti jsem měl ženy tak zkušené, že by se
tím mohly živit. Bylo to s nimi jako pouhé řemeslo, chyběl v tom cit“, odmlčel se.
Vzpomněl si na svoji minulost v mládí a potom, jak byl až příliš krutý k ženám, které
následně potkával. „S tebou Lucie to bude jiné, i kdybys nebyla panna, jsi prostě jiná
a zvláštní. Když se na mě tak díváš, mám pocit, jako bych byl jediný muž na světě.
Nebudu na tebe spěchat“.
Přitiskla se k němu vší silou a zašeptala. „Richarde, chci tě teď hned“. S úžasem
odtáhl její hlavu a zadíval se jí do očí. „Opravdu to chceš? Jsi si jistá?“ „Nikdy jsem si
nebyla jistější“. Zvedl ji z pohovky, popadl do náruče a odnesl do ložnice. Pomalu ji
začal svlékat a cítil, jak je napjatá. Nebylo to tím, že ho nechce, ale tak trochu se
styděla. „Jsi krásná dívka, máš nádherné tělo a nemusíš se stydět“. Když před ním
stála úplně nahá, uvolnil její vlasy, vzal ji jemně a položil na postel. Přesně tak si
představoval její rozpuštěné vlasy na polštáři. Hladil ji po celém těle a něžně ji líbal.
Tiše se zeptal. „Předpokládám, že nebereš žádnou antikoncepci, je to tak?“ Přikývla.
„To nevadí, já se postarám“. Rychle se svlékl, sáhl do stolku a připravil si ochranu.
Položil se na ni, aby si zvykla na jeho tělo. Začal ji opět líbat, nejdříve jemně, ale
potom stále více naléhavě. Opětovala mu jeho polibky a začala velmi dobře
reagovat, přesně tak, jak předpokládal. Jeho ruce se posouvaly dále přes břicho až
ke stehnům a zpátky k jejímu klínu. Rychle se nadechla a stiskla nohy k sobě. „To je
v pořádku, kotě“, konejšil ji něžně. „Chci se tě tam dotýkat“. Jeho ruka sjela níž a
začal ji hladit. „Uvolni se. Tak je to dobře, otevři se mi“. Udělala, co po ní chtěl. Tělem
jí projelo další vzrušení. Znovu ji líbal po celém těle. Když měl pocit, že je připravená,
rychle si nasadil kondom a vklouzl mezi její stehna.
„Podívej se na mě, Lucie“, řekl zastřeně. Pronikl do ní. Tiše vykřikla, prohnula záda,
chtěla tak uniknout bolesti, kterou pocítila. Ale on ji pevně držel u sebe a šeptal jí
něžně, co má dělat.
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„Tak a je to, kotě. Nejhorší máme za sebou. Uvolni se, bude to lepší“. Kousla se do
rtu, prudce dýchala. Ale měl pravdu, bolest ustoupila. Stále byl v ní, ale nehýbal se.
Když ucítil, jak její napětí povoluje, opřel se lokty a rukama objal její hlavu.
„Tolik to zase nebolelo, ale přišlo to najednou a muselo to být. Na tom je skvělé to, že
už to nikdy nebude takové. Bude to jenom lepší a lepší“.
Opatrně z ní vystoupil, potom znovu vnikl do ní a stále opakoval tento pohyb, dokud
se nepřidala. Začala prostupovat mezi jejich těly rozkoš. Brzy byl zaplaven žárem
vášně a začal se v ní prudce pohybovat.
Byla úplně pohlcena a myslela si, že už nemůže, ale znovu ji zachvátila větší a
prudší vlna vášně. Byla ohromená silou vlastních pocitů. Dokonale reagovala na
pohyby jeho těla. Její prsty se zarývaly do pevných svalů jeho zad. Potom náhle měla
pocit, že už to nezvládne.
„Richarde“, vykřikla vyděšeně.
„Vydrž kotě, nech to přijít. Nepustím tě“.
Vzápětí najednou oba současně explodovali.
Po chvíli Lucie pronesla. „Je to vždycky takové?“
„Ne pro každého a zvláště ne poprvé. Pro nás to bude vždy pěkné a stále lepší a
nové. Ještě jsem tě nezasvětil do všeho, ale postupně to zvládneme. Bude se ti to
líbit. Teď by sis měla odpočinout a trochu se prospat“. Vzal ji do náruče, přitiskl si ji
k sobě a oba začínali usínat s krásným pocitem tohoto jedinečného prožitku.
Richard se probudil, pomalu se otočil směrem k ní. Dlouho se na ni díval, jak
spokojeně oddechuje. Byla krásná, rozhozené ruce a vlasy na polštáři. Přesně tak ji
viděl ve svých představách. Opatrně vstal, aby ji neprobudil. Natáhl si džíny a potichu
odešel do pokoje. Podíval se na hodiny, bylo půl druhé v noci. Cítil se celkem
vyspaný. Vzal na sebe svetr, sklenici vody a šel si sednout na terasu. Pozoroval stále
ještě rušnou ulici pod sebou. Dlouze se napil a dostal chuť na cigaretu. Dříve kouřil
poměrně dost, ale nechal toho. Stal se z něj sváteční kuřák. Došel do své pracovny a
vzal si cigaretu. Vrátil se zpět a zapálil si. Blaženě potáhl a vychutnával si nikotinový
zážitek. „Samo nebe mi seslalo tuto dívku. Lucie, jsem rád, že tě tu mám, už se tě
nikdy nevzdám“, říkal si sám k sobě. Stále však nevěděl, jak se jejich vztah bude
dále vyvíjet. Přál by si ji mít stále u sebe, ale uvědomoval si zásadní okolnost. Ona
nebude ochotná se k němu nastěhovat. Od dětství byla samostatná a nezávislá. Své
svobody se jen tak nevzdá. Rozhodl se, že jí to navrhne, ale nevěřil, že tomu bude
hned nakloněna. Zatím se bude muset spokojit s málem. Dále si v hlavě promítal
poslední události. Lucie ještě před pár okamžiky byla panna. Proč ho to nenapadlo,
vlastně ani nemohlo. Taková přitažlivá dívka a v tomto světě. Kdyby se jí zeptal
přímo, všechno by se mohlo vyvíjet úplně jinak. Vzpomněl si, že na ni byl docela
krutý. Snažil se to napravit a jenom doufal, že to zvládla dobře a bude po něm toužit
stejně jako on po ní.
Znovu se vrátil do ložnice. Svlékl se a lehl si k ní. Stále ještě spala. Pohladil ji po
vlasech a lehce políbil. Zavrtěla se a vzdychla. Procitla a udiveně na něho pohlédla.
Trvalo jí, než si vzpomněla, kde je a co prožila. Malinko se usmála a trochu stydlivě
pronesla. „Kolik je hodin, spala jsem dlouho?“ „Spi kotě, je ještě noc.
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„Ale ty jsi vzhůru, proč?“ „Před chvíli jsem se probudil a díval se na tebe“. „Moc hezký
pohled zrovna na mě není“. „To si jenom myslíš. Jsi krásná, jsou na tobě ještě vidět
pozůstatky prožitého sexu. Malinko rozcuchaná a tvoje pokožka je ještě celá
zrůžovělá. Líbí se mi to“.
„Ach Richarde, jsem ráda, že to mám za sebou. Celou dobu jsem si dělala starosti,
jak ti to řeknu a jak se budeš tvářit. Teď se cítím uvolněná“.
„Tak ty jsi ráda, že to máš za sebou? Vyznělo to tak, jako bys už nechtěla“,
zažertoval, protože věděl, jak to myslela.
Zasmála se. „Špatně jsem volila slova. Ježíši a to chci být novinářka. Plácám
nesmysly. To bude možná zřejmě tím, že jsi docela dobrý milenec“.
„Co má znamenat, to možná“, zabručel.
„Moc by sis o sobě myslel, kdybych ti řekla, jak to bylo báječné, až jsem z toho celá
vedle“.
„Teprve tě hodlám oslnit svým uměním milence“.
Přitulila se k němu a tiše vzdychla. „Moc se mi to s tebou líbilo a chtěla bych ještě“.
„Co bys chtěla, Lucie?“
„No, přece víš“.
„Nic nevím, musíš mi to říct“
„Chtěla bych, aby ses se mnou miloval“.
„No vidíš, že to umíš říct“.
Přitáhl si ji k sobě, začal doslova svými ústy plenit ty její. Cítila, jak je vzrušený.
Přetočil ji na záda a jeho mohutné tělo na ni dolehlo plnou vahou. Líbal ji stále
naléhavěji.
„Dívej se na mě, Lucie“, pozvedl její obličej k sobě a zpříma na ni pohlédl. Vztáhla
paže a objala ho. Ruce jí sklouzly na jeho záda. Ale on ji chytil za zápěstí a zvedl je
nad hlavu.
„Zůstaň tak a nehýbej se, já se o tebe postarám, užij si to“.
Na holých ňadrech ji zašimrala jeho zarostlá hruď. Přitiskl se k ní vší silou.
„Počkej chvilku“ a vzal si kondom.
Přimkl svá ústa nenasytně k jejímu břichu, nemohla se ani hnout. Z očí jí vytryskly
slzy, neboť pociťovala slast, která byla sladká, pozvolná. Měla pocit, že ji snad
neunese. Jeho ústa ji laskala po celém těle. Myslela si, že přijde o rozum. Jeho ruce
se dotýkaly všude a zkoumaly její probouzející se tělo. Její smysly křičely rozkoší.
Svými boky se sunul směrem dolů. Koleny jí ještě více roztáhl nohy.
„Dívej se na mě, kotě“, přikázal. „Chci tě vidět“.
Ucítila, jak do ní pomalu vstupuje. Pohled na ni ho nesmírně vzrušoval. Četl v něm
oddanost a touhu.
„Chci tě strašně moc, vezmu si tě teď hned“, uslyšela jeho zdrsněný hlas. Při těchto
slovech se pozvolna prohnul dolů a prudce do ní vstoupil. Lucie zatajila dech, když si
uvědomila, že je neodvolatelně celá jeho. Tělo ji zradilo, nemohla se pohnout a dech
jí uvízl v hrdle. Cítila ho hluboko v sobě, zažívala úplně nové pocity, ještě
intenzívněji, než poprvé. Vnímala horkost jeho kůže, tlukot jeho srdce a rozkoš
z rytmu, který ji jemně, avšak naléhavě vnucoval. Zároveň se v ní zvedalo napětí.
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Volala jeho jméno a chtěla ho zastavit. Sevřela své ruce nad hlavou a ta jí vyletěla
vzhůru.
„Richarde, prosím“, zašeptala. „Já, já to nevydržím“, Odpověděl hlubokým hrdelním
smíchem a jeho pohyby nabývaly na ještě větší intenzitě. „Poddej se mi“, zaprosil.
Ucítila, jak ji chytá v zátylku za vlasy a opět ji nutil, aby se na něho podívala. „Poddej
se mi, udělej se pro mě“. „Vždyť to právě dělám“. Oči jí zaplavila vášeň a vzrůstající
rozkoš. Najednou jeho tvář viděla jako v mlze. Zrychlující rytmus ji vynesl do úplného
zapomnění. Slyšela, jak něco říká, ale nevnímala co.
Tělo se jí bouřilo jako splašené a chtěla víc a víc. Její hlas se připojil k jeho výkřikům,
žadonil, jak stoupala výš a výš. Jejich zrychlený dech splynul v jeden a propukl
v explozi. Přelévaly se přes vlny rozkoše a její vzlyky se smísily s jeho drsnými
výkřiky. Najednou se v sobě ztratili.
Když se jí potom začalo vracet vědomí, uvědomila si, že ji pořád silně drží. Otevřela
oči a viděla strop, který se nepatrně točil.
„Sakra Lucie, nic takového jsem ještě nezažil“, řekl s úžasem. Samého ho to
zaskočilo. Sám sebe nepoznával. Projížděl svými rty po jejich očích, nosu a ústech,
tvářích a bradě.
„Bylo to jedinečné“. „Pro mě také“, zasněně se zahleděla do jeho planoucích očí.
„Jsem úplně pod tvým vlivem“, zašeptala.
„Já vím, panebože, jak bych to mohl nevědět“. Pomalu ji vášnivě políbil. „Chci to
dělat s tebou pořád, často a taky jinak“.
„Myslíš to vážně?“, zeptala se.
Pohladil ji po vlasech. „Byla jsi se mnou pořád“, řekl a jeho hlas zazněl chraplavě.
„Víš, jak je to mezi mužem a ženou vzácné?“
Nevěděla, jak by taky mohla. Její tvář se zarděla a schovala se v jamce jeho hrdla.
Zasmál se a objal ji kolem krku.
„Jsi moje“, zašeptal jí do ucha. „Nelituješ toho, Lucie?“, zeptal se.
„Ne, ty snad ano?“, polekaně zvedla hlavu. „Bála jsem se, že nedokážu tě uspokojit,
protože jsem nezkušená“, špitla.
Zkoumavě se zadíval do její znepokojené tváře. „Vedla sis více než dobře. Nebojím
se říct, že by tomu mohlo být jinak, jsem si jistý“.
Dotkla se prsty jeho horkých úst a pozorovala, jak se blaženě usmál a prohnul se.
Znovu ji políbil. Vychutnával blízkost jejího těla, hedvábných vlasů a stále opojnou
vůni parfému na jejím hrdle. Potichu zasténal, znovu ho začala rozpalovat, ale ovládl
se. Zavrtěla se touhou. „Ne, nejde to“, zašeptal. „Proč?“, polekala se. Vysvětloval jí to
a sledoval, jak její tváře zaléval nový ruměnec. „A kromě toho, mám pocit, že nějaký
den si pořádně nesedneš“, dodal lakonicky. „Musíme zvolnit, chce to čas“.
Posadila se a sama byla překvapená nad nezvyklým pohodlím. Díval se na ni a
samolibě se usmíval. „Budu teď chodit jako páv“, prohodil samolibě. „V životě by mě
nenapadlo, že tato nesmělá, nezkušená dívka, nedávno ještě panna bude křičet,
abych nepřestával“ a rozesmál se.
„Sklapni, Richarde“ a bouchla ho do prsou. „Nesluší ti to, jak se naparuješ“. „Já bych
řekl, že ano, dokonce hodně“. Posadil se a přitáhl si ji k sobě. „Dostal jsem tě a už tě
nepustím“, zatvářil se majetnicky. „Ráno si zabalíš věci a nastěhuješ se ke mně“.
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„Co?“, v očích se jí zrcadlilo leknutí. „Ale, to je mi novina“, rozohnila se.
„Žádné ale. Pojď, jde se do sprchy“, plácl ji po zadku.
Ve sprše měl co dělat, aby si ji znovu nevzal. Viděl na ni, že by vůbec
neprotestovala. Přece není idiot. Když se navzájem umyli a osušili, popadl ji do
náruče a odnesl do postele. Položil se vedle a přitáhl si ji k sobě. „Dobrou noc, ty
moje nymfomanko, musíš se vyspat, zítra je taky den“. Chtěla něco říct na protest,
ale únava ji přemohla a pomalu se jí zavíraly oči. Za chvíli se oba propadli do
hlubokého spánku.
8.
Lucie se probudila jako první. Objímal ji svými pažemi a tvrdě spal. Pootočila hlavu a
chvíli si ho prohlížela. Byl mírně zarostlý a rozcuchaný. Vypadal kouzelně a taky
zranitelně. Nemohla se pohnout, jak ji pevně obepínal pažemi. Byla celá rozbolavělá.
Přes žaluzie do ložnice pronikalo světlo. Podívala se na hodiny, bylo sedm hodin
ráno. Zvažovala, zda ještě bude jen tak ležet nebo ne. Pomalu se vyprošťovala
z jeho objetí, aby ho neprobudila a opatrně vstala. Pohnul se a ve spánku se přetočil
na břicho. Chůze jí dělala trochu problémy, není divu po takovém sexu. Odešla do
pokoje, vytáhla si z tašky čisté oblečení a kosmetickou taštičku. Pokračovala dále do
koupelny a rozhlédla se. Byla tak prostorná s velkou vanou a sprchovým koutem, kde
se pohodlně vešli dva. Vzpomněla si, jak tady byli spolu. Jak jí pečlivě omýval každý
kousek těla a ona zase jeho. Taky, jak si přála, aby se znovu pomilovali. Ale on byl
neoblomný, i když věděla, že po ní touží. Jak jí řekl důrazně, že musí odpočívat a
odnesl ji do ložnice. Měl pravdu, byla opravdu unavená a ihned usnula.
Vzpamatovala se ze svého snění, umyla se a vyčistila si zuby. Oblékla si spodní
prádlo, bílý top s růžovou halenou, ponožky a džíny. Nemalovala se, pouze si
rozčesala vlasy a spletla si je do volného copu. Když míjela ložnici, nakoukla dovnitř,
stále tvrdě spal.
Přešla do kuchyně, kde se rozhlédla, tam ještě vůbec nebyla. Objevila kávovar
špičkové kvality, chvíli ho zkoumala, jak funguje a udělala si kávu, která byla
vynikající. S hrníčkem v ruce vešla na terasu, která ji fascinovala. Bylo příjemné
vlahé ráno a opět to vypadalo na hezký jarní den. Zadívala se na ještě spící Malou
stranu. Uvelebila se v ratanovém křesle, popíjela kávu a přemýšlela. V hlavě jí běžel
jeden záběr za druhým, co všechno prožila během dvou dnů. Měla pocit nového
naplnění, prožila svůj první, úžasný sex s úžasným mužem. Taky si začínala
uvědomovat jeden důležitý poznatek, a to jeho sílu a dominanci. Bylo jí jasné, že
hlavně, když se jedná o sex, je on ten, kdo velí. Kupodivu ji to vůbec neděsilo, spíše
uklidňovalo, cítila se s ním takto bezpečně a skutečně. Ještě mají spolu celou neděli.
Potom se budou muset na nějaký čas rozejít. Nebyla ještě připravená na to, aby
s ním bydlela, i když ji tato myšlenka tak trochu zaujala. Dopila kávu, odložila hrnek
na stolek vedle sebe a udělala si pohodlí. Skrčila nohy pod sebe, opřela si bradu o
kolena a rukama se objala. Přepadl ji skoro zapomenutý pocit, strach z toho, co
přijde v redakci.

33

Smutně si uvědomila, že se jí vůbec nebude chtít jít do práce, protože moc dobře
věděla, co ji tam bude čekat. Bude se muset vzchopit a nějak tu situaci vyřešit.
Z jejich myšlenek ji vyrušily kroky a hřejivý hlas. „Dobré ráno, kotě“, přicházel k ní,
objal ji zezadu, uchopil její hlavu, mírně natočil a vroucně políbil. Krásně voněl a byl
hladce oholený. Vlasy měl ještě vlhké. Na sobě vyšisované světle modré džíny, které
obepínaly jeho svalnaté nohy a černé triko, pod kterým se mu rýsovaly pevné svaly.
Působil na ni jako sexuální symbol. Věděla, že mu nikdy nebude schopná odolat.
Pokud by se rozhodl si ji vzít tady a hned, vůbec by se nevzpouzela. Začal ji silně
ovládat. Podmanil si zcela její tělo a hlavně její duši a ona s tím nemohla nic dělat.
„Dobré ráno“, špitla. „Tak už jsi vstal“.
„Jo, už to tak vypadá“, zasmál se. „Když jsem se probudil, málem jsem zešílel, když
jsi neležela vedle mě. Uklidnilo mě, když jsem v koupelně viděl tvoji kosmetickou
taštičku. Pojď dovnitř, je ještě po ránu chladno. Nechci, abys mi nastydla“.
Zvedl ji z křesla, vzal její prázdný hrnek a odvedl ji do kuchyně. Posadil se na židli a
přitáhl si ji mezi své nohy. Prohlížel si ji. „Jsi krásná, Lucie, moc ti to sluší“. Uznale
pohladil její spletené vlasy. „Moc pěkné“ a postavil se. „Tak, je čas se nasnídat.
Připravím míchaná vajíčka. Máš je ráda?“ „Už zase to jídlo, myslíš taky na něco
jiného?“ „Lucie, nezlob mě. Musíš se nasnídat, je to základ nového dne“. „Ano otče,
budu si to pamatovat“. Prudce odstavil vše, co právě dělal a vyrazil směrem k ní.
Začala se smát a chvíli ji honil kolem stolu. Nakonec ji chytil, sevřel tak pevně, že
nemohla dýchat. Začal ji líbat a přitom ji káral. „Tak otče, říkáš, to ti tedy můžu
naplácat na ten tvůj pěkný zadek“. Oči mu přitom potemněly. Na moment si myslela,
že to udělá. Ještě jednou ji políbil, jemně ji usadil do židle a pokračoval v přípravě
jídla.
„Richarde, můžeš mi udělat ještě jednu kávu, prosím?“ Podíval se na ni a s úsměvem
odpověděl. „Když tak hezky prosíš, máš ji mít“. Zapnul kávovar a za okamžik před ni
postavil hrnek s voňavou kávou. „Děkuji“ přivoněla si, opatrně se napila a zavrněla.
„To je lahoda“ a přivírala oči. Otočil se, když zaslechl její smyslný hlas. Ta se tedy
uměla radovat z maličkostí, málem ho zase dostala. „Vidím, že jsi přímo závislá na
kávě, děvče“. „Po ránu ano, přes den ji nijak nemusím. Ale ranní káva mě příjemně
nastartuje do nového dne“. „Věděl bych o něčem jiném, ještě lepším, takhle po ránu“.
Pozvedla oči, když promluvila. „Myslíš jako sex? To zatím neznám. A když ráno
žádný nebyl, vystačím si bohatě s kávou“. Znovu se na ni obrátil. „Víš o tom, že jsi
pěkně provokativní, já tu snídani snad nedodělám“.
„Ale doděláš, snídaně je základ, jak si zdůraznil“, hbitě mu odpověděla.
„Ach Lucie, ty mi tedy dáváš zabrat. Co já s tebou jenom udělám. Jsi pěkně zlobivá
holka, ale já už tě srovnám“ a postavil před ní míchaná vajíčka, opečené tousty a
džbánek s pomerančovým džusem. „Páni, to vypadá dobře a krásně to voní“. „To
jsem rád, tak jez“ a popřál jí dobrou chuť. Načež se oba pustili do jídla. „Je to
opravdu moc dobré“, pochválila ho. „Děkuji za uznání, snažil jsem se“. Když dojedli,
nabídla se, že umyje nádobí. Richard popíjel kávu a se zalíbením ji sledoval. Přímo
nasával její ladné pohyby. Když poklidila, přišla k němu a posadila se mu na klín.
Chvilku jen tak tiše seděli a vnímali jeden druhého.

34

Potom se osmělila a zeptala se. „Tak co podnikneme teď, pane. Co tak trochu sexu?“
a svůdně zamrkala očima. Nevěřícně zakroutil hlavou. „Ty si zkrátka nedáš pokoj, ale
budeš muset na to hodně rychle zapomenout. Za to, jak jsi byla zlobivá holka, žádný
sex nepadá v úvahu. Možná, jestli budeš po zbytek dne hodná a slušně se chovat,
uvidíme večer“, řekl rozhodně. Nevěřícně se podívala na něho, když povzdechla. „No
tohle, to jsem tedy dopadla. Asi se sbalím a půjdu domů“. „Lucie, to nesmíš, prosím“,
polekal se a sevřel ji pevně v pase. „Nikam nejdu, to byl jenom vtip“, začala se smát.
V tom se ozvalo zvonění telefonu, zřejmě z jeho pracovny, kam taky odešel. Za pár
minut se vrátil, opět si ji posadil na klín a zeptal se. „Promiň, měl jsem pracovní
hovor. Nebude ti vadit, když tě na chvíli opustím? Potřebuji něco udělat, nebude to
na dlouho, slibuju“.
„Vůbec ne, klidně si udělej, co potřebuješ. Já se zatím půjdu projít ven“. „Sama?“ „No
a proč ne. Ještě jsem tu nikdy nebyla tak po ránu. Projdu se po Kampě, mám to tam
ráda“. „Tak dobře, ale brzy se mi vrať“ a dal jí pusu na tvář. Vzala si svetřík a vyběhla
z bytu. Musel na ni zavolat, aby jí podal klíče.
Když scházela po schodech, všimla si, že v domě kromě Richarda nikdo nebydlí.
Viděla pouze samé vizitky firem a v přízemí banku. Otevřela hlavní vchodové dveře a
ocitla se na ulici. Podívala se nahoru, kde se nacházel jeho půdní byt. Po celé ploše
se táhla terasa, kterou si tak oblíbila. Opravdu krásné bydlení, jak taky jinak,
pomyslela si. Prošla Mosteckou branou na začátek Karlova mostu. Seběhla po
schodech dolů a ocitla se na Kampě. Bylo tam pusto a prázdno. Občas nějaký běžec
nebo pejskař, jinak tam byla téměř sama. Pomalu se procházela, obdivovala staré
domy, malé krámky vystavující umělecké předměty za malými okny. Zbožňovala toto
místo, tak typické pro Prahu, tu malebnost. Představovala si, jaké to asi tady bývalo
za starých časů. Vybavovala si obrazy Prahy, jak jsou zachyceny dnes na
pohlednicích nebo ve starých filmech. Potom se vydala na druhou stranu Kampy, kde
se nacházely Pražské Benátky. Tam už to bylo zcela jiné. Spousta luxusních
restaurací typických pro dnešní dobu. Došla téměř na konec, u břehu řeky se
posadila na lavičku a společnost jí dělaly labutě, které si pozvolna plavaly po vodě.
Opět si připomněla zítřejší den v práci, který se nezadržitelně přibližoval. Stále ji to
pomyšlení děsilo. Nevěděla, co ji tam bude čekat a jak se tomu postaví.
Pronásledovalo ji to a znepokojovalo. Podívala se na hodinky a zjistila, že je
půldruhé hodiny venku. Zvedla se a pomalu se vracela nazpátek. Všímala si, že
Kampa začíná ožívat. Když přicházela k domu, všimla si jedné ženy, která postávala
na druhé straně chodníku. Nebylo to nic neobvyklého, kdyby nezachytila její
nevraživý pohled. Vůbec ji neznala, ale měla takový divný pocit, že ona zná ji. Vůbec
tomu nerozuměla. Byla hezká, blondýnka, věkově tak ke třicítce. Ještě jednou
zabloudila pohledem k oné ženě a ona ji stále pozorovala. Lucie nad tím mírně
pokývala hlavou a vešla dovnitř domu, zamkla za sebou a vyběhla po schodech
nahoru.
Richard už na ni čekal. „Tady jsi, konečně, už jsem se bál a chystal se tě hledat“.
Objal ji a políbil do vlasů. Ucítil její zrychlený dech a odtáhl se. „Co je ti Lucie,
vypadáš, jako by tě někdo pronásledoval“ a prohlížel si ji. „Když jsem se vracela,
naproti před tvým domem stála jedna žena a dívala se na mě.
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Její pohled nebyl jen tak nahodilý. Zdálo se mi, jako kdyby věděla, kdo jsem a co
tady dělám“. Vytrhla se mu a šla se podívat na terasu, kde ji následoval. Ona žena už
tam nebyla. „Jak vypadala?“, zeptal se. Stručně ji vypodobila. „Z tvého popisu tak
vypadá hodně žen“. Škoda, že už tady nestojí, třeba bys ji poznal“. „Že by nějaká
zhrzená milenka“, smál se. „Skoro to tak vypadalo“, řekla. „Zapomeň na to, raději mi
pověz, kam bys chtěla jít na oběd“.
„Richarde, nikam se mi nechce. Co kdybychom se najedli tady. Ukaž mi, jaké máš
suroviny, a já něco uvařím“. „To nezní vůbec špatně, ale obávám se, že tady toho
moc nenajdeš. Já si nevařím, ani to neumím. Většinou se stravuju venku, nebo zajdu
k sestře na oběd. Jednou týdně mi tady chodí jedna paní poklidit a nakoupí mi.
Když ji požádám, tak mi i uvaří dopředu a já si to jenom ohřeju. Právě teď tady nic
nemám“. Začal otevírat skřínky a rozhlížel se. Lucie se dívala s ním.
„Vidím tady špagety, sušená rajčata a feferonky, olivový olej, česnek“, jmenovala, co
viděla. „Ještě chybí parmazán“. „Ten mám myslím v lednici“.
„No tak vidíš, to vypadá na chutný oběd. Nebude to sice nic honosného, ale najíme
se“. Hned se pustila do díla. Překvapeně se posadil a se zalíbením sledoval, jak jí to
jde od ruky. Za chvíli se otočila k němu. „Nekoukej tak a pojď mi pomoct. Můžeš
zatím prostřít, za chvíli budeme jíst“. Připravil stůl, talíře, příbor a džbán s vodou.
Lucie postavila doprostřed mísu se špagetami a oběma nandala na talíř.
„Krásně to voní“, nasával. „Doufám, že ti to bude taky chutnat“. Pustili se do jídla.
Sledovala ho a zdálo se, že je spokojen. Dojedli, zapřel se v židli a pohladil po břiše.
„Bylo to moc dobré, přímo vynikající. Netušil jsem, že umíš vařit, dokonce z tak mála
jsi připravila vynikající jídlo. Smekám před tebou a shledávám další tvoje plus“. Vstal
a začal uklízet ze stolu. Společně opláchli nádobí. Richard se jí zeptal, co by
odpoledne chtěla podniknout. Nabízel, že by si mohli autem někam vyjet.
Navrhovala, že by se mohli projít po Malé straně.
„Dobře, jsem pro. V tom případě otevřu láhev vína, bude se hodit po tak skvělém
obědě“. Posadili se na terasu a popíjeli. Sluníčko příjemně hřálo.
„Kde si se naučila tak dobře vařit?“ „No, tak dobrá zase nejsem, ale něco uvařit
dovedu. To už je dávno, když jsem ještě bydlela doma v Brně. Jak jistě víš, rodiče
byli posedlí prací. Mně už nebavilo jíst k večeři párky a podobně. Pořídila jsem si
kuchařku a začala vařit podle receptů, tedy snažila. Ze začátku se mi moc nedařilo.
Několik jídel skončilo v koši včetně nádobí. Ale potom to nějak šlo. Jednou, když se
domů naši vrátili, postavila jsem před ně teplou večeři. Přála bych ti vidět, jak
šokovaně zírali. Nevěřícně a hlavně opatrně si nabrali první sousto, jakoby se báli, že
bych je mohla otrávit“, zasmála se, když si vybavila zděšený výraz rodičů. „Nakonec
všechno snědli, chutnalo jim a s obdivem mě pochválili. Mělo to ale i stinnou stránku.
Zjistili, že se dokážu postarat, o to více pracovali. Matka mi nechávala peníze na
nákup a já jsem každý večer uvařila. Tak to je vše, co se týká mého kuchařského
rádoby umění“. Poslouchal ji se zaujetím a v duchu ji musel obdivovat.
Najednou se Lucie ztratila ve svých myšlenkách a všiml si, že posmutněla. „Co je
s tebou, kotě? Opustila tě dobrá nálada?“ „Jenom přemýšlím, co bude zítra“. „To ti
přesně řeknu, pondělí a začne nový pracovní den v týdnu“. „No, a to mě právě děsí.
Vůbec se netěším do práce“. Zmateně se na ni podíval.

36

„Myslel jsem si, že jsi tam spokojená“. „To ano, vlastně do pátečního dne to tak bylo“,
vzdychla. „Tomu vůbec nerozumím. Můžeš mi to trochu objasnit?“ „Do středy mám
relativně čas na to, abych napsala ten nechutný článek o tobě. Pokud to neudělám,
jako že opravdu neudělám, dostanu padáka“. Začala mu podrobně vyprávět, co se
seběhlo od chvíle, kdy se vrátila z jeho kanceláře. Richard nemohl uvěřit tomu, co
slyšel a vzteky se otřásl.
„Ten tvůj šéf je pěkná zrůda. Budu si muset na něj více posvítit. Pojď ke mně“ a
přitáhl si ji k sobě na klín. Objímal ji a utěšoval. „Neboj se, kotě, tohle nedopustím.
Nedovolím nikomu jako je on, aby s tebou tak jednal a vyhrožoval ti vyhazovem. Jak
jsem dříve říkal, pěkně to na tebe políčil. Skoro to vypadá, jakoby se ti chtěl za něco
pomstít“. „Teď jsi to řekl správně, protože tak to je“.
Vylíčila mu Viktorův pokus, jak se hrubě na ni vrhl a chtěl ji políbit. Richard se roztřásl
vzteky. „To ať už nikdy nezkouší, nebo bude mít co dělat se mnou. Ničeho se neboj,
to já nedopustím“.
„Richarde, do toho se nepleť“, výhružně na něho pohlédla. „Je to můj problém a já si
ho sama vyřeším“.
Věřil tomu, že by opravdu nebyla ráda, kdyby se do toho vložil, natolik ji už poznal.
Bude muset počkat, jak to dopadne. Pokud se neubrání sama, nastoupí na scénu on
sám.
„Tak to bychom měli, první aktér je na světě. Teď musím zjistit, kdo je ten další,
zřejmě někdo z mojí firmy“, nahlas uvažoval. „Něco mě teď napadlo. Když jsem se
vrátila k Viktorovi do kanceláře, s někým zrovna telefonoval. Vzpomínám si, že jsem
zaslechla jméno Alice“.
„Cože?“, zasyčel a málem nadskočil. „Slyšela jsi Alice? To je snad zlý sen. Alice u
mě pracuje, dokonce se na tom obchodě podílela. Nemůžu tomu uvěřit, je jedna
z nejschopnějších realitních agentů“. Chytil se za hlavu a prohrábl si vlasy.
„Třeba se ti také chtěla za něco pomstít“, řekla Lucie.
„A víš, že si se možná trefila. Vzpomínám si, že se mnou několikrát flirtovala. Dělal
jsem, že to nevidím. Jasně jsem jí dal najevo, že se snaží marně. Dokonce byla u
toho, když jsem se před svou asistentkou zmiňoval, jak moc jsi mě zaujala. Bože,
stále tomu nemůžu uvěřit. Hned zítra požádám našeho bezpečáka a nechám prověřit
její poštovní schránku“.
„Richarde, to přece nemůžeš, je to osobní“. „Já vím, ale někdy je to nutné. Obvykle to
nedělám, ale teď k tomu mám sakra důvod“. Byl tak hrozně naštvaný, takového ho
ještě neviděla.
„Dost už toho svinstva, nebudeme si kazit nedělní odpoledne“, usmál se na Lucii,
kterou stále držel na svém klíně.
„Oblékneme se a půjdeme ven na procházku“. „Snad ty se oblékneš. Já už jsem od
rána docela oblečená, pokud sis toho nevšiml. I když musím uznat, že to, co máš na
sobě, není vůbec špatné“, svůdně se usmála a přejela mu prstem po hrudi. „Takto
bych si tě musela hlídat na každém kroku. Každá by se na tebe mohla vrhnout a to
by se mi ani trochu nelíbilo“.
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Rozesmál se. Chytil ji za ruce a více si ji přitlačil k sobě. „Jestli mě budeš takto
provokovat, strhám z tebe šaty, odnesu tě do postele a budu tě tam držet až do
rána“.
„Ale, to jsou silná slova. Jen se nenaparuj. Pokud vím, ráno si se z toho elegantním
způsobem vykroutil“, začala se smát.
„Poslechni kotě, mám ti to dokázat?“ Přitiskla se k němu a zašeptala. „Bude mi stačit,
když mi to dokážeš až večer. Alespoň se budu mít na co těšit“. „To taky udělám,
Lucie“. Postavil ji na nohy a zvedl se. „Dej mi chvilku a budu ti celý k dispozici“.
Mezitím, co se oblékal, Lucie opláchla skleničky od vína. Vzápětí byl zpátky. Na sobě
světlé sportovní kalhoty, černou košili a béžový svetr přehozený přes ramena.
„Tak co, můžu takto jít s tebou ven, krásko?“ Zrovna si brala kabelku. Když ho
spatřila, s úžasem pronesla. „Je to přímo dokonalé“, zaúpěla a protočila oči.
„To jsem rád“, vzal ji za ruku a vyrazili spolu ven.
Procházeli se ruku v ruce po Malé straně. Lucie byla nadšená, tato část ji vždycky
hodně přitahovala. „Zbožňuju to tady“, řekla.
„Nikdy jsem to tady tak nevnímal, ale s tebou mám úplně jiný pocit. Jsem moc rád, že
zrovna tady bydlím. Začínám věřit na osud“. „Proč na osud?“ „Protože, když jsem si
tento byt pořizoval, jako bych věděl, že tě potkám a tobě se tady bude líbit“.
Zastavili se na Malostranském náměstí ve vyhlášené kavárně. Richard objednal dvě
alžírské kávy se šlehačkou a pro sebe kousek čokoládového dortu. Lucie odmítla.
„Bude mi úplně stačit tato kalorická káva. Ještě chvíli budu s tebou takto mlsat a
přiberu“.
„Neuškodilo by ti, kdyby si malinko nabrala“. „Co tím chceš říct, že jsem vychrtlá?“
„To vůbec ne, ale určitě máš nějaké rezervy“. Pobaveně ještě dodal. „Víš, musím se
ti přiznat, když si na tebe lehnu, jsem tak trochu otlačený od tvých kostí“ a začal se
smát.
„Richarde, to sis tedy dovolil dost. A když tolik trpíš, tak si na mě nelehej“, vyprskla a
šťouchla ho do ramene. „Jenom tě tak zlobím, kotě, znáš mě. To je odplata za tvou
snídaňovou provokaci“.
Později spolu prošli celou Kampu a ona mu vyprávěla, jak si to tady ráno užila a
představovala si tohle místo, jaké to bývalo za starých časů. Zamířili na Karlův most,
kde bylo poměrně rušno. Prohlíželi si rozmanité umělecké předměty pouličních
prodejců. Sledovali soustředěné malíře, jak přenášejí různá zákoutí Prahy na svá
plátna.
„Podívej, támhle“, ukázala Lucie na mladíka, který zrovna maloval portrét mladé
dívky. Zastavila se a upřeně ho sledovala. „Páni, docela umí vystihnout její skutečný
výraz“. Richard okamžitě dostal nápad, požádá toho mládence, aby ji zvěčnil. Lucie
byla stále tak zaujatá a ještě se dívala za onou dívkou odnášejíc si svoji podobenku.
Vůbec nepostřehla, jak se Richard domlouvá s tím mladíkem. Probrala se až ve
chvíli, když byla vyzvána, aby se posadila, že ji namaluje. Měla v očích tak
překvapený výraz, který malíř musel velmi rychle zachytit a potom již pozvolna se
soustřeďoval na její tvář.
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„Tak zajímavá a krásná tvář, ta se maluje úplně sama“, pochvaloval si malíř nadšeně.
„Taky si myslím, moc se nerozptylujte, mladý muži“ zavrčel Richard. Když byl portrét
na světě, úžasem vydechl. Nechal si ho zasunout do tvrdých desek, zaplatil onomu
nadanému umělci poměrně slušnou částku a poděkoval. Ten se pouze usmíval jako
sluníčko, když viděl bankovku v ruce. „Opravdu pozoruhodný výkon“ a poplácal
malíře po rameni a pomohl Lucii vstát ze židličky.
„Richarde, počkej, ještě jsem to ani neviděla. Je to můj portrét“. „To ano, ale patří mě.
Můžeš se podívat, ale to je všechno. Já jsem si ho objednal, zaplatil a patří pouze
mě“, táhl ji za ruku.
„Víš, co jsi, pěkný usurpátor“, vytrhla se mu a zůstala stát opřená o zídku mostu.
„No tak kotě, přece nebudeš trucovat, to ti nesluší“., chlácholil ji.
„Je mi srdečně jedno, co mi sluší. Manipuluješ tady se mnou, jako bych byla nějaká
věc“. „Tak dost“, řekl si pro sebe. Popadl ji jednou rukou, prudce ji otočil k sobě,
mrazivě na ni pohlédl a sykl. „To už nikdy neříkej, Lucie, tak to vůbec není“.
Z jeho pohledu čišel vztek, až se strachy otřásla. „Uklidni se, dej mi ruku a půjdeme,
dobře?“ Potom již klidným hlasem řekl. „Až budeme v soukromí, v klidu si ho
prohlédneš. Jinak patří mně, nechám si ho zarámovat a postavím si ho doma ve své
pracovně. Když zrovna nebudeš se mnou, budu se aspoň na tebe dívat. Tak už pojď“
a přiměl ji k pohybu. „Chtěla jsem si ho ponechat. Ještě mě nikdo nemaloval“. „Tak je
to tedy. Zítra ho naskenuju a budeš mít svůj obrázek. Příště tě nechám namalovat
znova. Spokojená?“ Lucie se malinko usmála a přikývla. Po chvíli ticha řekla.
„Richarde, to byla naše první hádka“. „No vidíš kotě, děláme pokroky“. Podíval se na
hodinky, bylo šest hodin večer. Zajdeme se spolu navečeřet a pak půjdeme domů,
ano?“
„Zase ta …“ nestačila dopovědět, prudce ji umlčel polibkem. „Vím, co jsi chtěla říct.
Bude to tak a už nechci slyšet žádné protesty“. „Jistě, pán řekne, tak se i stane“,
neodpustila si poznámku. „Ty prostě musíš mít poslední slovo za každou cenu“,
zakroutil hlavou.
Usadili se v nedaleké restauraci poblíž jeho bytu. Na stole byl pouze jeden jídelní
lístek. Richard ho prostudoval. „Mám vybráno“, řekl. Pohlédla na něho, pozvedla
obočí a nevinně řekla. „A, co jako, co já s tím?“ „Přesně vím, co tím sleduješ, ale já tě
zklamu“ a podával jí lístek do ruky. „Rychle si vyber“. „Cože, mám si vybrat? Kolik
času na to mám? Sám jsi do něj zíral poměrně dlouho na můj vkus. Dobrá, tak já si
vyberu“. Zavřela oči a projížděla prstem po nabídce. „Tak tady, tohle si dám“ a
natočila ho směrem k němu. „Přesně tohle, spokojen?“ Podíval se na ni a potom zpět
na onen lístek. „To nemyslíš vážně, nějaký listový salát?“ „Přesně tak“ a vzpurně na
něho pohlédla. Opětoval její pohled a dlouze si ji přísně měřil. Neuhnula pohledem.
Neudržel se a musel se začít smát. „Co já si s tebou jenom počnu, než si tě
přizpůsobím k obrazu svému“. „To se ti nikdy nepovede“ a rozesmála se taky.
„Musím se ještě vrátit ke slovu hádka, jak jsi nazvala naši rozepři. Hádka je totiž
koření života a neodmyslitelně patří do každého vztahu. Potom následuje usmiřování
a to může být to nejkrásnější“.
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„Takže se budeme usmiřovat?“ „Pokud vím, rozepři jsi vyvolala ty sama, takže to
budeš ty, kdo si mě bude muset usmířit“. „Aha, no to hravě zvládnu“. „Skutečně?
Jsem zvědav, jak si s tím poradíš“, hecoval ji. „Kdo je zvědavý, bude brzo starý,
Richarde, pamatuj si to“ a medově se usmívala.
Když k nim přistoupila servírka, hltala ho očima. Vůbec jí nevěnoval pozornost.
Krátce na ni pohlédl, pro oba objednal jídlo a k tomu láhev vína, potom stočil opět oči
k Lucii. Musela uznat, že vybral dobře a pochutnala si. V tichosti popíjela víno a opět
se ztrácela ve svých myšlenkách. Díval se na ni a znepokojeně se zeptal. „Zase
myslíš na zítřek. Neboj se, ono to nějak dopadne. Chci, abys věděla, že jsem tady
pro tebe a nedopustím, aby ses trápila“. „Já vím, Richarde a děkuji, že to říkáš“.
Začal se jí vyptávat podrobně na její práci. „Když jsem tě poslouchal, jak jsi mi
vyprávěla o staré Praze, napadlo mě, že by ti mohl vyhovovat jiný styl práce, lépe
řečeno styl psaní. Jsi velmi nadaná, byla bys schopná vylíčit dokonale příběhy
starých domů. Mohl bych tě s někým seznámit, kdo se tím zabývá“.
„To zní zajímavě. Fascinují mě staré domy, ve kterých se prolínají různé životy,
minulé a současné. Zrovna stará Praha je k tomu přímo stvořená. Tady člověk vidí
všechno to staré a nové. Docela by se mi líbilo o tom psát“.
„No vidíš, ještě bys mohla udělat kariéru“.
„Uf, tak dalece nikdy nebudu pomýšlet. Slovo kariéra jsem slyšela doma tolikrát od
svých rodičů. Nikdy nebudu pomýšlet tak vysoko“.
„To jsem rád, že to říkáš. Nemám rád u žen, když v honbě za kariérou zacházejí
příliš daleko. Potom obětují svoji něžnější část své osobnosti“.
„Aha. Tobě by se líbilo, kdyby žena nic nedělala a jenom čekala na tebe, až se
objevíš?“
Richard se zatvářil velmi vážně. „Kdepak, tak jsem to nemyslel. Nevážil bych si ženy,
která by neuměla se svým časem jinak naložit, než čekat na mě“.
„Tak co by se ti líbilo?“
„Žena, která by měla svou práci, ale která by si uvědomovala, že tím její život
nekončí. Žiju sám dost dlouho na to, abych věděl, že chci víc, než jenom prázdný
byt“. Povzdechl si. „Sám bůh ví, že jsem zatím nedokázal najít ženu, která by
vyhovovala mým představám“. Jeho rysy změkly, když se na ni podíval. „Chtěla bys,
Lucie?“ Zmateně se podívala. „Co, jestli bych chtěla, asi ti teď nerozumím“.
„Sdílet se mnou můj byt a moji postel“.
„Richarde, jdeš na to moc rychle. Je mi s tebou moc dobře, ale ještě nejsem na to
připravená. Ráda budu s tebou častěji, ale taky se budu vracet k sobě domů“.
„Chápu tě, budu si muset zatím vystačit s málem“, zklamaně si povzdechl.
„No, zase tak málo to nebude“. „Tak to jsem rád, že to říkáš“.
9.
Krátkou procházkou se pomalu vraceli domů. Bylo ještě poměrně brzy, osm hodin
večer. Když se ocitli uvnitř bytu, Richard si odložil svetr a pokračoval do pokoje, aniž
by se ohlédl. Pustil si televizi, naladil nějaký sportovní program. Posadil se na
pohovku a dělal, že sleduje sportovní zápas, který ho vlastně ani nezajímal.
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Vůbec se nepodíval, zda půjde za ním. Docela se dobře bavil a vyčkával, co bude
následovat. Lucie šokovaně jenom zírala. Co to má znamenat? Chtěl ji tady mít a teď
dělá, jakoby tady vůbec nebyla.
Vešla za ním do pokoje, postavila se před něho a spustila. „Budeš se dívat na
televizi? Tomu nemůžu uvěřit“.
„No a proč ne“ a malinko se odsunul, aby dobře viděl na obrazovku. Jenom zírala a
zalapala po dechu, co to právě udělal.
„Ještě jsem stále tady. Doufala jsem, že se budeme jinak bavit“.
Pohlédl na ni s velkým pobavením a zeptal se. „Co máš přesně na mysli? Není to tak
dlouho, co jsi prohlásila, jak si mě budeš usmiřovat a hravě to zvládneš. Tak teď je to
na tobě, kotě. Jsem zvědav, co podnikneš“.
Lucie zbledla vzteky. Tak on si myslí, že ji bude přehlížet. No, to se ještě uvidí. Znovu
se postavila přímo před něho. Zadívala se mu upřeně do očí a začala se pomalu
svlékat, až zůstala pouze ve spodním prádle. Okamžitě přestal zírat na obrazovku a
napětím ji sledoval. „Vedeš si moc dobře, pokračuj“.
„Nemůžu“ a posunkem ukázala směrem k televizi.
Pobaveně se usmál a řekl. „Oni tě nevidí, ale když ti to pomůže“, vzal do ruky
ovladač a vypnul obrazovku.
Najednou byla úplně v koncích, připadala si naprosto bezradná a vůbec nevěděla, co
má dělat. Viděla na něm, že se dobře baví. Tuto situaci nezvládla. Už se otáčela
s tím, že uteče z místnosti. Prudce vyskočil na nohy, zachytil ji a poklekl před ní.
„Nikam nechoď, nepustím tě“.
Jeho ruce sklouzly po jejich bocích. Políbil ji těsně nad lemem kalhotek. Ucítila opět
v břiše šimrání a tlak mezi nohama. Zatáhl za kalhotky a stáhl je. Stála před ním
skoro nahá. Hleděl na její klín a zasténal. „Jsi tak nádherná, nemůžu už déle čekat“.
Prsty jí přejížděl po břiše, bocích. Přitáhl si ji k sobě ještě blíže a přitiskl rty do jejího
klína. Zachvěla se a čekala, co bude dále. Postavil se a udělal krok zpět. Vzal její
ruce a položil si je k pasu. Naznačil, aby mu svlékla kalhoty. Dále následovaly
boxerky a přiměl ji, aby se ho dotýkala. Přejížděla po jeho tvrdém penisu. Ohnula se
a on ji zbavil podprsenky, posledního kousku prádla. Vzal ji do náruče a odnesl do
ložnice. Jeho tvář hořela divokým chtíčem. Nejraději by si ji vzal tím drsnějším
způsobem, ale nakonec se rozhodl, že si ji vezme hezky pomalu. Položil ji na postel
a jemně se jí dotýkal. Zlíbal každý kousek jejího těla. Lucie začala hořet vášní.
Jazykem přejížděl střídavě obě bradavky a potom je zase hladil. Svými doteky ji
málem přivedl k orgasmu. Slastí se prohnula v zádech a zasténala. Nohy se jí
zkřížily, nemohla zůstat v klidu. Pod jeho tělem byla bezmocná a zároveň
rozdivočelá.
„Lucie, dovol mi tě pomilovat, udělám ti to hezky pomalu“.
Začal ji vzrušovat čím dál více. Toužila po něm. „Richarde“, přidušeně vyslovila jeho
jméno. „Já vím, kotě, postarám se o tebe“.
Odtáhl se od jejich prsou a vsunul jí ruce mezi kolena. Roztáhl je a díval se na její
pohlaví. „Bože, jsi krásná, musím tě ochutnat“. Přitiskl se ústy a jemně jazykem
přejížděl místo mezi jejíma nohama. Svíjela se pod jeho doteky rtů a jazyka. Vnímala
blížící se orgasmus. Nešlo ho zastavit, dělal si, co chtěl.
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„Já už to nevydržím, chci tě uvnitř“. „Nespěchej tolik a vychutnej si to“. Pronikl svými
prsty dovnitř a pomalu s nimi pohyboval. „Jsi krásně těsná a vlhká“, řekl chraplavě.
„Už se těším, až budu v tobě“. Začal ji vrážet prsty hodně hluboko a stále ji jazykem
vzrušoval. Ucítila křeče v podbřišku. „Tak pojď a udělej se pro mě“. Vzápětí pocítila
jeden z nejlepších orgasmů, jaký kdy prožila. Nemohla nic dělat, jenom si užívat tu
rozkoš. Pevně ji držel a nepřestával. Zachvátila ji vlna extáze a ještě více se tiskla
směrem k němu. Potom jeho prsty vyklouzly, slyšela šustění a viděla, jak si nasazuje
kondom. Dívala se na jeho nádherný penis a očekávala s napětím, že za pár vteřin
bude hluboko uvnitř jejího těla. Zvedl se a zašeptal. „Teď budeš moje“. Vydechla při
představě, jak ho do ní vráží, nedokázala ani dýchat. Vztyčil se a hlavičkou penisu
přejel po jejím roztouženém pohlaví. Ještě více jí roztáhl nohy a pomalu se tlačil
dovnitř. Začal ji líbat na ústa a jazykem dorážel stejně, jak to dělal v jejím klíně.
Předsevzetí, že ji bude milovat pomalu, bylo nenávratně pryč. Nedokázal se
ovládnout. Velmi tvrdě přirážel, naprosto bezohledně a dostával se stále hlouběji.
Zcela se mu přizpůsobila a pocítila, že se blíží další vlna.
Stáhla svaly, aby ho ucítila ještě intenzívněji. Sténal a šeptal jí samá necudná slova o
tom, jak je sex s ní úžasný. Vykřikla jeho jméno a začala se zmítat. Viděla jeho
planoucí oči a cítila silný tlak mezi nohama. Napjala se, aby mu vyhověla a stáhla
poševní svaly.
Věděla, že i on se blíží k vrcholu, který vzápětí nastal. Ani ve chvíli úplného naplnění
z ní nespustil oči. Pak se svalil vedle ní úplným vyčerpáním.
„Bylo to úžasné, nemůžu se tě nasytit. Nejraději bych to znovu opakoval, tak je to se
mnou, kotě“.
Po chvíli vstal a přinesl oběma naplněné skleničky s vychlazeným vínem. Opřeli se
do polštáře a popíjeli víno.
„Jak dlouho to je, co tu s tebou ležela žena?“, opatrně se zeptala.
Ušklíbl se a pronesl samolibě. „Ještě tu nikdy žádná nebyla, kotě. Já si sem ženy
nevodím“.
„Co já vím, měl si jich několik. Mimo jiné já tady teď jsem a jsem taky žena“.
Lačně se na ni podíval. „To rozhodně jsi. Ale nic nemění na tom, že si sem ženy
nevodím“.
„To chceš říct, že jsem první ve tvé posteli?“ „Přesně tak, jak si to právě řekla“.
Lucie se svezla po polštáři dolů a líně nadhodila. „Jsem nějak unavená, asi si
zdřímnu. Dovolím ti se jít koukat na televizi“.
„Cože, tak ty mi dovolíš, no to je dobré. Já jsem s tebou ještě neskončil“. Převalil se a
sedl si obkročmo na ni.
„Budeme pokračovat, unavím tě tak, že nebudeš schopná slova“.
Začal ji pomalu líbat a opět v ní začal probouzet touhu. Cítila, jak je znovu
připravená.
„Tentokrát ti to udělám opravdu pomalu a dlouho“. Začal jí šeptat, co s ní bude dělat.
Chvěla se očekáváním.
„Hezky klidně lež a celá se mi oddej. Všechno necháš na mě, tak to mám rád“.
Líbal ji postupně směrem k jejímu klínu, na vnitřní straně stehen. Roztáhl jí nohy a
sklonil hlavu mezi ně.
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„Tuhle část mám nejradši. Budu tě milovat jazykem tak dlouho, abys zažila ne jeden
orgasmus“.
Lucie se začala zmítat rozkoší a chtěla být, více aktivnější. Chtěla ho už cítit v sobě.
Nedovolil jí to. Pevně ji držel a dále ji dráždil jazykem. Myslela si, že to již nevydrží,
vzepjala se a zachvátila ji jedna vlna slasti za druhou. Nepolevoval a pokračoval.
Přiváděl ji k vrcholu znovu a znovu. Potom se nadzvedl, nasadil si ochranu a pomalu
do ní vstupoval. Líbal ji na ústa a ona ucítila svoji vlastní šťávu. Podíval se na ni a
pošeptal. „Moc rád ti to dělám jazykem, chutnáš skvěle“.
Milovali se znovu, tentokrát pomaleji, více se ovládal a vychutnával si to. Bylo to
stejně uspokojivé. Oba společně dospěli k vrcholu. Lucie si připadala jako hadrová
panenka. Přetáhl přes ni deku, objal ji a dal jí pusu. „Tak a teď už spi, kotě“.
Zanedlouho se propadla do hlubokého spánku.
10.
Ráno se Lucie probudila do deštivého počasí. Otočila se k Richardovi a zjistila, že už
je vzhůru a pozoroval ji. „Dobré ráno“ a políbila ho na tvář. „Dobré ráno, kotě. Jak si
se vyspala“. „Spala jsem jako nemluvně a cítím se skvěle“. „To jsem rád, že si se
vyspala do růžova v mé posteli“.
„Slyším, že venku prší. To není dobré znamení pro dnešní den“.
„Hezký den můžeš prožít i bez toho, jaké je zrovna počasí“.
„To zřejmě ano, ale za takového počasí bych nejraději nevstávala a na všechno se
vykašlala“.
„Co znamená to všechno?“ „Nešla bych vůbec do práce“.
„To klidně můžeš a já zůstanu tady s tebou“.
„To si můžeš dovolit?“, pohlédla na něho.
„Já můžu všechno, svou firmu vlastním a záleží pouze na mě, co udělám“.
„No vidíš, v tom je ten rozdíl. Nechce se mi tam, ale prostě musím. I když vím, co mě
tam čeká“, povzdechla si smutně.
„Nesmíš na to myslet, všechno bude dobré, uvidíš“, snažil se ji utěšit.
„Nevím, jestli to tak bude, ale nějak to dopadnout musí. Zkrátka se s tím poperu“.
„Vidíš, tak se mi líbíš. V kolik hodin máš být v práci?“
„V devět a kolik vůbec je?“, zmateně se zeptala.
Podíval se na hodiny za sebou. „Málo, půl šesté ráno. Máme spoustu času, já tě
odvezu“.
Usmála se a nevinně se zeptala. „A na co máme ještě čas?“ „Ty to nevíš?“ „Nevím,
musíš mi to vysvětlit“, zakuckala se smíchem.
„Jak jsem včera ráno říkal, po ránu je to nejlepší“.
„Fakt? Já to zatím nemůžu posoudit, protože to neznám“. „Právě teď to poznáš, kotě“
Začal se s ní pomalu mazlit, celá se rozechvěla touhou. Miloval se s ní dlouho a
pomalu. Když dosáhli oba společně uspokojení, zeptal se. „Tak, jak se cítíš, kotě?“
„Krásně, jako znovuzrozená“, vzdychla blahem.
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„To jsem rád. Takhle se probouzet vedle tebe a pomilovat se každé ráno, nic lepšího
bych si nemohl přát“. Ještě jednou ji dlouze políbil, vstal a vytáhl ji z postele. Odnesl
ji do sprchy, kde ji ještě jednou uspokojil svými ústy.
Lucie opět prožívala dosud nepoznané okamžiky. Pomyslela si, že tohle by mohla
prožívat každý den. Začala se jí tato myšlenka zamlouvat. Oba se vysprchovali a on
se vysušil jako první. Potom ji zabalil do osušky. „Teď tě tu nechám, abys měla
trochu soukromí pro sebe. Zatím připravím snídani a uvařím kávu“.
Později již oblečená a upravená přišla do kuchyně. Tam na ni čekala snídaně a
voňavá káva. Nasnídali se a ona pomalu popíjela svoji kávu. Richard se mezitím
vrátil do koupelny, aby se oholil. Oblékl se a vzápětí za ní přišel do kuchyně. Neušlo
mu, že vše umyla a uklidila. Když ho uviděla, zářivě se usmála. Měl na sobě tmavě
modrý oblek, světle modrou košili a modrou kravatu s jemnými červenými proužky.
„Moc ti to sluší, Richarde. Teď už můžeš vykročit do světa obchodu“.
„Děkuji za uznání. Ty taky vypadáš kouzelně“. Zadíval se na její černé kalhoty a
halenku smetanové barvy, která ji nádherně obepínala její ňadra. Vlasy měla opět
spletené do volného copu. Přistoupil k ní a políbil. „Vůbec nevím, zda tě tak můžu
pustit do redakce. Bojím se, aby se všichni ti chlapi na tebe nevrhli“.
„Buď bez obav, tolik jich tam zase není“, smála se. „Lucie, nezlob mě“, vzal ji za ruku
a směroval ji ke dveřím bytu. Zavedl ji ve dvoře přímo ke stříbrnému Audi. „Vidím, že
dnes pojedeme v jiném autě, kolik jich vlastně máš?“, zajímala se. „Tímto jezdím
častěji. Všechny ostatní auta, která tady jsou, kromě černé Hondy, patří jiným
majitelům firem z tohoto domu“.
Usadil ji na místo spolujezdce, obešel auto a lehce vklouzl za volant. „Připravená?“
Ještě zkontroloval, zda je připoutaná a vyjeli ze dvora. V rychlosti mu vysvětlila cestu
a rozjeli se směrem na Smíchov. Vlastně od jeho bydliště to nebylo daleko. Richard
sledoval cestu před sebou, stále silně pršelo. Za chvíli byli na místě, zastavil a vypnul
motor. Rozhlédl se, aby se podíval, kde vlastně pracuje. Podíval se na ni, odepl si
pás a přitáhl si ji k sobě, aby ji mohl políbit. „Hodně štěstí, Lucie a nezapomeň, ať to
dopadne jakkoli, jsem tady pro tebe. Zavolej mi, kotě, budu čekat“. Rozloučili se ještě
jedním polibkem a vystoupila z auta. Díval se za ní, jak přeběhla na druhou stranu a
zmizela uvnitř domu. Potom se pomalu rozjel.
Lucie si uvařila ještě jednu kávu, posadila se za svůj stůl a zapnula počítač. Popíjela
a čekala, než se rozjede. Zamyslela se. Polekaně vzhlédla, když se prudce otevřely
dveře a v nich se objevil Viktor. Vypadal přímo jako bůh pomsty.
„Co tady děláš, Viktore? Pokud si vzpomínám, měl bys být až ve středu“.
„To taky budu. Jen jsem ti chtěl připomenout, co máš dělat“. Přiblížil se nebezpečně
blízko a důrazně sykl. “Varuju tě Franková, pokud neuděláš, co jsem ti nařídil, zažiješ
peklo“, řval na ni.
Ztuhla a nebyla schopná slova, ale nakonec se zmátořila. „Už jsem ti řekla jednou, že
to neudělám a přestaň mi vyhrožovat“.
„To právě musím a upozorňuju tě, že jinak se ve středu sbalíš a poletíš. A pamatuj si,
nikdo ti nepomůže, ani ten, co s tebou chrápe“. „Jsi odporný mizera, Viktore“,
vykřikla. Nechutně se zasmál a zamířil ke dveřím.
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Zrovna procházela kolem Veronika, když zaslechla Viktorův křik. Zastavila se a
poslouchala. Vyslechla všechno a úplně se zhrozila. Jakmile uslyšela, jak bere za
kliku, rychle uskočila a schovala se v kuchyňce. Viděla Viktora, jak vyšel ven. Ještě
chvíli počkala a rozeběhla se za Lucií. Našla ji zoufalou a uplakanou. Přistoupila k ní
a objala ji ve snaze utěšit.
„Neboj se, Lucko a neplač. Všechno jsem slyšela“. Překvapeně k ní vzhlédla a potom
jí začala všechno vyprávět. Popsala jí celý problém, který už nastal v pátek.
„Tak proto jsi byla tak špatná, teď už to chápu. Podívej, náš šéfredaktor pan Janeček
je velmi moudrý a laskavý člověk a hlavně spravedlivý. Všechno mu musíš povědět“.
„Ne, ne, vždyť ho sotva znám. Za celou dobu, co tady jsem, jsem ho viděla snad
dvakrát. Nemůžu za ním jít“.
„To právě musíš“, trvala na tom Veronika. „Tohle nemůže Viktorovi jen tak projít. Víš
co, zajdu za ním jako první a potom se uvidí“, navrhovala.
Sama se vydala za Janečkem, který ji přijal a vyzval. „Co máte tak důležitého, že to
nesneslo odkladu?“, zeptal se laskavě. Veronika mu všechno podrobně vypověděla.
Pozorně ji poslouchal a nestačil se divit. „Všechno dám do pořádku. Teď mi sem
pošlete to děvče, musím s ní promluvit“.
Lucie ze začátku protestovala, ale nakonec si dala říct a vydala se do kanceláře
Janečka. Ten ji mile přivítal. „Dobrý den, slečno Franková, pojďte dále a posaďte se.
Veronika mi všechno řekla. Je mi to opravdu líto a ujišťuji vás, že všechno vyřeším,
samozřejmě ve váš prospěch. Nikdo vám nebude vyhrožovat a vyhazovat. Viktor je
sice dobrý novinář, ale teď zašel příliš daleko. Jeho jednání je neomluvitelné.
Nesmí zneužívat svého postavení pro své nekalé osobní zájmy. Jsem rád, že jste mu
důrazně dala najevo, že nic takového nehodláte napsat. Zachovala jste se naprosto
správně a profesionálně. Proboha, vždyť pan Gregor by nás mohl ještě žalovat a to
by pro nás nebylo vůbec dobré. Dosud se naše redakce chovala čestně a nikdy nic
podobného jsme tady nepraktikovali. Vidím na vás, jak jste rozrušená. Uděluji vám
placené volno do konce týdne, slečno a odpočiňte si. V pondělí vás budeme
očekávat a těšit se na společnou spolupráci“.
Lucie byla silně dojatá a zmohla se pouze na jediné. „Děkuji vám, pane Janečku“.
„Nemáte vůbec za co, slečno a přijměte prosím omluvu za nás všechny“. Když
odcházela, ještě jí stačil říct. „Ten rozhovor, který jste vedla s panem Gregorem, to
byla skvělá práce, slečno“, pochválil ji.
Lucie se pomalu vracela k sobě. Nakonec byla ráda, že ji Veronika přiměla k tomu.
Vlastně to byla ona, která ji ochránila a pomohla jí. Sama by to asi nedokázala. Nikdy
by nebyla schopná sebrat v sobě odvahu k takovému kroku. Se slzami štěstí v očích
děkovala Veronice. Také jí oznámila, že bude mít pár dnů volno, které jí navrhl sám
Janeček. Obě se spolu rozloučily.
Richard v dobrém rozmaru vešel do kanceláře své asistentky a pozdravil. Když ho
uviděla, jak dobře je naladěn při pondělku, což se nestávalo tak často, si pomyslela,
kdo je asi příčinou jeho dobré nálady a měla radost. Moc by jim to přála, byl by z nich
krásný pár.
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„Ještě, než se pustím do práce, zavolejte mi ihned Lukáše Vainera. Je to důležité,
děkuji“ a zavřel se u sebe. Posadil se za stůl a zamyslel se, jak je asi teď Lucii, určitě
to nemá jednoduché. Ale nyní musí vyřídit problém číslo jedna, Za nedlouho se
dostavil Lukáš. „Zdravím Richarde, co se děje, že mě tak urychleně voláš?“
„Buď zdráv, Lukáši a posaď se. Někdo z naší firmy vynáší informace a dokonce je
zneužívá ke svým nekalým účelům. A já možná vím, kdo to je. Proto potřebuji se
dostat do osobní mailové pošty za poslední dva týdny Alice Soukupové“.
Lukáš se na Richarda vyděšeně podíval. „Cože, Alice?“, zhrozil se.
„Zatím mám pouze podezření, proto potřebuji urychleně nahlédnout do její pošty“.
„Rozumím a hned se do toho dám. Budu potřebovat slabou hodinku. Bylo by dobré,
kdyby byla mimo, půjde to rychleji a nemůže tak nic zaregistrovat“.
„Chápu, postarám se a děkuji“.
Richard požádal paní Marii, aby vše zařídila. Zkontroloval svůj mobil, Lucie zatím
mlčela. Za necelou hodinu se vrátil Lukáš a se zarmouceným výrazem mu podával
vytištěnou poštu. Richard si ji pozorně pročítal a jeho výraz se postupně měnil
v šokující. Pohlédl na svého kolegu a se zaťatými zuby pronesl. „Přesně tohle jsem si
myslel“.
„Richarde, stále mi to rozum nebere. Alice patří mezi nejschopnější“. „Patřila Luky, za
chvíli už nebude. Děkuji ti a teď mě omluv, musím zařídit všechno ostatní“.
Povolal k sobě vedoucího personálního oddělení, aby spolu připravili vše potřebné
k propuštění Alice. Nakonec vzhledem k jejím dřívějším dobrým pracovním
výsledkům se rozhodl, že jí bude navržena dohoda a obdrží dva platy.
„Tak a nyní se mohu začít věnovat své práci“, řekl si pro sebe. Pořád ho
znepokojovala Lucie. Několikrát se jí snažil dovolat, avšak marně. Neodpovídala ani
na jeho zprávy. Nejraději by sedl do auta a rozjel se za ní. Bohužel to nebylo možné.
Poprosil paní Marii, aby mu udělala kávu. Když mu ji podávala, poděkoval a vyzval ji,
aby se posadila. „Musím vám objasnit všechny ty zmatky, co tu proběhly“. Všechno jí
vypověděl a i ona jako Lukáš byla hodně překvapená. „Tak, konečně se musím dát
do práce a nechci být nikým rušen. Za hodinu mám jednání a ještě nejsem připraven.
Zdržela mě ta ranní anabáze, ale muselo to být“.
11.
Lucie vyšla ven z budovy a zjistila, že přestává pršet. Pomalým krokem zamířila
směrem k metru, aby se dostala domů. Hlavou se jí honily události dnešního rána.
Na jednu stranu byla ráda, že její problém je vyřešen. Ale taky si uvědomila, co bude
v příštích dnech následovat. Spolupráce s Viktorem bude mnohem složitější. Také
zvažovala, zda by nakonec neměla odejít a hledat si nové zaměstnání. Vzhledem
k okolnostem jak se k tomu postavil Janeček, bude muset vyčkat, jak se tato svízelná
situace bude vyvíjet. Bude se muset snažit, aby vše pokračovalo tím správným
směrem. Potom se uvidí, jak to půjde dále. Svoji práci měla ráda a v redakci se cítila
dobře. Musí tomu všemu dát čas a vyzkoušet, zda bude vše v pořádku tak, jak by si
přála.
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Doma si uvědomila, že ještě nezavolala Richardovi. S hrůzou zjistila, že má vybitý
mobil. Hledala nabíječku, aby mohla zprovoznit telefon. Málem se zalekla, že ji snad
nechala v práci ve stole. Naštěstí tomu tak nebylo. Bude si muset pořídit náhradní.
Telefon byl totálně vybitý, chvíli potrvá, než ho bude moci použít. Také si všimla, že
se Eva mezitím vrátila domů a pro změnu zase ona jí nechala vzkaz, ve kterém jí
oznamovala, že je opět u Honzy a vrátí se až v úterý večer. Uvařila si čaj a sedla si
do křesla. Přemýšlela, co bude během svého volna dělat. Asi pojede do Brna, už
dlouho to slibovala rodičům. Když jí oba přáli k nedávným narozeninám, dohodli se,
že tentokrát přijede ona. Bude si muset zarezervovat místenku v autobuse. Dopila
čaj, zvedla se, aby zkontrolovala telefon, zda je již funkční. Ihned zavolala
Richardovi, ale nebyl dostupný. „Sakra, to je více než smůla“, řekla si pro sebe.
Zkusila zavolat na jiné číslo a ozvala se jeho asistentka. Sdělila ji, že má důležité
jednání, ale jakmile to bude možné, vyřídí mu, že volala. Mezitím si udělala něco
k jídlu a obstarala si místenku na zítřejší odjezd. Vzala si rozečtenou knížku a zalezla
do postele. Chvíli si četla, potom knihu zavřela a poslouchala, jak venku opět prší,
což ji uspalo. Probudila se skoro v pět hodin odpoledne. Ještě rozespalá se sháněla
po telefonu, když si vzpomněla, že je stále v pokoji. Podívala se na displej, měla
několik zmeškaných hovorů od Richarda a dvě zprávy. „Páni, ten bude asi zuřit“,
pousmála se. Nejdříve šla do koupelny, aby se opláchla. Náhle ji přepadly povědomé
bolesti v břiše. „A je to tady, nastaly moje dny“, smutně si pomyslela.
„Škoda, tak hezky to začalo. Proč zrovna teď“, zaúpěla nešťastně. Při pomyšlení na
dnešní ráno, když byli spolu v posteli, si může o dalším nechat jenom zdát. Ještě, že
odjede, tak potlačí svoji touhu.
Vracela se do pokoje, když zazvonil telefon, Richard.
„Lucie, kde se sakra pořád touláš, nemůžu tě zastihnout. Co je s tebou, dělám si
starosti. Pořádně jsi mě vytočila. Přijedu pro tebe do práce, v kolik hodin končíš?“
„Já už jsem skončila“, odpověděla.
„Co to znamená, vysvětli mi to“.
„Je to jinak, než si myslíš. Jsem doma, vysvětlím ti to někdy jindy, je to složitější a po
telefonu to nejde“.
„Jak někdy jindy?“, zeptal se poněkud zvýšeným hlasem. „Za chvíli přijedu pro tebe,
připrav se“ a zavěsil.
Lucie správně předpokládala, opravdu byl hodně vytočený. Navíc jí začal udělovat
příkazy, což se jí ani trochu nelíbilo. Vůbec to není s ním jednoduché.
Za pár minut již seděl v autě a uháněl na Vinohrady. Cestou ještě zavolal, jak se
dostane do domu. Když mu otevřela, viděla, jak mu ztmavly oči, úplně se jí z toho
zatočila hlava. Nevěděla, zda je tak rozčilený, nebo je to touha, nejspíš to první.
Vešel dovnitř, aniž by čekal na vyzvání. Rychle se rozhlédl a zamířil rovnou do
pokoje. Překvapená z jeho chování stačila zavřít dveře, aby ho následovala.
„Co to má znamenat, Richarde?“, postavila se ve dveřích pokoje.
„Tuto otázku bych měl položit spíše já tobě. Celý den se ti pokouším volat, píšu
zprávy, avšak marně. Slečna byla zřejmě tak zaneprázdněná, že nebyla schopná
zareagovat. Co bylo tak důležité, že si se několik hodin neozvala?“ Zuřivě ji popadl a
zadíval se jí do očí. Pohledem ji doslova propaloval hněvem.
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„Celou dobu jsem si dělal starosti o tebe. To už mi vícekrát nedělej“. Prohrábl si vlasy
a znovu se rozhlédl po pokoji. Posadil se na pohovku, vzhlédl k ní a posunkem
ukázal, aby šla k němu.
Lucie stále ohromená jeho chováním to málem udělala. Nakonec se vzpamatovala a
vztekle se ohradila.
„Já nejsem tobě ničím povinována, abych tě bezmezně poslouchala. Co si vlastně
myslíš. Nejsi žádný můj poručník. Chováš se, jako bych ti patřila a musela si nechat
všechno líbit“.
Vyděšeně na ni zíral zase on sám. „Patříš ke mně, Lucie“, řekl už poněkud klidněji.
„Proto si dělám o tebe starosti a v budoucnu nechci, aby se něco podobného již
neopakovalo“.
„Tak to ti můžu slíbit, žádné příště už nebude“. Když to vyslovila, sama se zalekla a
hned toho zalitovala.
Postavil se a vztekle se na ni podíval. „Když je to tak, nemá smysl, abych se
zdržoval. Až se uklidníš a pochopíš moje obavy, dej mi vědět“. Aniž by se ještě
jednou na ni podíval, rovnou zamířil ke dveřím a odešel.
Nasedl do auta a chvíli zíral před sebe. Nesnášel, když mu někdo odporoval. Začala
mu pěkně vzdorovat a nevěděl, jak se s tím vypořádat. Rozhodl se, že pojede k sobě
do kanceláře. Domů se mu vůbec nechtělo.
Lucie dlouho zírala na dveře, kterými právě odešel. On ji opustil, vůbec to nečekala.
Když má zlost, dokáže být pěkně nebezpečný. Ať si jde, možná to tak bude lepší. Její
vnitřní já jí ale říkalo něco jiného. Vrátí se zpět ke svému životu, který vedla dříve. Ale
bude osamělá, neví, jestli to dokáže.
Za poslední dny toho tolik prožila, jednou byla nahoře a pak zase dole. Nedokázala
si představit, že ho již neuvidí, tolik jí změnil život. Ne, musí se vzchopit a být zase
sama sebou. Nesmí dovolit, aby ji někdo tak ovládal. Zítra pojede k rodičům a přijde
na jiné myšlenky. To jí určitě pomůže. Rozbolela ji hlava a křeče v břiše neustávaly.
Vzala si prášek a šla si lehnout. Nemohla vůbec usnout. Pořád myslela na něho.
Uvědomila si, že její život už nikdy nebude takový jako v době, kdy ho ještě neznala.
„Bože Richarde, už teď mi chybíš“, povzdychla si. Popadla telefon a začala psát.
Proč si na mě křičel. Proč si mě nevyslechl, vůbec si mi nedal prostor, abych ti mohla
všechno vysvětlit. Proč si mě opustil.
V očích ji pálily slzy, stačila ještě zprávu odeslat, zhroutila se na posteli a rozplakala
se.
Richard se snažil pracovat, ale nemohl se soustředit. Snad aby přece jenom šel
domů. V tom mu blikla zpráva. Když si ji přečetl, tiše zaklel. „Zatraceně“. Urychleně
opustil kancelář, nasedl do auta a uháněl za ní.
Dvakrát dlouze zazvonil a čekal. Neotvírala, byl opět zoufalý. Čas, než se objevila ve
dveřích, mu připadal jako celá věčnost. Stála před ním se zarudlýma očima od pláče.
Sevřelo se mu srdce lítostí. Rychle vešel dovnitř, zavřel dveře a silně ji sevřel
v objetí.
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„Promiň mi to, Lucie, neovládl jsem se. Tolik jsem se o tebe bál a byl jsem tak
zoufalý. Proto jsem se tak vztekle choval. Pochop, v takové situaci jsem se ocitl
poprvé a nezvládnul jsem to. Pokud se budu o tebe bát, těžko to budu zvládat“.
Odvedl ji do pokoje, posadil se na pohovku a vzal si ji na klín. Zadíval se na ni a tiše
se zeptal. „Můžeš mi to odpustit, prosím?“
Požádal ji, aby mu řekla, jak ten den probíhal u ní v práci. Zlíbal její uplakané oči a
vyčkával.
„Richarde, je to s tebou hodně komplikované, nikdy nevím, jak se budeš chovat. Jsi
pro mě jedna velká záhada“.
„Já vím, kotě, ale zvládneš to, tedy zvládneme oba“.
Všechno mu podrobně převyprávěla a on ji pozorně poslouchal. Když skončila,
zamračil se. „Bojím se toho, až se budeš muset setkat s tím bastardem“, řekl
neklidně.
„Dostala jsem šanci a musím to alespoň zkusit a věřím, že to zvládnu“.
Richard jí zase vylíčil průběh událostí, jak se vyvíjely u něho ve firmě.
Lucie se zděšeně zeptala. „Ty jsi ji opravdu vyhodil? To muselo být pro ni kruté“.
„To jistě bylo, ale zasloužila si to. Takové pochybení, spíše podraz nemůžu
tolerovat“, odpověděl striktně. „Ale udělal jsem to s určitou grácií. Místo okamžitého
propuštění z důvodu hrubého porušení pracovní kázně jsem ji nechal podepsat
dohodu a poskytl jsem jí dva platy za dobře odvedenou práci v minulosti“.
„Vidím, že dovedeš být hodně krutý, když jde do tuhého, ale zároveň taky
spravedlivý“, zvedla se a zeptala se. „můžu ti něco nabídnout, máš hlad?“
Postavil se a objal ji. „Pojeď se mnou ke mně domů, kotě. Když budeš mít volno,
zařídím se tak, abych mohl s tebou trávit více času“.
„To nepůjde, zůstanu doma. Není mi dobře“. „Co je ti?“, polekal se.
„Mám křeče v břiše. Vzala jsem si prášek, ale zatím to nezabírá“.
Ustaraně na ni pohlédl. „Proč máš bolesti břicha, jsi nemocná?“
Jenom zakoulela očima a on vzápětí pochopil. Vždyť má dvě sestry. „Promiň, hned
mi to nedošlo. Máš zřejmě svoje dny, viď?“
„Bohužel ano, i když se mi to zrovna vůbec nehodí, jestli mi rozumíš“, řekla se
smíchem.
„Ale to neznamená, že nemůžeš jít ke mně. Takových dnů ještě bude hodně“.
„Richarde, pojedu na pár dní domů. Už jsem si zamluvila místenku“.
„Tak ty mě opustíš, z toho nemám vůbec radost. Kdy odjedeš?“ „Zítra dopoledne“.
Viděla na něm, že je opět mrzutý. „Co kdyby si jela až ve čtvrtek, budu mít v Brně
nějaké jednání, odvezu tě tam“. „To je od tebe milé, ale pojedu už zítra“.
„Utíkáš přede mnou, je to tak?“ „Částečně by se to dalo tak nazvat, vzhledem k mé
indispozici, to bude tak lepší. Když tě mám blízko sebe, myslím jenom na jediné“,
zarděla se.
„Chceš říct, že po mě zoufale toužíš“, usmíval se. „Nějak tak to je, konečně ti to
došlo. Někdy jsi opravdu nechápavý“.
Znovu se usmál. „Znám i jiné způsoby, aby nám bylo dobře. Přece pokaždé nebudeš
utíkat a schovávat se přede mnou“.
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Jenom zakroutila hlavou. „Potřebuji taky čas si všechno srovnat. Stalo se toho
v posledních dnech tolik a musím to v sobě zpracovat“.
Dlouze se na ni zadíval a pochopil, že neustoupí. „Zatraceně, pojeď se mnou aspoň
dnes. Pomůžu ti zabalit a zítra tě odvezu k autobusu. Něco cestou nakoupíme a
budeme spolu, souhlasíš?““ S nadějí se na ni zadíval.
„Můžeme zůstat tady“. „Ale co tvoje spolubydlící?“ „Ta tady není, jak vidíš a ani
nebude. Je u svého přítele“. „No, aspoň ona je rozumná“, zabručel.
„Jak to myslíš?“ „Přesně tak, jak to říkám, přeber si to, kotě“ a v očích mu zajiskřilo.
„Teď si na chvíli lehni a odpočívej. Zajedu něco nakoupit a vrátím se“.
Přivezl plno lahůdek. „Hm, samé dobroty“ a sledovala ho, jak to všechno v kuchyni
vykládal na stůl. „Pro moji krásnou dívku, jen to nejlepší“ a dal jí pusu. „Posaď se
v pokoji a já zatím připravím večeři“. „Ty budeš vařit? Vždyť to neumíš, sám jsi to
říkal“, zděsila se. „Nerada bych potom dávala naši kuchyň několik hodin do pořádku“.
„Žádný strach, připravím studený bufet, to zvládnu. Nepřekážej tady a mazej do
pokoje“. „Jo, vždyť už jdu“, smála se.
Musela nakonec uznat, že všechno připravil dokonale. Podal jí skleničku whisky
s ledem a přiťukl si s ní. „To mám jako vypít?“, zadívala se na zlatavou tekutinu.
„Nechceš mě opít, že ne? Co máš v úmyslu?“ „Vypij to a neodmlouvej“, přikázal.
„Uleví se ti a bolesti v břiše ustanou. Pomůže ti to, věř mi“. „Jak to všechno víš?“ „Já
toho vím hodně, kotě. Tak se konečně napij a přestaň vzdorovat“.
Dlouho si spolu povídali. Vypila ještě jednu skleničku a musela mu dát za pravdu.
Křeče téměř ustaly a opravdu se jí ulevilo. Později se uložili v její posteli a on jí
ukázal i jiné možnosti, jak se mohou navzájem uspokojit.
Ráno se Lucie sbalila. Richard ze zbývajících dobrot připravil snídani a potom ji
odvezl k autobusu. V autě se snažil vymámit adresu jejich rodičů.
„Proč to potřebuješ vědět?“ „Protože si pro tebe potom přijedu“. „Ach jo, když si něco
umaneš, vždy musíš dosáhnout svého, že? Raději ti ji řeknu, protože vím, že znáš
způsob, jak si ji opatřit“, rezignovala. „Přesně tak, kotě. Je vidět, že mě začínáš
pomalu poznávat“, zakřenil se. Na Florenci se rozloučili a každý odjel svým směrem.
12.
Cestou do Brna obdržela dvě zprávy od Richarda, ve kterých jí oznamoval, jak mu
chybí. Musela se v duchu smát. Je jako její stín. Nebude to mít s ním vůbec
jednoduché. Je to velice náročný muž, který ví moc dobře, co chce. Při představě, jak
ji zasvětil do sexuálního života, se zachvěla touhou. Jeho dominantní postoj ji zcela
pohltil. Uvědomovala si, že ji silně ovládá, ale začínalo se jí to líbit čím dále více.
Vzala si sebou knihu, ale vůbec ji neotevřela. Věděla, že se na ni nesoustředí. Její
myšlenky se ubíraly pouze k němu. Začínala se obávat jediného, že její život už
nikdy nebude tak poklidný, jako dříve, než ho poznala. Nedokázala si představit, že
by mohla fungovat bez něho. Sama se zalekla tohoto poznání, což ji hodně
znepokojilo. Byla ve svých myšlenkách tak ponořená, že vůbec nepostřehla, že
autobus sjel z dálnice a mířil do centra města. Zapípal telefon, její stín posedlý
kontrolou se ozývá a ptá se, zda již dorazila na místo. On snad má v hlavě radar.
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Musí mu odepsat, aby zase nezuřil. Vystoupila z autobusu a posadila se na
nedalekou lavičku, aby mohla poslat zprávu.
Jsem na místě určení, můj pane. Vím, že máte sklony k pronásledování, proto si
sedám na lavičku, abych vám mohla odepsat. Cesta probíhala velmi dobře při
vzpomínce na dnešní ráno, když jsem měla nerušenou chvilku pozorovat váš
úchvatný zadek. Opravdu nezapomenutelný zážitek, který předčil neobyčejné nad
neobyčejné. Doufám, že tato vzpomínka mě bude doprovázet po celou dobu. Lucie.
Drahá slečno Franková, jste drzá, ale zábavná. Netušil jsem, že vás tak zaujalo moje
pozadí. Musím vám tlumočit, že můj zadek je nesmírně poctěn. Sklony
k pronásledování, to jako já? Mám rád vše pod kontrolou, nevyjímaje vás samotné.
Dokonale umíš člověka rozptýlit a vytáhnout ze světa nudného obchodu. Nejraději
bych tě zatáhl do postele a tam s tebou dělal věci, o kterých se ti ani nezdálo.
Bohužel jsi daleko. Ale já už něco vymyslím, jak se k tobě přiblížit. Jsem rád, že jsi
dojela v pořádku a buď na sebe opatrná. Richard.
To jsem zvědavá, jak to uděláš. Ale už mě nezdržuj, za chvíli mi přijede tramvaj,
kterou bych ráda odjela. Lucie.
Vypnula telefon, aby ji nerozptyloval. Přicházela k domu svých rodičů, dlouho tady
nebyla. Rozhlédla se po zahradě, která byla dobře udržovaná. Všimla si nové
střechy, nových oken a nové fasády na domě. Páni, rodiče se činili. Nechápala, kde
na to vzali čas. Dříve byli posedlí pouze svojí prací.
Doma nikdo nebyl, jak předpokládala, vůbec jim neřekla, že přijede. Odnesla si věci
do svého pokoje a všimla si, že je stále stejný jako, když ho opustila. Pouze jedna
věc tam chyběla a bodlo jí u srdce. Silou vůle potlačila v sobě tu vzpomínku.
Seběhla dolů do kuchyně a uvařila si kávu. Přemýšlela jak to udělat, aby je
překvapila. Otevřela lednici, aby se podívala, zda uvidí nějaké zásoby. Musela se
pousmát, co viděla. Zde by se ze zoufalství oběsila i hladová myš. Rozhodla se, že
nakoupí a uvaří něco dobrého k večeři. Jako za starých časů, i když to bude daleko
příjemnější. Cestou do obchodu potkala pár známých, se kterými se pozdravila. Když
se vracela zpátky s nákupem, potkala sousedku paní Málkovou a neměla z toho
vůbec radost. Tato rádoby milá paní se těšila své pověsti, vyhlášená drbna v rozsahu
širokém a dalekém. S její dcerou ještě na základní škole se tak trochu kamarádila.
Jejich cesty se rozešly v době nástupu na střední školu. Jana byla podprůměrná
studentka, která neměla tendenci studovat dále. Byla ráda, že vůbec odmaturovala.
Její prioritou bylo ulovit někoho, kdo by si ji vzal, a že jich bylo několik.
„Lucinko, jsi to ty?“ zaslechla její pisklavý hlas. „Dlouho jsem tě neviděla. Maminka
říkala, že je z tebe novinářka. Vypadáš dobře, i když trochu pohuble“, zašveholila.
„Dobrý den, paní Málková. Mám se skvěle. Přijela jsem na pár dní navštívit rodiče. A
co Jana, jak se má?“, zeptala se opatrně.
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„Janička se vdala. Má hodného manžela a tříletou dcerku. Je ze mě babička a
užívám si to. Mladí budou stavět dům na naší zahradě“, pyšně jí oznamovala.
„Lucinko, musíš nás brzy navštívit. Jako novinářka určitě znáš nějaké pikantnosti“.
„Paní Málková, obávám se, že nebudu mít čas. Chci si užít rodičů a v pátek se zase
vracím do Prahy“.
„Aha, to je škoda, snad někdy příště“, zklamaně odpověděla. Ještě se stačila zeptat.
„Máš už nějakého chlapce? Měla by ses taky vdát, věk už na to máš“.
„Paní Málková, zatím nepomýšlím na vdavky, ale něco vám přece jenom prozradím.
Užívám si naplno bohatého sexuálního života a věřte mi, je to velmi zábavné. Až se
hodlám usadit, dám vám určitě vědět“, pronesla škodolibě Lucie. „Pozdravujte Janu“
a odkráčela. Sousedka zůstala stát s pusou otevřenou. „Tak babo a máš o čem
přemýšlet“.
Doma vyložila nákup a začala připravovat jídlo, které potom už jenom dodělá.
Připravila lehký zeleninový salát, kuřecí maso s pórkem nakrájela na nudličky a
osmahla na pánvi. Když měla vše připravené, s potěšením opustila dům a vydala se
na kliniku, vyzvednout matku.
Paní Franková byla tak překvapená, když se její dcera objevila, že se dojetím
rozplakala. Ihned zavolala svému muži a oznámila mu tu novinu. Měl rovněž velkou
radost a slíbil, že bude doma včas. Lucie se musela smát, jak byla matka dojatá.
Dokonce si zařídila zástup na klinice, aby se mohla věnovat své dceři.
Navečer se všichni tři sešli doma. Po dobré večeři, kterou připravila, otec otevřel
kvalitní víno, které schovával pro zvláštní příležitost, což právě nastala. Oba jí ještě
jednou gratulovali k nedávným narozeninám. Dostala spoustu dárků, ze kterých měla
velkou radost. Byla silně dojatá a byla ráda, že se rozhodla a přijela.
Dlouho si měli o čem povídat. Vylíčila jim, jak se jí podařilo uskutečnit její první
rozhovor s úspěšným obchodníkem realit. Podala jim časopis, aby si mohli přečíst její
práci, za kterou se jí dostalo od svých kolegů velkého uznání.
Otec se zamyslel a po chvíli prohlásil. „Slyšel jsem o něm, tady v Brně je hodně
známý. Někteří z něho mají velké obavy, ale myslím si, že zbytečně. „Říká se o něm,
že je velmi schopný obchodník a umí se velmi dobře pohybovat v oblasti realit.
Zaměřuje se hlavně na objekty finančně hodně náročné“.
„Jak vypadá, Lucko?“, zeptala se matka. „Je to velmi charismatický muž“, odpovídala
Lucie s velkým nadšením, což neuniklo jejímu otci, který překvapeně pozvedl obočí.
V duchu si pomyslela, kdybyste věděli, jak je úžasný v posteli a co prožívám se svým
sexem posedlým dominantem. Musela vstát a na chvíli se vzdálit, aby si rodiče
nevšimli, jak se při této vzpomínce zarděla. Domluvili se, že zítra půjdou společně na
večeři. Otec zamluví stůl v nové restauraci, která byla nedávno otevřená. Oba již tam
dvakrát povečeřeli a byli maximálně spokojení. Byla skoro půlnoc, když se odebrali
ke spánku.
Lucie se osprchovala a zalehla si do postele. Rozsvítila lampičku a zkontrolovala
telefon. „A sakra“ další tři nové zprávy a všechny zněly stejně naléhavě.
Co je s tebou, kotě. Jak to šlo, co rodiče. Buď tak laskavá a ozvi se mi.
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Lucie odpověděla. Šlo to velmi dobře a užívám si to. Jsem už unavená a hodlám
spát. Měj se. Lucie.
Je to na můj vkus strohá odpověď. Jak to myslíš, že si to užíváš. Nechtěla bys to
trochu rozvinout? Talent na to máš. Richard.
Richarde, co chceš slyšet. Užívám si přítomnosti svých rodičů. Zatím tady nikdo
takový není, s kým bych si to užívala. A teď už bych ráda spala. Lucie.
Předpokládám, že to jsou rodiče. S někým dalším bych ti to nedoporučoval. Zbláznil
bych se, kdyby sis užívala s někým jiným. Dobře kotě, nechám tě spát. Já se o to
taky pokusím s představou, co s tebou budu dělat, až budeš zase v mé posteli.
Jedině tam patříš. Hezké sny. Richard.
Ty ale umíš navodit atmosféru. Jak mám teď asi usnout, můj posedlý erotomane.
Lucie
Přestaň se zabývat sexem a už spi. Já ráno musím vstávat a pracovat, jestli ještě víš,
co to znamená. Dobrou noc, krásko. Richard.
Lucie s úsměvem na tváři vypla telefon a zahrabala se v peřinách. Chvíli sebou
házela, ale nakonec přece jenom usnula.
13.
Druhý den ráno se probudila a sešla dolů do kuchyně, aby si uvařila kávu. Matka už
byla vzhůru, dokonale upravená, jako vždy a plná elánu. Připravovala snídani a
prozpěvovala si. Lucie ji s úžasem pozorovala. V tak dobrém rozmaru ji vůbec
neznala.
„Dobré ráno, mami, tady to voní“.
„Dobré ráno holčičko, jak si se vyspala?“
„Moc dobře, vždyť jsem spala ve své posteli“.
„To ráda slyším, pojď se posadit, snídaně bude za chvilku“.
Potom si obě nad kávou povídaly. Lucie se odhodlala a poprosila svou matku, zda by
ji nemohla opatřit antikoncepci. Paní Franková na ni zvědavě pohlédla.
„Jsem ráda, že žádáš přímo mě“. Bála se, že se jí dcera s ničím nesvěří. Dříve na ni
neměla čas a hodně pozdě jí to došlo.
„Lucinko, ty někoho máš?“
„Ano, mám. Trvá to sice pár dnů, ale náš vztah je tak intenzivní, jako kdybych s ním
byla hodně dlouho“.
„No páni, tak moje dcera je už opravdu dospělá se vším všudy. Přeju ti z celého
srdce, abys byla šťastná. Budu se těšit, jestli mi ho někdy představíš.
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Ale teď k tomu, oč mě žádáš. Ještě dnes ti domluvím u jedné paní doktorky schůzku
a ona si s tebou promluví a předepíše ti recept. Já sama to udělat nemůžu, jsem oční
lékařka“.
„Myslela jsem si, že to bude snadnější“ řekla zklamaně.
„Neboj se, všechno zařídím a to hned. Budeš ale muset dbát na to, aby si pilulky
užívala pravidelně, jinak by se minuly účinkem. Ale to ti všechno vysvětlí doktorka“.
„Dobře mami. Já se zatím půjdu opláchnout a obléct. Můžeš mi ještě uvařit kávu,
prosím?“
„Ano, Ty jsi děvče přímo posedlá kávou, nesmíš to přehánět“, podívala se na ni
starostlivě.
„Neboj se mami“ a spěchala nahoru do svého pokoje. Přesně tuto větu už nedávno
slyšela a usmála se. Nejdříve zapnula telefon a zpráva byla na světě.
Jak se vyspala moje kráska? Já už tvrdě pracuji, aby se měla moje slečna dobře.
Richard.
Je to od tebe hezké, jak pečuješ o mé blaho. Byla bych raději, aby si o mě pečoval i
jinak. Lucie.
Jak jinak bych měl o tebe pečovat. Prozraď mi to, protože já to nevím. No tak kotě,
musíš to trochu více rozvinout. Čekám na tvou odpověď. Richard.
Jste tak nechápavý, pane Gregore. Moc dobře víte, jak to myslím. Zkuste trochu
přemýšlet, možná na to přijdete, tedy zcela určitě. Teď mě omluvte, mám nějaký
program se svou matkou. Měj se. Lucie.
Richard seděl za svým stolem a dobře se bavil. „Bože Lucie, jak jsem rád, že tě
mám, ale jednou mě připravíš o rozum“, povzdechl si. Najednou dostal nápad.
Zvedl telefon a zařizoval, to uměl moc dobře. Zítra se za ní rozjede a při té myšlence
se cítil skvěle. Jeho udivená asistentka si s ním poslední dny opravdu užila, jak
sledovala jeho nálady. Ale zřejmě pochopila, že jeho slečna je zatím nedosažitelná.
Musí jí něco koupit, je stále věrná a dokáže ho pochopit.
Lucie již oblečená přišla do kuchyně. Matka se na ni pozorně zadívala.
„Holčičko, moc ti to sluší, ale nosíš také něco jiného, než džíny, halenu a tenisky?“
„Maminko, tak se cítím dobře“.
„Ano, to vidím. Máš taky nějakou sukni nebo šaty?“
„Ale ano, jednu sukni doma někde mám“.
„Lucinko, vyrostla jsi nám do krásy, ale musíš si také obléknout něco jiného.
Pojedeme spolu do města a nakoupím ti nějaké hezké věci. Potom spolu zajdeme na
oběd. Ze všeho nejdřív navštívíš paní doktorku, všechno jsem zařídila, souhlasíš?“
Ještě chvíli si povídaly a Lucie jí vyprávěla, jaké měla problémy v práci se svým
nadřízeným, ale všechno nakonec snad dopadlo dobře. Paní Franková byla
rozhořčená a snažila se ji varovat před takovým zmetkem, jako byl její šéf.
„Musíš být opatrná, Lucko. Takový zhrzený idiot může být nebezpečný“.
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V tom obě zaslechly zvonek u dveří. Paní Franková šla otevřít a venku stál mladík
z expresní doručovatelské služby. Předal jí dvě obrovské krabice ozdobně zabalené.
Překvapeně si převzala zásilku a podepsala doručenku. Zamyšleně se vracela
zpátky ke své dceři.
„Kdo to byl, mami a co to neseš?“, ptala se Lucie.
„Sama nevím, doručila to expresní služba“, odpověděla matka udiveně.
Lucie zavětřila a začínalo jí to docházet. Obě společně rozbalily krabice. V každé
z nich našly překrásné kytice a u každé byla malá kartička. Na jedné jmenovka Lucie
Franková, kde bylo napsáno – Pro mou krásnou dívku, moc mi chybíš. R. Na dně
krabice objevila malý talisman v podobě skleněného srdce zavěšené na tenounce
kožené pásce. Na druhé kartičce jmenovka paní Franková, kde bylo napsáno – Pro
matku tak úžasné dcery, děkuji. R.G.
Obě na sebe s úžasem pohlédly. Richard opět nezahálel, pomyslela si.
„Lucinko, kdo to je, co poslal tyto nádherné květiny?“
„Ach mami, myslím si, že ho možná už zítra poznáš sama“.
„No ne, to je ten tvůj ctitel. Páni, velmi nápadité, asi to s tebou myslí vážně“, začala
se usmívat. „Taková gesta už se jenom tak nedějí“.
Lucie ještě v rychlosti napsala zprávu.
„Ach Richarde, děkuji i za svou matku za květiny. Jsou opravdu nádherné. Srdíčko
jsem si uvázala u své postele. Jsi velmi vynalézavý a umíš překvapit. Lucie.
Vzápětí přišla odpověď. Jsem moc rád, že se vám oběma líbily květiny. To srdce má
ale štěstí. Užijte si spolu hezký den. Richard.
Potom se svou matkou odjely do města. Nejdříve navštívila lékařku, která byla velmi
příjemná. Poučila ji, jak má pilulky užívat. Pokud by jí nevyhovovaly, zvolí něco
jiného.
Rozloučila se s ní a ještě chvíli čekala na matku, která s ní prohodila několik slov.
Potom se zastavily na oběd. Matka se ptala na jejího přítele, chtěla vědět, kdo to je.
Stále přemýšlela nad iniciály R.G. V tom jí začalo něco docházet.
„Lucinko, je to sám Richard Gregor, ten podnikatel?“
„Mami, jsi moc zvědavá a vidím, že jsi na to přišla“., smála se Lucie.
„No páni, jak vypadá, Chci vědět více, než jsi o něm řekla včera, povídej, už se
nemůžu dočkat“, vyzvídala.
„Je prostě úžasný. Jenom na něho pomyslím a celá se rozklepu“, povzdechla si.
„To je dobře, ale cítím nějakou pochybnost“.
„Máš pravdu, já totiž nevím, co bude dál. Přišlo to jako blesk z čistého nebe a úplně
mi to změnilo dosavadní život“.
„Lucinko, a potřebuješ to vědět? Užívej si všeho, co se ti nabízí a moc to nerozebírej.
Dívej se na přítomnost a budoucnost se sama bude vyvíjet“.
„Překvapuješ mě, mami. Zrovna ty jsi myslela hodně dopředu“.
„No právě, a to byla ta chyba. Víš, pozdě jsem si uvědomila, že to nebylo úplně
správné“.
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„Tomu dobře nerozumím“.
Oba jsme s otcem mysleli pouze na budoucnost a vůbec na přítomnost. Hlavně jsme
ti hodně ublížili. Bohužel, došlo nám to velmi pozdě. Mezitím jsi nám vyrostla, zvolila
sis svoji cestu životem a my jsme tě vůbec nepodpořili. Je to pro nás noční můra.
Pořád jsme si říkali, jak to všechno napravit a zda nám někdy odpustíš“.
„Maminko, to už je minulost a dávno jsem vám odpustila. Na druhou stranu jsem si
sama vytvářela svoji osobnost, což bylo pro mě jedině dobře“.
Paní Franková se slzami v očích pohladila svou dceru. „Děkuji ti za tvá slova“ a už
veseleji prohlásila. „Tak dáme si ještě dezert a kávu“.
„Dobře mami, ale já si dám pouze kávu, zákusek už neunesu“.
„Copak, snad se nebojíš, že ztloustneš“, smála se jí matka. „Zatím mi připadáš dost
hubená“.
„Právě tohle mi řekla naše sousedka včera, když jsem ji potkala“.
„Ty jsi narazila na Málkovou? To je mi tedy líto, že jsi po svém návratu domů musela
potkat zrovna tu ježibabu“.
„No, snažila jsem se s ní moc nekomunikovat, což se paní sousedce ani trochu
nelíbilo“.
„To ti ráda věřím“ a obě se rozesmály.
Zbytek odpoledne couraly městem a hodně nakupovaly. Lucie se jenom smála.
„Mami, myslím si, že to bude stačit, ani to nepobereme. Budu muset žít nejmíň sto
let, abych to všechno unosila“.
„Nepřeháněj, holčičko, musíš se i jinak oblékat, i když ten dosavadní ohoz ti
nesmírně sluší. Chce to trochu rozmanitosti a to tvůj šatník postrádal“.
Matka jí toho nakoupila hodně a musela uznat, že měla pravdu. Když si zkoušela
nové oblečení, cítila se více žensky. Večer se setkaly s otcem ve velmi příjemné
restauraci, kde si pochutnávali na luxusní večeři. Popíjeli dobré víno a příjemně si
popovídali.
Matka to nevydržela a prozradila svému muži, s kým se jejich dcera schází.
Překvapeně se podíval na Lucii a opatrně se zeptal na jeho věk. Měl obavy, aby pro
ni nebyl příliš starý. Když mu řekla, kolik mu je, nepatrně se mu ulevilo.
„No, to sis našla příliš sólokapra. Já ho sice neznám, nikdy jsem ho ani neviděl. Ale
říká se o něm, že je to sebevědomý muž, který moc dobře ví, co chce.
Trochu mi to nahání strach. Byl bych moc nerad, aby ti ublížil. Jsi ještě velmi mladá a
nezkušená dívka“.
„Ale Petře, nestraš ji“, řekla trochu naštvaně paní Franková. „To vůbec nemám
v úmyslu“, omlouval se.
„Tak dost, ještě se kvůli mně pohádáte. Musím vás oba ujistit, že se toho vztahu
vůbec nebojím a vím dobře, co dělám“.
Rodiče překvapeně pohlédli na svou dceru a pochopili, že je to rozumná dívka a umí
si poradit. Domů se vraceli v povznesené náladě.
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14.
Lucie se umyla a zalezla do postele. Vzala si telefon a ouvej, žádná zpráva. „Co se
děje?“, zklamaně si povzdechla. Nevěděla, co si má myslet a začala psát.
„Proč mlčíte, můj pane? To už tě nezajímám, brzy jsi na mě zapomněl. Našel sis
někoho jiného?“ Lucie.
Když to psala, začaly jí téct slzy a roztřesenou rukou dala zprávu odeslat. Netrvalo
dlouho, když přišla odpověď.
No konečně, že se umíš taky sama ozvat. Jenom jsem čekal. Na tebe Lucie nejde
zapomenout. Až budeme spolu, budu ti to muset pořádně vysvětlit, aby si na něco
podobného už nikdy nemyslela. Jaký jsi měla den, kotě? Richard.
Lucie se zachvěla radostí a odepsala.
Děkuji za optání, měla jsem se moc dobře. Ráda bych věděla, co mi budeš
vysvětlovat. Můžeš mi to blíže objasnit, nebo asi neusnu. Lucie.
Nechej se překvapit. Až tě budu mít ve své posteli, sama uvidíš. Richard.
Tak v posteli, to je ti podobné. Co uděláš, Richarde. Ošukáš mě do bezvědomí?
Lucie.
Lucie, málem jsem si poprskal telefon. Tak přímočará, to jsem vůbec nečekal. Ale
musím přiznat, že se mi to líbí. Nějak si se v tom Brně odvázala. Richard.
„Ale Richarde, vždyť to bylo pouze slovo, ale k tobě se náramně hodí. Lucie.
Už to dále nebudeme rozebírat, později krásko. Mazej spát. Lucie. Zítra se uvidíme,
abych tě nemusel tahat z postele. Spi sladce a nechej si o mně zdát. Richard.
Lucie samou blažeností se zachumlala do peřin a v očekávání věcí příštích usnula.
Richard ještě dlouho šokovaně zíral na její slova. Bude zvědav, zda mu to zopakuje
osobně. Živě si představoval, co všechno hodlá s ní provádět. Bude se mu těžko
usínat. Zamířil k baru a nalil si skleničku a s cigaretou se posadil na terase. Snad mu
to pomůže otupit jeho hříšné myšlenky, aby se mohl vyspat. Zítra ho čeká náročný
den. Ráno se zastaví v kanceláři a kolem deváté hodiny vyrazí směrem na Brno.
Vidí před sebou ženu, která si ji měří nenávistným pohledem. Snad jakoby ji už
někde viděla. „Co chcete, vůbec vás neznám, kdo jste?“
„Nikdy vám nebude patřit“, zasmála se. „Ne, ne“, vykřikla Lucie a v tom se probudila
z ošklivého snu. Posadila se na posteli a vyděšeně hleděla do tmy. Cítila, jak ji
polévá studený pot. „Panebože, co to bylo?“
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Zachvěla se při představě, že by ji opustil. Nedopustí, aby o něho přišla. Uvědomila
si, že ho miluje. To pomyšlení ji vyvedlo z míry, protože nevěděla, jak ji vnímá on.
Pomalým krokem se přesunula do koupelny. V hlavě měla pusto a prázdno. Dlouho
stála pod sprchou, jakoby chtěla, aby voda odplavila její zlý sen, nebo snad obavy.
Začala se zklidňovat, byl to jenom sen. Umyla si vlasy a jemně vysušila. Zabalila se
do osušky a vrátila se do svého pokoje. Bylo ještě poměrně brzy, aby vstala. Natáhla
si triko a ještě si lehla do postele. Vysílená svými myšlenkami se propadla již do
klidného spánku.
Ráno ji probudila příchozí zpráva.
Určitě ještě spíš. Za hodinu budu vyjíždět z Prahy. Brzy se uvidíme, krásko. Těším se
na tebe. Richard.
Zrovna jsem se probudila. Taky se na tebe těším. Jeď prosím opatrně. Lucie.
Usmívala se, když se oblékala a s dobrou náladou přicházela do kuchyně s úmyslem
si uvařit ranní kávu. Zastavila se ve chvíli, když uviděla svého otce, jak se loučí
s matkou. Objímali se a líbali, jako dva milenci. Nedalo se přehlédnout, jak se k sobě
tiskli. Vycítili její přítomnost a malinko se od sebe odtáhli.
„Dobré ráno“, zablekotala. Otec ji uchopil kolem ramen. „Lucko, dnes budu dlouho
v nemocnici. Uvidíme se pozdě večer nebo až zítra ráno“, omlouval se. „Užij si pěkný
den se svou matkou. Pa, zlatíčko“ a líbnul ji na tvář.
Matka dobře naladěná začala připravovat kávu. „Posaď se, co si dáš dobrého? Byla
jsem nakupovat, můžeš si vybrat“.
„Nechám to na tobě, mami. Dám si cokoli, mám pořádný hlad“.
„To ráda slyším, děvče“, zvesela odpovídala matka.
Po dobré a bohaté snídani si vzala svůj hrnek s kávou a postavila se k oknu. Popíjela
a myšlenkami byla u Richarda. Matka ji starostlivě pozorovala a tiše se zeptala.
„Co je s tebou, jsi nějaká přepadlá. Stalo se snad něco?“.
„Nic mi není, jen se tak dívám. Vypadá to, že dnes bude opět hezky“.
„Lucko, vidím na tobě, že tě něco trápí. Nechceš mi o tom říct?“, jemně ji vyzvala
matka.
Posadila se opět ke stolu a zadívala se do hřejivých očí své matky.
„Měla jsem ošklivý sen. Zdálo se mi o ženě, která mi odvedla Richarda. Vůbec
nevím, co to znamenalo“.
„Někdo takový existuje?“, ptala se znepokojeně paní Franková.
„O nikom nevím“, povzdechla si.
„Tak vidíš, byl to jenom sen, už na to nemysli. Hrozně ráda bych ho poznala. Přijede
za tebou?“
„Ano, ráno mi poslal zprávu, že bude vyjíždět z Prahy. Myslím si, že se tady objeví“.
„On ví, kde bydlíme?“
„Ano, řekla jsem mu to, protože by si to stejně zjistil. Nechodí pro informace daleko.
Umí si zjistit všechno, co potřebuje“, usmála se. „Víš, on je tak trochu komplikovaný
člověk a navíc má dominantní povahu“.
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„Co to říkáš?“, zděsila se matka.
Lucie se rozesmála. „Ne, ne není to tak, jak by sis mohla myslet. Chová se ke mně
moc hezky. Ale má až příliš velkou potřebu mít mě pod kontrolou. Vzhledem k tomu,
jak jsem nezávislá, mě to děsí, ale zároveň se mi to líbí. Myslím, že jsem se
zamilovala“, zděšeně se podívala na svou matku.
„Pojď ke mně, zlato“ a objala svou dceru. „Moc o tom přemýšlíš, nechej tomu volný
průběh. Víš, všichni muži jsou tak nějak komplikovaní, to mi věř“ usmívala se na ni
povzbudivě,
„Asi máš pravdu. Nesmím moc přemýšlet o našem vztahu. Zatím nemám důvod se
znepokojovat. Půjdu nahoru, upravím se a vezmu si na sebe tu novou sukni, kterou
jsi mi koupila“.
„Tak se mi líbíš“, řekla spokojeně paní Franková.
Zanedlouho sešla Lucie dolů a paní Franková překvapeně s uznáním pronesla.
„Moc ti to sluší, určitě se mu budeš líbit“.
„To doufám. Ještě mě vlastně jinak neviděl, než v kalhotách. Co dnes podnikneme?“,
zeptala se Lucie.
„Nevím, ale zřejmě se bude všechno odvíjet od vašeho setkání a potom se uvidí“,
smála se na svou dceru.
„Jo, asi máš pravdu, nevím, co bude mít v plánu“. Podívala se na hodiny. „Už by tady
mohl být, má poměrně rychlé auto“.
„Nevíš, jaká je situace na dálnici. Pokud vím, jsou tam neustále nějaké problémy“.
Lucie zamyšleně přikyvovala. „Půjdu se zatím trochu zabalit. Mám toho tolik, že bych
to sotva sama odvezla. Vždyť jsi mi pořídila úplně nový šatník“, rozesmála se.
Paní Franková se posadila a zamyslela se. Tak její dcera se zamilovala. Přála by jí,
aby byla šťastná. Je ještě hodně mladá a je to její první vztah s mužem. Byla na
něho moc zvědavá. Osobní setkání jí snad trochu objasní, jaký vztah má k její
holčičce. Snad by mohl být ten pravý. Jak slyšela, je to vyzrálý muž, což je jedině
dobře. Po chvilce vstala s tím, že půjde nahoru, aby jí pomohla s balením. V tom si
všimla, že před jejich domem zastavilo auto. Určitě to bude on. Luxusní auto
bohatého muže, pomyslela si. Se zájmem se dívala, nikoho neviděla přes tmavá
skla.
Richard zůstal sedět uvnitř a rozhlédl se. Tak tady jeho slečna vyrůstala do své
krásy. Pěkný dům se zahradou, vzorně udržovaný a v poměrně hezké a tiché čtvrti
města. Vzpamatoval se ze svých myšlenek, vytáhl telefon, aby zavolal.
„Ahoj krásko, jsem na místě a čekám na tebe“.
Lucie seběhla dolů a zavolala. „Už je tady, půjdu ven“.
„Já vím, už tady nějakou dobu stojí. Doufám, že mi ho představíš“, smála se a
sledovala svou dceru, jak se rozzářila.
Richardovi se zatajil dech, když ji viděl ladným krokem přicházet. Překvapeně na ni
zíral. Ještě nikdy ji neviděl v tak krátké sukni a ty její nádherné nohy. Vystoupil z auta
a se skloněnou hlavou na stranu se usmíval.
„Vypadáš úžasně“, silně ji sevřel v náručí a hladově políbil. „Chyběla jsi mi, už tě jen
tak nepustím“.

59

„Taky jsi mi chyběl, ani nevíš jak“, tiše zapředla přitisknutá k jeho hrudi.
„Pozveš mě dále, nebo tady budeme takto stát?“, začal se culit. „Mám takový dojem,
že nás se zájmem někdo sleduje. Kdo je to?“
Lucie se mírně pootočila, aby se podívala, kam směřovaly jeho oči.
„Ach tak, myslíš ty dvě, co visí na tom plotě, jen je odstřihnout?“
Hlasitě se rozesmál. Hezky jsi mi to objasnila, ale pořád nevím, kdo to je“.
„Je to taková hodně zvědavá sousedka, zapomeň na ni. To víš, tady v ulici každý den
nevidí, co právě teď. Necháme ji, ať si to všechno vstřebá“.
„Aha, rozumím“. Se smíchem stačil uzamknout auto, vzal ji za ruku a vydali se
k domu. Mezitím paní Franková nenápadně přihlížela jejich vřelému přivítání a nějak
se jí tak trochu ulevilo.
Lucie uvedla Richarda do pokoje a představila ho své matce. S mírnou úklonou jí
podával ruku. „Paní Franková, je mi ctí vás poznat“. „Potěšení je na mé straně, pane
Gregore. Prosím, posaďte se u nás. Co vám mohu nabídnout?“. Srdečně se na ni
usmál. „Jestli můžu poprosit, tak káva by byla to pravé, děkuji“. Opětovala mu úsměv
a odešla do kuchyně. Cestou se usmívala a rázem si byla mnohem jistější. Mohl by
být pro její dceru ten pravý, spokojeně si pomyslela.
Richard se posadil na pohovku a rozhlédl se kolem sebe, aby uznale zhodnotil
interiér pokoje. Posunkem ukázal na místo vedle sebe a vyzval Lucii, aby se k němu
posadila.
„Tvoje matka je velmi krásná žena, hodně se jí podobáš“, pronesl s uznáním.
„To je, vždycky byla“. Naoko se na něho zamračila. „Očekávala bych, že něco
takového řekneš o mně, ale zatím se mi takového uznání od tebe nedostalo“.
Překvapeně se na ni podíval. „Ale copak, máš pocit, že ti nevěnuju dostatečnou
pozornost“, objal ji a políbil. „Lucie, ty to nevíš, jak jsi krásná v mých očích? Zřejmě ti
to budu muset znovu připomenout. Později, krásko“, tiše jí pošeptal do vlasů.
Společně u kávy konverzovali o běžných věcech. Potom se Richard nenápadně
zeptal, co mají v plánu na dnešní den. „Původně jsem tady plánoval schůzku, ale
nakonec jsem to vyřešil po telefonu. Přesto se budu muset zastavit ve své firmě.
Nemám sice nic tak důležitého, ale připravuju tak trochu přepadovku pro své
zaměstnance. Nikdo netuší, že se objevím. Musím říct, že je to velmi účinné a už se
těším, co uvidím“, pobaveně se usmíval.
„A je to tady, opět posedlý kontrolou“, vesele namítala Lucie.
„Přesně tak, nevím, co tě stále na tom udivuje“ a jemně ji pohladil po tváři. „Ale
nejdříve bych vás obě rád pozval na oběd, jestli dovolíte“.
Paní Franková se podívala na svou dceru a usmála se. „Vaše pozvání zní velice
lákavě“.
„To jsem rád. Vím o jedné restauraci, nedávno ji otevřeli a dokonce není tak daleko.
Ještě jsem neměl příležitost se tam podívat. Jmenuje se Dobré časy“.
Rázem se obě na sebe podívaly a rozesmály se.
„Copak, řekl jsem něco, co vás tak pobavilo?“, zmateně se zeptal.
„Vůbec ne“, ozvala se paní Franková. „Tu restauraci známe dobře, s manželem jsme
tam už dvakrát byli a dokonce včera s Luckou na večeři“, vysvětlovala.
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„To je tedy náhoda. Jak se vám tam líbilo, hořím zvědavostí. Abych to vysvětlil, tuhle
restauraci otevřel můj mladší bratr. Pomohl jsem mu vybrat příhodné místo. Je to
sice dále od centra města, ale tam těch příležitostí je víc než dost. Jsem
přesvědčený, že tady si najde brzy svoje hosty“.
„To už si našla, docela rychle se zavedla a je poměrně často vyhledávána. Na večeři
bez rezervace není šance. Je tam hezké a zajímavé prostředí a především výborná
kuchyně a dokonalá obsluha“, chválila paní Franková.
„To rád slyším a ještě raději to budu tlumočit svému bratrovi“.
Richard se odmlčel a trochu se zamyslel, než se ozval. „Ještě se vrátím k tomu, co
máte v plánu. Nehodlám se v kanceláři dlouho zdržovat. Potom bych hrozně rád
unesl vaši dceru, jestli vám to nebude vadit“ s omluvou v očích se podíval na její
matku.
„Samozřejmě, že nebude. Tak nějak jsem to očekávala“ a zadívala se na svou dceru.
Lucie je oba zděšeně poslouchala, když důrazně pronesla. „Hej vy dva, nemáte
náhodou pocit, že bych k tomu taky mohla něco říct?“
Richard se překvapeně otočil. „Lucie, promiň, ale tak nějak jsem to předpokládal, že
se mnou budeš. Zejména, když jsem za tebou přijel“.
„Ale ano, ráda s tebou budu. Začínala jsem si připadat, jako kdybych tady vůbec
nebyla, tak nějak jste si vystačili sami“.
„Tak to byl jenom pocit. To, že jsi tady a vůbec že existuješ, si já uvědomuju až příliš
dobře“, objal ji a políbil na čelo.
„Lucko, mohly bychom se potom zastavit u mě na klinice. Ráda bych tě tam provedla.
Mimo jiné, chtěla jsi nové brýle a v naší prodejně mají pár hezkých kousků, určitě si
vybereš. Já se tam zdržím trochu déle, čeká mě spousta papírování, což je pro mě
hrozně nezábavné. Někdy mám pocit, jestli léčím nebo vyřizuju administrativu“,
povzdechla si paní Franková.
„Jo, tak dobře, to je dobrý nápad“, přidala se Lucie.
„Copak, slyšel jsem dobře? Špatně vidíš, že potřebuješ brýle?“, zeptal se Richard.
„Je hezké, jak se znepokojuješ nad mým zrakem. Buď v klidu, vidím až moc dobře.
Mám na mysli sluneční brýle“.
„Jenom jsem se zeptal“ a zvedal ruce v obranném gestu.

15.
Během oběda se Richard choval zcela uvolněně a nenuceně. Vyprávěl, jaké měl
jeho bratr plány s touto restaurací a co s ní zamýšlí dále. Během řeči zjistil, že klinika
se nachází poblíž jeho firmy. Navrhl, aby se potom později Lucie zastavila u něj
v kanceláři. Když dojedli, objednal ještě kávu a dezert pro Lucii a její matku a
vyrovnal účet. Potom se zdvořile rozloučil a opustil je.
Když osaměly, Lucie se podívala na svou matku a řekla. „Tak jsi ho poznala, co na
něho říkáš?“, byla zvědavá na její názor.
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„Udělal na mě ohromný dojem, je to velmi charismatický muž. Myslím si, že je do
tebe blázen. Sledovala jsem, jak se na tebe díval, nedalo se to přehlédnout“.
„Kéž bys měla pravdu“, usmála se na matku. Ještě si chvíli spolu povídaly nad kávou
a potom odjely matčiným autem na kliniku. Lucie si vybrala brýle, které jí opravdu
slušely. Zdržela se asi hodinku a prohlédla si nové prostory, které jí matka
s nadšením ukazovala. Pomalu se zvedala k odchodu a podívala se na svou matku.
„Já už pomalu půjdu, nezlobíš se? Možná, že na noc nepřijdu domů, nebude ti to
vadit?“
„Ale Lucinko, to víš, že ne. Mám tady hromadu práce a potom pojedu domů. Určitě
mi zavolej, abych věděla. Teď už běž, ať na tebe nečeká a užij si to“, políbila ji a
povzbudivě se na ni usmála.
Lucie vyšla ven do prosluněného odpoledne. Procházela se po městě a pomalu se
blížila k realitní společnosti. Těšila se jako malá holka, až budou spolu sami. Byla
plná očekávání a představovala si, že za nedlouho se budou spolu milovat. Zachvěla
se při této představě a její podvědomí skákalo radostí.
Vstoupila do renovované budovy, rozhlédla se a zamířila rovnou k recepci, kde
znuděně postávala dívka s vyzývavě rudě červenými rty. Přistoupila a pozdravila.
„Jmenuji se Franková a jdu za panem ředitelem“. Dívka se překvapeně zeptala.
„Myslíte, pana Gregora?“ „Ano“, slyšela jste správně“.
„Je mi líto, ale nemyslím si, že by vás přijal. Před chvíli se tady nečekaně objevil a
nejsem si jistá, zda by chtěl být rušen. O žádné návštěvě se nezmiňoval“.
„Slečno, mě vůbec nezajímá, co si myslíte. Jsem tady soukromě a buďte tak laskavá
a prozraďte mi, kde ho najdu“, pronesla Lucie již tak trochu naštvaně.
„To nepůjde. Posaďte se zatím támhle do křesla“ a ukázala do rohu místnosti.
„Uvidíme, co se dá dělat“, řekla rázně dívka v recepci.
Lucie nevěřila, co právě slyšela, ale poslušně se odebrala na určené místo. Mezitím
co čekala, k recepci přistoupila další slečna a zapředly se spolu v důvěrném
rozhovoru a chichotaly se. Zcela zapomněly, že tam čeká. Nevraživě obě pozorovala
a dostala pořádný vztek. Vytáhla z kabelky mobil a jednoduše zavolala Richardovi,
protože jinak by se asi k němu nedostala. Okamžitě se ozval.
„Ahoj kotě, kde vězíš, čekám na tebe“.
„Jsem tady dole v hale“.
„Proč nejdeš nahoru?“
Protože ta slečna „rudě červené rty“ mě nechce za tebou pustit“.
Rozesmál se. „Zajímavý popis, ale kdo to je?“
„Je to ta slečna, co se roztahuje v recepci a rozhodla se, že mě zkrátka nepustí za
tebou“.
„Počkej chvilku, přijdu si pro tebe“.
Lucie se pohodlně uvelebila v křesle a v duchu si říkala. To jsem zvědavá, jak vy dvě
se budete ještě dlouho tak dobře bavit. Za okamžik se objevil dole Richard. Tvářil se
všelijak, jenom ne vlídně. Přistoupil k recepčnímu pultu, obě dívky zpozorněly a
vyděšeně na něho pohlédly.
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„Dámy, okamžitě rozpusťte to svoje dostaveníčko. Nemáte žádnou práci? Za to
klábosení vás neplatím“, zahřměl. Jedna dívka okamžitě s omluvou se vzdálila.
Richard se podíval na onu slečnu v recepci. Pod jeho přísným pohledem se musela
přidržovat hrany pultu a tupě zírala.
„Pokud vím, tak mě tady někdo hledal. Proč jste mi nezavolala?“, štěkl na ni ostře.
„Pane řediteli, nevěděla jsem“, blekotala. Rázně ji přerušil. „Kdybyste pořádně
poslouchala, co vám támhle ta slečna říká“ a ukázal směrem k Lucii, „tak byste
věděla“.
Omlouvala se a sledovala ho vyděšenýma očima, jak odchází ke křeslu, kde seděla
Lucie. Omluvně se na ni podíval, vzal ji za ruku, kterou si uschoval pod svou paží a
odváděl si ji. Znovu přistoupil k recepci a stroze pronesl. „Mně se neomlouvejte, ale
tady ta slečna si omluvu jistě zaslouží“. Vyděšená dívka se podívala na Lucii a
pokorně se omlouvala. Richard se naklonil a tiše avšak velmi důrazně promluvil.
„Dám vám jednu radu. Zamyslete se nad tím, proč tady jste a v čem spočívá vaše
práce. Pokud na to nepřijdete, bude vás muset nahradit někdo schopnější“. Narovnal
se a pokračoval s Lucií do své kanceláře.
Když se ocitli uvnitř, zamkl dveře, pro případ, kdyby náhodou někoho napadlo sem
vtrhnout. Podíval se na Lucii tím svým neodolatelným pohledem. „Promiň, netušil
jsem, že narazíš na tu zabedněnou osobu. Pojď“ a odvedl ji ke stolu, kde se posadil
a přitáhl si ji na klín.
„No páni, skoro mi jí bylo líto. Vypadal jsi hrozivě, až jsem se sama bála“.
„Ty se mě nemusíš bát, nikdy bych ti neublížil. Co se týče mých zaměstnanců,
všichni, co dělají svou práci dobře, tak se mě nemusí bát. Ale takové diletantství mě
vždycky rozzuří. Budu si muset promluvit s tím, kdo to tady vede, protože nacházím
zde hodně nedostatků. Ale nechci tě zatěžovat svou prací. Teď jsi tady se mnou a
hodlám se ti plně věnovat“. Uznale si ji prohlížel. „Ta sukně ti moc sluší, vynikají tvoje
krásné dlouhé nohy. Když jsme byli v restauraci, všiml jsem si, jak se zájmem
veškerá mužská populace na tebe zírala. Pořádně mě to rozhodilo, ještě že si tě zítra
odvezu sebou do Prahy“.
Přitulila se k němu a zeptala se. „Vždycky se tady zavíráš, když tu někoho máš?“
„Co je to za otázku. Nikdy jsem tady nikoho neměl, jsi první“.
„Takže rovněž poprvé jako poprvé ve tvé posteli? Čím jsem si to zasloužila takového
uznání?“
„Protože jsi na světě a konečně si se objevila v mém životě a nehodlám tě z něj
vypustit“.
Začal ji hladově líbat a jeho ruce putovaly po celém jejím těle. Lucie pocítila velké
napětí od pasu dolů. Mírně jí vyhrnul sukni, přejížděl ji po vnitřní straně stehen a
pokračoval k jejímu klínu.
„Ach Richarde, jestli se mě budeš takto dotýkat, dlouho to nevydržím“.
„Taky mám takový pocit“, zamumlal jí do vlasů. „Raději půjdeme, nebo bych si tě
musel vzít tady na tom stole“.
„Pane jo, s panem ředitelem na jeho stole jsem to ještě nikdy nedělala“, špitla.
Prudce k ní zhlédl a zamračil se. „To bych ti ani neradil“.
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„Tak to neříkej“, dusila se smíchem. „Slyšela jsem moc dobře, co jsi říkal a pouze na
to reaguju. Pokud vím, tady jsi ředitel a tohle je tvůj stůl“.
Zacukalo mu v koutku úst, ale snažil se zachovat přísný výraz ve tváři.
„Lucie, to je sice pravda, ale pro tebe jsem tvůj milenec a teď když dovolíš, si tě
odvezu do hotelu na svůj pokoj“.
„Škoda, ta představa mě začala fascinovat. Ležet na stole v očekávání, co se mnou
pan ředitel bude provádět“, popichovala ho.
„Lucie, nedráždi mě. Za chvíli ti ukážu, co s tebou budu dělat, to mi věř“.
„Jsem celá nažhavená, pane řediteli“, smála se.
„Tak dost, to by stačilo“. Postavil si ji před sebe, upravil jí sukni a plácl ji přes zadek,
až to štíplo. „Tak jdeme, kotě“, zavelel.
Když procházeli halou, dívka v recepci se okamžitě stavěla do pozoru, div, že
nezasalutovala. Richard jí nevěnoval žádnou pozornost, jen stroze pozdravil. Ale
přece se jenom vrátil a řekl pobaveně. „Slečno, měla byste zvolit jinou rtěnku, tato
vypadá příliš vyzývavě a lacině“.
Dívka jenom zírala s otevřenou pusou, jak odcházeli. Nasedli do auta a rozjeli se
směrem k hotelu. Pohladil ji po stehně a podíval se na ni.
„Zapomněl jsem se zeptat, slečno Franková, ta vaše ženská překážka stále trvá?“
Ohromeně na něho pohlédla, potom se mile usmála a provokativně odpověděla.
„Děkuji za optání, ale moje ženská záležitost již pominula. Žádné překážky z mé
strany nehrozí“.
„Jsem velice potěšen, i když v opačném případě bych si s vámi dost dobře uměl
poradit“ a hodil po ní tím svým prostopášným pohledem, který na něm tolik milovala.
Její podvědomí na ni křičelo, nemůžu se dočkat.
16.
V hotelu si vyzvedl klíče od pokoje a chvatně ji odváděl k výtahu. Když vešli dovnitř
pokoje, stačil ještě zamknout. Popadl ji za ramena a díval se na ni temnýma očima.
Lucie vzrušením přestala dýchat.
„Potřebuji tě teď hned“.
Prudce ji otočil a přirazil zády na dveře. Šokovalo ji to. Její překvapený výkřik zadusil
polibkem. Díval se do jejich vyděšených očí a chraplavým hlasem promluvil.
„Teď s tebou nebudu zacházet jako s princeznou“.
Vytáhl jí sukni do pasu a hrubě jí přirazil dlaň mezi nohy.
„Richarde“, popadla ho za ramena. Byla tak ohromená, ale nebránila se. Strčil do ní
prsty rychle a tvrdě ji hnal nahoru. Panika a vzrušení v ní explodovaly jako temný
přízrak.
„Chceš přestat?“ „Ne, nechci“. „Tak si tě vezmu tak, jak potřebuju. Možná na to nejsi
připravená“.
„Nejsem křehká ani slabá“, hlas se jí zadrhával. Chvěla se, ale dívala se mu do očí.
„Určitě nejsi připravená, co potřebuju teď já, uvidíme“.
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Obrátil ji a znovu a přitiskl na dveře. Zakousl se jí do krku. Vykřikla, zaťala ruce na
dveřích, zatímco ty jeho se rozeběhly po celém těle. Cítila jeho zoufalou touhu,
spojenou s hrubostí a bezohledností.
Zaútočil na její smysly a nechal ji zmítat se v troskách. Strhl z ní šaty, zůstala pouze
ve spodním prádle. Otočil ji opět čelem k sobě a prohlížel si ji. Celá se chvěla a kůže
se jí lepila potem. V očích měla tu pravou sílu a poznání.
„Vezmi mě do postele, prosím“.
„Ne, vezmu si tě tady“ a drtil ji ňadra. Ještě napůl oblečený jí stáhl to poslední, co mu
bránilo v jeho touze. Držel ji pevně za boky a prudce nadzvedl. Pustošil její rty a
rukama sjížděl po celém jejím těle.
„Tolik jsi mi chyběla, Lucie. Chovám se tak, abych ukojil zuřivý hlad“.
Její kůže mu dráždila smysly. Jenom vzdychala a poddávala se mu. Upřeně ji
pozoroval, když mu málem explodovala pod rukama.
„Richarde, chci tě mít v sobě, prosím“, žadonila. To byla poslední kapka. Rychle si
nasadil kondom a prudce do ní vstoupil. Malinko vykřikla bolestí a zároveň touhou.
Prudce přirážel. Snažila se mu přizpůsobit a vycházela mu vstříc při každém pohybu.
Oba najednou vyvrcholili. Těžce oddychoval. Mnohem jemněji ji postavil na nohy a
dlouze se na ni díval. Snažila se nadechnout a podlomily se jí kolena. Okamžitě ji
zachytil.
„Bože Lucie, promiň mi ten hrubý nájezd. Bylo to silnější, než já, už jsem se neovládl.
Byla jsi dlouho pryč a já jsem byl bez tebe úplně ztracený“.
Připadala si vysílená, zpustošená, využitá, ale taky šťastná. „Takového tě vůbec
neznám. Bylo to hodně živočišné. Představovala jsem si, že mě odneseš do postele,
dokonce se mi o tom zdálo. Ubohá romantická představa“.
Pohladil ji po tváři, zvedl do náruče a odnesl do postele. Opatrně ji položil a řekl.
„Hned se vrátím“. Přinesl její oblečení, důkladně uhladil a přeložil přes křeslo.
Postavil se k posteli a s upřeným pohledem na ni, ze sebe svlékl zbytek svého
oděvu, který měl stále na sobě. Lehl si vedle ní a přitáhl si ji k sobě,
„Právě si poznala zoufalce, který se neuměl ovládnout. Zlobíš se na mě? Neublížil
jsem ti?“ S hrůzou v očích čekal, až mu odpoví. Natočila se k němu a rozechvělou
rukou ho pohladila po tváři a tiše řekla. „Bylo to silně působivé, hrubé, násilné a
zároveň vzrušivé. Dokonce se mi to líbilo. Víš, těší mě, když vím, jak jsem byla pro
tebe žádoucí. Je to pro mě nové a silně uspokojivé“. Usmál se na ni tím svým sexy
úsměvem, tak to uměl jenom on. Dlouze ji políbil a řekl.
„Víš, co teď udělám? Napustím vanu a oba se ponoříme do teplé vody. Pěkně se
uvolníš a potom ti to udělám hezky pomalu, souhlasíš?“
„Ach Richarde, jak bych mohla nesouhlasit“, vzdychla a přivřela oči.
„Tak se mi to líbí, kotě“. Vstal a odešel do koupelny. Slyšela, jak napouští vodu. Když
všechno připravil, vrátil se pro ni.
Posadil si ji zády k sobě mezi své nohy. Slastně se o něho otřela a přitlačila se ještě
více k jeho klínu. Zalapal po dechu.
„Přestaň se vrtět, Lucie, tak se neuvolníš“, napomenul ji s úsměvem na rtech.
„Snad si můžu najít to správné místo, abych se uvelebila“, odporovala.
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Zasypával její šíji drobnými polibky a jeho ruce putovaly po jejich zádech. Jemně jí
masíroval krk a ramena.
„To je příjemné“, vrněla blahem.
„Byla jsi trochu napjatá, musíme ti udělat pořádnou masáž“ a pokračoval. Postupně
cítil, jak se uvolňuje. Po chvilce se jeho ruce přemístily k ňadrům a prsty hnětl její
bradavky. Lucie se rozplývala touhou. Když jeho ruka zaútočila na její klín, začala se
silně chvět a vzepjala se více k jeho ruce. „Richarde, přestaň“.
„Copak, tobě se to nelíbí?“ „Právě, že líbí moc, ale veškeré moje uvolnění pominulo.
Cítím, jak se mi napíná každý sval v těle. Moc tě chci, prosím“, žadonila.
„Líbí se mi, kotě, když tak hezky prosíš, ale budeš muset vydržet. Hodlám pokračovat
v této masáži“. „Vůbec nebereš na mě ohled. Neumíš si představit, co to se mnou
dělá. Snad tě to netěší, když mě tak mučíš. Jsi pěkný zhýralec. Počkej, já ti to jednou
vrátím. Potom uvidíme, jak to bude s tvou trpělivostí“.
„Těším se na to, kotě. Ještě chvilku tě budu hladit“ a silně si ji přidržel mezi nohama,
aby byla v klidu.
„Můžeš mi přitom něco povídat“. Ještě, že ho neviděla, jak se pobaveně uculoval.
„Cože? Ty jsi snad upadl na hlavu. Přitom, co mi děláš, ti mám něco povídat?“,
snažila se otočit. „Mám dojem, že se ti docela zatemnil mozek“.
„Tak jo, chtěl jsem tě trochu pozlobit“ a přímo se dusil smíchem.
„Velmi vynalézavé, pane Gregore“.
Postavil se a vylezl z vany. „Zůstaň, postarám se o tebe“, přikázal. Pozorovala ho se
zalíbením, jak se utíral. Toužebně si prohlížela jeho krásně vypracované tělo, přímo
ho hltala očima. Tento krásný sexy chlap je můj, pomyslela si. Její podvědomí začalo
nadskakovat vzrušením. Všiml si, jak ho pozoruje a spokojeně se pro sebe usmál.
Dělalo mu dobře, jak si ho prohlížela, ale tvářil se, že si toho nevšiml. Posadil se na
okraj vany a sklonil se k jejím ňadrům, aby je ochutnal. Lucie se zachvěla rozkoší.
Objala ho těsně kolem krku a pošeptala mu. „Miluj se se mnou“. Cítila, jak se napjal.
Zvedl ji z vany, zabalil do osušky a odnášel do postele.
„Toužím po tobě, šíleně moc, slyšíš mě?“
„To bych ti taky doporučoval“, zavrčel na ni. Zastavil se s ní a vrhnul na ni předstíraný
přísný pohled. „Proč mám trpět jenom já. Jen si to pěkně ochutnej, co provádíš ty se
mnou“ a pokračoval dále v cestě do pokoje. Položil ji na postel a rozbalil z osušky.
Upřeně se na ni díval, jeho horoucí pohled jí propaloval kůži. Lehl si k ní. Nejdříve se
věnoval jejím citlivým bradavkám jazykem a potom se k nim přisál pusou. Lehce
zasténala a pohnula se. Ale jeho ústa přisátá k jednomu ňadru ji udržovala na místě.
Sladce ji trýznil náznakem mazlivého doteku. Potom se přemístil k tomu druhému a
vše opakoval. Odtrhl svá ústa, ale jenom proto, aby se přisál na její rty. Dávala mu
najevo, jak se jí to líbí, to jeho sladké trápení. Objala ho a více si ho přitáhla k sobě.
„Potřebuji tě cítit“ a ještě více se k němu tiskla. Takto mu chtěla dát vědět, jak hoří
touhou po něm.
Myslela na jediné. Takovou moc má nad ní jenom on. Tohle cítí jenom s ním. Ví to
taky on, chápe to? Miluje ho tak strašně moc. Nadzvedl ji a vášnivě ji sjížděl jazykem
dolů po břiše. Roztáhl jí nohy a zabořil svá ústa do jejího klína. Pomalu jazykem
kroužil kolem jejího pohlaví. Vzepjala se rozkoší a chtěla ho mít v sobě.
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„Ještě ne, kotě, ještě není ten správný okamžik. Chci tě takto milovat jazykem“,
pokračoval a pevně si ji přidržoval. „Uvolni se a poddej se tomu“.
Lucie cítila čím dál víc, jak se uvnitř začíná stahovat a najednou to přišlo. Začala se
zmítat a roztřásla se takovou explozí, že měl co dělat, aby ji přidržel.
„To je ono, miluji, když se mi sypeš pod rukama na tisíc kousků“. V rychlosti si
nasadil kondom a zabořil se do ní hluboko. Ještě v doznívajícím předcházejícím
orgasmu opět zalapala po dechu. Pomalu se v ní pohyboval a nespustil z ní oči.
Miloval se s ní dlouho, šeptal jí do ucha malinko neslušná slova. Když cítil, jak se
začíná spínat, zrychlil svoje pohyby.
„No tak kotě, nechej to přijít znovu“. Oba se začali zmítat v neuvěřitelném opojení.
Ocitli se spolu na samém vrcholu rozkoše. Richard stále ležící na jejím těle, silně
oddechoval. Zabořil obličej do jejich vlasů. „Lucie bože, bylo to úžasné. Jsi stvořena
jenom pro mě“. Potom si lehl vedle ní. Podepřel si hlavu o lokty a díval se na ni,
přímo ji laskal očima.
Natočila tvář k němu a líně se protáhla. „Chcete mě zničit, pane Gregore, hned teď,
nebo si mě ještě na chvíli ponecháte“. „Ale copak, slečno Franková, vy se tak cítíte,
to jsem vás tak vysílil? Nehodlám vás zničit ani teď, ani později. Chci si vás ponechat
napořád. Dělá mi potěšení vás tak hezky unavit“.
„Všimla jsem si, jak se v tom vyžíváte“. „Ale vidím, že se vám to taky líbí“, rozesmál
se.
Lucii zahltil nádherný pocit naprostého uvolnění, klidu a naplnění. Na chvíli zavřela
oči a nechala se unášet tímto krásným pocitem. Po chvíli se zeptala. „Chceš, abych
tady s tebou zůstala přes noc?“ „Co je to za otázku“, zmateně se na ni podíval.
„Samozřejmě tě tady chci mít. Proč se ptáš?“ „No, já jenom potřebuju zavolat matce,
slíbila jsem, že jí dám vědět“.
„Ach tak, jistěže, nedošlo mi to“. Zamyslel se. „Určitě jí zavolej“, pokyvoval spokojeně
hlavou.
Nevěřícně se na něho dívala. „Co to tady na mě hraješ za divadlo. Co si myslíš, že
právě hodlám udělat“.
„Ano kotě, to ti schvaluju, určitě zavolej“. Plácl ji po zadku a zvedl se z postele.
Mezitím, co se oblékal, telefonovala s matkou. Když ukončila hovor, seděl již
oblečený na posteli. Vzhlédla k němu. „Budu se muset vydat za otcem do
nemocnice, abych se s ním rozloučila“. „Teď hned?“ „Ano, zítra ráno nebude mít
mnoho času“. „Dobře, odvezu tě tam. Potom si zajdeme na večeři a vrátíme se
zpátky. Mám ale jednu podmínku“. „Jakou?“ „Přestaneš se tady tak svůdně
povalovat, vstaneš a konečně se oblékneš, co říkáš?“ a odskočil od ní, aby ho
nestačila plácnout. Přitom se zubil od ucha k uchu. „Ty zatracený komediante, co to
tady na mě zkoušíš. Jsi ten nejhroznější chlap na světě“, zlobila se, ale její oči plné
smíchu říkaly něco jiného. „Já vím kotě, jsem hrozný a celý tvůj“.
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17.
Richard zastavil na parkovišti před nemocnicí. „Mám na tebe počkat v autě, nebo mě
vezmeš sebou?“ Pokývala hlavou. „Jestli mi slíbíš, že se budeš chovat slušně,
můžeš jít se mnou“, odpověděla s vážnou tváří.
„Copak já se chovám neslušně? Nejsem si toho vědom. Já se ani jinak neumím
chovat, než slušně“.
„Tím si nejsem tak docela jistá. Někdy se chováš hodně neslušně“, zamrkala na
něho.
„To máš pravdu, ale jenom s tebou v posteli“, zazubil se na ni.
„No právě, člověk nikdy u tebe neví, co tě zrovna napadne“ a obdařila ho zářivým
úsměvem.
Vyjeli výtahem do třetího patra a zamířili k lůžkové části. Richard si přečetl nápis na
prosklených dveřích, Chirurgie, přednosta, primář Doc. MUDr. Petr Franek.
Lucie zazvonila a přišla jí otevřít, žena středního věku, zřejmě sloužící sestra na
oddělení. Přísně si Lucii změřila a zeptala se. „Co si přejete, návštěvy už skončily“.
„Jdu za doktorem Frankem“, odpověděla. Sestra pozvedla obočí. „Jste ohlášena?“
„Nejsem, ale přesto jsem za ním přišla“.
„Nevím, zda bude mít čas. Posaďte se, podívám se po něm“ a zavřela Lucii dveře
přímo před nosem. Nevěřícně zírala za odcházející sestrou. Potom se rozezleně
otočila k Richardovi. „Viděl jsi to, baba jedna nerudná. Co to sakra se všemi dnes
jenom je. Nejdříve mě nechtěli pustit za tebou a teď zase za otcem“, rozhodila
rukama.
Richard pokrčil rameny a rozesmál se. „Když ty si vybíráš jenom zaneprázdněné
osoby. Buď se dovoláváš ředitele, nebo primáře oddělení“. Změřila si ho nevraživým
pohledem a už chtěla vypustit něco peprného. Ale v tom si všimla, že chodbou
přichází její otec. Otevřel dveře a ona se mu vrhla do náruče.
„Tati, málem mě ta ženská, co si říká milá sestřička, nepustila za tebou“, postěžovala
si. Se smíchem jí připomenul. „Zapomněla si říct, kdo jsi“. Na okamžik pustil svou
dceru a zadíval se na Richarda, který stál opodál. Obdařil ho mrazivým pohledem.
Richard ihned poznal, co tím naznačuje, ale chápal to. Přistoupil k němu, zpříma se
mu podíval do očí a představil se.
„Rád vás poznávám, pane Gregore a podal mu ruku. Oba měli pevný a rozhodný
stisk.
„Tak vy se scházíte s mou dcerou, jak jsem se dověděl“, pronesl zamyšleně.
„Doufám, že jste férový muž, aspoň se to o vás říká. Byl bych moc nerad, kdyby byla
zklamaná, jestli mi rozumíte. Potom byste měl co dělat se mnou“ a pevně mu pohlédl
do očí.
„Jsem si plně vědom vašich obav, pane Franku. Ale musím vás ujistit, že z mé strany
vaší dceři nic podobného nehrozí“, ubezpečil ho Richard a rovně mu opětoval přímý
a pevný pohled.
„To rád slyším, pane Gregore“, řekl už podstatně mírněji.
Lucie zmateně hleděla z jednoho na druhého a přímo ji to šokovalo.
„Tati, prosím tě, co tě to popadlo?“
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„Promiň, Lucinko, ale musel jsem si to ujasnit. Pan Gregor se určitě na mě nezlobí“.
„Ani v nejmenším, pane“, ujistil ho Richard.
Pan Franek se ohlédl za sebe, kde postával jeden z lékařů. Omluvně se otočil ke své
dceři a Richardovi. „Budu muset jít na operační sál“. Objal svou dceru a políbil na
obě tváře. „Pa, zlatíčko a opatruj se“. Podal Richardovi ruku, aby se rozloučil. Jeho
pohled již zdaleka nebyl tak upjatý a zahlédl v jeho očích uspokojení.
„Dávejte mi na ni pozor, pane Gregore“. „Můžete se spolehnout, pane“ ujistil ho.
Ještě jednou políbil svou dceru a odešel. Oba se chvíli za ním dívali. Impozantní
muž, v duchu si pomyslel Richard. Lucie se omlouvala. „Promiň, Richarde, nečekala
jsem to. Vůbec nevím, proč otec tak reagoval“.
„To je v pořádku, kotě. Já ho chápu. Na jeho místě bych se zachoval přinejmenším
stejně, ne-li hůře. Nedělej si z toho těžkou hlavu“. Políbil ji a hřejivě se na ni usmál.
„Pojď, půjdeme. Nemocnice není zrovna místo, kde bych se chtěl zdržovat déle, než
je nutné“. Usmála se a spolu opustili budovu. Lucie seděla tiše v autě. Mrzelo ji, jak
se otec projevil a měla na něj tak trochu vztek. Co jí to udělal a proč. Richard během
jízdy sem tam pohlédl na ni a její mlčení ho začalo znepokojovat.
„Co je s tebou, vždyť se nic nestalo, abys musela být smutná“. Vzhlédla k němu a
pohladila ho po noze.
„Jsem z toho stále rozhozená, jak se k tobě zachoval“.
„Už jsem ti říkal, zachoval se správně. Má tě rád a bojí se o tebe. Chápu ho a ty už
na to nemysli. Půjdeme se někam najíst, nejlépe do hotelové restaurace. Docela
bych si dal něco ostřejšího k pití. Co na to říká, moje slečna“ a hodil po ní ten svůj
neodolatelný pohled.
„Ježíši, zase to jídlo, zrovna teď na to nemám ani pomyšlení. Myslíš taky na něco
jiného?“
„Do této chvíle jsem myslel pouze na tebe. A to mi připomíná, že se musím najíst,
abych se ti mohl plně věnovat. Ale ty se musíš taky posilnit, abys mi nezkolabovala
v posteli. To by mě tvůj otec přinejmenším uškrtil, nemyslíš?“ a rozesmál se. „To asi
jo“ a smála se s ním.
V hotelové restauraci bylo poměrně málo hostů. Personál znuděně postával u baru.
Když se posadili, přispěchala k nim servírka a provokativně se na Richarda usmála.
Spěšně se na ni podíval a požádal o jídelní lístek. „Co si dáš k pití? Já si dám něco
ostřejšího, třeba koňak, dáš si se mnou?“ Přikývla a ohlédla se za servírkou.
„Přímo tě hltala očima, těžko si na to zvykám“.
„Opravdu, nevšiml jsem si“. Nevěřícně se na něho podívala. „Ty to nevidíš,
Richarde?“
„Ne, mám oči jenom pro tebe. Překvapuješ mě, jak to sleduješ“. Chytil ji za ruku a
políbil do dlaně. Objednali si večeři, biftek a hranolky. Pozorovala ho, s jakou chutí se
pustil do jídla. Už jenom tím dostala hlad a spořádala celou večeři.
„No, vidíš, tak se mi líbíš“, pochválil ji.
Pomalu popíjeli koňak a povídali si. Vyprávěla mu, jak s matkou nakupovaly.
Prohlásila se smíchem, že si bude muset pořídit novou šatní skříň, aby to všechno
oblečení měla kam dát. Smála se, byla uvolněná a bezstarostná.
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Díval se na ni s velkým uspokojením, tak se mu líbila. Měl silnou potřebu ji chránit,
aby se tak cítila pořád.
„Kolik těch batožin budeš mít? Já jenom, aby se nám to vešlo do auta“, naoko se
zhrozil. „Tolik toho zase nebude. Jenom jedna velká taška a navíc nový note book.
Ten jsem dostala k narozeninám“.
Richard zpozorněl. „Ty jsi měla narozeniny?“, ptal se.
„Ano. Přece jsem se narodila svým rodičům, jak tě nedávno tak pobavilo, proto mám
taky narozeniny. To víš, rodiče si mě nepořídili přes internet“. Rozesmálo ho to, ale
vzápětí se zeptal. „Kdy jsi měla narozeniny?“ „Přesně ten den, kdy mi zavolala tvoje
asistentka, bylo to osmého dubna“.
Zakroutil nevěřícně hlavou. „Co tě tak znepokojuje na mých narozeninách, všichni je
máme“. Vůbec nechápala jeho reakci, snad měla pomlčet.
Podíval se na ni. „To jsem nevěděl, zřejmě jsem si o tobě všechno nezjistil“, zatvářil
se mrzutě. Prohrábl si vlasy.
„No vidíš a já si myslela, že vlastníš i kopii mého rodného listu“, snažila se odlehčit
situaci a rozesmála se. Hleděl na ni, jindy by se tomu zasmál, ale teď zrovna tomu
tak nebylo. Vzal její obě ruce a políbil je. „To jsem tedy pěkně prošvihl, musím to
aspoň trochu napravit“. Postavil se a přistoupil k ní. Objal ji a políbil. „Všechno
nejlepší k narozeninám, Lucie a teď mě omluv, hned se vrátím“ a odcházel. Zmateně
se za ním dívala. Vůbec tomu nerozuměla. Servírka, která postávala u baru se svým
kolegou, je se zájmem pozorovali. Richard v recepci zařídil vše potřebné a štědře
zaplatil recepčnímu, který se nadšeně usmíval. Potom se vrátil k Lucii a posadil se.
Všimla si, že napětí v jeho tváři téměř zmizelo.
„Udělali jsme tady trochu rozruch“, usmála se. Rozhlédl se kolem sebe a řekl. „Aspoň
se nenudili“.
„Richarde, kam jsi tak naléhavě odešel?“ „Jenom jsem potřeboval něco zařídit. Ale to
ti nebudu prozrazovat“, uculoval se.
„Však já to z tebe dostanu“. „Vážně, to chci vidět, jak to uděláš“, pobaveně se
usmíval.
„To poznáš, až spolu budeme sami“, zvedla odhodlaně bradu. „No páni, to abychom
už šli“, pronesl. „Jsi hodně odvážná, jsem zvědav, co budeš dělat. Dáme si ještě
jednu skleničku, to abys měla něco na kuráž, kotě“.
„Dám si ráda, ale myslím, že mám kuráže dost i bez toho“.
„Dobře, dobře, já už mlčím a jsem více než zvědavý. Dokonce více, než jsi byla před
chvíli ty sama“, pohodlně se opřel a spokojeně se usmíval.
Na pokoj se vrátili v dobré náladě. Vstoupili dovnitř a vedl ji ke stolečku, kde stála ve
váze obrovská kytice bílých růží, chladící se láhev sektu a k jejímu úžasu veliká
bonboniéra višní v čokoládě. Ohromená Lucie se otočila a vrhla se mu kolem krku.
„To je pro mě? Jak víš, že mám ráda višně v čokoládě?“ S úsměvem odpověděl.
„Nevěděl jsem, je to náhoda. Nic lepšího mě tak nahonem nenapadlo. Až budeme
v Praze, dostaneš dárek k narozeninám. Ale jak je vidět, docela jsem se trefil“.
„Tak tomu říkám překvapení“, políbila ho a dojatě špitla. „Děkuju, Richarde“.
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„To já děkuju, že jsem tě potkal“. Přistoupil blíže a otevřel láhev, naplnil skleničky a
jednu jí podal. „Připíjím na to, že si se narodila a že tě mám, Lucie“. Napili se a ona
se nedočkavě vrhla na bonboniéru. Rychle strhla obal a vzala si bonbon do pusy.
„Hmm, to je boží, úplně se mi rozplývá na jazyku“. Přivřenýma očima si tu dobrotu
vychutnávala. „Ani nevíš, jak já tyhle višně miluju“.
Richard na ni ohromeně zíral. „Nevěděl jsem, že jsi taková požitkářka“. „No tak teď to
víš“ a hrábla pro další.
Jsem rád, že ti chutná, ale už se přestaň ládovat, snad je nechceš sníst najednou“.
„To bych lehce dokázala, ale něco si nechám na potom“. „Na jaké potom?“, zmateně
se zeptal.
„Nechej se překvapit. Dáme si ještě skleničku a už se budu věnovat jenom tobě,
souhlasíš? Sice sama dobře nechápu, že odolávám takové dobrotě“ a pobaveně
přivřela oči. To už se smíchy neudržel. „Tak mi ukaž, jak se mi budeš věnovat“.
Sledoval ji s velkým pobavením, jak se napila a pomalu odložila svou prázdnou
skleničku.
Postavila se zpříma před něho, smyslně si olízla rty a ten dolní podržela v zubech.
„Pojď“ a táhla ho za sebou. Poslušně ji následoval, zastavili se u postele. Náramně
se bavil. „Tak jsme tady, kotě. Jsem zvědav, co se bude dít dále“. Tak trochu si z ní
utahoval.
„Začneme tím, že tě svléknu“ a postupně ho začala zbavovat šatů. Nadšeně s ní
spolupracoval, aby jí to usnadnil. Přestal se uculovat a sledoval ji ostražitým
pohledem. Poklekla na jednu nohu a vzhlédla. Viděla, že veškerý humor se z jeho
očí vytratil. Cítila na sobě jeho smyslný, uhrančivý pohled. Zatím byla spokojená
sama se sebou. Hezky tě potrápím, pomyslela si pro sebe. Navzdory svým
rozechvělým rukám se jí podařilo mu rozepnout pásek u kalhot a stáhla je včetně
boxerek.
„Vedeš si celkem dobře, kotě. Prozraď mi, co bude následovat“, zeptal se. Jeho oči
nebezpečně potemněly. „Neptej se a uvidíš“. Začala ho hladit po břiše a zlehounka
ho líbala. Slyšela, jak prudce nabral vzduch do plic. Opět k němu vzhlédla a on ji
mlčky pobídl, že může pokračovat.
„Jak vidíš, jsem ve tvých rukou a vůbec se nebráním“.
„Ještě, aby tomu tak bylo. Lehni si, Richarde“, zamumlala a zatáhla ho blíže k posteli.
Poslušně si lehl a s napětím vyčkával, co se bude dále odvíjet. Tato hra ho začala
nesmírně bavit a hodlal si to pořádně užít. Stoupla si a pomalu se svlékala.
S úžasem ji sledoval. Už, už chtěl vztáhnout ruce, aby se jí mohl dotýkat. Posunkem
jen zavrtěla hlavou. Nezbývalo mu, než ji pozorovat a vyčkával. Stála před ním úplně
nahá a dívala se na něho. Nadechl se a tiše pronesl. „Jsi nádherná, Lucie“.
Přistoupila až k němu, sklonila se a dlouze ho políbila na ústa. Prohrábla mu vlasy
svými prsty a znovu ho líbala. Svými rty si postupně razila cestičku podél jeho krku,
přes hrudník až k jeho břichu. Tam se zastavila a jazykem kroužila stále níž.
Uchopila jeho penis a pomalu ho hladila. Více se sklonila, odhrnula si vlasy na stranu
a začala ho pomalu laskat svým jazykem. Cítila jeho přerývaný dech. Snažil se ji
uchopit za ruce, ale nepovedlo se mu to. Vysmekla se a vzhlédla.
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„Ne Richarde, teď jsi můj a chvíli si tě vychutnám. Musíš být trpělivý“, zapředla a
pokračovala. Pomalu přejížděla jazykem po celé délce jeho penisu a začala ho sát“.
Se zavřenýma očima se oddal tomu pocitu, když vzdychl a zašeptal. „Bože Lucie,
musíš přestat, nebo se ti udělám do pusy“.
Silně ji popadl za boky, nadzvedl a prudce se s ní přetočil, až se ocitla pod ním.
Rozevřel jí nohy, aby se mohl vklínit mezi ně. Líbal ji a rukama postupně hladil každý
kousek jejího těla. Vzepřela se proti němu a snažila se otírat o jeho rostoucí touhu.
Mírně se prohnul a podíval se jí do očí. „Tak je to skvělé, kotě“.
Začala mírně sténat, když se o ni otíral. Opět ji začal líbat a šeptal, že teď bude
pokračovat on sám. Přesně jako to dělala ona jemu. Klekl si mezi jejíma nohama,
natáhl si kondom a pomalu do ní vstoupil. Zaklínil se rukama kolem hlavy a pomalu
se pohyboval.
„Richarde, potřebuji to rychleji“, žadonila. „Ne kotě, zrovna teď to chci hodně
pomalu“. Líbal ji a mírně ji okusoval spodní ret. Byla nucena se podvolit jeho
pomalému rytmu. Byla to pro ni mučící slast, kterou si začínala vychutnávat. Celou
dobu pozoroval, jak s přivřenýma očima vzdychá a poddává se mu. Začal zrychlovat
tempo a vynášel ji stále výš, až měla pocit, že už se dále nemůže dostat. Prudce
přirážel, oba se zmítali v divokém tanci a společně vyvrcholili. Zhroutil se na ni a
ztěžka oddechoval. Potom se překulil vedle. Opřel se lokty a se zalíbením se na ni
díval. Vycítila jeho pohled a otočila se čelem k němu. Pohladila ho po tváři a slastně
vzdychla. „Bože, cítím se tak skvěle“. Přesně tak to cítím i já, nemůžu se tě nabažit“.
Nadzvedl se a políbil ji na břicho. Potom se zvedl, aby přinesl obě jejich skleničky
naplněné sektem. Položil je vedle. Mírně ji pozvedl, aby se mohla posadit a opřela se
hlavou o polštář. Nabídl jí její skleničku, přiťukl si s ní a dlouze se napil.
Vyprázdněnou odložil vedle a zadíval se jí do očí.
„Překvapila jsi mně, Lucie. Byl jsem zvědav, co uděláš, a musím říct, že sis vedla
přímo skvěle“.
„Opravdu se ti to líbilo? Bohužel dlouho jsi mi to neumožnil, abych tě mohla ovládat.
Velmi brzy jsi mě přerušil, když jsem tě ochutnávala svými ústy“.
Usmál se na ni. „Příště ti to dovolím zase, ale jenom na chvíli. Potom přebírám
aktivitu sám, natolik už mě znáš. Nebo chceš snad pokračovat ještě teď?“
„Jsem unavená, chce se mi spát“. Dopila a podala mu prázdnou skleničku. Natáhla
se a zachumlala se do deky.
„Škoda, zrovna jsem se rozhodl, že ti nebudu bránit“, zatvářil se na oko zklamaně.
„Dobrou noc, Lucie a hezky se vyspi“. Lehl si vedle a díval se, jak se propadala do
spánku.
18.
Ráno přišlo poněkud předčasně. Lucie se zabořila pod deku. Nemohla se smířit
s tím, že bude muset vstát.
„Dobré ráno, tady máš svoje kafe. Už jsem stačil objednat snídani“, prohodil zvesela.
Jak může mít tak dobrou náladu po ránu. „Já chci ještě spát“, zakňourala. Ale
nenechal ji být. „Vstávej, ospalče, podívej, jak je krásně“ a dloubl do ní.
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Byla tak sladká, rozespalá, rozcuchaná, jako malá holka. Líbila se mu tahle její
podoba po ránu, po promilované noci. Věděl, že takto ji zná pouze on.
„Máš půl hodiny na to, aby ses vysprchovala a oblékla. Dělej honem“ a pohladil její
teplé bříško pod dekou. Zadíval se na ni. „Poslouchej, proč mám vstávat jenom já,
jako první“. Protáhla se v posteli. „Protože to lépe umíš“, líně pronesla. Musel se
usmát. „Ty prostě umíš zdůvodnit všechno, i když ještě napůl spíš.
Jsi nebezpečná osoba. Někdy tě musím donutit, abys vstala první a udělala mi
snídani do postele“, rošťácky se na ni usmíval. „Ty máš řeči takhle po ránu. O tom si
můžeš nechat jenom zdát“, zabručela. „Proboha, proč tak ponocuju“.
„To se zeptej sama sebe. Místo abys šla spát, svádíš mně a dožaduješ se mé
pozornosti a nevíš, kdy přestat“. Podívala se na něho tak, že pohledem mohla
zabíjet, nakonec mávla rukou do prostoru. Musel se začít smát, když viděl ten její
rozmrzelý a rozespalý pohled. Měl co dělat, aby ji nepřivinul k sobě. Plesknul ji po
zadku, který měla pečlivě zachumlaný pod dekou.
„Vstávat, honem“. „Ty odporný otrokáři“, zaúpěla po mohutném zívnutí a konečně se
posadila na posteli. „Proč se to ráno musí přivalit tak rychle a brutálně“. Objala si
pokrčené nohy a sledovala ho, jak přechází po pokoji. Zrovna se oblékal, když
zaslechl. „Tak kde mám to kafe, nebo se mi to jenom zdálo? Musím se okamžitě
napít, jinak si polámu nohy, když se postavím“.
Podíval se na ni, přistoupil a podal jí hrnek s kávou. „Tady máš“. Už znal její
závislost. Tvrdila, že by se bez ní nezmohla ani na jednoduchou větu, natož souvětí.
A to si říkala novinářka.
Zanedlouho po dobré kávě opustili dům jejich rodičů a vyrazili směrem na Prahu.
Lucie byla zpočátku hodně zamlklá. Potlačila slzy v očích a vzdychla. „Nemám ráda
loučení, vždy mě to dostane“. Podíval se na ni. „Tomu rozumím. Vždy je těžké opustit
někoho, kdo je nám blízký“.
Richard jel opatrně a přiměřenou rychlostí. Jakmile se však dostali na dálnici, zatlačil
plyn až k podlaze.
„Hej, zpomal, nejedeš Formuli“. Vmáčkla se do opěradla svého sedadla. Zatnula
zuby a tiše doufala, že tuhle jízdu smrti přežije. Hodil po ní okem. „Zdá se ti, že jedu
příliš rychle?“ a dobře se bavil. „Až moc“, procedila skrz zatnuté zuby.
„Tak jo“, poslušně zpomalil. Ale každou chvíli otráveně vzdychl, aby dal najevo, že se
plouží jako želva a tato jízda ho příšerně nudí. „S takovým tempem se dostaneme do
Prahy až večer“. Zakroutila hlavou a pobaveně se uchechtla. „Chudinko, co všechno
musíš obětovat kvůli mně“, dobírala si ho. „Měla bys všechny ty moje ústupky někam
zaznamenat, později si to vyberu“.
Cesta příjemně ubíhala. Vyprávěl jí o svých plánech v jeho aktivitách. Netušila, že
reality nejsou jediné, v čem hodlá podnikat. Prozradil jí další záměry v jiných
oblastech. V jeho tváři zaznamenala nadšení, odhodlání a jistotu. Přesně věděl, co
chce a má ve všem jasno.
„Chtěla bych mít aspoň trochu tvého odhodlání. Začínám tak trochu propadat panice.
Vůbec nevím, jak se bude moje profese vyvíjet, zda budu schopná setrvat na svém
místě.
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Vůbec si nedovedu představit, jak budu vycházet s Viktorem, po tom všem. No, ale
zkusit to musím. Na jedné straně práce, kterou mám ráda a na straně druhé šéfa
magora. Je to přímo vražedná kombinace. Zřejmě to bude ještě hodně zajímavé“.
„Lucie, netrap se tím, ono se to vyřeší, sama uvidíš. Pokud to nepůjde, najdeš si
práci jinde. A nezapomínej, máš mě, nebudeš na to sama“.
S odhodláním ji trochu probrat z její chmurné nálady nadhodil. „Můžeš pracovat třeba
u mě“. Pobaveně očekával na její reakci, která nenechala na sebe dlouho čekat.
„Co? No, to bych vyhrála, mít takového hrůzu nahánějícího šéfa, posedlého
kontrolou“, ucedila.
„Tak takhle mě vidíš“ a rozesmál se. „Máš vlastně pravdu, to by jistě nešlo. Krotit
neustále tvoji neposlušnou a tvrdohlavou náturu, nedělal bych totiž nic jiného“.
Podívali se na sebe a vybuchli smíchy. Necelých sto kilometrů od Prahy sjeli
z dálnice. „Kam to jedeme?“ Když zahlédla motorest, hned jí bylo vše jasné. „Zřejmě
nastal správný čas jídla, že?“ Přesně tak, dáme si oběd, dobrou kávu a budeme
pokračovat v cestě. Musím se také trochu protáhnout“. „Samozřejmě, všechno pro
tvoje pohodlí a uspokojení“, nevinně pohlédla k němu. Zastavil a uvolnil svůj pás.
Nahnul se a políbil ji do vlasů. „Kdybych to nechal na tobě, asi bychom umřeli hlady“.
Vystoupil z auta, protáhl si záda a přešel na její stranu. Odepl její pás a pomohl jí
vystoupit.
Zavedl ji do jednoho z boxů a k jejímu údivu naznačil, aby se posunula, aby se mohl
posadit vedle. „Proč taková změna, naproti je místa dost“. „To je sice pravda, ale
potřebuji tě mít na dosah, abych se tě mohl dotýkat. Kdybych seděl naproti, tak by to
dost dobře nešlo“. „ Cože, tady?“, vyjekla překvapeně. Naklonil se k ní a mírně ji do
svých zubů stiskl okraj ucha.
„Celou cestu jsem trpěl při pohledu na tvoje nohy. Proto si to musím vynahradit.
Dopřej mi trochu radosti, abych se zregeneroval“. Jeho ruka putovala od kolen
k horní části stehen. Cítil její napětí. „Uvolni se“, přikázal mírně.
„Richarde, okamžitě přestaň, nejsme tady sami“.
„Když se nebudeš vrtět, nikdo si ničeho nevšimne“. Zahleděl se do jídelního lístku.
„Necháš to na mě, nebo si vybereš sama“. „To sotva, pokud nestáhneš svoji ruku“.
„To vůbec nemám v úmyslu“. K jejímu zděšení mírně roztáhl nohy, aby se dostal
k jejímu klínu. Na chvíli zapomněla, kde zrovna jsou. Přivřela oči a opřela si hlavu o
jeho rameno a tiše vzdychla. „Cítím, že se ti to líbí“ a stále ji hladil. Najednou strnula,
když zaslechla. „Máte vybráno?“ S ledovým klidem objednal jídlo a přitom se jí stále
dotýkal. Proboha, ten má ale nervy, připadala si jako v pasti. Když osaměli, zoufale
na něho pohlédla. „Nemůžu uvěřit, co jsi právě udělal“. Nechápavě se zeptal. „Co
máš přesně na mysli? Pokud vím, tak jsem objednal jídlo“, uchechtl se. „Jsi
neskutečně zhýralý, co uděláš příště. Uděláš mi to tady přede všemi?“
„Hm, to by bylo zajímavé a myslím si, že by se to ostatním i líbilo. Ale nehodlám se
zavřít pro pobouření. Tak mi to docela stačí. Nikdo nic nevidí a nemá tušení, co ti
právě dělám. Víš to jenom ty a já. Musím uznat, že jsi byla docela statečná“.
„Nic jiného mi totiž nezbývalo“, zavrčela. Políbil ji do vlasů a zašeptal. „Musíš mi věřit,
vím, co dělám. Jak si sama poznala, poskytuju ti malé potěšení v každé situaci“.
„Nech toho“, durdila se.
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Cítila, jak ji polévá horko z jeho doteků a navíc zaregistrovala, že je někdo pozoruje.
Začervenala se a pomyslela si. Snad nic nevidí. Všiml si také pohledu dvojice, která
seděla opodál. Okamžitě pochopil, co jí běží hlavou. Více si ji přitáhl a zadíval se na
ni. „Poraď mi, jak bych mohl toho nechat, když jsi tak sladká“, šeptal jí do ucha.
K její úlevě jim přinesli jídlo, objednal těstoviny s lososem. „Vypadá to dobře“,
zavrněla. „Jsem moc rád, že jsem dobře vybral“. Popřál jí dobrou chuť, vzal si do
prázdné ruky vidličku a pustil se do jídla.
„Proč nejíš, je to dobré a vystydne ti to“, s velkým pobavením si ji dobíral. Zadívala se
na něho vyděšenýma očima.
„Nemůžu jíst, jak se mám soustředit, nemám tak silné nervy jako ty“, odfrkla a
odtáhla talíř od sebe. Neochotně stáhl svou ruku a přitáhl zpět její talíř.
„Dobře“ jemně ji políbil na spánek. „Tak už jez, nemůžu riskovat, že bys byla
hladová“, přikázal. Lucie vydechla úlevou a pustila se do jídla.
Právě v okamžiku, kdy vycházeli ven, jí zazvonil mobil. Podívala se na displej a
udiveně přijala hovor. „Ahoj Evo, co se děje, snad jsme nevyhořely nebo tak něco“.
Ihned ji opustil humor a poslouchala s nakrabaceným čelem, co jí kamarádka
sdělovala.
„Co tam proboha dělal. Jsem ráda, že s tebou byl Honza. Jsme nedaleko od Prahy.
Dobře, zavolám ti a sejdeme se“. Zamyšleně si ukládala mobil do kabelky. Richard
zpozorněl. „Co se stalo?“, chtěl vědět. „Byla to Eva“, odpověděla stručně. „To jsem
pochopil a co dál?“, dožadoval se podrobností. Zrovna se jí nechtělo mu vysvětlovat
detaily. „Říkala, že se u nás před bytem objevil Viktor v podroušeném stavu a ptal se
po mně“. „Co prosím? Co tam chtěl a jak ví, kde bydlíš?“
„To já nevím, adresu jsem mu nedala“, odsekla. Jeho dobrá nálada byla nenávratně
pryč. Sledoval ji přivřenýma očima a dále ji vyslýchal. „Co se přesně stalo, chci to
vědět“, popadl ji za ruku a přinutil ji, aby se zastavila.
„Nehodlám to tady rozvíjet, sama nevím“ a snažila se pokračovat v cestě. Opět ji
chytil, zastavil a otočil čelem k sobě. Rozhněvaně na něho pohlédla a vyštěkla.
„Pojedeme, nebo tady budeme stát“ a zamířila k autu. Dohnal ji a křikl na ni.
„Na něco jsem se tě ptal a čekám, že mi odpovíš“, hrozivě si ji měřil.
„Je to můj problém, nech to plavat. Tak otevřeš konečně to auto, ráda bych se
posadila“, zavrčela. Nevěřícně zakroutil hlavou, usadil ji do auta. Opřel se o dveře a
zadíval se na ni. Tiše, avšak s velkým důrazem ji vyzval, aby zavolala Evě, že by s ní
rád hovořil“. „To neudělám“ a odvrátila hlavu na stranu.
„Jak myslíš“ a zabouchl dveře auta. Pozorovala ho, jak přechází kolem. Zastavil se a
vytáhl z kapsy kalhot mobil a za pár vteřin s někým promlouval. Posadil se za volant
a čekal. Nevěděla, co má v úmyslu a vyčkávala, co bude následovat. Netrvalo dlouho
a telefon zazvonil. Ihned se ozval „Gregor“. „Ahoj Honzo, děkuji, že jsi tak rychle
zavolal. Omlouvám se, ale mohl bys mi objasnit, co se vlastně stalo? Lucie je totiž
skoupá na slovo“.
Neslyšela nic z toho, co mu říkal, ale nebylo těžké si to domyslet. Viděla, jak se
postupně měnil výraz v jeho tváři. Poznala, že zase má tu svou zuřivou náladu.
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Nepřítomně se dívala před sebe a zaslechla, když říkal. „Děkuji, Honzo, uvidíme se
večer u Pavla“ a vypnul telefon a pohodil. Potom se otočil k ní a nevraživě se na ni
podíval. Krčila se pod jeho přísným pohledem a tak trochu ji přepadl strach. Nebyla
schopná nic vyčíst z jeho plamenného pohledu. Tvářil se tak, jako kdyby jí chtěl
přinejmenším zakroutit krkem.
Samovolně se stáhla ke dveřím a s obavami ho sledovala. Zhnuseně zamumlal něco
nesrozumitelného, asi nějakou nadávku a zavrčel na ni.
„Nemusíš se tak krčit v koutě, nic ti nehrozí, alespoň prozatím. Zapni si pás, ať
můžeme konečně vyrazit. Odpálil z místa tak rychle, až zaskřípala kola.
Po zbytek cesty vládlo mezi nimi tísnivé napětí. V Praze u druhého semaforu se
odvážila na něho pohlédnout. Vycítil její pohled a taky se na ni podíval. Poznala, že
se trochu uklidnil, ale vzápětí opovržlivě zakroutil hlavou. Dodala si odvahu a řekla.
„Je dovoleno, abych taky mohla něco říct? Vůbec nechápu, co tě tak žere. Pokud
vím, problém mám já a tebe se to netýká. Jsi ten“, hledala ta správná slova.
„No, poslouchám“ a sevřel volant tak silně, až mu zbělely klouby. Rozhodla se
pokračovat. „Neslyším nic jiného, než samé příkazy, už toho mám dost. Nehodlám se
stále podřizovat tvému rozhodování. Zasahuješ do věcí, které se tě netýkají“.
„Važ slova, Lucie, než něco plácneš“, zařval na ni. „Nejraději bych tě vyhodil z auta“.
Ohromeně na něho pohlédla a potom na tachometr. „Prosila bych trochu přibrzdit, až
mě budeš vyhazovat za jízdy“. Zlostně se zamračil a nepatrně sundal nohu z plynu.
„Třebaže je to velké pokušení, s vyhazováním ještě počkám. Až budeme na místě,
zpomalím, abys mohla vystoupit“. „No ne, proč taková pozornost. Můžeš mi prozradit,
proč máš na mě takový vztek?“ „To bys mohla uhodnout. Moc dobře víš, proč“, ucedil
zlověstně. „Už mě unavuje, jak se neustále vzpíráš proti mému úmyslu tě ochránit.
Vůbec totiž nechápeš, co ti hrozí. Vytáčíš mě k nepříčetnosti tou svou urputností“.
„Umím se postarat o sebe. Chováš se jako zabedněnec, nesnáším to tvoje
inkvizitorské chování“.
„Tak dost, to by stačilo“, opět na ni zařval, tentokráte více. Polekaně nadskočila.
Přijeli na místo, zastavil ve dvoře Mostecké ulice. Déle už nevydržela sedět v autě.
„Kam jdeš“, zeptal se, když si prudce odepla pás a otevřela dveře. „Zavolám si taxi,
dej mi moje věci, vracím se domů“.
„Nebuď směšná, nikam nejdeš“. „Už jsem velká holka a umím se o sebe postarat“,
silněji bouchla dveřmi. Vyskočil z auta a popadl ji za loket tak silně, že sykla bolestí.
Když uviděl slzy v jejich očích, bylo mu hrozně. Prudce ji sevřel v náručí. I když byl
přesvědčen, že svým vztekem ji málem rozplakal, věděl, že si to zasloužila. Byla plná
vzdoru a svou tvrdohlavostí ho přiváděla k šílenství. Obrátil její tvář k sobě a začal ji
líbat. Jeho počínání bylo tak nečekané, že byla předem ztracená dříve, než si stačila
uvědomit, co se děje. Zachvěla se a svými ústy mu vyšla vstříc. Pomalu ji pustil, držel
za ruku a vytáhl věci z auta. „Pojď, jdeme“, řekl tiše. Uvnitř v bytě postavil zavazadla
na zem, kdežto ona mrskla svým batohem.
„Tak a jsme doma“, sledoval ji a opět zahlédl, jak se dere další její vzdor. Založila si
ruce a řekla. „To ty jsi doma, já ne“. „Prozatím to bude taky tvůj domov, smiř se
s tím“, odpověděl suše. Vzal ji za ruku a vedl do ložnice. „Co to děláš, snad si
nemyslíš, že mě zatáhneš do postele“, směšně odfrkla.
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„Nic takového nemám v úmyslu“, procedil. Ukázal na skříň a otevřel. „Udělal jsem ti
místo, kde si můžeš uložit šaty. Nechci, aby se ti válely v tašce po zemi“.
„Nehodlám se tady zabydlet a svoje věci nechám tam, kde jsou“. Posadila se na kraj
postele a nepřítomně hleděla před sebe. „Jak myslíš. Klidně se přehrabuj ve své
tašce“.
Poodešel k oknu a chvíli jen tak stál s rukama v kapsách, než konečně promluvil.
„Vidím, že s tebou stále není rozumná řeč. Byl bych rád, kdyby ses konečně oprostila
od svého vzdoru a začala rozumně uvažovat. Tak nějak mi dochází trpělivost“.
Otočil se směrem k ní a prohrábl si vlasy. Chtělo se jí zařvat, ale když si všimla jeho
pohledu, neudělala to. Seděla a zarputile mlčela.
„Ještě bych ti objasnil jednu věc. Do postele jsem nikdy nikoho netahal proti jeho vůli
a totéž platí i o tobě“.
„Běž pryč, Richarde, chci být sama“, pronesla, aniž by vzhlédla. Pouze zakroutil
hlavou. „Jak si přeješ“ a odešel.
Připadal si úplně bezmocný, zažíval poprvé takový pocit. Vzal si cigaretu a posadil se
na terase. Pokuřoval a cítil, jak se zklidňuje. Ještě, že stále má krabičku v záloze.
Rád by ji vysvětlil v klidu, jak se o ni bojí. Za všechno může ten dojebanec. Dnešní
návrat si představoval úplně jinak. Dosud nebyl zvyklý, aby mu někdo tak vzdoroval.
Zřejmě se bude muset naučit být hodně trpělivý, protože si byl jistý, že to s ní nebude
jednoduché. Uvědomil si, že musí jít obstarat dárek, který jí sliboval k narozeninám.
Bohužel měl zcela jinou představu, ale situace se vyvíjela jinak. Vrátil se zpět do
ložnice a viděl, že nenastal žádný posun k lepšímu z její strany. Byla opřená o polštář
a hleděla nepřítomně do stropu. Nedala ničím najevo, že se vrátil a měl dojem, že
jeho přítomnost bere jako nutné zlo. Nehnula ani brvou, když uslyšela jeho hlas.
„Musím na chvíli odejít, vrátím se brzy. Počkej tady. Doufám, že tě tady najdu, že
nikam neodejdeš“. ˇČekal, ale žádná odpověď. „Lucie, vnímáš, co ti říkám?“
„Nejsem hluchá, jdi si, kam chceš“, odsekla. Přešel až k ní a nahnul se nad jejím
obličejem. „Zůstaň tady, rozumíš?“, důrazně zopakoval. Opět čekal na její reakci.
„Lucie, můžeš mi laskavě odpovědět?“
„Jo, budu tady, stačí? Nech mně na pokoji, chci být sama“, zavrčela, aniž by se na
něho podívala.
„No, aspoň něco z tebe vypadlo“, rezignovaně vzdychl a odešel.
Cestou zpět domů Richard vztekle svíral volant. „Zatraceně, zrovna když spěchám, je
příšerná zácpa“. Pomalu se posouval po nábřeží. Podíval se vedle sebe na balíček,
ve kterém měl pro ni dárek. Doufal, že se jí bude líbit. Jenom, aby už byl doma.
Konečně zaparkoval auto a vyběhl schody v jednom zátahu. Zastavil se až přede
dveřmi, otevřel, vešel a nohou za sebou zavřel. Okamžitě zaregistroval změnu. Nikde
neviděl její batožiny, se kterými mrskla v předsíni. Dveře ložnice byly pootevřené.
Určitě je zavřel, když odcházel.
„Do hajzlu, ona snad odešla“. Odložil papírovou tašku a pomalu se blížil k ložnici.
Nadechl se a více dveře otevřel. Vydechl úlevou, když ji spatřil ležet v posteli,
zachumlanou a spící. Potichu se přiblížil k posteli a díval se, jak klidně spí.
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Zdála se mu uvolněná a spokojená. Obrátil svůj pohled ke skříni a všiml si, že její
oblečení je pečlivě uložené.
„No sláva, tak to bychom měli“, pomyslel si. V tichosti opustil ložnici a vrátil se do
předsíně. Popadl odloženou tašku a odešel do kuchyně. Vytáhl dvě krabičky s čínou,
kterou cestou koupil. Dal vychladit víno. V pokoji položil na stolek dva úhledně
zabalené balíčky, které jí později předá.
Vrátil se do ložnice, svlékl se a lehl si k ní. Dlouho se na ni díval a přemýšlel, zda ji
nechá spát nebo ji probudí. Rozhodl se pro druhou variantu.
Jemně ji pohladil po tváři, prstem jí přejel po spodním rtu a políbil. Zavrtěla se a
rukou zašátrala kolem sebe. Přetočila se na bok, vystrčila jednu nohu a přeložila přes
deku. Když uviděl její zadeček pouze v krajkových kalhotkách, ztěžka se udržel, aby
se na ni nevrhnul. Ucítila jeho tělo, procitla a chvíli byla tak trochu dezorientovaná.
„Richarde, už jsi zpátky? Čekala jsem na tebe a zřejmě jsem usnula“.
„No, to vidím a ptám se, kdo to leží na mojí straně postele a dokonce v mém triku“,
pobaveně konstatoval.
„Chtěla jsem tě cítit na sobě“. „To si klidně mohla, kdybys tak nevzdorovala“.
„To je pravda, ale tvoje triko mi lehce přilnulo k tělu a hlavně na mě nevrčí, jako ty“.
Rukama se pohladila po svých prsou. Začínalo mu vysychat v krku, když sledoval její
pohyb.
„Kotě, vždyť já na tebe nevrčím“. Lehounce přejel svými ústy po tváři a začal ji hladit,
jak to uměl jenom on. Pomalu, jak si to představovala. Začala ho svými ústy jemně
dráždit na jeho hrudi a na jeho širokých, svalnatých ramenou. Díval se do jejich očí a
utápěl se v jejich zelené barvě. Laskala ho a poslouchala, jak mu tluče srdce. Zlehka
se dotkla jeho plochých bradavek, které okamžitě odpovídaly na její doteky. Zasténal
slastí. Uchopil ji za stehna, nadzvedl a přitiskl k sobě. Zaklonila hlavu a přijímala jeho
polibky. Rukama přejížděl po jejím těle. Mírně ji nadzvedl a jedním tahem jí sundal
triko. Pohladil ji po linii krku, sjel dále na její prsa, lehce kroužil kolem břicha až
k jejímu klínu. Potom to celé zopakoval ústy. Když byl dole, sundal jí kalhotky.
Roztáhl jí nohy, aby se dostal k jejímu roztouženému místu. Jeho laskání ji pozvolna
přivádělo k okraji vrcholu. Prohnula se jako luk a prosila ho, aby se s ní spojil. Cítila
opojnou závrať, jako kdyby se vznášela do nebe.
„Richarde, chci tě v sobě“, mumlala přerývaně. „Ještě ne, kotě“. Stále otálel, i když
po ní toužil až příliš. Pomalu něžně znovu a znovu ji laskal svými ústy a rukama.
„Chci tě cítit v sobě“, zaprosila téměř zoufale. Konečně vyslyšel její volání. Nasadil si
kondom a zalehl ji svým tělem. Prudce do ní vnikl a přisál se na její ústa. Jejich těla
se pohybovala v nádherné jednotě, až se vznesli oba do výšin. Potom ji jemně líbal a
konečky prstů přejížděl po obočí a přes zavřená víčka. Najednou ucítil, že jí tečou
slzy.
„Lucie, co se děje?“, zeptal se bez dechu. „Řekni mi to“. Nadzvedl se, opřel se o
paže a ustaraně se podíval. Jenom potřásla hlavou. „To byla jen chvilková slabost“.
Lehce se dotkla ústy jeho hrudníku. „Prosím tě, řekni mi to“, zaprosil hlasem plným
starostí. „Neublížil jsem ti?“. „Ne“, šeptla a snažila se udržet slzy. „Bylo to nádherné“,
vzdychla. „A přesto pláčeš, tomu nerozumím“. „Bylo to krásné, až mi to vehnalo slzy
do očí“, zašeptala a tiskla se k němu.
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„Bože Lucie, všechno, co s tebou prožívám je překrásné. I ta tvoje tvrdohlavost a
vzdor. Když jsem se vrátil, málem jsem zešílel, když jsem neviděl tvoje věci“.
Zvedla hlavu a řekla. „Už se na mě nezlob. Vím, že jsem to přehnala, ale nemohla
jsem jinak“. S úžasem se na ni podíval. „Ale proč jsi mi tak vzdorovala?“
„Nechtěla jsem, abychom řešili toho magora. Těšila jsem se na to, až tady budeme
spolu. Ale ta tvoje proměna nálady mě vyděsila a zároveň vedla k zuřivosti. Nechtěla
jsem kazit tak bezvadnou pohodu, proto jsem odmítala ti cokoliv vysvětlovat“.
„Nedokážu být v pohodě, když vidím, že se něco děje. Víš sama moc dobře, že sis
svou urputností nepomohla. Stejně jsem zjistil vše, co jsem potřeboval vědět. Ano,
zuřil jsem. Nedovolím, aby tě ten bastard ohrožoval“.
„Ale proč si byl vzteklý na mě, vždyť já jsem za to nemohla“. „To jistě, ale snažila ses
zatajit přede mnou, co se stalo, což ještě více podpořilo moji zlost. Ale už dost. Jsem
rád, že jsi tady a konečně si se umoudřila. Už bylo načase“, prohlásil rozhodně. „Je ti
odpuštěno“ a tiše se zasmál.
„Jak milé. Hezky sis to pojal ve svůj prospěch, jenom zírám“. „Ale copak to slyším,
opět vzdoruješ nebo se mi to jenom zdálo“.
„Je to s tebou hodně komplikované, Richarde“, povzdechla si. „Nápodobně“.
Nakonec se líně protáhla a dodala. „Už se nechci o tom bavit, protože mám hlad a
potřebuji se najíst“.
„Tak to rád slyším, slečno Franková. Úplně jste mi vyrazila dech, to jsem vůbec
nečekal“, zářivě se usmíval.
„Ráda vás vyvádím z míry, pane Gregore“. Nečekaně ji popadl a vytáhl z postele, až
vypískla. „Jde se do sprchy“.
„Co tam budeme dělat?“, potutelně se usmívala.
„Vím přesně, co máš na mysli“ a pustil na ni sprchu. Zalapala po dechu. Přitiskl ji
svým tělem na dlaždice a otřel se o ni. Zvedl jí bradu a přiměl ji, aby se mu podívala
do tváře.
„Snad víš, co se dělá ve sprše“. „Přijde na to, cokoli“. Musel se tomu pousmát.
Důrazně jí připomenul, že je tam hlavně proto, aby se umyla. Vzal do ruky žínku,
sprchový gel a jemně ji umýval. V rychlosti totéž udělal se sebou. Vystoupil ze sprchy
a utíral se do sucha. Lucie zklamaně na něho zírala.
„Co to tady předvádíš. Myslela jsem si …“.
Nenechal ji to dopovědět. „Vím, co jsi myslela, jsi pěkně nenasytná“, hodil po ní
ručníkem. „Nechám ti tady trochu soukromí a očekávám tě v kuchyni“, zazubil se na
ni a byl pryč.
„No tohle, to ti nedaruju. Však nebude trvat dlouho a vrátím ti to a patřičně zúročím“,
nasupeně za ním stačila zvolat. Schválně si dávala na čas. Důkladně si vysoušela
vlasy a vykartáčovala, až byly znovu lesklé. Vzala si na sebe opět to jeho triko a
vlasy si stáhla do gumičky. Vstoupila do kuchyně a nasála příjemnou vůni.
„No konečně, posaď se“, přikázal. Na dva talíře naložil nudle s vepřovým masem ve
sladkokyselé omáčce a kuře kung pao s rýží. Z lednice vytáhl víno a rozlil do
skleniček. Zasedl ke stolu, popřál jí dobrou chuť a vybídl ji ke konzumaci.
„Vypadá to dobře a hezky to voní“., rozplývala se nad svým talířem. „Přestaň to
hodnotit a jez“, napomenul ji.
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Lucie jedla pomalu, skoro nabírala jednu nudli a kousek masa a vkládala do úst.
Chvíli ji pozoroval, pak to už nevydržel a zeptal se. „Proč jíš takovým způsobem?“
„Jakým“, nechápavě se otázala. „Nabíráš si přímo mikro sousta“.
„Aha, dobře, vysvětlím ti to. Tímto způsobem sním mnohem méně, ale vychutnám si
každé sousto“, provokativně se mu zadívala do očí. Jenom zakroutil hlavou a
záměrně si nacpal do pusy pořádnou porci.
„Jenom dej pozor, ať nepobryndáš moje triko“, upozornil ji.
„To se může klidně stát, raději si ho sundám“, naznačila pohybem, že si ho stáhne.
„Lucie nedělej to, nesnaž se mě provokovat“.
„Ale, to by ti vadilo?“
„Zrovna u jídla ano, to už bych se nenajedl“ a rozhořčeně se zadíval do svého talíře.
„Copak, že bych našla způsob, jak tě odlákat od jídla“, nevinně se zatvářila.
Nevšímal si toho. Ohromeně ho sledovala, nenechal se vyprovokovat. Když dojedl,
opřel se ve své židli a vypadal jako spokojenost sama. Dolil si víno, aby se napil.
Tázavě se na ni podíval a zeptal se. „Proč nejíš?“
„Zase jsi mě dostal, už mě přešla chuť“, zasyčela.
„Hezky se najez, kotě. Budeme tady tak dlouho, až to sníš. Nebo tě mám nakrmit?“,
pozvedl obočí.
„To nebude nutné“, odsekla. „Já totiž umím jíst sama“.
„To jsem rád a byl bych ještě radši, kdyby sis nabírala větší sousta. Nemám v plánu
tady sedět až do rána“ a tiše se pro sebe zasmál. Nasupeně vzhlédla a už málem
vyprskla něco nepěkného. Nakonec si to přece jenom rozmyslela a pustila se do
jídla. S velkým pobavením ji sledoval. Když dojedla, podal jí skleničku s vínem.
„Vidíš, když chceš, umíš být hodná holka“.
Vzal ji za ruku a odvedl do pokoje, kde se posadil na pohovku a přitáhl si ji na klín.
„Lucie, sliboval jsem ti dárek k narozeninám. Ukázal na stolek, kde byly dva balíčky.
„To je pro tebe“, vyzval ji. Vzrušením se jí rozšířily oči. „Mám to rozbalit?“, ptala se.
„Jen do toho“, usmíval se.
Opatrně rozbalila ten větší a nadšeně vykřikla. „Mobil a přesně takový, jako máš ty“.
Byla tak unešená, silně ho objala kolem krku a děkovala.
„Dej pozor, ať mě neudusíš“, smál se.
„Vůbec nevím, jak se mám zachovat. Je to opravdu moje?“, nemohla tomu uvěřit.
„To není všechno, kotě“. Rozbalil další balíček, vzal do ruky malou krabičku, zvedl ji a
odvedl k zrcadlu. Postavil se za ni a svlékl jí triko. „Teď zavři oči“, mírně poručil. Byla
celá napjatá a ucítila, že ji kolem krku něco zašimralo. Obtočil řetízek z bílého zlata a
zapnul. Jemně ji pohladil. „Můžeš otevřít oči“.
Když spatřila v zrcadle tu nádheru, stačila jenom vydechnout. „Bože, ten je nádherný“
a už se jí kutálely slzy z očí. „To si přece nemůžu vzít, takový drahý dárek“.
„Musíš, je tvůj“. Díval se na ni v zrcadle a pohladil ji od krku až k ňadrům.
„Jsi nádherná, Lucie, moc ti to sluší. Budu ti muset častěji pořizovat klenoty“.
Otočila se k němu a zabořila tvář do jeho hrudníku. Už nebyla schopná zadržet slzy,
které se jí draly z očí.
„Kotě, chtěl jsem tě potěšit, ne rozplakat“, ustaraně ji hladil po vlasech.
„To jsou slzy od radosti, Richarde“, popotahovala.
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„Tak se raduj a neplakej, rve mi to srdce“. Vzal ji kolem ramen, odvedl do pokoje, kde
ji usadil a přinesl víno.
„Připíjím na svoji krásnou slečnu“, vřele se usmíval. Uznale hodnotil, jak se šperk
krásně svítí na jejím krku. „Vypadáš jako bohyně, i když tak trochu nestydatě, jenom
v kalhotkách“, škádlivě ji zatahal za bradavku. Rozesmála se. „Vůbec s tím nemám
žádný problém. Ty snad ano?“, udiveně se zeptala.
„Teď zrovna mám, protože si musím odepřít to, co bych nejraději s tebou udělal.
Bohužel, musíme se ustrojit a vyrazit do ulic“. „Kam půjdeme?“, zeptala se zklamaně.
„Jdeme do klubu“, zapomněla jsi?“
„Skoro ano. Musíme tam jít, moc se mi nechce“.
„Domluvil jsem se a navíc tam bude čekat tvoje kamarádka se svým přítelem“.
„Ach jo, vidím, že tě nepřemluvím“ a rezignovaně vstala. Jdu na sebe něco hodit“ a
odkráčela do ložnice. Když zanedlouho přišel za ní, viděl, jak sedí před otevřenou
skříní a přemýšlí.
„Nad čím tak usilovně dumáš, můžu ti nějak pomoci?“
„Nevím, co si mám vzít na sebe“ a rozhodila rukama.
„Tak ukaž, něco ti vybereme“. Prohraboval se ve skříni a za chvíli vytáhl olivově
zelené šaty. „Ty budou dobré“ a podával ji ramínko. „Obleč si to, kotě, máme nejvyšší
čas“. Vzal si věci ze svého šatníku a odešel do koupelny. Dokonale oblečený se vrátil
zpět, aby se přesvědčil, že je připravená. Když ji spatřil, úžasem oněměl. Šaty krásně
obepínaly její dokonalou postavu a barevně šly k jejím očím. Volně stažený pásek
z hnědé kůže ji splýval po jejich bocích. Uznale ohodnotil její štíhlé a dlouhé nohy.
Přistoupil blíže, poklekl, rukama projel pod lemem jejich šatů a nahmatal jemné
punčochy. Pozvedl oči a povzdechl blahem. „Vypadáš dokonale, budu mít co dělat,
abych si tě ohlídal“.
„Nepřeháněj, Richarde“ a pleskla ho po ruce. „Víš, že je neslušné sahat ženě pod
šaty?“ a odkráčela do koupelny. Ihned ji následoval. Posadil se na vanu a se
zalíbením ji pozoroval. Otočila se k němu a nechápavě se zeptala. „To mě hodláš
pozorovat?“ „Uhodla jsi správně, kotě, ani se nehnu“, zazubil se.
„Ty jsi těžký případ“ a rozhodila rukama. Potom už se soustředila na sebe v zrcadle.
Mírně se nalíčila a pročesala si vlasy. Usmála se, když si vzpomněla, jak se líčila na
první schůzku v jeho firmě. Nanesla si malinko parfém za uši, na zápěstí a rozetřela.
Zhodnotila svůj vzhled v zrcadle. Vlasy volně rozpuštěné si přehodila na jednu
stranu. „Hotovo, můžeme jít“. Hodila okem po něm, stále seděl na vaně a zíral na ni.
„Hej pane, proberte se, jsem připravená“, houkla na něho.
Pomalu se postavil. „Dostala jste mně, slečno Franková, vůbec jste se nenechala
rozhodit“, vysekl jí poklonu. Pomohl jí, se navléknout do jejího oblíbeného sáčka.
Vzal si to svoje a přehodil si ho přes jedno rameno. Přehodila si kabelku do kříže
přes sebe a ruku v ruce vyšli do ulic.
19.
Venku se podíval na hodinky a rozhodl, že si vezmou taxík. „Proč nejdeme pěšky,
není to daleko a je příjemně vlahý večer“, protestovala.
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„Za jiných okolností bych nebyl proti, ale máme trochu zpoždění. Nerad chodím
pozdě, když se domluvím na určitý čas“.
„Aha, málem bych zapomněla na tu tvoji posedlost k disciplíně“, komentovala. „Zkus
být taky někdy spontánní“. Překvapeně pozvedl obočí.
„Kdyby ses tak nezasekla, mohlo být dnes všechno jinak. Dokonce by nám vyšel čas
i na malou procházku. Ale jak říkám, kotě, muž míní a žena mění“, připomenul ji
s pobaveným úsměvem.
„No ne, kam chodíš na ta moudra?“ Dále už nestačila nic říct.
Zastavilo taxi a on ji obratně usadil dovnitř. Posadil se k ní a nadiktoval řidiči místo
určení. Pohodlně se opřel, jednou rukou ji objal a přitáhl k sobě. Druhou rukou jí
přejel po noze a mírně vyhrnul šaty. „Co to zase děláš?“, sykla tiše.
„Jenom se chci podívat na tvoje punčochy“, nesměle odpověděl. „Co je s nimi?“
„Jenom bych chtěl vědět, na jakém principu drží“.
„Tvůj zájem mě dojímá. Dobře, já ti to tedy prozradím. Jsou to tak zvané samo držící
punčochy. Stačí?“
„Nestačí. To funguje jak, že drží na čestné slovo?“. Rozesmálo ji to. „To jistě ne, tak
daleko vývoj ještě nepokročil. Na konci mají takový pogumovaný proužek a ten se
přisaje k noze, to je celé“.
„Jak prosté, ale co když ten zázračný proužek povolí, co potom?“, vyzvídal dále.
„Dám ti jednu radu. Přestaň se zabývat principem mých punčoch a nemaluj čerta na
zeď. Stály totiž majlant, tak musí držet, konec přednášky“, řekla s velkým důrazem.
„No, jenom aby to tak bylo“, rozesmál se. Byli na místě.
Překvapivě bylo tentokráte v klubu docela plno. Prošli kolem baru, aby se pozdravili
s Pavlem. Ten je zavedl ke stolu, kde již čekala Eva s Honzou. Vzájemně se přivítali.
Lucie se objala s Evou a pošeptala jí. „Pořádně si mi to zavařila“. Posadili se a Pavel
otevřel láhev sektu a rozlil do skleniček. „Slyšel jsem, že tady někdo měl narozeniny“
a významně se podíval na Lucii. Mrknul na ni a všichni si připili. Honza něco naznačil
Richardovi, na to se všichni tři zvedli a zamířili k baru.
„Co to má znamenat?“, ptala se nechápavě Evy.
„Přesně nevím, ale mám takový dojem, že se domlouvají ohledně Viktora“, sdělovala
Eva. „Ježíši, proč se jím pořád zabýváme. Přišel a zase odešel“.
„Lucko, nezlob se, ale jsi tak trochu naivní. Víš, že já se jen tak něčeho nezaleknu.
Ale když k nám doslova vrazil do bytu, měla jsem pořádně nahnáno. Ještě, že jsem
nebyla sama. Neviděla jsi ten jeho výraz. Být na tvém místě, byla bych hodně
ostražitá“.
„Promiň, Evo, už nic neříkám. Stačilo, že jsme se kvůli němu pohádali s Richardem“
a usmála se na ni. Změnily obratem téma a měly si co vyprávět, dlouho se neviděly.
Eva si Lucii uznale prohlížela. „Vypadáš úplně jinak, pěkné šaty. Nějak si více
rozkvetla do ještě větší krásy. Vidím, že ten Richard musí mít na tebe pořádný vliv“.
„Evo, jsem s ním hrozně šťastná, zkrátka jsem se zamilovala“, povzdechla si.
„To ti jenom přeju, vypadá, že i on se do tebe zakoukal“.
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Dále už neměly příležitost si takto důvěrně povídat, neboť Richard s Honzou se
vrátili. Pavel přinesl na stůl talířky s mandlemi, olivami a k jejímu úžasu velkou misku
plnou višní v čokoládě. Richard se významně podíval na Pavla a potom na
překvapenou Lucii. Ale ta už hrábla do misky a doslova zavrněla blahem. „Tak, na
tom budu ujíždět celý večer“.
„Pozor vážení, teď ji s klidem můžeme i pomlouvat, přestala nás vnímat“, konstatoval
pobaveně Richard. Dloubla do něho. „Omyl, stačím oboje“ a nacpala mu do pusy
bonbón. Lucie vyzvala Pavla k tykání, s radostí přijal její nabídku a spolu si připili.
Pavel se otočil na Richarda a pobaveně pronesl. „Teď to budeš muset, bratře
překousnout, hodlám totiž tvoji dívku políbit“. Přimhouřenýma očima je sledoval a
potom protočil oči. „To ale byla sladká pusa, musíme si to někdy zase zopakovat“,
rozplýval se Pavel. „Hej, tak na to hodně rychle zapomeň a utři si tu slinu“, zasyčel na
něho Richard. Ten se rozesmál. „Jenom jsem to zkusil, to byl vtip“ a plácl bratra po
zádech. „Mimochodem, nezapomeň, zítra nás očekává naše sestra“, upozornil
Richarda. „Vedu to v patrnosti“ a omluvně se podíval na Lucii. „Ještě jsem ti nestačil
říct, že jsme pozváni na večeři“.
Nechápavě se dívala z jednoho na druhého. „Je tady něco, co bych měla vědět?“
„Lucko, Richard nesmí přijít bez tebe“, rychle přispěchal Pavel s odpovědí. „Naše
sestra je totiž generál rodiny“.
Lucie se zamyslela a podívala se na Richarda. „Aha, nevěděla jsem, že existuje na
této planetě někdo, kdo tě postaví do latě. To si nenechám ujít, takový zážitek
k nezaplacení, z toho bych mohla čerpat po celý svůj život“.
Všichni vyprskli smíchem, jenom Richard se nesmál. Zůstal sedět jako opařený.
Potom se zvedl, omluvil se a odešel.
„Ježíši, on se naštval“, zděsila se Lucie. Dívala se za ním a slyšela Pavla, jak říká.
„Ono ho to přejde. Myslím si, že jsi neřekla nic tak hrozného“, utěšoval ji.
„Půjdu se po něm podívat“. Sotva to dořekl, objevil se u vchodu. Cestou se zastavil u
baru a zdravil se s nějakými lidmi. Lucie si hlavně všimla atraktivní blondýny a jejího
bujného poprsí. Docela dlouho si povídali a smáli se. S velkou nelibostí si všimla, jak
ona žena se snaží svýma rukama o kontakt. Zhnuseně odvrátila hlavu. Eva viděla,
jak její kamarádka posmutněla.
„Lucko, klid, zřejmě je to jeho známá. Ale musím tě ujistit, že tě Richard stále velmi
bedlivě sleduje“, snažila se ji utěšit. Lucie se nenápadně otočila v okamžiku, jak ona
známá opět spočinula rukou na jeho rameni. „No, asi se půjdu provětrat. Nehodlám
sledovat tu dojemnou scenérii“, zhnuseně odfrkla. Vstala a odkráčela směrem
k východu. Richard ihned zaregistroval, jak odchází. Snažil se urychleně ukončit
hovor a chvatně se rozloučil. Ještě stačil zaslechnout jednoho mladíka, jak říká.
„Hele, podívej se na tu holku, to je tedy kousek, tu jsem tady ještě neviděl“. Richard
ho zpražil nenávistným pohledem a neodpustil si poznámku. „Zapomeň na ni, ta je
zadaná“ a rychle vyšel ven. „Kde sakra vězí“, pomyslel si, když nějakou dobu
rozčileně postával u šatny. „Snad nešla ven a vyběhl schody.
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Lucie postávala venku a snažila se vstřebat celou situaci. Uvědomila si, že svou
rádoby vtipnou poznámkou ho zřejmě ranila. Jak tak přemýšlela, uslyšela vedle sebe.
„Ahoj krasavice, co tak sama, nechceš společnost. Jsem k dispozici“.
Znechuceně odpověděla. „Díky, nemám zájem“: Přiblížil se nebezpečně blízko a
vydechl na ni alkoholické výpary. Otřásla se a křikla na něho. „Vypadni“. Nedal se
odradit a naklonil se ještě blíž, málem se jí dotkl. Přímo do obličeje jí vdechl.
„Nevíš, o co přicházíš“. „Mám celkem jasno“ a odtáhla se od něho. Znenadání ji
popadl za ruku. Snažila se mu vytrhnout, ale jeho sevření bylo tak silně, nedokázala
to. Zvedla jednu nohu a svým podpatkem ho kopla do holeně jeho nohy. Zavrčel,
nakonec ji pustil a ustoupil. „Ty krávo“, zařval na ni a odcházel pryč.
Najednou ucítila, jak ji sevřely silné paže, a opřela se o pevnou hruď. Poznala, kdo
za ní stojí. „Richarde“, vydechla úlevou. Otočila se a okamžitě zahlédla jeho
naštvaný, přímo zuřivý výraz.
„Co tady proboha děláš, zbláznila ses? Ten idiot tě obtěžoval. Kdybych tě nenašel,
co by asi zkusil později“. Mračil se na ni a pevně sevřel čelist.
„Myslím, že bych si poradila“. „No, to jsem viděl“., sykl. Vzal její tvář do dlaní a políbil.
„Podívej se na mě“, řekl tiše. „Jsi velmi přitažlivá dívka a takto si koleduješ o malér.
Proč tady vlastně jsi?“
„Potřebovala jsem jít na vzduch“. „Je ti špatně?“, zeptal se ustaraně. „Příště mi řekni
a já tě doprovodím“.
„Lákavá nabídka, ale jaksi si nebyl po ruce. To jsem měla přijít a říct. „Dámo, když
dovolíte, odvedla bych si Richarda, aby mě doprovodil“, řekla jízlivě.
Rozesmál se. „To jsi klidně mohla. Byla to jedna známá se svým přítelem“.
„Říkáš s přítelem, to ti mám jako věřit? Tak proč se po tobě tak plazila?“
Vidím, že jsi mě sledovala. Ale to sis musela všimnout, že jsem se nedal. Přesto
jsem tě nespustil z očí a hned reagoval na tvůj nenadálý odchod. Vůbec mě
nenapadlo, že půjdeš ven. Myslel jsem, že jsi šla na Dámy a jako idiot jsem stepoval
u šatny. To už mi nikdy nedělej, rozumíš. Půjdeme zpátky, mám dojem, že je ti zima.
Ale musím přiznat, že jsem potěšen, jak si malinko žárlila“. Vzal ji za ruku a vedl
dovnitř. „Tcc, náfuko, ale máš pravdu, nelíbilo se mi to“, usmívala se.
Když se vrátili, postřehli, že Eva s Honzou si šli zatančit. Zůstali sami u stolu.
Přistoupil k nim Pavel a vyzval Lucii k tanci. „Dovolíš, bratře“ a už odváděl Lucii na
taneční parket. Richard ohromeně zíral, jak spolu odcházejí. Byl šokovaný Pavlovou
troufalostí. Dlouze se napil a sledoval je. Poprvé ji uviděl tančit a musel uznat, že byl
na ni úžasný pohled. A nebyl sám, kdo ji se zalíbením pozoroval. Když dohráli a
zazněla pomalá píseň, okamžitě se zvedl a zamířil směrem k nim. Jemně odtáhl
bratra a důrazně mu připomenul.
„To už by stačilo, měl by ses starat o svůj lokál“. Přitáhl si Lucii do náruče a hbitě s ní
odtančil.
„Richarde, už jsem se bála, že si se mnou nezatančíš“. Přivinul si ji více k tělu,
jednou rukou ji přejel po zádech a jemně ji stiskl zadeček. Ucítila, jak je vzrušený a
celá se zachvěla. „Vidím, že jste, slečno Franková docela rozžhavená“, zašeptal jí do
ucha a políbil do vlasů.
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„To umíte jenom vy, mě tak rozpálit, pane Gregore“ a ještě více se k němu přitiskla.
„No ještě aby to byl někdo jiný. Ale umíte mě hezky potěšit, slečno Franková“,
vzdychl jí do vlasů.
Když dohráli, vrátili se zpátky ke stolu. Lucie se po zbytek večera dobře bavila a
hodně se smála. Rád ji viděl tak uvolněnou a spokojenou. Taky trochu více popíjela.
Naklonil se k ní. „Bojím se, aby ti nebylo špatně“, jemně ji upozornil.
„Máš pravdu, zřejmě jsem to přehnala, začíná se mi točit hlava“ a opřela se o jeho
rameno. „Myslím, že půjdeme, Lucie je unavená“, sděloval Richard. Rozloučili se
s Evou a Honzou. U baru požádal Pavla o sklenici studené vody a přiměl Lucii, aby to
vypila. Zavolal taxi a rozjeli se domů. V autě se mu stočila do klubíčka a málem
usnula. Doma ji svlékl šaty a uložil do postele.
„Ježíši, točí se mi hlava“, zamumlala. Než ji stačil přikrýt, už spala. Políbil ji na čelo.
„jenom spi, to ti pomůže“. Osprchoval se a dostal chuť na cigaretu. Posadil se na
terasu a pokuřoval. Byl rád, jak se Honza s Pavlem postarali o toho idiota, a jenom
doufal, že už dá pokoj. Nedovolí nikomu, aby sáhl po někom, kdo patří jenom jemu.
Když se vrátil do ložnice, lehl si a dlouho ji pozoroval. Spala trochu neklidně, ale
potom přece jenom usnula tvrdým spánkem. Sám na sobě začal pociťovat únavu a
pomalu se mu zavíraly oči.
20.
Ráno se Lucie probudila s ukrutnou bolestí hlavy. Opatrně se otočila a viděla
Richarda, jak ji ustaraně pozoruje.
„Ahoj krásko, zřejmě trpíš“. „Jsem na umření, příšerně mě bolí hlava a žaludek se mi
houpe jak na rozbouřeném moři“, zoufale zaúpěla.
„Až tak to je hrozné? Zůstaň ležet, něco přinesu“. Pomohl jí, se posadit a podržel,
aby mohla pozřít tabletu a zapít vodou. Opatrně ji položil do postele.
„Omlouvám se“, drmolila. „Za co se omlouváš, kotě?“ „Za to, že je mi špatně, já
nevím, snad za všechno“.
„To si každý jednou prožije. Musíš se naučit rozpoznat svoje meze. Hlavně musíš
jíst, když piješ“. Jeho hlas zněl přísně, ale zahlédla, jak se mu zvedají koutky úst do
nepatrného úsměvu. „Snaž se znovu usnout, uleví se ti, uvidíš“. Chytla se za svou
bolavou hlavu a znovu se propadala do spánku.
Kolem poledne se šel na ni podívat a zjistil, že se zrovna pokouší vstát.
„Jak se cítíš?“ „Už je to mnohem lepší. Půjdu se osprchovat“. Zjistila, že hlava už tolik
nebolela a netočila se jí.
„Mám ti pomoct?“
„Ne, děkuji, to zvládnu sama“ a pomalu se šourala do koupelny. Dlouho stála pod
sprchou, střídavě si na sebe pouštěla studenou a teplou vodu. Umyla si vlasy a
zabalila do ručníku. Oblékla si čisté prádlo a natáhla na sebe svoje dlouhé triko.
Důkladně si vyčistila zuby, několikrát si propláchla hrdlo, aby se zbavila nepříjemné
pachuti ve svých ústech a nakonec si nanesla osvěžující krém. Hned se cítila jako
nový člověk. Přísně se na sebe podívala do zrcadla a napomenula sama sebe. „Už
nikdy nepij, když to neumíš“.
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Z kuchyně se linula příjemná vůně. „Co to tady tak krásně voní?“, zeptala se.
Přistoupil k ní a lehce ji nasměroval ke stolu. Posadil ji na židli a poklekl na jedno
koleno. Vzal její tvář do ruky a pozorně se na ni zadíval. Z jeho upřeného pohledu
začínala pociťovat to známé chvění. Po chvíli se zeptal. „Jak ti je?“
„Jak mi asi může být, když se na mě tak díváš. Sotva je mi lépe, už mě napadají
hříšné myšlenky“. Pozvedl obočí. „Měl jsem na mysli tvůj žaludek“.
„Pche, co je s ním?“, odsekla.
„To se snažím právě zjistit. Uvařil jsem kuřecí polévku, ta by tě měla postavit na
nohy“.
„Cože, ty jsi vařil, vždyť to neumíš“.
„Zkusil jsem to za asistence sestry, která mi dávala instrukce po telefonu. Zdá se, že
jsem to zvládl dobře, uvidíš sama“.
„No to mě podrž, tak ty jsi uvařil pro mě“. „Přesně tak, kotě, poprvé“. Postavil před ni
misku s voňavou polévkou. Ochutnala a musela uznat, že se mu povedla. Byla horká
a silná. Cítila, jak se jí pomalu rozehřívala v žaludku.
„Hm, je opravdu velmi dobrá“, chválila jeho kulinářské dovednosti. Celou dobu ji
pozoroval, pomalu si začínala zvykat na jeho upřený pohled. Zahlédla jeho tak trochu
pokřivený úsměv a posunkem hlavy naznačila, no, chceš něco říct.
„Včerejší den byl s tebou více než rozmanitý a velmi zábavný. Jenom tak na něj
nezapomenu“.
„Ty se mi snad posmíváš, to není vůbec pěkné“, obořila se. Z jeho hodně
pobaveného pohledu znejistěla, neboť si na nic nepamatovala. Vůbec si nemohla
vzpomenout, jak se dostala do postele.
„Doufám, že mi nebylo špatně“, zhrozila se. Zahlédl zděšení v jejich očích a tiše se
zeptal. „Copak, máš nějaký problém, co tě přesně trápí?“, vyzvídal.
„No, já totiž nevím, co bylo v noci, jestli jsme“. Okamžitě ji přerušil. „Lucie, byla jsi
úplně mimo. To co děláme spolu v posteli, vyžaduje, abys byla při smyslech a
vnímala všechno. Nemůžu uvěřit, že si na něco takového mohla jenom pomyslet“,
odfrknul znechuceně. „Příště, než začneš popíjet, musíš se naučit dodržovat určitá
pravidla a potom nemusíš mít takové pochybnosti, jako právě teď“.
„Hodláš mě tady plísnit, jenom jsem se zeptala. Když je to tak, v tom případě žádná
pravidla nepravidlují“. „Co, odkud se vzal ten slovní obrat“, uchechtl se. „To je jedno,
to neřeš“.
„Pohoršilo mě, co sis o mně myslela. Mimochodem buď ráda, že tě jenom plísním“.
„Jak tomu mám rozumět“.
„Teď nemám na mysli, že si se opila. Mluvím o tom, jak jsi nerozvážně vyběhla v noci
ven a postávala sama před klubem“.
„To už jsme si snad vyříkali včera“, překvapeně se podívala.
„To se mýlíš, děvče. Když si na to vzpomenu, nejraději bych ti naplácal, že by sis
dlouho nesedla na zadek. To už nikdy nedělej“. Přivřel oči a malinko se otřásl.
Pozvedl její bradu a probodával ji tvrdým pohledem. „Nedokážu pomyslet, co se ti
mohlo stát“.

86

„Promiň, nechci, aby ses na mě zlobil“ a opatrně vztáhla ruku, aby se dotkla jeho
tváře. Upíral stále na ni ten svůj zkoumavý pohled. Vůbec nevěděla, co si právě
myslí. Posunkem jí naznačil, aby se postavila. Posadil se a přitáhl si ji na klín. Zabořil
tvář do jejich vlasů a vydechl. „Krásně voníš. Tak, teď mi ještě jednou řekni, jak se
cítíš, je ti lépe?“
„Mnohem lépe“, zadrmolila. Uvolnil její vlasy z ručníku a se zalíbením se díval, jak se
rozpustily přes ramena. „Pojď, chci ti vysušit vlasy“. Jeho gesto ji příjemně překvapilo
a rozehřálo. Posadila se v koupelně na židličku a pozorovala, jak bere do ruky
vysoušeč. Všechno dělal s takovou samozřejmostí. Přivřela oči a zeptala se.
„Richarde, rád o mě pečuješ, že?“ Přitom ho sledovala v zrcadle. Viděla, jak mu
roztál pohled a jeho výraz se zcela uvolnil. „Ano, moc rád“, hřejivě se usmál.
Vychutnávala si, jak pramen po pramenu vysoušel a jemně jí masíroval pokožku.
„Hotovo, krásko, spokojená?“, podíval se na ni v zrcadle.
„Nemohla bych být spokojenější“, zavrněla. „Je to příjemné, když o mně tak pečuješ.
Ale byla bych ještě radši, kdyby ta tvoje pozornost k mé maličkosti, byla ještě větší“.,
dívala se na něho a lehce se zarděla.
„Co by to mělo být, prozraď mi to“ a obdařil ji tím svým hříšným úsměvem.
„Myslím si, že moc dobře víš, tak nedělej ze sebe hlupáka“, durdila se.
„Chceš, abych tě vzal do postele? Zní to lákavě, co s tím jenom uděláme, slečno
Franková. Jenom nemám tu jistotu, zda jste plně při smyslech, zda mě budete
vnímat, co s vámi budu dělat“, zazubil se. Vyskočila a pořádně s ním zatřásla.
„Jsi pěkný mizera, víš to“, lomcoval s ní vztek.
Chtěla se kolem něho protáhnout a utéct. Okamžitě pochopil, že je opět naštvaná.
Zadržel ji v pase a přitáhl k sobě. „No tak kotě, jenom jsem žertoval. Když znovu
spatřila ten jeho hříšný pohled, tělem jí prostupoval žár. On to s ní prostě uměl. Vzal
ji za ruku a odvedl do ložnice. Zvolna ji zatlačil k posteli. Klekl si k ní a oběma rukama
ji držel za boky. Zasypával ji polibky a pomalu jí stahoval kalhotky.
„Chci tě ochutnat“ a zabořil nos do jejího klína. Celá se zachvěla, když ucítila jeho
jazyk. „Chutnáš skvěle“, zašeptal do jejího těla. Znovu ji přejel jazykem a málem
vybuchla. Položil ji na postel a obratně ji stáhl triko tak, že jí obnažil ňadra a přitom jí
uvěznil ruce, nemohla se hýbat. „Tak to bude dobré“, pochvaloval si.
Začal ji líbat a něžně ji okusoval spodní ret. Potom jeho polibky byly naléhavější.
Jeho ústa byla tvrdá a jazykem se tlačil hlouběji do pusy. Roztřásly se jí nohy. Líbal ji
dále a svým tělem ji více zatlačil na posteli.
„Richarde, já už to nevydržím, chci tě mít v sobě“, zaprosila. Odpověděl jí tichým
smíchem. Poddávala se jeho pohybům těla, které byly stále intenzivnější. Nasadil si
kondom a pevněji se vklínil mezi nohy. Chytil ji za vlasy v zátylku a přinutil ji, aby se
na něho dívala. „Uvolni se, Lucie“. Vstoupil do ní a jeho zrychlující rytmus ji vynášel
stále výš. Tělo se jí bouřilo jako splašené. Chtěla víc a víc Najednou slyšela sama
sebe, jak vykřikla, když ji vynesl do výšin neuvěřitelné slasti. Jejich zrychlený dech
splynul v jeden a propukl v explozi. Přelila se přes ni vlna doznívající rozkoše, jedna,
druhá a její vzlyky se smísily s jeho drsnými výkřiky, až se najednou v sobě úplně
ztratily. Když se vzpamatovala, uvědomila si, že je stála hluboko v ní.
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Otevřela oči a jeho obličej viděla stále v mlze. Přejížděl svými rty po jejich očích,
ústech, bradě a tvářích.
„Bylo to krásné“, zašeptal. „Pro mě taky“, zahleděla se do jeho planoucích očí.
„Já se tě snad nikdy nenabažím, nejraději bych si to zopakoval“.
„A co ti v tom brání“, zvědavě na něho pohlédla.
„Kdybych to udělal, tak už dnes z postele nevylezeme. A jak víš, jsme pozváni na
večeři. Moje rodina by mi to neodpustila“.
„Jejda, úplně jsem zapomněla, že někam jdeme“. „Tak ty jsi zapomněla“, podíval se
přísně, samozřejmě to hrál.
„Nemrač se tak a nepouštěj hrůzu. Ano zapomněla jsem, hlavně, že jsem
nezapomněla na tebe“. Přestal se na ni mračit a pomalu se do jeho tváře vkrádal
úsměv. „No, když je to tak, přeci jenom zůstaneme doma. Budu se s tebou mazlit, až
usneš, nebo tě napadne něco jiného“.
„To by bylo moc lákavé, ale nemůžeš zklamat svou sestru, z toho by sis založil na
pěkný průšvih“, smála se.
„Zapomněl jsem, jak si dychtivá vidět, že mě někdo může ovládat a o to tě nemůžu
připravit“.
„Richarde, to byl jenom žert, který se nepovedl“, omlouvala se.
„Abych pravdu řekl, včera se mi to vůbec nelíbilo, ale už jsem ti odpustil“, řekl
s vážnou tváří, ale oči se usmívaly.
„Jak velkorysé, pane Gregore“, pošklebovala se.
„Pokud si dobře vzpomínám, byla jsi to právě ty, kdo mě nedávno měl na lopatkách.
To by ti mohlo stačit“, smál se.
Podepřela si hlavu a překvapeně na něho pohlížela. „Vlastně máš pravdu“,
spokojeně se uculila. „Musím se za to pochválit“ a poplácala se po rameni, načež
oba vyprskli smíchem.
21.
„Připravená?“ „Ano, i když já nevím“, přiznala se. „Neboj se kotě, oni tě nesní. Já tě
nedám“, utěšoval ji. „Slibuješ?“ „Slibuju“ a zvedl prsty k přísaze. „Budu tě chránit jako
oko v hlavě. Tak půjdeme?“
„Ahoj všichni“ pozdravil členy své rodiny. „Dovolte mi, abych vám představil svoji
slečnu Lucii Frankovou. Lucie, to je moje sestra Jana Stránská, manžel Jiří a jejich
ratolesti Petr a Vojta. No a toho holomka Pavla už znáš“.
„Dobrý večer“, pípla nejistě. Jana si všimla její nervozity a rychle jí vyšla vstříc.
„Ráda vás poznávám, slečno Lucie. Prosím, pojďte dále a vezměte místo“, odváděla
ji do pokoje. „Musím se přiznat, že jsem byla hodně zvědavá na dívku, která zaujala
mého bratra“.
Lucie rozpačitě pohlédla na Richarda. Nevěděla, co na to říct. Mírně jí stiskl ruku a
povzbudivě se na ni usmál. Líbilo se mu, jak byla stydlivá.
„Večeře bude za chvilku. Jiří, prosím, otevři víno, abychom si připili“.
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„Ježíši, vy budete pít ještě víno, já už hlady nevidím“, hlásil se jeden z chlapců a
naštvaně odešel z pokoje.
„Tak to vidíte, Lucie. Já se jednou z těch svých chlapů zblázním. Ten hoch je věčně
hladový“.
Lucie se zasmála. „To mi někoho připomíná“ a naklonila se k Richardovi. „Nejste vy
rodina?“
Malý Vojta seděl a zaujatě pozoroval Lucii. K překvapení všech se nakonec osmělil a
promluvil. „Nějak tomu nerozumím“.
„Čemu nerozumíš?“, zeptala se opatrně Jana. Moc dobře ho znala a děsila se toho,
co řekne. A opravdu se měla čeho obávat. Vojta se posadil vedle Lucie a zeptal se.
„To ty jsi ta návštěva?“
Lucie zmateně pohlédla na chlapce. „Asi ano, pokud nečekáte někoho dalšího“,
odpověděla a s obavou, co přijde.
„Dobře, pokusím se ti to objasnit. My jsme tady všichni lítali jako hadr na holi. Slyšel
jsem tátu, jak říká mámě, že vyšiluje, jako kdyby nás měla poctít svou návštěvou
samotná anglická královna. No a jak vidím, ty jsi úplně normální holka“, nevěřícně
zakroutil hlavou. „Ale moc se mi líbíš“ a mile se na Lucii usmál.
„Vojtíšku, co to plácáš“, zděsila se Jana. Všechny svým proslovem rozesmál, načež
ho to tak trochu povzbudilo a pokračoval.
„Strejda Richard žádnou holku neměl. Máma se bála, že si snad už ani nenajde“.
Obrátil se na svou matku a významně prohlásil. „Vidíš, našel“.
Jana se rozpačitě omlouvala. Laskavě pohladila svého synka. „On náš Vojtíšek je už
takový. Člověk si musí dávat pozor před ním, co řekne“.
Lucie se rozesmála a úplně se uvolnila, nervozita ji zcela opustila.
„Na dětech je nejkrásnější ta jejich bezprostřednost“. Podívala se vedle na chlapce a
zářivě se na něho usmála.
Večeře proběhla v uvolněné atmosféře. Jana si neodpustila otázku.
„Lucko, smím vám tak říkat?“ „Ano jistě, budu ráda“.
„Slyšela jsem od Pavla, jak jste se seznámili, takovým neobvyklým způsobem“.
Richard zpozorněl, naklonil hlavu na stranu a přimhouřenýma očima se podíval na
svou sestru. Lucie se osmělila a vyprávěla jim, jak se poznali. Nakonec opatrně
dodala. „Víte, už jsem sama nevěřila, že se k němu dostanu. Ale nakonec se nechal
zlomit a vpustil mě do své firmy. Nevím, jestli to můžu říct“ a s obavou se podívala na
Richarda. „Skoro jsem měla pocit, že usiluju o nemožné, jako kdybych žádala o
schůzku se samotným bohem“. Tak a bylo to venku, jenom doufala, že to přijme
s nadhledem.
Jako první vyprskl smíchem Pavel. „Tak to si Lucko, vystihla naprosto přesně“.
Richard se naklonil k Lucii a překvapeně se podíval.
„Tak s bohem, to je mi tedy pěkné přirovnání. Teď nevím, jak to mám přijmout, zda
mám být polichocen nebo naopak“, zakroutil hlavou a nakonec se rozesmál spolu
s ostatními.
Dobře naladěná Jana začala sklízet ze stolu. Lucie se okamžitě zvedla a nabídla se,
že jí pomůže. Obě odešly do kuchyně.
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„Paní Stránská, musím vám poděkovat za vynikající večeři a milé přivítání. Jestli
dovolíte, ráda bych vám pomohla s nádobím“. Překvapená Jana souhlasila.
„Lucko, říkejte mi jménem. Jste milá dívka a jsem moc ráda, že jste tady
s Richardem, i když jste moc mladá, můj bratr je přece jenom starší“.
„Ani bych neřekla, pro mě je až příliš mladý“, spiklenecky na Janu mrkla.
„Aha, rozumím, to je dobře“ a kamarádsky ji dloubla do ramene.
Potom se spolu na chvíli posadili ke stolu v kuchyni a povídaly si. Jana jí v kostce
řekla, jak se starala o své sourozence.
„Všichni jsme truchlili nad ztrátou svých rodičů, ale nejvíce to vzalo Richarda. On
svoji matku nadevše zbožňoval a ona jeho. Sice nás měla ráda všechny, ale on byl
jaksi na prvním místě, viděla se v něm“, vzpomínala Jana.
Lucko, musím vás tak trochu varovat. Richard je skvělý člověk, ale jak bych to tak
řekla, trochu komplikovaný. O mně všichni říkají, že jsem generál rodiny. Tím jsem se
vlastně stala, abych všechny zvládla. Ale kam se hrabu na Richarda.
On je příliš dominantní, disciplinovaný. Koneckonců jedině svou povahou si
vybudoval to svoje nemalé impérium. Už jako malý kluk byl hodně panovačný“.
Lucie poslouchala a přikyvovala. „Jano, tohle jsem už měla možnost poznat a
nejednou. Někdy je to s ním opravdu složité, ale právě takový se mi zamlouvá, jestli
mi rozumíte“.
„Tak to se mi ulevilo a byla bych ráda, kdyby vám to oběma spolu vyšlo. Je z vás
pěkný pár. Poznala jsem, že je do vás doslova poblázněný. Myslím si, že jste pro něj
hodně důležitá, nebojím se říct, že ta pravá. I když vám to nyní tak nemusí připadat,
ale já moc dobře znám svého bratra“. Jana ji objala a řekla. „Měly bychom se vrátit
do pokoje, co říkáte“ a spiklenecky na Lucii zamrkala.
Když se vrátily, zastihly všechny tři ve velké debatě. Vůbec nepostřehli, že jsou zpět.
Jana si s Lucií připila na tykání, což je vytrhlo z rozhovoru. Jiří se přidal ke své ženě.
Richard objal Lucii a zeptal se. „Jak se cítíš? Všiml jsem si, že si se téměř uvolnila“.
„Je mi moc dobře a jsem ráda, že jsi mě přizval do kruhu své rodiny, děkuji“.
„To jsem moc rád, kotě“ a líbnul ji na tvář.
Vraceli se procházkou na Malou stranu. Cestou se zastavili v jejich hospůdce a dali si
dobré pivo. Lucie se napila a spokojeně zamručela. „Moc dobré, myslím, že právě to
mi přišlo k duhu“. Richard se rozesmál. „Přesně tohle jsem věděl, že to budeš
potřebovat, proto jsem tě sem vzal“.
„Je hezké, jak dbáš o moje potřeby“ a spiklenecky ho dloubla do ruky. Stáli u pultu,
protože všude bylo plno. Když si všiml, že se uvolnilo místo v rohu místnosti,
okamžitě ji tam nasměroval a přisedl si vedle. Začal se významně uculovat, ihned
zpozorněla.
„Richarde, ani to nezkoušej. Vím přesně, co chceš udělat“, zasyčela. „Tváříš se
nechápavě, ale je to pouze úmysl, už dávno jsem na to přišla“.
„Ale copak, snad se mě nebojíš“, uculoval se nevinně.
„Myslím si, že bych měla, tedy to vím skoro určitě. Jsi neskutečně zhýralý, víš to?“
„Jsem si toho vědom. A vidíš, ty jsi mě přirovnávala k tomu nahoře“ a pozvedl oči.
„Tomu jaksi nerozumím, to nejde dohromady“, zabublal smíchem.
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„To jsem se opravdu spletla, nezvolila jsem to pravé slovo. Sám pekelník se osobně
postaral, abychom se potkali“.
„Ať to byl kdokoli, udělal to správně“ a schválně jí rukou projel po noze.
„Richarde, ihned stáhni tu svou neslušnou ruku. Rozhlédni se kolem sebe, jsme
v lokále plném lidí“, snažila se ho usměrnit.
„Kotě, já mám docela rád lidi kolem sebe. Ty ne?“, dobíral si ji.
Naznačila mu, že mu chce něco pošeptat. Pochopil, naklonil se blíže a líně ji vyzval.
„Poslouchám, hořím zvědavostí“.
Neváhala, když mu pošeptala. „Až budeme doma, můžeš mě ošukat do bezvědomí,
pokud to dokážeš. Ale teď bych ocenila trochu zdrženlivosti“.
Malinko se odtáhl a ohromeně se na ni podíval. „Slečno Franková, měla byste se
stydět za takový nestoudný návrh“.
„Proč bych měla, pane Gregore. Jak jsem říkala, samo peklo mi vyslalo takového
učitele. A já se učím ráda a rychle“, mlaskla mu pusu na tvář.
Přitáhl si ji k sobě a důrazně pošeptal. „Už jednou jsi mi něco podobného napsala,
nezapomněl jsem. Když je to tvoje velké přání, máš to mít. Beru to jako velkou výzvu
a důsledně ti to předvedu. To, co s tebou budu dělat, o tom se ti ani nezdálo“ a
zabodl se do ní tím svým temným pohledem.
„Co ty víš, co se mi zdá, už teď jsem celá natěšená“ a převrátila oči.
„Musím uznat, že to byla trefa přímo na střed, slečno Franková“ a nahlas se
rozesmál, čímž přitáhl několik hlav jejich směrem.
Cestou domů ji doslova táhl. „Lucie, přestaň se loudat a přidej do kroku“, snažil se ji
několikrát napomenout.
„Kam ten spěch, užívám si krásného teplého večera“.
„Tyto prožitky si nechej na jindy. Za chvíli si budeš užívat jinak“, důrazně připomenul.
„Tak proč si se zastavil a na co vlastně ještě čekáme?“, nechápavě se mu zadívala
do očí. I když byla tma, postřehla ten ďábelský výraz v jeho očích. Zachvěla se
vzrušením a tělem jí projela taková jiskra, že by snad rozsvítila celý Pražský hrad.
Vytrhla se mu a zavolala. „Tak já už běžím, můžeš se přidat, pokud mi budeš stačit“
a opravdu se rozeběhla.
Ohromeně na ni zíral a pár sekund stál jako přibitý. Nakonec ji dohnal až před svým
domem.
„Tedy Lucie, dělala jsi taky do atletiky, to byl pozoruhodný výkon. Ale já mám taky
slušnou kondičku. Je mi jasné, že to byl slabý pokus mě odrovnat, ale to se ti
nepovedlo, krásko“. Přivinul si ji k sobě a začal ji líbat. Byli sami sebou tak zabraní,
že si vůbec nevšimli, že je někdo pozoruje.
Sotva za sebou zavřeli dveře bytu, všechno se přihodilo velice rychle. Postupně se
oba cestou k ložnici zbavovali svých šatů. Položil ji na postel, sklonil se nad ní a
hladově ji líbal. Jeho ústa byla střídavě tvrdá a zároveň měkká. Vlhkým jazykem se jí
tlačil hlouběji do pusy. Její mysl se samou touhou rozplývala. Cítila, jak se jí roztřásly
nohy. Líbal ji dál a svým tělem ji zatlačoval na posteli. Když na chvíli přestal, prudce
vydechla a snažila se nabrat vzduch do plic.
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„Nehýbej se“, řekl a jeho hlas zněl panovačně. Mírně se odvrátil a díval se na ni.
Jeho pohled ji doslova propaloval
„Richarde“ „Tiše, vím, co potřebuješ. Prostě jenom lež a nechej mě se na tebe dívat
a dotýkat se tě. Já se o zbytek postarám“.
Poslechla jeho příkazu. Sama tomu nerozuměla, ale to, co řekl, na ni působilo velmi
silně a pocítila volnost. Začal ji hladit na bříšku. Rozkoší se roztřásla, ale snažila se
nehýbat.
„Líbí se ti, jak se tě dotýkám?“ Kývla hlavou, neboť se jí zadrhl hlas v hrdle.
Řekni mi to, abych tomu rozuměl“. „Ano“, konečně se jí podařilo promluvit. Ucítila, jak
se uvolnil. Úplně ji ovládal. Musela si přiznat, jak jí to dělalo dobře.
„Lucie, cítíš tu nesnesitelnou rozkoš z očekávání? To, jak tě hladím a malinko tě
mučím, to se mi líbí. Nic neříkej, tvoji odpověď znám, to mi říká tvoje tělo“.
Mezi stehny jí začala pulzovat nesnesitelná bolest. „Prosím, dotýkej se mě více“.
„Jak se tě mám dotýkat?“, ptal se jemně. „Prosíš tak pěkně a jsi tak sladká. Ležíš a
čekáš, co s tebou budu dělat. To se mi líbí“.
Jednou rukou ji chytil za vlasy a zvrátil ji hlavu dozadu. Svými rty přilnul k jejímu hrdlu
a jazykem olízl kůži. Znovu se k ní přitlačil. Přála si, aby ho měla v sobě. Ale to, co
s ní prováděl teď, se nemohla soustředit, co si vlastně přeje více. Ústy se přisál
k jejímu krku, olizoval ji a slabě kousal. Rukama prostupoval po jejím roztouženém
těle. Svým zrakem spočinul očima na jejich ňadrech a chvíli se jen tak díval. Potom
sklonil hlavu a začal postupně sát jednu a potom druhou bradavku. Takto to opakoval
několikrát a dlouho, byla z toho hodně vzrušená. Pohlaví měla celé bolavé a mokré.
Měla pocit, že už to dál ani neunese a přitom chtěla víc. Začala se pod ním vrtět.
„Nehýbat“, přikázal. Řekl to tak, že se celá uvolnila.
„Jsi nádherná, prostě úžasná“. Poklekl před ni, rukou ji přitlačil na boky a druhou
roztáhl nohy. Cítila jeho teplý dech uvnitř stehen. Naklonil se blíže a její pohlaví se
sevřelo napětím.
„Udělím ti to pusou, ano Lucie?“. Stačila jenom povzdechnout. Nasměroval svoje
ústa mezi její nohy a olízl ji po celé délce přirození. Otřásla se proudem rozkoše.
„Chutnáš skvěle“, zašeptal do jejího těla. Znovu ji přejel jazykem a málem vybuchla.
Potom znovu a znovu. Jeho horký jazyk ji spaloval do nepříčetnosti. Začal rychleji
kmitat jazykem. Přejížděl po straně jejího přirození a zpátky přes naběhlý klitoris.
Potřebovala více. Jakoby to vycítil, odtáhl se. „Roztáhni více nohy“, přikázal.
Poslechla ho. „Skvělé, jsi krásně mokrá, líbí se mi to“.
Prsty ji více roztáhl, znovu se sklonil, uchopil její klitoris do úst a začal sát.
„Ach, Richarde“, zasténala. Zvedl se a zadíval se do jejich roztoužených očí. To, co
viděl, ho nadmíru uspokojilo. Zalekla se, že přestane, ale pokračoval znovu.
Důkladně ji dráždil poštěváček a jazykem kmital po jejím výběžku. Cítila, že brzy
bude mít orgasmus. Vsunul do ní dva prsty a ji zcela pohltil intenzivní pocit. Vnímala
oboje, jeho ústa a jeho prsty. Začal se v ní takto pohybovat, sem a tam. Prsty
pronikal hodně hluboko a jazykem ji přímo vysával. Vyvrcholila a zmítala se
v rozkoši., která ji drásala v pohlaví a břiše. Třásla se tak silně, že měl co dělat, aby ji
přidržel boky.
„Ach bože“, zamumlala. Díval se na ni a propaloval ji pohledem.
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„Udělám ti to znovu“. „Ne, to už nedám“, protestovala. „Ale ano, to zvládneš, kotě.
Chci, aby ses takto udělala ještě jednou. Musíš se uvolnit“. Přestala se tomu bránit.
Přisál se ústy na její prsa, laskal je a hnětl bradavky. Doslova si to užíval. Potom se
přesunul mezi její nohy. Tentokrát ji lízal pomalu. Po jejím předcházejícím orgasmu
byla hodně citlivá. Lehce kmital po klitorisu, pak se přesunul níže, aby pronikl dále.
Více ji rozevřel nohy, aby se dostal hlouběji. Jazykem se tlačil dovnitř a zase klouzal
ven. Opět do ní zasunul prsty a natočil si ji tak, že se prohnula v bocích. Zasténala,
když se jazykem dostal tak hluboko, že nevěděla, kde vnímá jeho prsty a sval jazyka.
Její vrchol byl opět hodně blízko. Všechno vycházelo z hloubky. Klitoris jí jemně
pulzoval. Sténala a měla pocit, že se rozpustí. Boky vyrážela proti jeho puse a
prstům. Explodovala, málem omdlela.
„Ježíši, Lucie“, sotva popadal dech. „To bylo nádherné“. Nezmohla se vůbec na nic,
jenom zasténala.
„Musím ti ho tam strčit, teď hned. Udělám ti to tvrdě. Nebude ti to vadit?“ Pouze
zakývala hlavou. „Musím to slyšet“. „Ano, chci, abys mi to udělal tvrdě“.
Jemně ji kousal. Působil jí bolest, která se přelévala v ostřejší rozkoš. Líbal ji a ona
ucítila svou vůni. Byl velmi rozporuplný a jí se to líbilo. Uměl se jí dotýkat úplně všude
najednou.
„Moc se mi to líbí. Nevadí ti to, nešokuje tě to? Odpověz mi, Lucie. Mám pocit, že
ano“.
„Bože Richarde, ano líbí se mi to. Chci to přesně tak“. Zasténal. „Jsi dokonalá.
Potřebuji si tě vzít drsněji. Budu ti ho vrážet hodně hluboko, malinko tě kousat a
štípat do bradavek“.
Potom už se jejich těla zmítala v divokém rytmu a oba vyvrcholili. Zůstal na ni ležet a
těžce oddechoval. Lucii zahltil zvláštní nádherný pocit. Cítila naprosté uvolnění a
naplnění. Převalil se vedle, objal ji svými pažemi a usnuli oba v těsném objetí.
22.
Ráno se probudil jako první a jako prvnímu se zrodila myšlenka na kávu. Po tak
vynikajícím sexu a krátkém spánku vydržet bez kávy, to bylo nemyslitelné. Sex byl
uspokojivý, jídlo dodávalo energii, ale bez kávy by nešlo nic, zvláště tak brzy ráno.
Osprchoval se a navlékl si džíny. Dále nedokázal nic bez nutné kofeinové transfúze.
Napadla ho hříšná myšlenka a rozhodl se ji realizovat.
„Kafe“, zašeptal Lucii přímo do ucha, když se více zachumlala. „Přál bych si, aby si
mi udělala kávu“.
„Hmm“, zavrtěla se líně. „Je moc brzo“.
„Na kávu není nikdy brzy ani pozdě. Tak uděláš mi tu kávu?“, zaprosil.
To už otevřela oči. Bylo šero a snažila se zabrat do vzpomínek na úchvatnou noc.
„Richarde, přestaň tady strašit a pojď do postele“.
„Sex s tebou nebo káva, je to jedna z nejtěžších voleb. Kdo mohl mít obojí, musel být
král“.
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Nadzvedl jí za zadeček a odnesl do kuchyně, kde ji posadil teplým pozadím na
pracovní desku.
„Co to děláš, vždyť jsem úplně nahá. To studí, ty mizero“, vypískla.
„Ano, kde je, nevidím ho“ a rozhlédl se kolem sebe.
„Uděláš mi to kafe Lucie a já potom udělám vše pro tebe, co si budeš přát“.
Odfrkla si. „Takové sliby mám nejradši. Ty chceš, abych ti teď uvařila kávu?“,
nevěřícně vykulila oči.
„Přesně tak“ a otřel se o ni boky a oždiboval její ústa.
„Tak uhni, ať si můžu něco vzít na sebe“. „Proč?“ „Protože je mi zima“. „Aha, to zní
rozumně, něco ti přinesu“.
Mohutně zívla, nastavila kávovar a čekala. Chladem se roztřásla, naštěstí už byl
zpátky a zabalil ji do své košile. Podala mu hrnek s voňavou kávou. Podíval se na ni
s prosbou v očích.
„Snídani ti neuvařím, na to zapomeň“ a naježila se.
„Proč si na mě tak zlá po ránu, kotě. Málo jsem tě v noci uspokojil?“, zeptal se.
Jednou rukou ji pohladil v klíně, do druhé si vzal hrnek s kávou a napil se. Ztuhla a
nevěřícně zakroutila hlavou. Nemohla uvěřit tomu, co tady vlastně dělá.
„Káva se ti povedla, postavila mě dokonale na nohy“. Začal ji líbat na krku, což ji
příjemně rozehřívalo. Jeho gesto bylo prosté, intenzivní a skoro lepší než sám
sexuální akt, velice intimní. Zachvěla se, zavřela oči a tiše zamumlala.
„Umíš být velmi přítulný“.
„Já vím, kotě. Tak se chovám ke každému, kdo mi ráno uvaří dobrou kávu. A
kdybych dostal i snídani, tak budu tvým otrokem a padnu ti k nohám“.
Vzala jeho ruce, kterými jo objímal v pase.
„Zrovna teď nehledám žádného otroka. Mám pocit, že mě právě zotročuješ ty.
Násilím mě vytáhneš z postele, donutíš mě vařit kávu, co budeš chtít dále, abych
udělala?“
„Ještě tu snídani a pro začátek budu spokojený“. Opět ji objal a přitulil se. Mrštně se
otočila, aby se dostala z jeho objetí. Popošla k lednici a otevřela ji. Tajně doufala, že
se tam budou maximálně honit dvě vejce, ale zmýlila se. Lednice byla plná dobrot.
Překvapením se otočila.
„Ty jsi nakupoval?“ „Když vidím, jak tě to překvapilo, skoro bych řekl ano. Ale nebyla
by to pravda. Poprosil jsem paní, aby se postarala o nákup“.
„Vidím, že chlap se svými prostředky si to umí dokonale zařídit“, hodnotila. Přišla až
k němu a rezignovaně povzdechla. „Sednout“, poručila. „Já vám tu snídani přece
jenom udělám, pane“. Se zalíbením ji pozoroval, jak se uměla otáčet při práci. Za
chvíli před něho postavila vaječnou omeletu, tousty, máslo a džem.
„Prosím, pane, doufám, že vám bude chutnat“, mile se usmála. Příjemná vůně kávy ji
zlákala a rovněž si naplnila hrnek. Vesele na ni zamrkal a pustil se do jídla. Sledovala
ho s obdivem, jak mu chutná a taky si vzala jeden toust, namazala máslem a
džemem. Když dojedl, pohodlně se opřel a spokojeně mlaskl.
„Musím ti vyseknout poklonu, jsem nadmíru spokojen, až na jednu věc. Proč se
pořádně nenajíš, zase uždibuješ svoje mikro sousta“.
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Pouze zakroutila hlavou, vstala a poklidila ze stolu. Otočila se k němu a s mírnou
úklonou se zeptala. „Doufám, že jsem vás uspokojila, pane. Když dovolíte, šla bych
si ještě lehnout“.
Postřehla, jak se mu zúžily oči, rozesmála se a utekla. Prudce vstal a vyrazil za ní.
Zahrabala se do peřin s úmyslem znovu usnout. Lehl si vedle ní a stáhl z ní peřinu.
„Myslel jsem, že jsem tě dokonale probral, to chceš prospat celý den?“
„Jejda, to by se mi líbilo“, zavrněla. „Jsem totiž unavená. Musela jsem těžce
pracovat, abych uspokojila tvoje chuťové buňky. A ty jsou, jak oba víme, hodně
náročné“, zahihňala se a znovu se snažila zahrabat pod peřinu.
Rázně nadzvedl přikrývku a přitiskl se k ní. „Myslím, že bych tě měl odměnit za to
krásné ráno, které jsi mi připravila“ a začal ji okusovat ucho.
„To je od tebe milé. Můžu projevit přání?“, zeptala se.
„Cokoli si budeš přát, kotě, předem je ti splněno“, zašeptal. „Tak mě nechej spát,
aspoň na chvíli“, zaprosila.
„Dostala jsi mně, dobře. Dopřeju ti pár minut spánku“. Posunul se jí ke klínu a začal ji
laskat. Zavrtěla se a povzdechla.
„Proč nespíš, máš na to pár minut, zavři oči a spi“, nakazoval.
„Copak můžu spát, když mi děláš takové věci?“ Věděla, že je po spánku a mírně se
nadzvedla. Otřel se svým tělem a posunul se nad ni. Chytil její hlavu do rukou a
zadíval se na ni. Opětovala jeho pohled a vzdychla.
„Máš nade mnou obrovskou moc, jak ti můžu odolat“.
„Myslím, že je to oboustranné, kotě. Nemůžu tě nechat jen tak ležet, protože po tobě
šíleně toužím. Potřebuji tě, tak mě nechej, ať tě můžu pomilovat“, zaprosil.
Začala se poddávat dotekům jeho rukou a úst. Ohnul se a olízl jí bradavku, byla
naběhlá, jemná a sladká. Prudce zareagovala na dotek jeho úst. Byla to chuť, kterou
tak dobře znal, tak chutná jenom ona. Prohnula se.
„Umm“, zamumlal a zvedl hlavu jenom proto, aby se soustředil i na druhou bradavku.
Popadl ji za boky a přitiskl více k posteli. Rozevřel jí nohy, aby se mohl vklínit mezi
ně. Začal ji líbat a rukama postupně projížděl po jejím těle. Vzpínala se proti němu a
otřela se proti jeho rostoucí touze. Podíval se na ni a prohnul se taky.
„Ano kotě, tak je to dobře“. Začala sténat, když se opakovaně o ni otíral. Opět ji začal
líbat, úplně se ztrácela v jeho polibcích a užívala si to. Prsty se probírala v jeho
vlasech a tiskla se k jeho rtům. Její jazyk byl stejně nenasytný jako ten jeho. Uchopila
do ruky jeho penis a začala ho hladit. Těžce oddechoval a viděla, jak přivírá oči. To
se jí moc líbilo, když mu působila rozkoš.
„Lucie, to stačí, nesmíš tak spěchat“. Klekl si mezi její nohy a pomalu do ní vstupoval.
Zapřel se rukama kolem její hlavy a pomalu slastně se v ní pohyboval. Zavzdychala a
chtěla to rychleji.
„Ne, chci tě milovat pomalu a dlouho“. Líbal ji něžné a mírně okusoval její spodní ret.
Pomalu se proti sobě pohybovali a užívali si ten krásný pocit. Cítil, jak ho hezky svírá
v sobě. Znovu se snažila, aby zrychlil tempo.
„Buď hodná holka a nevrť se. Ještě ne, uvolni se a poddej se mi“. Poslechla ho,
uvolnila se a vychutnávala si tu nádhernou slast.
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Věděla, že on udává průběh jejich potřeb. Vzepjala se více, aby ho více mohla pohltit
v sobě. Byl hluboko v ní a začala pociťovat, jak se jí stahují poševní svaly.
„Richarde, prosím, já už to nevydržím“. Dráždil jí klitoris a zrychloval tempo.
„Bože Lucie, já se tě nemůžu nasytit. Otevři oči, chci tě vidět“, přikázal. „No tak kotě,
udělej se pro mě“. Zmítala se v rozkoši a roztřásla se. Vzápětí vyvrcholila, a měla
pocit, že se roztříštila na kusy.
„Ano kotě, to je ono“, zvolal. Silně přirážel a udělal se. Nehybně zůstal ležet na ní a
užíval si ten krásný pocit uvnitř.
„Lucie, víš vůbec, co se mnou děláš“, upřeně jí pohlížel do očí.
„Já jenom vím, co děláš ty se mnou“, zavzdychala. Snažila se trochu nadzvednout.
„Co se děje?“, zpozorněl. „Vůbec nic, jenom nemůžu dýchat“.
S úlevou se překulil na bok vedle. „Promiň, asi jsem těžký“, probíral se jejími vlasy.
„Už je dobře, kotě?“, ptal se mírně. Trhaně se nadechla a uvolnila.
„Připadám si, jako bych byla hadrová loutka“, zvedla ruce a mohutně zívla. „Asi budu
chvíli ještě spát“, zdůraznila pevně s rozhodnutím. „Je to moje dosavadní potřeba“.
„No, když potřeba, musím ji respektovat“ se smíchem dodal. „Jo, tak nějak to bude“.
Zahrabala se do peřin a zavřela oči. „Dobře kotě a hezké sny“, popřál ji.
Dlouho ji pozoroval, jako častokrát, jak se pomalu propadala do spánku. Připadala
mu tak krásná a bezbranná. Ovládal ho pocit ji ochránit a ujistit se, že je šťastná.
Pohladil ji a zvedl se z postele. Oblékl si džíny, přešel k oknu, zatáhl žaluzie, aby
měla šero a mohla v klidu spát.
Uvařil si ještě jednu kávu a s hrnkem v ruce odešel do své pracovny. Posadil se za
stolem a popíjel. Zadíval se na podobenku, byť jenom kresbu v rámečku, který měl
místo na jeho stole. Líbilo se mu, když ji měl na obrázku, dobře se mu pracovalo. A
ještě se lépe cítil, když živá spala v jeho posteli. Byl to úžasný pocit a on udělá
všechno proto, aby tomu bylo i nadále. Zabral se do pročítání předpřipravených
smluv a úplně zapomněl na čas. Zjistil, že je skoro jedenáct hodin, zvedl se a šel ji
zkontrolovat.
Stále spala. Sedl si na okraj postele a odhrnul jí spadlý pramen vlasů z obličeje.
Zavrtěla se a obrátila se na břicho. Přitom zašátrala rukou vedle sebe. Zdálo se mu,
že se probouzí a více plácala rukama po jeho polštáři, což ho rozesmálo.
„Koho hledáš, kotě, prozraď mi to“. Prudce se převrátila a zmateně se rozhlížela
kolem sebe. Chvíli trvalo, než se zcela probrala. „Hledala jsem tebe“, zašeptala.
„Jak dlouho jsem spala? Proč nejsi vedle mě a jsi oblečený?“
„Protože za chvíli bude poledne a já neumím se tak dlouho válet v posteli. Ale vidím,
že ty s tím nemáš vůbec žádný problém“, snažil se v sobě udusit smích.
„Taky proč bych měla, když mě v jednom kuse vysává zatraceně zvrácený chlap“ a
prstem ho dloubla do hrudi.
„Dovídám se o sobě pěkné věci, jen povídej, to mě zajímá“.
Opřela se o polštář a s úsměvem pokračovala. „Musím se soustředit a zapátrat ve
svém pomyslném seznamu“.
„Cože, ty máš nějaký seznam, to jsou věci. Tak spusť a přeháněj, rád si to
poslechnu“ a přesunul se na její polštář“.
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„Dobře, poslouchej, začínám“, malinko nejistě se podívala. Povzbudivě se na ni
zazubil, čímž jí dodal odvahu.
„Když se dostaneš do ráže, nikdo není v bezpečí. Jsi jako přílivová vlna. Buď se
svezu s ní, nebo se utopím. Ale potom většinou dosáhneš toho, po čem jdeš. Jsi
umanutý a zřídka ustoupíš. Nikdo se ti neodváží odporovat“.
„Moment“, přerušil ji. „Mám jednu otázku. Jak to, že zrovna ty mi odporuješ?“
„Správný postřeh, asi proto, že můžu, že mě máš rád. Kdo by to byl řekl, že?“,
vyslala k němu zamilovaný pohled.
Přimhouřil oči a zamyslel se. „Asi to tak nějak bude. A co dalšího mi prozradíš“,
vybízel ji.
„Někdy dokážeš být neurvalý, ale taky ten, co umí milovat. Proto ti to nehorázné ráno
odpouštím. To je vše, prozatím jsem skončila“.
Škoda, dobře jsem se bavil“, pozvedl jí bradu a s upřeným zrakem se zeptal. „Když
jsem tě tak násilně vytáhl z postele, vůbec si se nebránila, což mě překvapilo“.
„To je právě to. Byla jsem rozespalá a než jsem se stačila vzpamatovat, byla jsem
v kuchyni. Když se leknu, tak udělám, co se po mně chce“.
„Aha, tak to je dobré vědět“, zazubil se. „Vzpomínáš, že jsem jednou vyslovil přání.
Stačilo by jednou, aby si mi udělala snídani. Sice to nebylo úplně dobrovolně, musel
jsem tě trochu přinutit, ale dosáhl jsem toho“. Nevěřícně zakroutila hlavou.
„Vždyť to říkám, vždy dosáhneš toho, co si umaneš“.
„Tak zlé to zase nebylo. Slibuju, že už to nebudu zkoušet“, snažil se ji uchlácholit.
Spokojeně se k němu přitulila.
„Víš, já ti uvařím kdykoli ve dne nebo večer, ale po ránu by mě to zničilo. To bys
nechtěl, že ne, Richarde“.
„Samozřejmě, nejsem takový hrubián“, zamumlal jí do vlasů. „Teď hezky vstaneš a
půjdeš do sprchy a přitom se zamysli, co bys chtěla dělat“. Rázně ji postavil na nohy.
„Doprovodíš mně?“, spiklenecky na něj zamrkala.
„Přesně to teď dělám“ a popostrčil ji vpřed. Pospěš si a já zatím něco připravím
k jídlu“ a nechal ji udivenou stát u dveří koupelny.
„Zdá se, že tě nepřemluvím k jiné činnosti“, a naštvaně se zavřela v koupelně. Ještě
zaslechla jeho smích a ujištění, že to uhodla naprosto přesně,
Zanedlouho svěží a oblečená se objevila v kuchyni. Na stole byla připravená
míchaná vajíčka, párky, voňavá káva a džbánek s džusem.
„No páni, vypadá to dokonale, docela mi vyhládlo“, rozzářeně se posadila ke stolu.
„To jsem rád, dobrou chuť, Lucie“ a přisedl si. Všiml si, že opravdu byla hladová,
dokonce si nabírala větší sousta.
„Líbí se mi, když vidím, jak ti chutná a nevrtáš se v jídle“, utrousil. Aniž by vzhlédla od
talíře, podotkla. „Po tak náročné noci a ránu jsem byla pořádně zesláblá“ a ládovala
se dále. Udiveně pozvedl obočí a poznamenal s úsměvem. „To si zopakujeme
častěji, když vidím, jak ti chutná“ a pustil se taky do jídla. Když dojedla, sklidila ze
stolu. Pak se mu posadila na klín, objala kolem krku a dala mu mlaskavou pusu.
„Bylo to moc dobré“. Nechápavě se podíval a rychleji dodala. „Myslím to jídlo,
Richarde“. „Ach tak“, předstíral zklamání.
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„No aspoň něco. Člověk se musí spokojit i s málem“, zamručel. „I málo znamená
hodně“ a rozesmála se. Zvedla se a dolila si zbytek kávy. S hrnkem v ruce vyšla na
terasu a zadívala se na temnou oblohu. Přistoupil k ní zezadu a objal ji.
„Chtěl jsem tě vzít někam do přírody, ale počasí nám nepřeje. Snad se na večer
trochu umoudří, půjdeme se projít a zajdeme si někam na dobrou večeři, co říkáš?“.
Natočila hlavu tak, aby na něho viděla. „Mám jiný nápad. Co kdybych nám něco
dobrého uvařila k večeři. Nějak se mi nechce někam chodit“.
„To nezní vůbec špatně, ale takové zásoby doma nemám. Jedině, že bychom něco
nakoupili“. „Tak to udělejme“, rozhodla.
V autě Lucie naladila rádio, zrovna zpívala Enya, a potichu si pobrukovala s ní.
Zaposlouchal se a pohlédl na ni. „Tobě se líbí?“
„Ano, mám ji moc ráda, její písně jsou velmi působivé“, zasnila se. „Nějak se k tobě
hodí“, poznamenal. „Někdy mi musíš říct, jakou muziku máš ráda.
23.
Procházeli obchodním komplexem na Novém Smíchově. Richard se tvářil trochu
vyděšeně. Probrala ho její otázka. „Poslyš, kdy jsi naposledy nakupoval
v supermarketu?“ „Co?“, nejistě se pousmál. „Už si ani nevzpomínám“, přiznával.
„To jsem si přesně myslela. Tak pojď, ať to máme za sebou“ a táhla ho se smíchem.
„Musím se přiznat, taky to není pro mě ten správný šálek čaje, ale jíst musíme, ne“.
Naložili vozík potravinami a zamířili k pokladně. Richard se stále rozhlížel kolem
sebe, jako by něco hledal.
„Hej, myslím, že máme všechno, dokonce i pár lahví dobrého vína. Chybí snad ještě
něco?“, zeptala se. „Snad tě to nakupování nezačalo bavit“, smála se. Zastavil ji.
„Nikde tady nejsou regály s destiláty, chtěl jsem koupit nějaký koňak, ale nikde ho
nevidím“. Pobaveně mu odpověděla. „Ani neuvidíš. Kvalitní alkohol se prodává
mimo. Je vidět, že to neznáš. V supermarketech se hodně krade, proto je umístěn
jinde“, vysvětlovala.
„No tak v tom případě můžeme k pokladně a táhl vozík před sebou. Slečna, co
markovala, byla poněkud roztržitá, jak zírala na Richarda. Lucie se obávala, aby
samou nesoustředěností jim nemarkovala něco dvakrát. V duchu si říkala, koukej se
soustředit a nezírej na něho, ten totiž patří mně. Slečna pod její bedlivou kontrolou
úspěšně domarkovala a se zalíbením zazpívala konečnou cenu. Automaticky vytáhl
kreditku, zadal pin a čekal, aniž by jí věnoval jediný pohled.
„Chtěla jsem ten nákup zaplatit“, protestovala Lucie.
„V žádném případě, to je moje starost“, zdůraznil. „Tak dobře, koupím aspoň ten
koňak“ a táhla ho k postrannímu pultu. „Jaký máš na mysli, znám pouze jeden a to
Hennessi“. „Přesně jsi to trefila, zrovna ten jsem myslel“.
Prodavačka opět zírala na Richarda a snažila se naladit ten nejkrásnější úsměv.
Lucie ji vytrhla ze snění, když se zeptala. „Máte prosím Hennessi koňak?“
Dívka za pultem nerada odvrátila zrak směrem k ní a suše prohodila. „Já nevím, já
ho nepiju“ a zase se otočila k Richardovi. Chápu, nejsem pro ni tak zajímavá, jako
ten co stojí po mém boku, pomyslela si pro sebe.
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„Milá slečno nebo paní, nevím, kdo jste. To vám ráda věřím. Ale já jsem se vás
neptala, zda ho pijete, ale jestli ho máte v prodeji“. Už jí docházela trpělivost. „Halo,
odpovíte mi konečně?“ Nic, žádná odezva. Lucii nezbylo nic jiného, než se pořádně
podívat za ní a konečně spatřila, co chtěla.
„Už ho vidím, vzala bych si jeden, prosím a ukázala na láhev. Prodavačka se
neochotně obrátila a chvíli ji trvalo, než ho objevila a prudce postavila láhev na pult.
Lucie spokojeně přikývla a neodpustila si poznámku.
„Něco vám poradím. Až budete mít chvilku, trochu se tady porozhlédněte. Budete se
cítit mnohem lépe, když se seznámíte se sortimentem, který byste měla nabízet. A to
už vůbec nemluvím o spokojeném zákazníkovi“. Prodavačka na ni zírala málem
s pusou otevřenou. Richard poodstoupil stranou, aby nevyprskl smíchem. Lucie už
sahala pro peněženku, když ji zasáhla strohá slova.
„Moment, chci vidět vaši občanku, nejsem si jistá, zda vám můžu alkohol prodat“.
„Co prosím?“ Nemohla uvěřit, co právě uslyšela. „Nevím, co po mně chcete, můžete
mi to nějak přiblížit?“
„Moc dobře víte“, tvářila se prodavačka jako vítěz.
„Kdybych vám rozuměla, nebudu se ptát“. Lucie začala zvyšovat hlas. Ta se
samolibě usmívala a měla radost, že ji dostala.
„Milá paní prodávající, i když nevím, zda se to oslovení hodí právě k vám, říkáte
občanku, nevím, co to je. Občanka jsem já nebo vy, takže byste to měla upřesnit.
Určitě jste měla na mysli občanský průkaz. Musíte se naučit nazývat věci pravými
jmény“.
Ochotně zalovila ve své kabelce a vytáhla svůj průkaz totožnosti. Prodavačka
natáhla ruku, ale Lucie ji ihned zarazila. „Nikdy ho nedávám z ruky nepovolaným
osobám“. Nastavila kartičku tak, aby se mohla podívat.
„Prosím, tady je má fotografie a datum narození, spokojená?“
Nasupená prodavačka k ní postrčila láhev a zasyčela. „Vezměte si zboží a
nezdržujte, nejste tady sama“.
„Nevím, kdo koho zdržoval, ale jaksi nemám to srdce odejít, aniž bych zaplatila“.
Prodavačka šokovaně zírala a stačila pronést. „Ježíši, málem bych zapomněla“.
„Bingo, samou starostí o to, zda jsem plnoletá, jste se málem připravila o peníze.
Večer by vám určitě nebylo do smíchu“.
Lucie urychleně zaplatila a otočila se na mladíka za sebou. Omluvila se mu za
zdržení.
„To nic, slečno, dlouho jsem se tak nepobavil“ a zářivě se na ni usmíval.
Richard se otřásal smíchem a nebyl k zastavení. „To tedy byl zážitek, tak trochu si
tady způsobila rozruch. S tebou není radno se dostat do křížku. Naháníš hrůzu všem
ubohým prodavačkám“.
„Jsem ráda, že jsem ti zpestřila dnešní odpoledne v supermarketu. A nebyla to žádná
ubohá prodavačka, ale neschopná husa. Vlastně všechno si tak trochu způsobil sám.
Kdyby tak tupě na tebe nezírala, možná by si i vzpomněla, co prodává. Přímo mi
nahrála na smeč a já jsem ráda rozehrála tuto hru“.
Vzal ji kolem ramen a se smíchem ji vybídl. „Pojď, ty moje pokušitelko, pojedeme
domů. Co tě znám těch pár dní, nepobavil jsem se za celý život“.
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„To chceš říct, co mně znáš, tak se můžeš potrhat smíchy?“ Čekala bych od tebe
něco duchaplnějšího“ a následovala ho do garáže. Naložil tašky do auta, vzal její tvář
do rukou a vážně se na ni zadíval.
„Lucie, moc dobře víš, co pro mě znamenáš“, připomenul ji s důrazem.
„Opravdu? Taky jsem ráda, že mě máš“, špitla. V očích mu zasvítilo a snažil si
zachovat vážnou tvář. „Co je to za slovní obrat, to jsem ještě neslyšel“.
„No tak vidíš, dostalo se ti to opět poprvé“, odpověděla spokojeně.
24.
Lucie si pustila rádio a začala připravovat večeři. Richard se zavřel v pracovně.
Prozpěvovala si a při práci se pohybovala v rytmu hudby. Byla tak zabraná, že vůbec
nepostřehla, že stojí ve dveřích a s velkým zalíbením ji sledoval, jak ladně
pohybovala svými boky. Když se otočila, spatřila ho, lekla se a málem se spálila o
pánvičku. „Uf, vylekal si mně, stojíš tady jako duch. Jak dlouho tady šmíruješ?“
„Lucie, to bylo ošklivé slovo. Jenom jsem se díval“, přistoupil blíže a objal ji rukama
kolem pasu. „Potřebuješ s něčím pomoci?“, nabízel se.
Zamyslela se a přikývla na souhlas. „Můžeš nakrájet tuhle zeleninu na salát. To snad
zvládneš“ a přisunula před něj košík s umytou zeleninou.
„Pokusím se“ a vzal do ruky nůž. Nenápadně ho pozorovala, snažil se, ale šlo mu to
pomalu. „S takovým tempem se toho salátu nedočkáme“, pošklebovala se mu.
„Musíš sebou trochu hodit“, kárala ho.
„Jsem začátečník, tak měj se mnou trpělivost“, bránil se. „Au, sakra“ a pustil nůž.
„Vidíš, teď jsem se řízl“, stěžoval si.
„Ukaž, podívám se. Nic to není“ a olízla jeho poraněný prst. Její gesto ho úplně
vyvedlo z míry a očima ji propaloval pohledem. Vzrušovalo ho, jakým způsobem sála
jeho prst. Jeho mysl se ubírala úplně jiným směrem, než na přípravu salátu. Ztěžka
polykal a zadrhl se mu dech. Nevinně se mu podívala do žhnoucích očí a řekla.
„Musela jsem, jinak bychom měli salát s příchutí tvé krve. Ani jsem si nestačila
povšimnout, zda nebyla modrá, sire“ a provokativně zakoulela očima. Stál nehnutě,
úplně mu vzala dech, nebyl schopen slova, jak mu vyschlo v krku. Trvalo několik
sekund, než se vzpamatoval. Popadl ji za obě paže a přitlačil si ji ke svému tělu.
Zahlédla v jeho očích touhu, šok a úžas. To všechno se promítlo v nanosekundě.
„Lucie, neprovokuj mě, nebo tě tady povalím na tom stole a budeme bez večeře“,
varoval ji.
„Uvěřila bych všemu, ale že se vzdáš jídla, tak to nehrozí“, prohodila se smíchem.
„Co tě vede k takovému úsudku, je vidět, že mě málo znáš“, propaloval ji pohledem.
Zvážněla a úplně mu roztávala v rukách. Tvrdě ji políbil. Poddala se jeho polibku,
zajela mu rukama do vlasů a v břiše ucítila známé chvění. Líbal ji dlouho a naléhavě,
ale nakonec ji pustil.
„Nesmíš mě tak provokovat, nebo se neznám“. Naklonil hlavu na stranu a zeptal se
naprosto vážně. „Tak kdy už budeme jíst?“ Hodně musel skrývat svoje pobavení,
když viděl její vyjevený výraz v očích, jak byla zase ona více překvapená.
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Nebyla schopná pohybu, natož slova. Potom vzdorovitě pohodila hlavou, otočila se a
pokračovala v práci.
„Zatracený chlap, dostane mě, kdy se mu zachce“, drmolila si pro sebe. Měla takový
vztek, že by nejraději všeho nechala a uklidila se někam do kouta. Ale to právě
nemohla. Musí mu ukázat, že je natolik silná, a on ji jen tak lehce nerozhodí.
Zaregistrovala, že čím má větší zlost, práce jí jde lépe od ruky. Letem zahlédla, že
sedí a upřeně studuje každý její pohyb. S přehledem a grácií prostřela stůl a
naservírovala jídlo na talíře, aniž by zavadila jediným pohledem o pána tvorstva.
Když jako poslední postavila mísu s dokončeným salátem, popadl ji a posadil si ji na
klín.
„Zlobíš se na mě, kotě? Vidím, že jsi pěkně vytočená, to jsem nechtěl. Prostě jsem
se bránil“, hájil se. Něžně ji políbil. „To jídlo vypadá úchvatně“, vyslovil s uznáním.
Postavil se a galantně ji usadil na židli a přál dobrou chuť. Opět ji odzbrojil,
nedokázala se na něho dlouho zlobit.
„Teda Lucie, musím říct, že vaříš opravdu skvěle“, poznamenal s uznáním.
Když dojedli, okamžitě vstal a poklidil ze stolu. Přistoupil k ní, sklonil se a při polibku
jí poděkoval za výbornou večeři.
„Dáš si se mnou víno?“ „Ano ráda“. Nalil oběma a pozvedl skleničku. „Připíjím na
svou úžasnou slečnu“. Lucie si vychutnávala víno a on mezitím všechno uklidil.
Odvedl ji vedle do pokoje, kde ji usadil do křesla. Poklekl si a zeptal se. Řekni, co
mám udělat, aby ses cítila dobře?“ Vzala jeho tvář oběma rukama a řekla se
smíchem. „Já jsem spokojená, nic mi nechybí. Ale něco mě napadlo, nechceš si
něco zahrát?“, zeptala se.
„Zahrát?“, chvíli nechápal. Potom se mu oči rozzářily náhlým zájmem. „Ty si chceš
hrát?“
Ignorovala jeho napětí, které jí sevřelo hruď. Moc dobře věděla, co se mu začalo
rodit v jeho hlavě. „Myslím nějakou hru, jako třeba dámu nebo žolíky“. Udiveně se na
ni podíval. „Ty hraješ šachy?“, zeptal se.
„Už jsem je hrála“, řekla. Byla to pravda, ale bylo to hodně dávno, ještě na střední
škole.
„No, výborně, tak já přinesu figurky“. Vyrazil ke skříňce a vytáhl naleštěnou krabici.
Lucie byla potěšená, jak ho uměla rozptýlit i jinak. Natáhla si nohy na protější křeslo.
Sáhla do krabice pro jednu figurku.
„Mám černé“ a se zalíbením si prohlížela královnu, kterou držela v ruce.
„Dobře, vezmu si bílé“. Začal rozestavovat figurky na šachovnici. Lucie ho pečlivě
napodobovala a pak se zastavila. Prohlížela si jemně vyřezávanou věž a maličké
rubíny, které měl střelec místo očí.
„Krásné figurky, doslova umělecké dílo“, řekla s neskrývaným obdivem.
„Ukaž, pomůžu ti“ a začal rozestavovat její figurky. Zamyslela se a nepřítomně ho
pozorovala. Všiml si jejího pohledu a mírně ji zatahal za ruku. „Na co myslíš?“
Vzhlédla k němu a řekla. „Než začneme hrát, musíme uzavřít sázku“.
„Aha, co to bude?“ se zájmem očekával. „Právě přemýšlím“, ozvala se.
„Já ti pomůžu. Pokud vyhraju já, splníš mi to nejtajnější erotické přání“.
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S úžasem vytřeštila oči. „Tvoje fantazie nezná meze. Ale budiž, jsem pro. Stejně
vyhraju já“, uculovala se. „Nebuď si tak jistá. Ale musím připustit, že by to tak mohlo
být a vyhraješ, co navrhuješ, abych udělal?“
„To si musím ještě promyslet, zatím ještě nevím“. „Pokud vím, sázka by se měla
uzavřít předem“, prohlásil přísně. „Vzhledem k tomu, že mám pro tebe slabost,
počkám. Jsem hodně zvědav, co vymyslíš“, uchechtl se a opět se soustředil na
šachovnici. Pak vzhlédl a zeptal se. „Jak dobře hraješ?“
„To jako já? Celkem slušně, ale musím tě varovat, už pěkně dlouho jsem nehrála“.
„Aha, rozumím. Možná bych ti mohl dát nějakou výhodu“.
Jak dobrý jsi ty?“, zeptala se podezíravě.
„Hraju taky slušně, chodíval jsem do šachového klubu a vedl si celkem dobře“.
„Aha“, prohodila zaraženě. Teď jí to připadalo, že hra skončí dříve, než vůbec začne.
I kdyby jí dal výhodu, asi tak půl tuctu figurek. Leda, že by“. Tvář se jí rozjasnila, jak
se jí v hlavě zrodila nová myšlenka.
„Nejspíš nebudu na tvé úrovni“, zadrmolila pomalu.
„Hm, to je málokterý amatér“, odpověděl a jeho oči se soustřeďovaly na šachové
pole. „Skromnost nade vše, že?“, jízlivě řekla.
„Lucie, falešná skromnost není ctnost. Už začneme hrát. Sama poznáš, jak jsem
dobrý“, dodal.
A jak jsem špatná já, pomyslela si smutně. „Nezahrajeme si raději žolíky?“, nadnesla
s nadějí.
„Kdepak, nemám rád hry, u kterých výsledek závisí na náhodě. Ty ano?“
„To záleží na tom, jestli s tou hrou mám zkušenosti nebo ne?“, řekla kousavě. „Tak
dobře, zahraju si s tebou šachy, ale chci čtyři figurky“.
„Co, proč to rovnou nevzdám“. „A nevzdáš“, zeptala se zvědavě.
„Nikdy se nevzdávám, v ničem“.
„No jo, jak taky jinak. Tvrdohlavost je prokletí“, řekla poučně.
„To od tebe sedí, že to říkáš zrovna ty. Ale vytrvalost člověka ctí“, odvětil.
„V tom případě trvám na čtyřech figurkách“.
Dlouze se na ni zadíval. Pak se škodolibě usmál, aby ji mohl varovat. Nakonec řekl.
„Dobře, ale já je vyberu“.
„Ha, to si myslíš, že jsem tak hloupá? Nic neříkej, uděláme kompromis. Já vyberu
dvě a ty taky dvě“. Nakonec souhlasil.
„Dám ti dva pěšáky“, vzal dva ze svých pěšců a vrátil do krabice. Lucie si prohlížela
šachovnici a snažila se rozpomenout, k čemu je která figurka. Jediná věc, kterou
věděla jistě, byla, že královna je hodně důležitá.
„No a já si vezmu tvoji královnu a ještě něco, ale to určím později“, řekla nakonec.
Zamračil se na ni. „Co tím myslíš, něco určím až později?“, zeptal se nechápavě.
Lucie na něho upřela nevinný pohled. „Kterému z těch slov nerozumíš?“
„Nerozumím celému tvému myšlenkovému pochodu. Jak je dlouho, co jsi hrála
naposledy?“
„Několik pár let zpátky, je to hodně dávno“.
To už se náramně bavil a byl zvědavý, jak ta šaráda, kterou vymyslela, dopadne.
„Cože, pamatuješ si aspoň, jak se čím táhne?“
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Pozvedla obočí. „Mám úžasnou paměť, zvláště na urážky. Střihneme si, kdo začne?“
„Skoro bych řekl, že začínám já“. „Ale já jsem žena a měla bych mít přednost“,
namítla.
„Lucie, pokud sáhneš do té skvělé paměti, zjistíš, že vždy začíná bílá“.
„Ale nemáš bílé, máš černé“.
Richard na chvíli zavřel oči, pak je otevřel a řekl. „Dobře, k čertu s tradicemi,
vzdávám to“.
„Co, jako tu hru?“ „Nikoliv, ale úvodní tah“.
„No ne, jestli jsi tak nedůtklivý, divím se, že s tebou vůbec někdo hrál“.
„Lucie, tak už konečně táhni“, přikázal.
Byla spokojená s tím, že mu poskytla látku k přemýšlení a rozhodla se, že bude hru
protahovat. Uvidí, jak se s tím popere.
Když do patnácti minut udělala teprve druhý tah, najednou vstal. Vzhlédla od svého
studia šachovnice. „Kam jdeš?“.
„Jdu pro něco, co snad zachrání mou duševní rovnováhu“.
Chvíli se přehraboval v jedné zásuvce a vytáhl další krabičku. „Co to je?“, zeptala se.
„Hodiny, kotě“. Vyndal něco, co vypadalo jako budík. Postavil ho na stolek vedle
šachovnice a stiskl mosazný knoflík. Podíval se na ni. „Máš přesně tři minuty na
tenhle tah. Když to nestihneš, tak ho ztrácíš“.
„To jsou nápady“, vyprskla. „Když se budu honit, začnu dělat chyby“. „Tak se z nich
můžeš poučit“.
„Chceš říct, že kvůli tomu můžu prohrát“, zabručela a pohnula věží.
„Stejně prohraješ“, odpověděl jednoduše. O šest tahů později už i její nezkušené oči
viděly jasně, že měl pravdu. Konec se rychle blížil, neexistoval způsob, jak by mohla
ještě vyhrát. Richard byl nejen vynikající hráč, navíc absolutně nemilosrdný. Lucie
postoupila jedním ze svých pěšců o políčko vpřed v naději, že oddálí nevyhnutelné.
Mrkla okem po něm, aby zjistila, co si myslí o její strategii. Prohlížel si její zbylé
figurky upřeným pohledem, který jí připadal podivně roztomilý. Zatímco ho sledovala,
vztáhl ruku po svém střelci a vzal jí královnu. Věnoval jí blažený úsměv. Stiskl tlačítko
na hodinách a řekl. „Je čas na tvůj tah“.
To jistě ano, pomyslela si hořce. Vzala ze šachovnice jeho krále. S potěšením mu
vrátila jeho povýšený úsměv a oznámila s ledovým klidem. „Vyhrála jsem“.
„Cože, vyhrála jsi?“, opakoval nevěřícně. „Ty podvádíš, okamžitě mi vrať mého
krále“.
„Já vůbec nepodvádím. Dohoda zněla, že mám jednu tvoji figurku, kterou určím
později. Později je právě teď a tohle je ta figurka“, zamávala mu před očima králem.
„Ale nemůžeš přece vzít jen tak krále. Bez něho hra končí“.
„Velmi správně“, řekla uznale. „je vidět, že znáš pravidla“.
„A taky vím, kdy mám dost. Vrať mi mého krále“.
„Chceš se vykroutit z naší dohody?“, zasmála se. „Kategoricky se odmítám dívat na
to, jak nedodržíš své slovo“.
Richard se na ni dlouze zadíval a jak se žár v jeho očích prohluboval, ucítila nával
vzrušení.
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„Vzpomínáš si, jak jsi jednou řekla, že bych se měl chovat spontánně?“, zeptal se
pomalu. Mlhavě odpověděla a zbystřila pozornost. „Takže jsem se rozhodl, že
nastala ta pravá chvíle“.
„Určitě to není ta, která souvisí se srozumitelným vyjadřováním. Vůbec nevím, o čem
mluvíš“. „Skutečně?“ Odhodlaně bez varování skočil po svém králi. Uhnula dozadu
z toho, jak se lekla, ale to neměla dělat. Strhl ji na pohovku a ucítila tíhu jeho těla na
svém. Bylo to samo o sobě příliš. Jeho vůně a propalující oči, málem k zbláznění.
„Těžká věc tahle spontánnost“, hudroval, jakoby stál před přednáškovým sálem a
neležel tady na ní. „Copak?“ Nutila se k podobnému lhostejnému tónu. Lehce se
pootočila, aby se mohla vyprostit z jeho sevření, ale nepodařilo se jí to. Vzápětí jeho
nohy vklouzly mezi její.
„Víš, potíž je s těmi nečekanými následky, v tomhle případě velice příjemnými. Jste
velice přitažlivá, slečno Franková“.
„Hmm, děkuji“, zamumlala. „Hrozně toužím tě pořádně ošukat“, zašeptal.
„A proč to neuděláš?“ „Protože jsem mnohem silnější než ty a nechci zneužívat své
převahy nad tebou“.
„Neboj se, umím se docela dobře bránit“. Začal se otřásat smíchem. „Asi jako hraješ
šachy?“, což rozesmálo i ji. Najednou se napjal, zvážněl a díval se jí do očí.
„Co se stalo?“ „Nic“. Zabořil hlavu do jejich vlasů. „Voníš krásně. Skoro se mi chce
zapomenout, že jsi podváděla“.
„Nepodváděla jsem, porazila jsem tě čestně a po právu“. „Aha“, odkulil se od ní a
vstal. „Zneužila jsi moji důvěru“. „To není pravda, jenom jsem tě přelstila“, bránila se.
„A teď, když jsem vyhrála, můžu vznést svoje přání“. Nevěřícně na ni zíral. Postavil ji
na nohy a přitiskl na dveře
„Pozdě krásko, prošvihla si ten správný okamžik. Nevyjádřila ses předem.
„To myslíš vážně?“ „Naprosto“.
Zamyslela se a rezignovala. „Dobře, tak jsem ochotná splnit tvoje přání, i když jsi to
blíže nespecifikoval“.
Obočí mu pobaveně vylétlo nahoru. „To zní velmi lákavě, když si představím, jaké
přání bys mi mohla splnit“, spaloval ji pohledem. Úplně se roztřásla touhou. „Ale
bohužel, to nepůjde“, zatvářil se mrzutě. „Proč?“, zeptala se zklamaně.
„Protože podle tebe jsem prohrál, vzpomínáš?“
Odstoupil od ní a posadil se na pohovku. „Vidím, že tě k ničemu nepřemluvím“,
naštvaně a zároveň zklamaně dodala. Posadila se vedle a pustila televizi.
„Co to děláš?“, zeptal se pobaveně.
„Snažím se najít něco, co by mě zaujalo“.
„Přeju ti hodně štěstí při výběru“, zvedl se a odcházel z pokoje. Slyšela, jak se směje.
Chvíli seděla a trucovitě mačkala volby programu. Nenašla nic, na co by se mohla
dívat, vlastně ani nechtěla. Mrskla ovladačem na stolek. Zvedla nohy a koleny si
podepřela bradu. Chvíli takto seděla a usilovně přemýšlela, jak by se jejich večer
mohl dále vyvíjet. Očekávala totiž úplně něco jiného. Ještě před okamžikem měla
dobrý pocit, jak ho přelstila. Nakonec vyhrál on a dával jí to pěkně sežrat.
„No, tak to bychom měli“, zvedla se a zamířila za ním do kuchyně.
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Seděl rozvalený na židli, popíjel víno a listoval v nějakém časopise. Když ji slyšel
přicházet, zvedl oči od stránky a zadíval se na ni. „Copak, nic tě nezaujalo? Dáš si se
mnou skleničku?“ a opět se začetl. Se zaujetím pozorovala ten jeho neuvěřitelný klid,
skoro se nebála pomyslet nezájem. „Nevím, jestli s tebou, když vidím, jak si zabrán
do čtení“.
Odložil časopis stranou, vstal, vytáhl z lednice víno a naplnil skleničku, kterou jí
podal.
„Tady máš, napij se, možná tě to pozvedne z té chmurné nálady“. Snažil se, aby to
vyznělo starostlivě, ale ve skutečnosti se dusil smíchem. Vztáhla ruku ke skleničce a
vypila její obsah najednou. Postavila ji na stůl a chtěla ještě jednu. Opět jí nalil a tiše
řekl. „Vidím, že ti chutná. Jenom se mi nesmíš znovu opít. Chci tě mít v posteli při
smyslech“.
„Pozdě, Richarde, jdu do sprchy“ a odkráčela středem. „Přijdu za tebou“, stačil
zavolat. „Nemám zájem o společnost“ a bouchla dveřmi.
„Však já si s tebou už poradím, kotě. Rozjitřím tvoje zájmy, to se neboj“, řekl si již pro
sebe a usmíval se. Vstal a pomalu se blížil za ní. Rychle se svlékl a vstoupil do
sprchy. Stála se zavřenýma očima pod proudem vody. Obratně ji otočil k sobě a
dlouze políbil.
„Tak, co s tebou uděláme, kotě?“ „Vůbec nic“, odpověděla a mírně ho odstrčila.
„Nemůžu se koukat na to, jak jsi naštvaná. Tvoje spokojenost je mojí prioritou“.
Začal se o ni otírat svým tělem. „Nejraději bych si tě vzal rovnou tady, ale nemám po
ruce kondom“. Zachvěla se při pomyšlení, když by jí to udělal ve sprše.
„Ten nebudeš potřebovat, tak do toho“, povzbuzovala ho.
Zmateně se na ni podíval, když řekl. „Co to říkáš? Nechtěl bych tě zbouchnout, to
bych opravdu nerad“ ohradil se znechuceně.
Vzhlédla a zalekla se, jeho výrazu ve tváři. To, co řekl, ji značně znepokojilo, možná i
zabolelo. Nakonec se probrala ze svého zklamání, nechtěla to rozebírat, až později.
„Nechala jsem si napsat antikoncepci a byla jsem ujištěna, že po pěti dnech
pravidelného užívání by měly být spolehlivé. Takže se můžeš bez ochrany obejít“.
„Jsem více než potěšen“, zamumlal. „Rád si to užiju uvnitř tebe, nesnáším tu
odpornou gumu“.
Nadzvedl ji a přitiskl na stěnu. Voda stále tekla a mírně stoupala pára.
„Chytni se mě, kotě a dej mi nohy kolem boků“, vyzval ji a upřeně se na ni díval.
Udělala, oč ji žádal. Pomalu se otíral penisem o ni. Zavzdychala a nedočkavě ho
pobízela. „Co bys chtěla, kotě? Chceš mě uvnitř teď hned? Byla tak vzrušená, že
nebyla schopná promluvit, stačila jenom přikývnout. To mu ale nestačilo.
„No tak Lucie, řekni mi to“, naléhal na ni.
„Ano, prosím, chci tě mít uvnitř a udělej mi to“, zavzdychala.
„To už je lepší“, zabručel jí do ucha. „Musíš se naučit říkat, co chceš“.
Pomalu do ní vnikal a záměrně se pohyboval tempem, který ji vzrušoval. Prohnula se
v bocích, aby si ho podmanila.
„Hm, děláš to dobře, kotě“ a vnikl do ní hlouběji. Pevně ji přidržoval za boky a začal
se rychleji pohybovat.
„Bože, moc se mi to líbí uvnitř tebe“. Opět zpomalil a na pár sekund ustal úplně.
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„Nepřestávej, prosím“, zavrněla.
„Jenom si vychutnávám ten pocit, je to pro mě nové a poprvé“, zabručel.
„Richarde, chci to rychleji“, zaúpěla.
„Nespěchej tolik, ještě nechci, aby ses udělala. Uvolni se, hezky si to vychutnej a
počkej, až to přijde“. Šeptal jí tak trochu neslušná slova a podmaňoval si ji, jak
potřeboval.
„Jsi moc nedočkavá. Musíš se naučit ovládat své tělo. Víš sama, že tempo určuji
sám“.
Postupně se zklidnila a vše nechala na něm. Opravdu si to užívala a nechala se
unášet na vlnách rozkoše, přesně, jak to chtěl.
Bylo to tak intenzivní, ta sladká bolest, která jí pulzovala v klíně. Jenom vzdychala a
čekala, co s ní bude provádět. Pomalu a dráždivě se v ní pohyboval. Líbilo se mu,
jak se mu celá oddává. Moc dobře si uvědomoval, jak je při milování submisivní a to
mu dělalo více než dobře. Přesně tak to potřeboval. Uměl dobře odhadnout, jak se
chová její tělo, co mu naznačuje a jakým způsobem ji uspokojit. Lucie se roztřásla,
jak se nezadržitelně blížilo, že se již brzy udělá. Vycítil její přicházející orgasmus a
dopřál jí všechno, aby se udělala. Roztřásla se ještě více, když začal prudce
zrychlovat. Intenzivně cítil, jak se uvnitř stahuje.
Přirážel stále silněji a povzbuzoval ji.
„Ano, krásko, tak je to skvělé, udělej se“ a díval se do její tváře. Vnímal její rozevřené
oči i to, jak ho pevně svírala uvnitř sebe. Zvrátila hlavu dozadu a začala se zmítat
v orgasmu. Potom ji následoval a vykřikl její jméno.
Držel ji pevně. Silně se zmítala a stahovala jeho pulzující penis. Když se oba zklidnili,
začal ji líbat a oždibovat podél krku.
„Byla jsi úžasná. Jsi vším, co mě může nadmíru uspokojit. Vůbec se mi nechce
opustit tvoji skulinku“, zašeptal. Postavil ji na nohy, mírně se zapotácela, stále
vysílená doznívajícím orgasmem. Zabalil ji do osušky a zvedl do náruče.
„Pojď, odnesu tě do postele“. Přitiskla se k němu a zabořila hlavu do jamky jeho krku.
Položil ji na postel a lehl si k ní. Začal se s ní mazlit, stále byla ještě rozechvělá. Její
tělo se postupně zklidňovalo a pociťovala náhlou malátnost. Otevřela oči a viděla, jak
se usmívá.
„Ještě si mi neřekla, jestli jsem tě uspokojil“, naléhal. „Ach jo, co když řeknu, že ne.
Co uděláš?“, dobírala si ho. Zamračil se. „Tak ti to udělám znovu, až budeš prosit,
abych toho nechal“. Mírně ji skousl spodní ret.
„Se mnou se nežertuje, kotě, to bys měla už vědět. Navíc tvoje tělo mi řeklo svoje“,
poznamenal spokojeně. „Tak, proč se ptáš?“, odvětila tak trochu podrážděně.
„Protože to potřebuju slyšet od tebe. To my muži máme rádi, víš“. Vědoucně
přimhouřil oči a pak se na ni šibalsky usmál.
„Tomu rozumím“, utrousila. „Čemu rozumíš?“, zeptal se.
„Ach ta tvoje ješitnost, stále potřebuje povzbuzovat“. Nadzvedla se na polštáři, aby
se mohla opřít. Projela mu prsty po tváři a řekla s uznáním. „Jsi jediným mužem,
který mi umí rozproudit krev v žilách“.
„No to bych prosil, že jsem jediný“ a nasadil ten svůj hříšný úsměv. Políbil ji za ucho.
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„Zůstaň tady, přinesu víno“ a zvedl se. „A taky něco na zub“, zavolala. Když uslyšel,
co řekla, vrátil se a zůstal stát ve dveřích. Obdivovala jeho mužnou krásu, jak tam
stál v Adamově rouše a hltala ho očima. Nevědomky si olízla spodní ret. Musel se
v duchu smát, jak byla přímočará.
„Ty máš hlad, kotě? Tomu nemůžu uvěřit“. „No hlad, tak bych to nenazvala, ale chutě
mám“, přiznala se. Přisedl si k ní na postel. „Na co máš přesně chuť?“, škádlil ji.
Rozpustile se usmívala. „Skoro bych řekla na tebe, ale až později. Teď bych si dala
nějakou chuťovku. Je to na tobě, co vymyslíš“. „Tak jo“, opět vstal a odcházel.
Spokojeně si pobrukoval. Pohled na jeho pozadí, ji opět vzrušil.
Jsem nemožná, chovám se jako nějaká nymfomanka, v duchu sebe kárala a
uvelebila se na polštáři. Zanedlouho se vrátil s tácem, kde bylo víno a různé dobroty.
Překvapeně obdivovala, co všechno připravil, oříšky, kousky čokolády, sýr a olivy.
„No páni, to je skvělé, když chceš, umíš být velice pozorný“, prohlásila uznale.
„Takový už jsem já, kotě. Umím se o tebe postarat v každém směru“ a šibalsky ji
zatahal za vlasy.
Popíjeli víno a ochutnávali ty dobroty. „Moc se mi líbí, když máš takový apetit. Budeš
potřebovat spoustu energie, protože ještě spát nebudeme“. „A, co budeme dělat?“,
vyzvídala a chichotala se. „To ti za chvíli ukážu“ a vyslal ten svůj sexy úsměv“. Opět
začala roztávat a v duchu se těšila na věci příští.
„Richarde, můžu se tě na něco zeptat?“
„Na cokoli, kotě“, ptej se.
„Co jsi myslel tím, pokud bys vyhrál, že ti musím splnit tvoje erotické přání?“ a
zvědavě na něho pohlédla.
„Tak to tě trápí“, rozesmál se. „Jelikož jsem nevyhrál, nemůžu ti to říct. Ale časem
k tomu dojdeme, to ti slibuju“, pozvedl jí bradu a propaloval ji pohledem.
„Ještě bych chtěla vědět“, pokračovala a zaváhala. „No, tak se ptej“, vybízel ji
s úsměvem. Nebyla si jistá, až se zeptá, zda se bude ještě tak usmívat. Ale
potřebovala to vědět. „Co jsi myslel tím, nerad bych tě zbouchnul“ a podívala se mu
zpříma do očí. Napjal se a jeho pohled byl tak ledově tvrdý, až se polekala. Pevně
sevřel rty do úzké linky, než promluvil.
„Nevím, co na tom je potřeba něco vysvětlovat. Myslím si, že jsem to řekl dost jasně“,
prohlásil rozhodně.
„A co kdyby se to stalo?“, dále vyzvídala.
„Lucie, to se nestane, mám to pod kontrolou“. Najednou se ošil a rovnou na ni udeřil.
„Doufám, že to s tou antikoncepcí si myslela vážně“ a hrozivě se na ni podíval.
„Samozřejmě, v tomhle směru nežertuju“, odsekla již taky značně podrážděně.
„To jsem rád, že to říkáš“, úlevou si oddechl.
Po chvilce mlčení se ještě odvážila zeptat. „Ty nemáš rád děti, Richarde?“ Zkrátka to
potřebovala vědět.
Ohromeně na ni zíral. „Co je to za prapodivnou otázku, co chceš vědět?“, zeptal se
znechuceně. Když neodpovídala, ještě dodal. „Neříkám, že bych neměl rád děti, ale
nic takového si zatím nepřeju. Mám s tebou velké plány, ale musím tě ujistit, že dítě
to opravdu není“, zavrčel.
Oba se uvědomili, že se ocitli na nebezpečné půdě.
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„Rozumím, jde pouze o sex“, řekla dotčeně. V tom ji přepadl náhlý pocit, že v tomto
okamžiku veškeré kouzlo pominulo. Díval se před sebe a zarytě mlčel.
„Co tě sakra Richarde, žere, jenom jsem se zeptala“. Oba najednou pochopili, že
došli ke kritickému bodu. Okamžik váhal, zda by měl mlčet, nebo jí to vysvětlit.
Rozhodl se pro druhou variantu.
„Děti mám samozřejmě rád, ale v dohledné době na něco takového nepomýšlím.
Chci, abys toto moje stanovisko vzala na vědomí“,
V hloubi duše pocítila, jak ji něco zabolelo. Ale sama si uvědomovala, že ani ona
netoužila po něčem takovém. Chtěla si jeho užívat naplno. Možná to neměla tak
rozjitřovat, pomyslela si.
„Promiň, asi jsem zašla příliš daleko, což jsem sama nechtěla“, řekla po chvíli.
Snažila se vrátit příjemnou pohodu. Dlouho nic neříkal a stále se díval nepřítomně
před sebe. Začala mírně propadat panice. To tedy pěkně zvorala a hlavně sama
nevěděla proč. Podíval se na ni a velmi tiše řekl. „Taky se omlouvám, nechal jsem se
zbytečně unést. Dost mě to vyděsilo“.
Všimla si jeho již uvolněného pohledu a zahlédla nepatrnou stopu úsměvu na jeho
rtech.
„Chtěl bych vědět, zda je mezi námi všechno v pořádku“, zeptal se jemně.
Pouze přikývla. „Pane bože, to se mi ulevilo“, povzdechl si a jeho nálada se opětovně
zvedla. „Však mě taky“, řekla smutně. „Nechtěla jsem všechno pokazit, teď určitě ne“.
Pohladil ji po tváři, svými prsty jemně hladil její rty, když přejížděl po jejich obrysech.
Pootevřela ústa a toužila po jeho polibku. Stáhl si její hlavu na hruď. Fascinovaně se
díval, jak pootevřela pusu a jazykem olízla jeho prst a znovu zavřela.
Hrála si s ním a on se přidal. Jediným pohybem ji přetočil a uvěznil pod sebou. Vrhl
se žádostivě na její ústa. Ona mu stejně odpovídala a líbala ho s veškerou láskou.
Dal si její ruce kolem krku, čímž jí znemožnil jakýkoli pohyb. Přejížděl svými rty obě
její bradavky a potom je zase hladil. Její tělo začalo na jeho doteky silně a naléhavě
reagovat, že ji málem přivedl k orgasmu. Prohnula se v zádech a zasténala. Nohy se
jí roztřásly, jak byla pod jeho tělem bezmocná. Vzrušoval ji čím dále více, až zoufale
vykřikla jeho jméno.
„Já vím Lucie, cítím to“. Odtáhl se od jejich prsou a vsunul ruce mezi kolena, roztáhl
je a žádostivě se na ni díval. Potom přitiskl svoje ústa na její pulzující pohlaví.
Jazykem velmi jemně a pomalu přejížděl v jejím klíně. Pod doteky jeho rtů vnímala
blížící se orgasmus, nemohla to zastavit. Dělal si, co chtěl. „Bože, já už budu“.
„Ano Lucie, jen se udělej, nebude poslední“. Pronikl prsty do jejího těla a začal jimi
pohybovat. „Jsi krásně těsná“, řekl chraplavě. Prsty vrážel hluboko a jazykem kmital
rychleji. Lucie ucítila silné křeče ve svém pohlaví a zalapala po dechu.
„Tak pojď, kotě, udělej se znovu“. Uchopil ji pevně, když ji zachvátila vlna extáze.
Potom jeho prsty vyklouzly ven, posunul se nad ni a zašeptal. „Teď budeš moje“. Při
představě, jak ho ucítí v sobě, nedokázala ani dýchat. Vztyčil se a penisem se tiskl
k jejímu pohlaví. Ještě více ji roztáhl nohy a pomalu ji začal vyplňovat. Naléhavě ji
líbal, jazykem dorážel v jejich ústech stejně jako v jejím klíně. Začala stahovat svaly a
vnímala pouze to, že přichází další orgasmus. Sténal a neustále jí šeptal, jak je to
s ní úžasné. Najednou vykřikla a zazmítala se v další vlně přicházející se slasti.
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Nepřestával. Viděla jeho planoucí oči a cítila velmi silný tlak mezi nohama. Více se
napjala, aby mu vyhověla a silně se uvnitř stáhla. Věděla, že i on se blíží svému
vrcholu. Z hrdla se mu ozval výkřik a silně se otřásl. Ani v tomto okamžiku se
nepřestával dívat do jejich očí. Poté ji líbal s naléhavostí a ona stále cítila jeho
pulzující penis uvnitř sebe. Byl to krásný pocit doznívajícího orgasmu. Po chvíli se
přesunul na stranu a převrátil si ji na sebe. Jednou rukou ji stáhl vlasy a druhou
přejížděl po tváři.
„Lucie, ani nevíš, co znamenáš pro mě. Jsem moc rád, že jsi tady se mnou“,
promlouval k ní tiše a naléhavě. Opatrně ji zabalil do přikrývky a přitáhl si ji těsně
k sobě. Políbil ji do vlasů a tiše popřál dobrou noc. Překvapeně se na něho podívala,
ale on byl neoblomný. „Musíš spát, kotě, za pár hodin vstáváš do práce, žádné
ponocování“, důrazně připomenul.
25.
Ráno se s ní opět miloval, tentokráte pomaleji. Více se ovládal a taky náležitě
vychutnal. Potom ji jemně zvedl z postele a doprovodil do koupelny. „Dej si sprchu,
zatím připravím snídani. Pospěš si, ať nepřijdeš pozdě do práce“ a jemně ji pleskl po
zadečku. „Málem bych zapomněla, jak umíš být po ránu disciplinovaný“, mumlala.
„Přesně tak, hoď sebou, ať se můžeš v klidu nasnídat“ a odkráčel z koupelny.
Lucie popíjela již druhou kávu a sledovala, s jakou chutí se pustil do jídla. Byl
dokonale oblečen, přesně, jak se očekává od výkonného ředitele. Něco málo snědla
a odešla se obléknout a upravit. Zanedlouho již seděli v autě a mířili směrem
k redakci. Zastavil jako posledně na protější straně budovy. Otočil se k ní, objal
kolem ramen a dlouze se jí zadíval do očí.
„Přál bych si, abys měla pěkný den, hlavně, aby tě netrápil ten idiot. Jestli ano,
zavolej a já přijedu“, sliboval. Lucie si náhle všimla Viktora. „My o vlku a on zrovna
přichází“ a hlavou posunula směrem na druhou stranu chodníku. Okamžitě
zareagoval a vzhlédl. „To je on?“, zahřměl. Všimla si, jak se jeho pohled změnil, jeho
rty se stáhly do přísné linky. Jednou rukou sevřel volant tak silně, až mu zbělely
klouby.
„Konečně vidím toho bastarda“, zavrčel. „Nejraději bych ho“ a neklidně poposedl.
„Richarde, uklidni se. Myslím si, že bys ho měl nechat ještě naživu“, prohlásila se
smíchem. Trochu se uklidnil a prohodil. „Dobře, zatím ho nechám žít, ale jenom
zatím“. Dlouze ji políbil a zašeptal. „Hezký den a buď opatrná. Dej mi vědět, jak to
zvládáš. Přijedu večer pro tebe“. Vystoupila a on se za ní díval, jak odchází do
protější budovy a potom se rozjel.
Lucie s hrnkem kávy se posadila za svým stolem a zapnula počítač. Přišla se s ní
pozdravit Veronika, aby jí sdělila novinky, které se odehrály v době, co měla volno.
Vylíčila jí, jak byl Viktor překvapený, že tam ona není. Dokonce jak zuřil, když se
vracel od pohovoru s Janečkem.
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To všechno vysvětlovalo ten jeho vpád do jejich bytu. Potom jí připomněla, že za
hodinu mají poradu a odkráčela k sobě do kanceláře.
Lucie zamyšleně zpracovávala všechny ty informace, které jí kolegyně ve stručnosti
pověděla. Probrala se ze svých myšlenek, když zapípala zpráva. Vytáhla svůj nový
mobil z kabelky a usmívala se, když četla.
Drahá Lucie, už teď se mi stýská po tobě. Pořád na tebe myslím. Vzpomínám, jaké to
je, když si stále se mnou, v mém bytě a mé posteli. Moc bych si přál, aby tomu bylo i
nadále. Prosím, zvaž moji nabídku. Richard.
Opřela se ve své židli a zamyslela se. On to myslí vážně, chce mě mít u sebe pořád.
Začínala se jí tato představa zamlouvat. Ale chtěla být zatím nezávislá a s ním to
určitě nejde, nebo je silně pod jeho vlivem. To je pro ni zcela něco nového. Musí si to
pořádně promyslet a začala psát.

Richarde, tvoje nabídka je více než lákavá, ale ještě nejsem připravená. Dej mi
trochu času, je to pro mě nové. Je mi s tebou moc hezky, ale ještě nevím. Vím pouze
jedno. Když si vzpomenu na chvíle s tebou v posteli, začínám vlhnout mezi nohama.
Zrovna teď se to nehodí, protože musím jít na poradu. Myslím na tebe. Lucie
V rychlosti dopila kávu, zvedla se a spěchala do zasedací místnosti. Porada
probíhala poměrně dlouho díky mnohým organizačním změnám. Všimla si Viktora,
že byl neuvěřitelně klidný, ale jeho pohled, který občas vyslal směrem k ní, hovořil za
vše. V myšlenkách se dostala tak daleko, že začala zvažovat, zda by si přece jen
neměla hledat nové místo.
Probrala se v okamžiku, kdy zaslechla Janečka. „Viktore, přesuneš se ještě dnes
odpoledne do Ostravy, kde bude probíhat celotýdenní konference svobodných
povolání. Bude nutné, abychom tam měli za naši redakci zástupce“.
„Myslel jsem, že tam budete vy, přece jsme o tom již dříve hovořili. Já mám
rozdělanou práci, zrovna zítra mám důležitou schůzku s ředitelkou agentury“, bránil
se Viktor.
„To je v pořádku, tvou práci převezme slečna Franková. Seznámíš ji se záměrem a
předáš veškeré podklady. Jsem přesvědčen, že to zvládne docela dobře. Tak vážení,
to je všechno, můžete se odebrat ke své práci“, ukončil tímto poradu Janeček.
„Viktore, následuj mě, ještě spolu musíme něco probrat“, nařídil a odcházel k sobě do
kanceláře.
Lucie byla zaskočena z toho, co slyšela. Tak ona dostane samostatnou práci.
Věděla, že se jedná o rozsáhlejší projekt, na který se Viktor důkladně připravoval a
nyní je všechno jinak. Tomuto obratu vůbec nerozuměla. To tedy není vůbec dobré,
pomyslela si a pomalu se šourala k sobě do kanceláře. Zmateně usedla za svůj stůl a
přemýšlela nad tou prekérní situací. V tom se rozrazily dveře a dovnitř vpadl
naštvaný Viktor.
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„Vidím, že dovedeš obratně zapracovat. Myslíš si, že ti budou všichni zobat z ruky.
To ještě uvidíme. Jsi neskutečně protřelá mrcha“. Hodil jí na stůl složku s materiály.
„Jsem zvědav, co s tím svedeš“, zasyčel a odešel.
Chvíli zírala na dveře, než se vzpamatovala, potom svůj zrak obrátila na složku,
kterou po ní hodil. Probírala se materiály, kterých bylo poskrovnu.
„Ach jo, budu si to muset kompletně nastudovat, zřejmě další instrukce nedostanu“,
posteskla si. Sotva se stačila začíst, opět ji vyrušil Viktor, když jí důrazně připomenul,
že zítra má schůzku. „Koukej se pořádně připravit“, houknul. „Jak vidíš, odcházím. To
se ti opravdu povedlo, jak si to zařídila“, probodával ji vražedným pohledem.
Zmátořila se a rázně zdůraznila, že o ničem nevěděla, vždyť je zde poprvé po týdnu.
Ale její vysvětlování nebral na vědomí, jenom řekl. „Jednou si tě podám, na to můžeš
vzít jed“ a zmizel.
Začala se opět probírat ve složce a zjistila, že si bude muset sama sestavit osnovu
pro zítřejší rozhovor. Musí to zvládnout a ponořila se do práce. Byla tak zabraná do
studia, že ztratila pojem o čase. Probral ji až telefon, volali z recepce, že tam mají pro
ni nějakou obálku. Vyzvedla si ji a prohlížela si neznámý rukopis. Kdo jí to píše,
přemýšlela a už se chystala ji otevřít, když jí zapípala zpráva.
Ahoj krásko, omlouvám se, že reaguji tak pozdě, ale měl jsem jednání. Musím uznat,
jak umíš být velice přímočará, hlavně, když jsi daleko na dosah. Zrovna jsem měl u
sebe lidi z poboček, když jsem si četl tvoji zprávu.
Bylo to hodně odvážné a dostala jsi mně do pěkně svízelné situace. Všichni zaujatě
sledovali, jak se tvářím a byli zřejmě hodně zvědaví. Docela rád jsem uvítal, že
sedím za svým stolem. Měl jsem pocit, že boule v mém poklopci se napnula tak silně,
skoro jsem se bál, že mi roztrhne kalhoty. Bylo hodně náročné si zachovat chladnou
hlavu. Nakonec jsem to zvládl, jak taky jinak. Ještě, že umím dobře ovládat své tělo.
Slibuji, že večer bude odplata sladká, kotě, to mi věř.
Co jinak, jak se ti vede v práci. Doufám, že je všechno v pořádku. Dej mi vědět,
v kolik hodin mám pro tebe přijet. Líbám tě úplně všude. Tvůj šokovaný a nadržený
Richard.
Jeho zpráva ji rozesmála. Měla radost, že ho dokázala vyvést z míry, což nebylo
vůbec jednoduché. Zrovna jeho, který má všechno pod kontrolou. Okamžitě mu
odepsala.
Drahý, nadržený a šokující, jsem ráda, že jsem ti připravila malé potěšení. Když si
nejsi jistý svou reakcí, nesmíš si číst moje zprávy v době, když vedeš poradu se
svými lidmi. Je vidět, že to ještě neumíš. Mám plno práce, můžeš mě vyzvednout asi
v půl sedmé. Tvoje natěšená a opět zvlhlá Lucie.
Se smíchem na rtech odeslala zprávu. Vzápětí přišla odpověď.
Budu tam přesně. Tvůj nadržený, šokující a opět překvapený Richard.
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Spokojeně se opřela v židli a protáhla se. Podívala se na hodiny a zjistila, že ještě nic
nejedla. Z toho by asi Richard nebyl odvázaný, ale on to nemůže vědět. Vyběhla do
nedalekého lahůdkářství, aby si něco koupila k snědku. Potom se ponořila do práce.
Když zazvonil telefon, leknutím poskočila.
„Čekám na tebe, kde vězíš“, ozval se znepokojeně Richard.
„Promiň, už jsem na cestě“, odvětila. Její zrak zabloudil na podezřelou obálku.
Později, řekla si a schovala ji do kabelky. Chvatně vyběhla ven a spatřila Richarda
opřeného o auto. Vyšel jí naproti, popadl do náruče a políbil.
„Ahoj krásko, zřejmě ráda necháš na sebe čekat“, káral ji s úsměvem na rtech. Usadil
ji do auta a rozjeli se. Během jízdy se zeptal, zda něco jedla. Když nic neříkala,
zeptal se znovu a důrazněji. Natočila se k němu a mile odpověděla.
„Ano, měla jsem studený kuřecí salát a pečivo“.
„Aha, tomu říkáš oběd? To jsi tak vytížená, že si nedojdeš na pořádný oběd?“,
znepokojeně se na ni podíval.
„Přestaň mě peskovat, nebo se naštvu“, durdila se.
„Dobře, omlouvám se. Zajedeme si na večeři a potom pojedeme domů, souhlasíš“,
opatrně nadhodil.
„Zřejmě si měl na mysli k tobě domů“ a podtrhla to slovo k tobě, viď Richarde.
„Bohužel máš pravdu. Asi bude ještě dlouho trvat, než začneš můj domov považovat
za svůj“, rezignovaně si povzdechl.
„Richarde, už jsme o tom mluvili a vysvětlili si to“, smířlivě ho pohladila po noze.
Během večeře si povídali a ona mu vyprávěla, jaký měla den v práci. Se zájmem ji
poslouchal a byl hrozně rád, že Janota byl zahnán daleko od Prahy. Pro začátek byl
spokojený. Ubohá Lucie vůbec netušila, že se o to postaral sám. Nevěděla, že za její
nepřítomnosti osobně jednal s Janečkem. Rovněž nevěděla o finanční pomoci z jeho
strany, a že oba připravovali podmínky pro nový rozjezd.
Již brzy se stane většinovým vlastníkem a takto bude mít všechno pod kontrolou.
Nedovolí už nikdy, aby jeho dívce vyhrožoval nějaký magor vyhazovem. Sice měl
obavy z reakce, až se Lucie dozví pravdu. Naštěstí je ještě čas, než jí to všechno
vysvětlí. Určitě bude prskat, ale zvládne to, tím si byl jistý.
Doma se posadili na terase se sklenkou vína, byl příjemný teplý večer. Najednou si
Lucie vzpomněla na obálku ve své kabelce. Ještě jednou si ji zvědavě prohlížela
v ruce, pak ji otevřela, posadila se v pokoji a začala číst.
Vážená slečno, s velkým zármutkem jsem nucena sledovat, jak jste uchvátila
Richarda, který donedávna patřil jenom mně. Dovolte mi, abych vám stručně
popsala, co jsme spolu prožívali. Téměř půl roku jsme se scházeli v jistém klubu
BDSM. Pokud nevíte, co to znamená, budu se snažit vám to trochu objasnit.
Zde se scházejí lidé, kteří se navzájem uspokojují tak trochu zvráceným sexem.
Používají různé metody a hračky jako jsou například – provazy, kožená pouta,
želízka, pásky a jiné. Představím vám způsoby poutání – ruce vepředu, spoutané
kotníky k zápěstí a podobně. Dále způsob bolesti – vyplácení dlaní (něžnější
způsob), šlehání bičíkem, důtkami, svorky na bradavky a tak dále.
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Já jako podřízená jsem se musela bez zaváhání podrobit jakékoli sexuální aktivitě,
kterou můj dominující Richard požadoval. Během aktu jsem se mu nesměla podívat
do očí, musela jsem ho oslovovat pane a vždy mít sklopený zrak. Dominující mě měl
výhradně pro sebe.
Teď se ptám, co se stalo, že už mě nechce. Jenom doufám, spíše věřím, že to
nebude trvat dlouho, kdy mě opět vyhledá. Jsem si jistá, že to všechno nebudete
schopná mu poskytnout. Podotýkám, že je to jeho životní styl a pouhý vanilkový sex
mu nebude stačit. Budu si držet palce, aby se opět stal tím, kým byl a je.
Omlouvám se, určitě se vám to nelíbí, ale jinak jsem nemohla.
Dočetla a stále zírala na papír v ruce. „No to je tedy mazec“, promluvila. Nic netušící
Richard si přisedl a zvědavě se zeptal. „Co to máš, že tě to tak zaujalo?“
Vzhlédla a on se vyděsil, co spatřil z jejího pohledu, její vyděšené oči. Neodpověděla
a mlčky mu podala ten cár papíru.
Začal číst a ona sledovala, jak se postupně měnil jeho výraz. Proběhlo v jeho očích
tolik emocí najednou, hrůza, šok, vztek a dokonce i smutek. Dočetl a přiškrceným
hlasem se zeptal, kdo jí dal tento dopis.
„To nejspíš budeš vědět sám, já to nevím. Měla jsem obálku na recepci“.
„Lucie, všechno není tak, jak se zde píše. Všechno ti vysvětlím, vyslechni mě,
prosím“. Zaslechla v jeho hlase zoufalství, ale ignorovala to. V hlavě jí hučelo a
dělalo se jí špatně.
„Byl jsi jediným mužem, který mě natolik zaujal a kterého jsem začala milovat. Nyní
se dovídám, že tento muž používá takové praktiky“.
Mlčel a upřeně se zoufale na ni díval. Nebyl schopen slova.
Lucie pokračovala. „Bože, s něčím takovým bych se nemohla vůbec ztotožnit. Sloužit
ti a poslouchat, a to vždy“, celá se hrůzou zachvěla.
„To bys mě vyplácel důtkami nebo dokonce bičoval? To je strašně ponižující, to je
přímo“, hledala to správné slovo, „dojebanost. To nikdy nedokážu. Takový vztah není
pro mě přijatelný“.
Začala procházet po pokoji. Když se opět obrátila k němu, uviděla v jeho očích
bezmocný výraz a paniku. Nakonec promluvil velmi tiše. „Chápu, jak se cítíš. Jsi
přesvědčená, že nejsem pro tebe dost dobrý. Ale tak to není, věř mi“.
„Richarde, zrovna teď nedokážu vůbec nic, jenom se rychle sbalit a odejít“, přitom se
jí oči zalily slzami.
„Já nechci, abys odešla“, zašeptal. Palcem jí začal otírat slzy. „Lucie, co jsem tě
poznal, mám pocit, že jsem konečně začal žít“.
„To já taky, dokonce jsem se do tebe zamilovala“, smutně řekla. S úžasem se na ni
díval. „Proboha Lucie, všechno ti vysvětlím“, zaprosil.
Mírně ho odstrčila a odešla si zabalit svoje věci. Rychle naházela oblečení do jedné
tašky bez ladu a skladu. Svoje osobní věci nacpala do batohu. Tak rychle ještě nikdy
nebyla sbalená. Se smutkem v očích se podívala na postel, ve které jí bylo tak dobře.
Odepla si řetízek a uložila ho zpět do krabičky a spolu s telefonem položila na stolek
před zděšeného Richarda. S hrůzou v očích sledoval, jak mu vrací dárky.
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„Lucie, já to nechci, to patří tobě. Jsou to tvoje věci, které jsem ti daroval. Vezmi si je
zpátky“, pronesl prosebně.
„Ne, nechci nic, co by mi tě připomínalo. Chci pouze jedno, zapomenout. Sbohem,
Richarde“, vydechla, popadla svoje věci a zamířila ke dveřím.
„Sbohem, Lucie“, tiše se loučil. Vypadal tak zničeně a bezmocně. Ale ona už to
neviděla. Rychle seběhla schody a ocitla se venku, kde si zastavila taxi, nastoupila a
odjížděla do svého bytu. V autě si najednou uvědomila, co právě udělala. Neudržela
se a rozbrečela se. Řidič ji pozoroval ve zpětném zrcátku. Po chvíli se zeptal.
„Špatný den? Jen se vyplačte, to pomáhá“ a podal jí papírový kapesník. Vzala si ho,
poděkovala a vzlykla. „Ano, hodně podělaný den. Opustila jsem jediného chlapa,
kterého miluju“. „To jste vy ženy, jednáte hodně zbrkle“, odpověděl řidič.
26.
Doma odhodila věci a zamířila rovnou do svého pokoje. Zhroutila se do postele a
naříkavě se rozplakala. Cítila nepopsatelnou bolest a nesnesitelnou prázdnotu. To
všechno si způsobila sama. Eva ji našla, jak se otřásá pláčem. Ztuhla a zeptala se,
co se stalo. Usedavě brečela a neodpovídala. Kamarádce začal vyzvánět telefon,
odešla z pokoje, aby přijala hovor. Byl to Richard, chvíli s ním tiše rozmlouvala, než
se vrátila zpět za Lucií. Zatřásla s ní a rázně se znovu zeptala, co se děje.
„Zrovna volal Richard“, řekla. Lucie pozvedla hlavu. „On ti volal, co chtěl?“ a zase
začala brečet. „Chtěl vědět, zda jsi dorazila v pořádku“, oznamovala. „Tak, co se
děje, řekneš mi to konečně?“ Opět s ní zatřásla a přinutila ji, aby se posadila. Lucie
nebyla schopná promluvit, pouze sáhla do kabelky a podala jí obálku.
„Co to je?“, nechápavě se na ni podívala. Otevřela ji a začala číst. „No to je tedy síla,
ale proč tak vyvádíš? Ubližoval ti tak, jak se tady píše?“
„Ježíši, vůbec ne. Ale copak se můžu přes to přenést?“, zoufala si.
„Lucko, uklidni se a dobře mě poslouchej. O tom klubu něco vím. Musím tě
ubezpečit, že se tam lidé scházejí dobrovolně, protože to tak chtějí. Nikdo nikoho
nenutí k něčemu, co by nechtěl. Asi měl nějaký důvod, že se tam dříve zdržoval.
Pokud vím, co tě poznal, byl stále s tebou. Jsem přesvědčena, že si se unáhlila a teď
tady sedíš jako hromádka neštěstí a bulíš. Chápu, že to byl pro tebe šok, ale
všechno se dá vysvětlit. Kdyby nastala situace, že by se k tobě choval tak, jak se
píše na tom cáru papíru a tobě by se to nelíbilo, potom můžeš odejít. Ale to se
nestalo. Vzpamatuj se a přestaň konečně brečet, tím si nepomůžeš. Dám ti tabletu
na uklidnění, musíš se vyspat a ráno bude vypadat všechno jinak, uvidíš“.
Lucie požila pilulku a za nedlouho přemožená pláčem usnula.
Následující den se přinutila nemyslet na nic jiného, než na práci, kterou měla na
programu dne. Přesto všechno se jí docela dařilo. Navštívila jistou agenturu, kde ji
přijala ředitelka. Získala všechny potřebné odpovědi na otázky, které si sama
připravila. Všechno proběhlo přesně tak, jak si plánovala. Zpracovala první část
svého samostatného projektu. Byla natolik ponořená do práce, úplně se oprostila od
všeho a fungovala jako nějaký robot, kterého naprogramovali na určitou vlnu.
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Večer doma to bylo podstatně horší a opět se utápěla ve svém smutku. Moc jí
chyběl, stýskalo se jí, vždyť ho přece miluje a to nemůže nic změnit. Sama sebe se
ptala, proč mu nedala šanci, aby jí vše vysvětlil. Začala si čím dál více přát, aby nikdy
neodešla, aby byli spolu. Ale ona odešla, tak to prostě bylo. Teď už nemůže dělat
vůbec nic nebo ano? Byla hodně zmatená, nakonec se umyla a zalehla do postele.
Teď by se jí opět hodil ten zázračný medikament na uklidnění, aby mohla usnout a
zapomenout. Když na něho pomyslela, uvědomovala si, že se sama odsoudila
k tomuto stavu. „Richarde, nikdy na tebe nedokážu zapomenout“, vzlykla a zabořila
tvář do polštáře. Znovu ji zachvátila vlna pláče, úplně vysílená se propadla do
neklidného spánku.
Richard tupě zíral před sebe, opustila ho. Chtěl vyrazit za ní a přivést ji zpátky,
donutit ji, aby zůstala. Ale nic takového neudělal. Bylo to tak silné, že uhodil rukou o
dveře. Cítil pulsující bolest. Nasypal si kousky ledu do sáčku a strčil ruku dovnitř.
Studilo to, snad to pomůže. Po chvíli vytáhl láhev koňaku z baru a otevřel ji. Dlouze
se napil, neobtěžoval se se skleničkou. Vytáhl krabičku cigaret, kterou měl v zásobě.
Ruka ho bolela, ale kašlal na to. Měl hlavně zlomené srdce. Díval se na obrázek, její
dokonalou podobu, kterou vystihl naprosto přesně ten mladý umělec. Teď mu zbyla
jenom v rámečku. Zatím, co si řádně přihnul z láhve, kouřil jednu cigaretu za druhou,
mu několikrát volal Pavel.
„Seru na tebe, brácho“ a vypnul telefon. Pořádně se zřídil a nakonec usnul s hlavou
položenou na stole.
Bylo již ráno, když se probral. Snažil se orientovat v čase. Příšerně ho bolela hlava.
Zhrozil se, když spatřil prázdnou láhev a zíral na přeplněný popelník vajglů. Ucítil
odporný zápach alkoholu a smrad z cigaret.
„Kurva, to jsem přehnal“ a sevřel si hlavu v dlaních. „Je ráno, kde je? Proč mě
nechce a dokonce mě i nenávidí. Co budu kurva dělat?“, ptal se sám sebe.
Přinutil se, zvedl svůj zadek a odpotácel se do koupelny. Svlékl se a pustil sprchu.
Nechal se bičovat teplou vodou. Opřel se tělem o dlaždice a zíral do prázdna. Potom
se namydlil, opět pustil na sebe teplou vodu a nakonec studenou. Otřásl se chladem
a zařval. „Do prdele, to studí“. Vypnul sprchu a vystoupil. Díval se na sebe do zrcadla
a sám k sobě promluvil.
„Jsem sám. Nemůžu to tak nechat. Počkám nějaký den a potom ji vyhledám. Navíc
potřebuje ochranu. Ten bastard ji stále ohrožuje. Nedovolím, aby jí někdo ublížil.
Musím se vzpamatovat“.
Zavolal paní Marii a oznámil, že dnes se nebude konat a vymluvil se na nevolnost.
Vlastně to byla pravda, protože mu bylo opravdu zle. Pořádně uklidil ten binec, co po
sobě zanechal. Otevřel okna, aby vyvětral ten odporný zatuchlý zápach. Už byl
oblečený a oholený, když uslyšel šramot v zámku. Pavel vtrhl do bytu a zvolal.
„Co si sakra myslíš. Měl jsem o tebe starost, nebral si mi telefon“, peskoval ho. Když
však viděl Richardův zdrcený pohled, zmírnil svůj vztek.
„Vím, co se stalo, opustila tě“.
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Oba se posadili v kuchyni a popíjeli kávu. Richard mu všechno převyprávěl. Pavel ho
poslouchal a tiše hvízdl. „To je tedy fičák“, hodnotil jeho zpověď.
„Musím se vzpamatovat, Pavle a podívat se pravdě do očí. Odešla. Stále vidím před
sebou její vyděšenou tvář. V jejich očích byl strach a ten ji donutil odejít. Prohrál
jsem“. Richard se chytil za hlavu a zaklel. „Kurva, posral jsem to. Snažil jsem se jí to
vysvětlit, ale ona nechtěla nic slyšet a rychle zmizela“, bědoval.
Pavel se ho snažil povzbudit, protože viděl, jak je to vážné. „Musíš jí dát trochu času.
Stejně by tě neposlouchala, protože byla v šoku. V takové chvíli člověk nic nevnímá a
jedná impulzivně. Jestli tě to uklidní, ona na tom není o nic lépe“.
Richard zpozorněl. „Jak to můžeš vědět?“
„Eva s ní bydlí v jednom bytě, zapomněl si. Mám o všem přehled“.
„Do prdele, snad ona neví o ….“, nebyl schopen to ani vyslovit.
„Myslím, že nic konkrétního neví, aspoň mi to tak připadalo. Richarde, tak jednej,
vždycky sis uměl poradit. Však ty už něco vymyslíš“ a s těmito slovy se Pavel
rozloučil a odešel. Večer nechal Richard doručit obrovskou kytici s kartičkou „pro moji
krásnou slečnu.“
27.
Lucie další večer byla osamělá se svým smutkem. Opět padla do postele a plakala.
„Musím se z toho dostat“, přikazovala si. Přece odchodem od Richarda pro ni život
nekončí. Dříve byla spokojená, než se jí naboural do života. Tak proč nemůže svůj
život žít naplno bez něho. Musí se aspoň o to pokusit, stále si opakovala, až
vysílením usnula. Ráno se cítila o něco lépe. Občas poplakávala, ale nařídila si, že
nepodlehne depresi a nenechá si zničit život. Aby to měla snadnější, snažila se sobě
namluvit, že na ni byl občas hrubý, že potlačoval její osobnost a individualitu.
Snažil se hrát v jejich vztahu prim. Schválně vyhledávala ve své paměti drobné
hádky, zveličovala je a živila tak novou zášť, aby se nezbláznila z toho, co ji potkalo.
Pustila se opět do práce, která ji natolik pohltila na několik hodin dalšího dne.
Domluvila se, že bude pracovat doma, což ji vyhovovalo.
Ovšem, když nastal večer, najednou veškerá bojovnost a odvaha byly pryč. Cítila se
naprosto vyčerpaná a osamělá jako raněné zvíře. V tom si všimla na monitoru, že jí
přišla zpráva.
Lucie, máš u mě ještě nějaké věci. Dej mi vědět, až je budeš potřebovat. Richard.
„Jestli je budu potřebovat?“, vykřikla. Vztekle smazala zprávu. Dýchala zhluboka a
odolávala návalu hysterie, nešlo to. Smála se a zároveň brečela. „Chlape, já nic
nepotřebuju. Já chci jenom tebe. Já tě musím mít, tvoje ruce, polibky, tvoje tělo, tvůj
smích i to, když se vztekáš a hodně zuříš“. Převzala od poslíčka nádhernou kytici a
skrytou kartičku, kterou se snažila přes svoje slzy přečíst. Potom se opět hroutila na
postel a otřásala se pláčem. Tak prožila další den naprostého pekla.
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Richard se snažil v práci fungovat na sto i více procent. Ponořil se do ní, což mu
pomáhalo utéct od svého zoufalství. Byl ale ke svým zaměstnancům hodně zlý. Viděl
zděšené pohledy své asistentky, která sice mlčela, ale starostlivě kroutila hlavou. Na
malou chvíli ho to vzpamatovalo, ale opravdu jenom chvíli, než se dostával znovu do
ráže. Z jeho kanceláře se ozýval křik a nadávky. Když konečně odešel, všichni si
úlevou oddechli a snažili se nabrat nové síly, aby odolali jeho dalšímu vzteku,
kterému budou muset čelit další den.
Doma se posadil ve své pracovně, zadíval se na obrázek před sebou. Prohrábl si
vlasy a usilovně přemýšlel. Rozhodl se k ráznému kroku a začal Lucii psát dopis.
Drahá Lucie, je to jediná cesta, kterou jsem musel zvolit. Obvinila jsi mě:
Oddával jsem se prapodivným praktikám zvrhlého sexu. Ano, máš pravdu. Jistě se
podivíš, ale v té době mi to vyhovovalo, dokonce i pomáhalo. Byl to jediný způsob,
abych se dostal ze situace, která mě pronásledovala, ale o tom až později. To, co jsi
četla, všechny ty praktiky jsem nepoužíval. A moje tehdejší partnerka, i když bych ji
tak nenazval, byla svolná a dobrovolně se podrobovala. Taky bys měla vědět, že
všechno se dělo bez hrubého násilí. Lidé, kteří volí způsob takového sexu, znají
přísná pravidla a dbají na svoje zdraví a bezpečnost. Musím ti připomenout fakt, že
když jsem tě poznal, okamžitě jsem věděl, že něco takového už nepotřebuji.
To, jak si na mě vykřikla, co udělám příště, budu tě bičovat, ještě teď se třesu hrůzou.
Proboha, Lucie, nikdy bych ti fyzicky neublížil. Hrozně mě to ranilo. Jsem sice
dominantní, ale to víš od první chvíle. Chovala ses vůči mně submisivně, což se mi
líbilo. Sama víš, že všechno, co jsme spolu prožívali, se nám oběma líbilo. Chtěl
jsem ti to vysvětlit. Ale teď vím, že stejně bys mě neposlouchala. Docela to chápu,
bylo to pro tebe více než šokující zjištění. Byl bych moc rád, abys znala verzi mého
příběhu. Potřebuji, abys poznala pravdu. Tenhle email pochopitelně nemusíš číst, je
to jenom na tobě. Ale jsou věci, které nevíš a měla bys.
Ono je snadné dospět k závěru bez všech faktů, ale to není fér vůči mně, ani vůči
tobě. Nařkla si mě ze zvrhlosti, dokonce z dojebanosti. Tohle je tvůj pohled, dobře.
Teď ti přiblížím ten svůj.
Studoval jsem prvním rokem na vysoké škole. Odstěhoval jsem se z domova. Byli
jsme tři kamarádi a pronajali jsme si společně byt. Pilně jsem studoval, ale taky si
hodně užíval. Chodil jsem s několika holkami, nic vážného. Dařilo se mi celkem
dobře, až na jedno. To, co mě potkalo, hodně ovlivnilo můj bezstarostný studentský
život. Dvakrát po sobě jsem neudělal jednu zkoušku z části právní pasáže, kterou
jsem nebyl schopen pochopit. Chodíval jsem do jedné právní kanceláře, abych si
přivydělal. Poznal jsem tam jednu přitažlivou ženu, byla poměrně starší. Začala mi
úmyslně nadbíhat, což se mi tehdy zamlouvalo. Nabídla mi, že je ochotná mi s tou
zkouškou pomoci. Pozvala mě k sobě domů. Opravdu mi všechno vysvětlila a já
jsem později na potřetí zkoušku zvládl velmi dobře.
Ale trochu jsem odbočil. Ona krásná žena mě začala svádět. Byla velmi pěkná a taky
hodně zkušená. Nedalo ji hodně práce, aby mě dostala do své postele.
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To, co jsem prožíval, bylo pro mě úplně nové a více než uspokojivé. Byla to moje
velká sexuální zkušenost. Uchvátila mě natolik, že jsem jí úplně propadl. Dělala se
mnou takové věci, o kterých jsem vůbec nevěděl, že se dají dělat. Rychle jsem se
učil. Scházeli jsme se častěji, dokonce jsem začal flákat školu a postupem času se
k ní nastěhoval. Kamarádi si všimli, co se se mnou děje a snažili se mě varovat. Ale
ona mě pohltila tak silně, že jsem neslyšel a neviděl. Doslova jsem ji šukal všemi
možnými způsoby, byla hodně náročná. Moje rodina si začala o mně dělat starosti.
Málo jsem docházel domů, a když jsem se ukázal, byl jsem myšlenkami mimo.
Blížily se vánoce, nakoupil jsem dárky a chystal se je strávit se svými blízkými.
Načež ona začala hodně vyvádět a dožadovala se mé přítomnosti. Vyvrcholilo to
hádkou a já jsem odešel domů. Sebral jsem odvahu a konečně se svěřil své sestře
Janě. Byla šokována a snažila se mi pomoci. Sama ale věděla, že jedině já sám
musím udělat rozhodující krok. Musím říct, že jsem se tak nějak cítil svobodněji,
mnohem lépe a užíval si pohodu doma se svými sourozenci. Avšak netrvalo to
dlouho. Několikrát volala k nám domů a opět jsem byl tam, kde jsem nechtěl být.
Nakonec v noci jsem se sebral a šel za ní. Byl jsem hodně naštvaný a rozhodnutý to
vše ukončit. Moje odhodlání se rázem vytratilo, když mě zase zatáhla do postele.
Opět jsem jí podlehl. A tak to šlo dále. Naléhala, že ji musím představit své rodině,
což jsem kategoricky odmítl. Nepovažoval jsem ji za někoho, kdo by měl patřit
v budoucnu ke mně. To ji hodně štvalo.
Na silvestra jsem se sebral a odjel s kamarády na hory. Když jsem se vrátil, očekával
jsem nový výbuch jejího vzteku. Ale přivítala mě velice mile, což jsem nechápal, ale
později pochopil. Oznámila mi, že je těhotná, byl jsem naprosto šokovaný. Trval jsem
na tom, že si to musí nechat vzít. Necítil jsem se na to, že bych se měl stát otcem.
Opět začala vyvádět, potom brečela a nakonec vyhrožovala, že si něco udělá. Jak se
potom vyrovnám s tím, že si vzala život a svému nenarozenému dítěti. Bylo to pro
mě něco nepředstavitelného, nikomu bych nepřál, co jsem tehdy prožíval. Uklidňoval
jsem ji a slíbil, že se o ni postarám.
Rázem se uklidnila, což mi mělo být divné, ale nebylo. Znovu jsme skončili v posteli.
Naléhala, abychom se rychle vzali. Trval jsem na tom, že ještě ne, snad později.
Vůbec se jí to nelíbilo, ale musela přijmout moje dosavadní stanovisko. Byla si
vědoma toho, že by mohla hodně pokazit a proto předstírala klid.
Doma jsem všechno řekl Janě, nevěděl jsem, co bych měl udělat. Byla z toho hodně
nešťastná. Varovala mě, abych nic neuspěchal a se sňatkem počkal. Taky se mi
snažila říct, že pokud je to pravda, nemusím si ji brát a můžu přispívat na dítě. Stále
se jí něco nezdálo. Tvrdila, že tak zkušená ženská, protřelá, přece nebude tak
neopatrná, aby otěhotněla. Ale já jsem se v té době cítil jako nějaký hajzl, který
nechce svoje dítě. Rozhodl jsem se, že co jsem si nadrobil, to si taky sním.
Čas plynul dále a ona se snažila být podezřele milá. Jednou po několika týdnech
jsem jí oznámil, že pojedu na hory. Očekával jsem další hádku, ale nic takového se
nekonalo a dokonce mile souhlasila.
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Nečekaně jsem se vrátil dříve a zastihl jsem ji u televize, jak popíjela víno. Svým
nenadálým návratem jsem ji polekal. Rozezleně jsem ji upozornil na to, že by ve
svém stavu neměla pít. Znejistěla a potom se omlouvala, že si dala pouze jednu
skleničku, což nemůže ublížit.
Otráveně jsem odešel na záchod, promiň mi, že zrovna tohle popisuju, ale je to
důležité. Tam jsem totiž objevil něco, co bylo tak šokující, ale zároveň vysvobozující.
Objevil jsem totiž její tampon, samozřejmě použitý, který nějak opomněla vyhodit.
Zřejmě toho vypila více a nezvládla po sobě uklidit. Dostal jsem takovou radost, že
se to nedá ani popsat. Popadl jsem onen předmět a ukázal jí ho před očima.
Rozklepala se vzteky za svoji neopatrnost. Okamžitě jsem ji opustil. Vrátil jsem se do
svého bytu, kamarádi ještě byli na horách. Otevřel jsem si flašku vodky a samou
radostí jsem se opíjel a užíval si vysvobozujícího okamžiku. Probudil mě
z alkoholického opojení telefon. Volali z nemocnice, že tam leží ona žena. Snažila se
podřezat žíly, ale byla hodně opatrná a sama si přivolala pomoc. Žádala, abych se
dostavil. Rázně jsem odmítl, že jsem opilý a až vystřízlivím, že přijdu.
Druhý den jsem se vysprchoval, oblékl a vyrazil do nemocnice. Vešel jsem na pokoj
a našel ji ukňouranou. Nedbal jsem ničeho a před sestrou jsem jí důrazně oznámil,
že je mezi námi konec a že je mi srdečně jedno, o co se pokusila. Zařval jsem na ni,
že by se měla stydět za to, co chystala. Málem mi zničila život. Rázně jsem se otočil
a opustil pokoj. Na chodbě mě zastavil neznámý muž a představil se mi jako její
bývalý manžel. Oznámil mi další šokující skutečnost. Byl to její několikátý pokus.
Dokonce měla dvě děti, o které nejevila zájem, proto je měl v péči jejich otec.
Odporem jsem se otřásl. Ze všeho jsem se vzpamatoval, hodně mi pomohla moje
sestra Jana. Dostudoval jsem úspěšně. Dlouho mě ženy nezajímaly, žil jsem
v celibátu. Naučil jsem se být sám k sobě hodně disciplinovaný. Později, časem jsem
se začal stýkat se ženami, ale byla to jen otázka sexu. Choval jsem se k nim dost
hrubě, až mě to samého děsilo. Nemyslím tím, že jsem jim fyzicky ubližoval. Uzavřel
jsem se do sebe a budoval si svou budoucnost. Tak jsem se stal tím, kým jsem.
Stále jsem nebyl v pohodě a vyhledal jsem odbornou pomoc. Můj terapeut mi poradil
onen klub.
Říkal, že vzhledem k tomu, že jsem dominantní člověk, by mi to mělo pomoct.
Sliboval, že časem potkám někoho, kdo mi změní život k lepšímu. A to se stalo
v okamžiku, když jsem tě poprvé spatřil, drahá Lucie. To je konec mého příběhu.
Rozhodni se sama a měj se hezky. Ať se stalo cokoli, jsem rád, že jsem tě poznal.
Aspoň na chvíli jsem prožil něco výjimečného a krásného.
Jestli jsi dočetla až sem, DĚKUJI TI. Richard.
Lucie přes svoje slzy pročítala některé pasáže několikrát. Byla hodně nešťastná,
neměla se tak unáhlit. Jak to jenom napraví. Ze svých myšlenek ji vyrušil příchod její
spolubydlící.
„Lucie“, zařvala. „Jsi hluchá? Máš tady zásilku, tak si ji pojď převzít“. Opět jí poslal
květiny se vzkazem, Chybíš mi. Richard.
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„Proboha, proč pořád brečíš. Vzpamatuj se a přestaň se litovat. Je to tady jako
v květinářství. Ne, že by mi kytky vadily, ale už by to snad stačilo“, lamentovala Eva.
Všimla si otevřeného laptopu. Překvapeně vzhlédla k Lucii a zeptala se. „Smím?“
Lucie přikývla na souhlas a znovu ji přemáhal pláč. Když Eva dočetla, zadívala se na
svou kamarádku a prohlásila. „Tak to je zpověď zoufalého muže, který tě miluje až za
hrob“. Otevřela láhev vína, naplnila dvě skleničky a přiměla Lucii, aby se napila.
Posadila se do křesla, když řekla. „Tak milá zlatá, je konec fňukání a začni se chovat
jako chytrá holka, což nepochybně jsi. Zítra za ním půjdeš a konečně urovnáš tohle
to svoje unáhlené chování“, přikazovala.
„Nevím, co mu mám říkat, jak to udělat a všechno vrátit zpět“, stěžovala si a
popotahovala.
„Samozřejmě, že víš, však ty už něco vymyslíš. Hlavně neváhej moc dlouho.
Takového chlapa už v životě nepotkáš“, káravě ji varovala Eva.
Potom si spolu dlouho povídaly a popíjely víno. Lucie se dokonce přemohla natolik,
že se opět zase začala i usmívat.
Ještě po půlnoci ležela ve své posteli a nemohla usnout. Několikrát si v hlavě
zosnovala, jak to provede, aby ho vyhledala. Sama se zalekla, když pomyslela na to,
zda ji ještě bude chtít. V duchu se modlila, aby se všechno vrátilo zpět. Přála si, aby
nikdy neodešla, ale to se právě stalo. Teď je jenom na ni, napravit, co pokazila, snad
nebude pozdě. Musí udělat všechno proto a s tím odhodláním konečně usnula.
28.
Ráno se probudila a poprvé s úlevou. Necítila už takovou bolest a zoufalství. Dnes
bude pro ni velký den a všechno bude na ni, aby ho získala zpět.
„Bože, pomoz mi. Nedokážu si představit další promarněný den bez tebe, Richarde“.
Rázně vstala z postele a pověrčivě vykročila pravou nohou. Zamířila rovnou do
sprchy. Cestou na ni zamávala od dveří Eva, která zrovna byla na odchodu do práce.
Zvedla obě ruce na znamení, držím palce. Dlouho stála pod tekoucí vodou, jakoby
chtěla nechat odplavit všechno zlé, co prožívala těch několik mizerných dnů. Natřela
si celé tělo svým oblíbeným mlékem s broskvovou vůní. Umyla si vlasy, vysušila a
vykartáčovala do jasného lesku. Když se na sebe podívala do zrcadla a uviděla svůj
přepadlý obličej, zamračila se, vůbec nebyla spokojená.
Usilovně přemýšlela, co by měla udělat, aby vypadala lépe. Zalitovala toho, že nikdy
nevěnovala příliš velkou pozornost, jak se nalíčit. Nakonec svým tónovacím krémem
se jí trochu povedlo zamaskovat ten svůj utrápený výraz. „No zřejmě už to lepší
nebude“, řekla sama sobě do zrcadla. Vzpomněla si na ten den, když se připravovala
na první setkání s ním. Teď se to opakuje, ale je to úplně o něčem jiném.
Poprvé se přinutila a snědla jogurt, uvařila si kávu. Když ji pomalu popíjela,
plánovala, jak to všechno bude probíhat.
Nejdříve ji čeká práce. Musí první část svého projektu předat Janečkovi a potom už
jenom jedno. Vyhledat Richarda, což bude nejtěžší, přemítala si v hlavě.
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U sebe v kanceláři si připravovala další materiály ke své práci, kterou plánovala na
pondělí. Přemohla se a snědla jeden banán, který si cestou koupila. Dopila druhý
hrnek kávy, to ji po celou dobu držela na nohách. Chvíli si popovídala s Veronikou o
svých nápadech, jak bude pokračovat ve svém projektu. Najednou si uvědomila, že
hodinová ručička se přibližovala ke třetí hodině odpolední.
„Tak Lucie, musíš už jít a hodně se snažit, abys ho získala zpět“, promlouvala
k sobě. Popadla sáčko, kabelku a vyrazila.
Lehce a nepozorovaně se jí povedlo projít přes recepci, aniž by musela cokoli říkat.
„Pro začátek dobré“, pomyslela si. Nastoupila do výtahu a vyjela do nejvyššího patra.
Najednou ji přepadla panika a pomalu ji začalo opouštět odhodlání. Vzpamatovala se
v okamžiku, když ucítila ruku na svém rameni a uslyšela příjemný hlas paní Marie,
Richardovy asistentky. Polekaně sebou trhla.
„Slečno Franková, dobrý den, ráda vás vidím“, zvolala nadšeně.
„Dobrý den, paní Prokopová, jdu za Richardem, tedy za panem Gregorem“, koktala
zmateně a zarděla se.
„Jenom pojďte, slečno“ a vedla ji do kanceláře. „Prosím, posaďte se, teď tam zrovna
někoho má“, usmívala se. Lucie se posadila a nejistě vzhlédla směrem k asistentce.
Ta si ji stále s úsměvem prohlížela, když prohlásila. „Vás slečno, snad seslalo samo
nebe“. Lucie se zmateně na ni podívala, ale vzápětí pochopila, co se jí snažila říci.
Úplně nadskočila, když uslyšela Richarda, jak křičí na toho nešťastníka, který byl
zrovna uvnitř.
„Ježíši, snad abych šla“ a začala se zvedat z křesla. „To vás slečno, nesmí ani
napadnout. Jste to jediné, co ho konečně přiměje ke klidu a pohodě“, rázně ji paní
Marie usadila zpět. „Myslíte, já si nejsem jistá“, bránila se. V tom se otevřely dveře a
vyšel ten chudák, který čelil jeho vzteku. Spěšně se na ni podíval a potom promluvil
k paní Marii. „Jsem zralý akorát na panáka. Ještě, že je dnes pátek, dva dny volna na
rehabilitaci“, odfrknul si a vyšel ven. Obě ženy se chvíli za ním dívaly se soucitem.
Potom paní Marie vyzvala znepokojenou Lucii a popostrčila ji dovnitř Richardovy
kanceláře.
Lucie se opřela o zavřené dveře, bála se skoro dýchat a prohlížela si ho. Stál zády
k ní u okna a díval se ven. Vycítil, že je někdo uvnitř a aniž se otočil, prohodil.
„Myslím, že jsem se vyjádřil dost jasně. Nebo máš něco, co ještě chceš říct?“
Vzchopila se a tiše špitla. „Je toho hodně, co bych ti ráda řekla“. Když uslyšel známý
hlas, překvapeně se otočil. „Lucie, co tady děláš?“, zeptal se.
„Ahoj Richarde, přišla jsem za tebou“, řekla roztřeseným hlasem.
„Přišla sis pro zbytek věcí, které sis zapomněla vzít?“, zeptal se úsečně a zvědavě si
ji prohlížel.
„Ne, nepřišla jsem pro svoje věci“ a začala ztrácet jistotu.
„Tak proč jsi tady?“, ptal se podrážděně. Nadechla se a snažila se sebrat veškerou
svoji ztracenou odvahu. „Richarde, vůbec mi to neusnadňuješ. Chápu tě po tom, co
se mezi námi stalo. Taky vím, že jsem to byla já, kdo to všechno zavinil. Jestli
můžeš, odpusť mi, prosím. Chci se k tobě vrátit, pokud mě ještě chceš“ a snažila se
udržet slzy, které ji začaly pálit v očích.
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Stál nehybně, zamyšleně si ji prohlížel a dlouho nic neříkal. Najednou silně znejistěla
a už se otáčela k odchodu. V tom ji uchopily dvě silné paže a přitáhly ji zpět.
„Lucie promiň, potřeboval jsem to slyšet“. Vzal si její tvář do dlaní a něžně se na ni
zadíval. „Pojď, posadíme se“ a vzal si ji na klín.
„Takže odhaduju, že sis můj email přečetla“.
„Ano a stydím se, že jsem jednala tak zbrkle“.
„Nemáš se za co omlouvat, kotě“. Pozvedl její bradu a díval se do jejich očí. „Jak se
máš?“
„Teď už dobře“, špitla a zabořila obličej na jeho hruď. „Neptej se, nebo se rozbrečím,
což jsem dělala stále po těch mizerných dní“.
„Ne, to ne, nesmíš plakat, kotě“, utěšoval ji. Dlouho ji hladil a rukou zajel pod pás
jejich kalhot. Postavil ji před sebe a pozorně si ji prohlížel.
„Zhubla jsi, kdy jsi naposledy jedla?“, zamračil se.
„A sakra, zase mě budeš peskovat?“ Nereagoval a znovu se zeptal. „Takže, tvoje
poslední jídlo, co to bylo?“, znovu na ni vyjel.
„Ráno jsem měla jogurt a v poledne banán“.
„Aha, a předtím?“, pozvedl obočí a dožadoval se odpovědi.
Zaváhala a nakonec přiznala, že její poslední jídlo byla jejich společná večeře.
„Proboha Lucie, to myslíš vážně?“ Viděla, jak přivírá oči, když je znovu otevřel,
zahlédla zlost nebo lítost, sama nevěděla.
„Tak krásko, teď se o tebe postarám. Ze všeho nejdříve tě nakrmím a potom si tě
odvezu zpátky domů. Tedy ke mně domů“, opravil se a usmál se na ni. Když viděla
ten jeho oslňující úsměv, podlomila se jí kolena. Posadil ji a řekl. „Dej mi minutku,
sbalím si věci a půjdeme“. Pozorovala ho, moc mu to slušelo. Měl na sobě modrou
košili s krátkým rukávem a tmavé kalhoty, které mu krásně splývaly po bocích, úplně
jí z toho vyschlo v krku. Taky jeho tvář prozrazovala hodně, zřejmě se trápil tak jako
ona.
„Tak, můžeme jít“, přistoupil k ní, vzal ji za ruku a spolu vyšli z kanceláře.
„Paní Marie, odcházím a už nebudu, uvidíme se v pondělí“.
„Ale pane řediteli, máte ještě objednané lidi“, snažila se mu připomenout.
„Necháme to na pondělí, abych jim vynadal. Teď mám důležitější věci na práci“ a
usmál se na Lucii. „Vlastně vyřiďte jim, ať se polepší, zatím je nechám být. Něco si
zkrátka vymyslete, vždyť vy už si poradíte. Přeju vám hezkou sobotu a neděli“,
pronesl zvesela.
„Všechno zařídím“, slibovala asistentka a vyprovázela je s úsměvem na rtech. Když
odešli ruku v ruce, spokojeně si oddechla. „Tak, to bychom měli, konečně nastane
klid a mír a doufám, že na dlouho“. Vzala sluchátko do ruky, aby zavolala těm
šťastlivcům, kteří byli ušetřeni jeho běsnění.
Richard ji dlouze políbil ve výtahu, jak mířili do podzemních garáží, kde ji odvedl do
svého auta. Zanedlouho se posadili v jedné restauraci. Objednali si pití a Richard se
zadíval do nabídky jídel. Všiml si, že se na něho dívá a lístku se ani nedotkla, natož
aby si vybrala.
„Co se děje, kotě?“, znejistěl.
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„Richarde, nemám na jídlo ani pomyšlení“, povzdechla a zakroutila hlavou. Naklonil
hlavu na stranu a mírně se usmál. „A na co máš teď pomyšlení“, vyzvídal. Na chvíli
ho potěšilo, když zahlédl v jejich očích, na co zrovna myslela. Potom se přece jen
zatvářil velmi přísně.
„Zřejmě ti budu muset objednat sám“ a taky to udělal. Zanedlouho před ně postavila
servírka talíře s biftekem a hranolky. Nimrala se v jídle a obdivovala ten jeho apetit.
Vycítil její pohled a tiše ji přikázal. „Lucie, jez, nebo tě mám nakrmit?“
„Co, to bys neudělal“, pronesla s jistotou.
„Co tě vede k tomu, že si to myslíš“, propaloval ji pohledem.
Zděsila se, když poznala, že je toho opravdu schopen. Začala pomalu jíst, ukrajovala
malé kousky masa. Moc jí to nešlo, každé sousto jí rostlo v ústech.
„Vidím, že opět nabíráš ty svoje mikro sousta. No nevadí, času máme dost“ a
poklepával svými dlouhými prsty. Když se zadívala na jeho ruce, myslela úplně na
něco jiného, než na to zpropadené jídlo. S velkým přemáháním a sebezapřením
snědla půlku. Potom rázně odstrčila svůj talíř a rozhodně odmítla.
„Mám už dost, více do sebe nedostanu“.
Pouze pokýval hlavou. „Moc nadšený z toho nejsem, ale aspoň si něco snědla. Od
teď sám na to dohlédnu, abys pravidelně jedla“.
Kývl na servírku, která přispěchala. „Odneste to“, štěkl na ni. Okamžitě popadla talíře
a už chtěla odkráčet, když ji zadržel jeho hlas. „Přineste nám dvě kávy a malou
becherovku, prosím a děkuji“. Němě přikývla a odešla. Lucie ohromeně sledovala
jeho chování. „Naháníš hrůzu, Richarde“. Zděšeně na ni pohlédl. „Ty se mě bojíš,
kotě? To nesmíš“, snažil se ji uklidnit. Vzal ji za obě ruce a každou ji políbil do dlaně.
Zachvěla se vzrušením. Jak jí to chybělo. Usmála se na něho. „Já se nebojím tebe,
Richarde. Myslela jsem na tu ubohou servírku“.
„Jo tak, to se mi ulevilo. Ona to přežije“, prohlásil sebejistě.
Netrvalo dlouho a měli na stole kávu s panákem becherovky. „Vypij to, pomůže ti na
žaludek a podpoří trávení“, vybídl Richard Lucii. Překvapením pozvedla obočí a
napila se. Usmíval se a dodal. „Podpoří taky tvoje chutě“.
„Neříkej, opravdu?“ a dopila zbytek. „Já mám úplně jiné chutě, ale jídlo a pití to
nejsou“, oznámila jemně. Zakřenil se a snažil se zjistit, co tím přesně myslela.
Naklonila se a pošeptala mu to. Usmíval se, co slyšel a ujistil ji, že i on si to přeje.
Když se později usadili do auta, zeptal se, zda si vezme pár věcí, aby mohla zůstat u
něho. Souhlasila a rozjeli se k ní domů. Začala si chystat nějaké oblečení a připravila
si osobní věci. „Jak dlouho chceš, abych byla u tebe? Nevím, co si mám všechno
vzít“, ptala se. Seděl v křesle a pozoroval ji. Když uslyšel, co říká, svitla v něm
naděje. Postavil se, vzal její tvář do dlaní a odpověděl.
„Nejraději na pořád, to bych si přál“.
„To znamená, že si stále přeješ, abych se k tobě nastěhovala?“
„Ano, to je moje zbožné přání“, povzdechl si.
„Dobře, udělám to. Pomůžeš mi se sbalit, Richarde?“ Zcepeněl překvapením.
„Lucie, slyšel jsem dobře?“
„Ano, nastěhuju se k tobě ráda“, ujistila ho.
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Popadl ji do náruče a zatočil se s ní. „Bože, jsem nejšťastnější chlap na světě“.
„To ráda slyším, Richarde“, rozesmála se. „Tak pomůžeš mi?“
„Jistě, kotě, jdu na to“. Zabalili společně všechno její oblečení, její osobní věci a pár
knih. Doma si nechala pouze zimní oblečení, které dlouho nebude potřebovat.
Richard všechno odnesl do auta. Ona zatím zavolala Evě, aby jí oznámila svoje
rozhodnutí. Kamarádka měla velkou radost a slíbily si, že si brzy zavolají. Richard
zůstal stát ve dveřích. „Krásko, teď jsi na řadě ty sama. Dovol mi, abych si tě odvezl
k sobě domů, tedy k nám domů“. Jeho oči přímo zářily štěstím. Naposledy prošla
bytem a tiše se rozloučila. Potom oba odjížděli na Malou stranu, do jejího nového
domova. Richard otevřel dveře bytu a batožiny s jejími věcmi zatím postavil na zem.
Vzal ji do náruče a přenesl přes práh a nohou zavřel dveře. Opatrně ji postavil na
nohy. Sklonil se, aby jí sundal tenisky a potom ji odvedl rovnou do ložnice.
„Vítej doma, krásko“. Začal ji líbat a postupně svlékal. Počínal si pomalu a
s posvátnou úctou. Každý kousek jejího obnaženého těla zlíbal. Položil ji nahou do
postele. Chvatně se svlékl a lehl si k ní. Zahleděl se do jejich rozzářených očí a viděl
v nich neskrývanou touhu. Potom chraplavě promluvil. „Lásko moje, dovol mi, abych
tě mohl pomilovat“, zašeptal. Lucie překvapením vydechla. Takto ji ještě nikdy
neoslovil. Lehce přejížděl ústy po její tváři. Jemně ji hladil po celém těle. Přesně tak,
jak ještě nedávno vzpomínala, co jí chybělo. Díval se do jejich očí a utápěl se v jejich
zelené barvě. Opět ji začal ústy laskat prsa. Pěkně pomalu a jedno po druhém. Oba
cítili, jak jim vzájemně tluče srdce. Byla celá rozechvělá a mírně se zavrtěla pod jeho
tělem.
Ššš, nespěchej a užívej si to, protože já si to taky užívám.“ Pohladil ji po linii krku a
opět začal sát její bradavky. Rukou hladil její bříško až k podbřišku. Opět se začala
chvět touhou. Když byl dole, něžně jí roztáhl nohy, aby se dostal k jejímu
roztouženému místu. Laskal ji velmi pomalu, čímž ji začal přivádět až k samému
okraji jejího vrcholu. Vycítil, že se blíží k orgasmu. Svými prsty a ústy ji znovu a
znovu laskal a vyzval ji. „Lásko, udělej se“. Zareagovala okamžitě, roztřásla se a
vyvrcholila. Cítila opojnou závrať a prohnula se. Díval se na ni, jak se svíjela. Přesně
tak to měl rád, jak se mu sypala pod rukama.
Podívala se do jeho temných očí a zaprosila. „Richarde, spoj se se mnou, chci tě mít
v sobě“. Poslechl ji a zalehl svým tělem. Vnikl do ní a přisál se k jejím ústům.
Začal se v ní pomalu pohybovat. Jejich těla se dokonale doplňovala v nádherné
jednotě. Naléhavě se přitiskla a začala ho stahovat uvnitř sebe. To už jí úplně
propadl. Zrychloval tempo a silněji přirážel. Dosáhli vrcholu téměř najednou. Dlouho
si leželi v náručí a vychutnávali si jeden druhého.
„Bože můj“, hlesla a začala ho hladit po hrudi. „Kdybych tak nepanikařila a vyslechla
tě, mohla jsem si ušetřit tolik trápení“.
Nadzvedl se a zadíval se jí do očí. Jemně ji políbil do koutku úst.
„Když jsi odešla, byl jsem jako ztracený pes. Tělo bez duše. Nevěděl jsem, co mám
dělat, kam mám jít, jak mám žít bez tebe. Prosím, Lucie, neopouštěj mě už nikdy,
ano? Já už bez tebe nemůžu být“.
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„Víš, když jsem odešla a ocitla se venku, okamžitě mi došlo, co jsem udělala. Celou
cestu v taxíku jsem probrečela. A v tom jsem pokračovala každý den bez tebe.
V práci jsem fungovala automaticky a trochu jsem se odpoutala od svého smutku, ale
večer co večer jsem brečela. Byla jsem pološílená, když jsem si představila, že by se
tě dotýkal někdo jiný tak důvěrně, jako já“.
„Však já taky“, řekl smutně. „Jsem rád, že sis přečetla můj dopis a přišla si za mnou.
Víš, stejně bych tě vyhledal, protože bych tě nenechal dlouho samotnou. V tom jsem
měl celkem jasno“ a usmál se na ni. „Ať se stane cokoli, musíme si všechno říct“,
sděloval opatrně. „Už mi nesmíš utíkat. Viď, že to už neuděláš“.
Podívala se a mlčela. Čekal na její odpověď bez dechu.
„Neuteču, Richarde, teď už ne“. Pohladil její tvář. „Jak to myslíš, teď už ne“.
„Já už bych to podruhé nezvládla“, řekla vážně a smutně. Dlouze ji políbil. „Taky si
musíme ještě hodně toho říct. Musím ti toho hodně objasnit a ty se musíš ptát.
Všechno ti řeknu, co budeš chtít vědět, pamatuj si to, Lucie. Nedopustím, aby mezi
námi bylo něco, co by tě mohlo trápit. Chci, abys byla šťastná“.
„To já přece jsem, teď už ano“ a zavrtěla se pod ním. Nadzvedl se a přísně se na ni
podíval. Začala se smát.
„Já se tady snažím k tobě vážně promlouvat a ty zatím se mnou flirtuješ. Jsi
neslušná, víš o tom?“
„Já vím, ale nemůžu si pomoct. Teď potřebuju jediné“ a rukou zajela mezi jeho
nohama. „Myslím, že bychom s tím měli něco udělat“, vyzvala ho. Pobaveně se na ni
zadíval. „Ty jsi pěkně nenasytná, co s tím uděláme, slečno Franková?“, stále otálel.
„Pane Gregore, vy se ptáte? To vás mám poprosit, tomu nemůžu uvěřit, jak dokážete
být zdrženlivý“, zamračila se. Rozesmálo ho to, potom najednou zvážněl a ona
konečně zahlédla ten jeho propalující pohled a zachvěla se. Začal ji naléhavě líbat,
chvíli tvrdě a potom zase měkce. Její tělo se samou touhou třáslo. Když na moment
přestal, široce rozevřela oči. Jen se usmál a pokračoval. Naléhavěji se pohybovala
pod ním. „Chceš mně uvnitř sebe, krásko?“, zašeptal.
„Ano, moc tě chci, prosím“. „To by bylo moc jednoduché a rychlé. Teď tě mám ve své
moci a budu tě pomalu mučit. Líbí se ti, jak se tě dotýkám, odpověz mi“.
„Ano, líbí se mi to, moc“. Opět ji celou ovládal. „Líbí se mi, jak si roztoužená. Cítím,
co mi říká tvoje tělo a co potřebuješ“.
Pomalu ji olizoval podél krku a pokračoval mezi její ňadra. Více se přitlačil a silně sál
její bradavky. To už byla vzrušená a mezi nohama cítila pulzující touhu.
Začala se zmítat. „Nehýbej se“, přikázal. „Musíš se uvolnit“. Klekl si a rukou přitlačil
na její boky a druhou roztáhl nohy. Naklonil se níž a ona ucítila jeho dech mezi svými
stehny. Pohlaví se jí sevřelo napětím.
„Chceš, abych ti to udělal pusou, ano?“ Slastně povzdechla. Pevně ji políbil na ústa a
potom se přesunul mezi její nohy. Jemně ji olízl po celé délce její štěrbiny, otřásla se
proudem rozkoše. „Chutnáš moc dobře“, zašeptal do jejího pohlaví.
Znovu přejížděl jazykem a málem vybuchla. Opakoval to několikrát. Jeho laskání ji
propalovalo do nepříčetnosti. Jazykem kmital rychleji po jejím pohlaví a dráždil
klitoris. Roztřásla se a chtěla víc. Dobře věděl, co má dělat. Odtáhl se a více ji roztáhl
nohy.
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„Lucie, jsi krásně mokrá, to se mi líbí“. Svými prsty ji více roztáhl. Opět se sklonil,
vzal do úst klitoris a prudce jej sál. Jenom zavzdychala. Zvedl se a chvíli se na ni
díval. „Jsem moc rád, co vidím, jsi tak krásně vzrušená. Ani nevíš, jak mě to
uspokojuje“, zašeptal.
„Richarde, nepřestávej, prosím“, škemrala. Usmál se a ubezpečil ji, že nehodlá
přestat. Znovu si ji bral jazykem a začal důkladně dráždit poštěváček. Cítila, že za
chvíli se udělá. Jako kdyby věděl, co pociťuje.
„Ještě ne, kotě, ještě se nesmíš udělat. Zkus se uvolnit“, jemně přikazoval. Poslechla
ho a zklidnila se. Vsunul do ní prsty a ji opět pohltil intenzivní pocit.
„Chci, abys cítila moje prsty a zároveň můj jazyk“. Znovu pomalu vrážel prsty hodně
hluboko v ní a intenzivně ji lízal. Měla pocit, že ji úplně vysaje. Ta úžasná rozkoš,
kterou ji působil, ji začala drásat v jejím pohlaví a břiše. Zmítala se a rázem
vyvrcholila. Silně se otřásala, ale držel ji pevně. Potom se na ni podíval a propaloval
ji pohledem.
„Chci, aby ses takto udělala ještě jednou“. Znovu ji začal zpracovávat svými ústy a
přitom hnětl její bradavky
„Ach Richarde, co to se mnou děláš, to už nezvládnu“.
„Neboj se, kotě, hezky si to užiješ, já se postarám“. Opět se přesunul mezi její nohy.
Lízal ji velmi pomalu a jemně jazykem přejížděl po klitorisu. Přesunul se níže, aby se
dostal hlouběji. Více ji roztáhl nohy a jazykem se tlačil dovnitř a zase klouzal ven.
Použil také prsty a více si ji natočil, aby se mírně prohnula v bocích. Jenom sténala.
Takto se dostával hodně hluboko a opět se blížil její vrchol. V pohlaví ji pulzovalo tak
silně, měla pocit, že už to dále neunese. Začala se nekontrolovatelně zmítat a svými
boky pohybovala proti jeho ústům a prstům. Rázem explodovala.
„Bože, Lucie, to bylo nádherné“, sotva mohl dýchat. „Musím ti to udělat ještě jednou“.
Nemohla promluvit, jenom zasténala. „Musím ti ho tam strčit a to hned. Udělám ti to
pořádně tvrdě“. Vrážel do ní penis hlouběji a silně přirážel. Vycházela mu vstříc.
Pociťovala zároveň bolest i rozkoš najednou.
„Ach Richarde, moc se mi to líbí, přesně tak to chci“. Stačil jen zasténat. „Jsi
dokonalá, stvořená jenom pro mě. Kotě, budu drsnější a budu ti ho vrážet hodně
hluboko“. Přitom ji malinko kousal do bradavek. Začali se zmítat v divokém tanci a
oba dosáhli orgasmu. Zůstal na ni ležet a prudce dýchal. Vnímali naprosté uvolnění a
naplnění. Potom se přesunul vedle, silně ji objal svými pažemi.
„Lucie, lásko moje, miluju tě“. Jenom se šťastně usmála a zavřela oči. Oba se
ponořili do krátkého spánku.
Richard se probudil jako první a dlouho se na ni díval. Jakoby vycítila jeho pohled,
pomalu otevřela oči, usmála se a políbila ho na tvář.
„Kolik je hodin?“, zeptala se a protáhla se.
„Málo na to, abychom šli spát, ale dost na to, abychom šli na večeři“, usmíval se.
„Aha, takže vstaneme a půjdeme ven, že?“ řekla s nelibostí. „Jenže mně se nikam
nechce chodit a nemám vůbec hlad“, odporovala.
„Mýlíš se kotě, musíš jíst a máš veliký hlad“, zdůraznil se smíchem.
„Richarde, ty si se rozhodl myslet za mě a nepřipustíš, co chci já“ a dloubla do něj.
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„Přesně tak kotě, vždyť mě znáš“, pronesl prostopášně a polechtal ji. Vypískla.
Nadzvedl se a uchopil její hlavu do dlaní. „Hezky vstaneš, oblékneš se a půjdeme
ven. Procházka ti pomůže a vytráví ti, aspoň doufám. Myslel jsem, že sexem
vyhladovíš, ale jsi nezmar, spletl jsem se“.
Popostrkoval ji z postele. Neochotně vstala, obrátila se k němu a s vážnou tváří
pronesla. „Úplně jsem zapomněla, kdo tady velí. Chceš mi říct, že se se mnou
miluješ jenom proto, aby si povzbudil můj trávicí trakt?“, odfrkla si. Zaklonil hlavu a
rozesmál se. „Lucie, lépe bych to nevyjádřil“ a pochechtával se.
Procházeli se po Kampě, poblíž Čertovky objevili hezkou restauraci a posadili se na
zahrádce. Objednali si tatarský biftek a láhev vína. Sledovala, jak přimíchává přísady
a pocítila hlad, spíše chuť. Nemohla se dočkat a s velkou chutí spořádala čtyři
topinky. Richard se spokojeně usmíval. Dlouho potom seděli venku, bylo poměrně
teplo, popíjeli víno a pozorovali lodě plující po Vltavě.
Po chvilce se opatrně zeptal na něco a bál se, aby se necítila špatně.
„Lucie, uvědomil jsem si, že jsem nepoužil ochranu. Bereš stále ty svoje pilulky?“
Zadívala se mu do očí a potom s úsměvem odpověděla. „Uklidni se, Richarde. To
bylo totiž jediné, co jsem po celou dobu dodržovala“, ujistila ho.
„Promiň, ale musel jsem se zeptat, nezlobíš se?“
Neomlouvej se a už vůbec se nezlobím“, pohladila ho po ruce.
Doma se znovu pomilovali. Potom ji láskyplně přikryl, přitáhl k sobě a oba usnuli
klidným spánkem.
29.
Lucie ráno procitla a ucítila vedle sebe pevné tělo. Opět zavřela oči a znovu otevřela,
aby se přesvědčila, že to není sen. Opatrně se otočila a uviděla Richardův pohled.
„Dobré ráno“, špitla. „Dobré ráno, jak si se vyspala ve své nové posteli“, ptal se
s úsměvem na rtech. „Dobře, moc dobře, děkuji za optání“ a mírně se protáhla.
„A ty?“ „No já taky jsem se dobře vyspal. Až na jedno, trochu jsi mě utlačovala. Byla
jsi schoulená na mém rameni. Nemohl jsem se pohnout, abych tě nevyrušil z tvého
spánku“, podotkl s mírnou ironií.
„No tohle, brzy si stěžuješ“ a chtěla se vyprostit. Ale on ji chytil a přivinul si ji blíž.
„Vydrž ještě chvilku“, zašeptal jí do ucha.
„Richarde, musím vstát a uložit si svoje věci. Zatím stále bydlím v předsíni“,
vysvětlovala.
„Jo, to je fakt, pomůžu ti. Ale, kde mám kávu, ženo?“
„Moc vtipné, sotva se nastěhuju a už ti musím sloužit“, rty jí zacukaly. „Ihned mě
pusť“, snažila se dostat přes něho.
„No, rád bych“, podotknul. „Ale já ležím na své straně postele. Stále si na mě
natlačená a vineš se kolem mě. Stěžuju si snad?“, pronesl zvesela.
„Asi mi byla v noci zima“. Nadzvedl se, otočil a políbil do vlasů. „Mně připadáš
dostatečně zahřátá“.
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Přísně se podívala. „Dost romantiky a vzhůru do nového dne“.
„Jejda, promluvila ta, co má romantiku tak ráda“., chechtal se. „A právě proto budu
sdílnější a to vstávání trochu odložíme. Budeme spolu fantazírovat o milování, třeba
někde v horách. Já tě krásně pomiluju a ty na oplátku uděláš kávu, opečeš na ohni,
který sama rozděláš, do křupava slaninu a vejce. Na sobě budeš mít jen spodní
prádlo“.
Lucie jenom polkla a zírala s otevřenou pusou, když pokračoval. „Pak bych mohl
přeprat třeba medvěda, který by nás ohrožoval. Samozřejmě po dlouhém boji bych
ho zlikvidoval. Potom bys mi něžně ošetřila rány a následoval by další sex“.
„Pěkné, moc pěkné, ale na hony vzdálené od reality. Vidím, že máš hodně bujnou
představivost“.
„Ano kotě, bez ní vůbec nevycházím z domova“.
„Hm, ze všeho toho sexu, vaření na ohni a ošetřování tvých ran, jsem dostala
pořádný hlad“, odtáhla se a posadila.
„A proč neřekneš“, chechtal se. Jenom kroutila hlavou. „Víš, co je zase můj ranní
sen? Dvacet minut v bublající vířivce, potom masáž lávovými kameny. Ale to je
jenom zbožné přání. Tak vstávej, chlape“ a pleskla ho po noze. Vyskočila z postele a
rovnou si to namířila do sprchy.
Nasnídali se a on jí pomohl vybalit věci, jak slíbil. Sledoval, jak si ukládala v koupelně
svoji kosmetiku. „Vidím, že toho moc nemáš“, s údivem konstatoval.
„Mám všechno, co potřebuju“, odvětila.
„Obvykle ženy toho mívají hodně“. „Snad tě to netrápí?“, překvapeně vzhlédla.
„Ne, tak jsem to nemyslel“, rychle dodával. „Jsem rád, že se tolik nemaluješ. Líbíš se
mi přesně taková přirozená“.
„Uf, ani nevíš, jak se mi ulevilo“, rozesmála se.
Posadili se na terasu s kávou a vychutnávali si krásné teplé slunečné ráno. Richard ji
pozoroval, jak se opřela, nastavovala tvář slunci a zavřela oči. Byla tak krásná, až mu
to bralo dech. Má ji teď u sebe a jenom doufal, že napořád. Vycítila jeho pohled,
otevřela oči a zasmála se.
„Pojď ke mně, lásko“, vyzval ji. Posadil si ji na klín a zabořil tvář do jejich vlasů.
„Jsi šťastná, Lucie?“, šeptem se ptal. „Doufám, že ano, protože já jsem“.
Podívala se do jeho očí a zářivě se usmála. „Ano, jsem“, řekla tiše a přitulila se.
Kolébal ji v náručí a jemně ji líbal na spánku.
„Musíme toho hodně promyslet, lásko“. Mírně znejistěla. „Co máš na mysli“, zeptala
se znepokojeně.
„Musíš se pořádně zabydlet. Obývací pokoj je poměrně veliký. Najdeme ti místo, kde
budeš mít svůj pracovní koutek. Půjdeme nakupovat, vybereš si vše, co budeš
potřebovat a co se ti bude líbit“, řekl rozhodně.
„Cože, teď hned?“ „Dnes zrovna ne, ale brzy. Taky budu muset promluvit s paní
Mixovou“, plánoval dále. „Kdo je to paní Mixová?“, ostražitě se zeptala.
„Je to paní, která mi tady občas uklidí, nakoupí a někdy taky uvaří. Chtěl bych, aby
docházela častěji“.
„To tady bude s námi pobývat? My budeme mít hospodyni“, nevěřícně komentovala.
„Přesně tak, myslím si, že bude ráda souhlasit, dobře jí zaplatím“.
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„Opět promluvil někdo, kdo má prostředky. To všichni skáčou, jak pískneš?“
Objal ji ještě více a mírně ji kousl do ucha. „Umím být velmi přesvědčivý a ta paní to
pro mě ráda udělá“, řekl s jistotou a spiklenecky na ni zamrkal.
„Tomu rozumím, jak taky jinak, že?“ Zavrtěla se na jeho klíně.
„Lucie, co to děláš?“ Nevinně se zatvářila a tajemně se usmívala.
„Jestli budeš ještě chvíli pokračovat, neručím za sebe“ a jeho oči se temně zabarvily.
„Opravdu, a co uděláš?“ a znovu se zavrtěla.
„Tak ty toho nenecháš“ a popadl ji za boky.
„Já ti to tedy povím, udělám ti to tady a pořádně“, ujišťoval ji.
„No páni, na terase, nic lepšího si nemůžu přát“.
„Poslechni, jsi neslušná dívka. Pomyslela si na občany této čtvrti? Takovou radost ti
neudělám. Nechci, aby všichni tito lidé slyšeli, jak se moje slečna udělá“, smál se
zase on.
„Ty si ale věříš, šovinisto“.
„Přesně tak krásko, v tom si věřím“ a nahodil škodolibý výraz.
Nevěřícně ho pozorovala, snad hledala slova, ale nakonec se rozesmála. Vzala jeho
tvář do dlaní. „Ráda se vrátím k předešlé debatě a chtěla bych ti připomenout. Jsem
docela schopná, zvládnu uklidit, uvařit, vyprat i vyžehlit. Tak proč hospodyně?“
„To já všechno vím, ale bude to tak, jak jsem řekl. Námitky se nepřipouští. Snad bych
mohl udělat jeden ústupek. O víkendu se můžeš o mě postarat sama. A to mi
připomíná, že bys mohla něco uvařit“, zubil se.
„Co, kdo jsi, pán vesmíru?“, zvedla se a uraženě odkráčela do kuchyně. Okamžitě
vyrazil za ní. „Copak, slečna se nám vzpouzí?“
„Přesně tak, vaše milosti, nejsem určená k tomu, abych byla k ovládání, víme?“
„Lucie, nebuď ošklivá, nesluší ti to, nebo …“
„Nebo co, jen to řekni“. Popadl ji a hrozivě si ji přeměřil. „Nebo tě roztrhnu jako hada“.
Vykroutila se a dala si ruce v bok. „Tak přímo roztrhneš. Potom ale nezapomeň mě
slepit, abych ti uvařila oběd“.
S úžasem na ni nejprve zíral a potom se rozesmál pořádně od plic. „Opět jste
zabodovala, slečno Franková“.
„To jsem ráda, pane Gregore, že vás dovedu rozesmát“. Stoupla si na špičky a dala
mu pusu na tvář. Potom se otočila, aby prozkoumala lednici, skřínku s potravinami a
zamyslela se.
„Bohužel, maso je zmrzlé na kost, oběd bude lehký a bez masa“. Obrátila se k němu,
mírně pozvedla obočí a řekla. „Může být, sire?“
Zvedl ruce a prohlásil. „Nic neříkám, dělej, co umíš, kotě. Půjdu si zatím vyřídit pár
emailů, ano?“
„Jenom běž, Richarde, tady tě nebudu potřebovat“ a plácla ho přes zadek. Zamračil
se na ni, nevěřícně zakroutil hlavou a bez dalšího odešel.

Lucie se činila, připravila selskou omeletu a lehký jarní salát. Když měla vše
připravené, rozhodla se, že ho půjde vyhledat.
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Trochu znejistěla, protože byl ve své pracovně a nebyla si jistá, zda může za ním
přijít. Nakonec si dodala odvahu, zaklepala a vešla. Seděl za stolem u laptopu. Zvedl
hlavu a viděl, jak postává u dveří.
„Mohu dále?“, zeptala se.
„Samozřejmě, jen vejdi“, usmál se a natáhl ruku směrem k ní. Pomalu vešla a
rozhlížela se kolem.
„Páni, tolik prostoru pro jednu osobu, ještě jsem tady nebyla“.
„To je moje pracovna, zdá se ti velká?“
„Ano, klidně bych se tady vešla i já“.
„To určitě ano, ale je to nemožné“.
„Proč, ty mě tady nechceš?“, překvapením pozvedla jedno obočí.
„Tak to není“, rychle vysvětloval. „Kdybychom tady byli spolu, nevím, zda bych se
soustředil na práci, víš“.
„Aha, chápu. Byla bych něco jako rušivý element. Ale to se pleteš, byla bych zticha
jako myška, vůbec by si o mně nevěděl“, ujišťovala ho.
„Právě, že o tobě vím až moc dobře. Zabýval bych se úplně něčím jiným a práce by
to určitě nebyla“.
„Asi máš pravdu, taky bych se nesoustředila“, rozesmála se.
V tom si všimla svého portrétu v rámečku. „Páni, to jsem přece já, úplně jsem
zapomněla“, natáhla se, uchopila rámeček a soustředěně si prohlížela svou podobu.
„Nevěděla jsem, že mám své místo na tvém pracovním stole“.
„Tak teď to víš. Když se podívám na tvůj obrázek, dobře se mi přemýšlí a práce mi
jde od ruky“.
„Opravdu, jsem poctěna. To mi připomíná, že moje práce mi taky dobře šla“. Zvedla
se a vzala ho za ruku. „Prosím, následujte mě, váš oběd je připraven“ a táhla ho do
kuchyně k prostřenému stolu.
Richard se pustil do jídla s velkou chutí. Musela se v duchu smát a se zalíbením ho
pozorovala, než se přidala.
„Teda Lucie, musím konstatovat, že umíš opravdu skvěle vařit“.
„Jsem poctěna tvou chválou a jsem ráda, že ti chutná, zvláště tak skromné jídlo“,
usmívala se spokojeně.
Když dojedli, vstal a pomohl jí sklidit ze stolu. Přistoupil k ní zezadu, otřel se tváří o tu
její a zašeptal. „Musím prohlásit, že vzhledem k tvému kuchařskému umění se ti
pověsím na krk a už se nikdy nepustím“, zakřenil se od ucha k uchu.
„No, to jsem dopadla, trochu moc přízemní, nemyslíš? Chtělo by to více duchovna“,
vytýkala mu.
„To je právě ono, když se dobře najím, umím dělat hotové zázraky“ a otřel se o ni.
„Vážně, zatím jsem nic takového nepostřehla“, škádlila ho.
Popadl ji a mírně s ní zatřásl. „Tak slečna si nevšimla“ a tvrdě se jí přisál na ústa.
„Jen počkej, co s tebou udělám, ještě budeš prosit, abych přestal“.
„Nepouštěj hrůzu, Richarde. Jistě znáš přísloví, pes, který štěká, nekouše“.
Nevěřícně zakroutil hlavou. Otevřel lednici a vytáhl láhev vína.
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„Dáš si skleničku?“, zeptal se. „Ano, ráda“. Když viděla, že vzal pouze jednu,
překvapilo ji to. „Ty si nedáš se mnou?“. „Nedám, kotě, budu řídit“, odpověděl.
„Aha, ty někam pojedeš?“ „Ano, musím se podívat na jeden dům v Černošicích, který
budeme příští týden předávat novému majiteli. Doufám, že mě doprovodíš“.
„Už jsem se bála, že mě tady necháš samotnou“.
„No, i když bys tady zatím, co bych byl pryč, mohla trochu poklidit. Určitě by ses
nenudila, Popelko“, zažertoval. Okamžitě toho zalitoval, když uviděl ten zděšený
výraz v jejich očích.
„Lucie, promiň, byl to jen ubohý pokus o vtip, jsem pitomec“. Posadil se s ní a
konejšivě ji líbal ve vlasech.
„Málem jsem ti uvěřila, řekl jsi to tak vážně a přesvědčivě, znělo to opravdově“.
„Bože kotě, to jsem nechtěl“, ospravedlňoval se.
„Dobře, omluva se přijímá“ důležitě prohlásila.
„Takže je mi odpuštěno?“ Začal ji naléhavě líbat a jeho ruce putovaly po jejím těle.
Tiše vzdychla a mírně se odvrátila. „Co se děje?“, znepokojeně se podíval.
„Vůbec nic, ale ještě chvíli bychom pokračovali a už bych asi nikam nechtěla odejít“.
Nasadil ten svůj hříšný úsměv a jeho oči nabíraly svou temnou barvu.
„Nejdříve tě pomiluju a potom pojedeme“ a odváděl ji do ložnice.
30.
Cestou v autě ji vyprávěl o domě a klientovi, který si ho bude přebírat. Zastavili před
starobylými železnými vraty. Procházeli rozsáhlou, avšak hodně zpustlou a
zanedbanou zahradou. Lucie se zastavila a rozhlédla se kolem sebe.
„Vypadá to tady, jako kdyby se zastavil čas. Skoro bych řekla, že byste měli dát tomu
nebohému majiteli do ruky mačetu, aby se prosekal k samotnému domu“. Rozesmálo
ho to. „Ten nebohý pán, jak ho nazýváš, trval pouze na úpravách domu. O zahradu
se hodlá postarat sám, tak znělo jeho přání“.
Když se zastavili před samotným domem, Lucie s úžasem vydechla.
„Páni, to je přímo okázalé sídlo“, pronesla s neskrývaným obdivem.
Richard otevřel vstupní dveře, aby mohli vejít dovnitř. Vedl ji prostornou halou se
schodištěm do dalšího podlaží. Lucii se zatajil dech nad tou nádherou. Všude byla
cítit leštěnka a dřevo. Všechno se jenom lesklo. V tichosti si prohlížela souhru citu a
vkusu, zkrátka dokonalá tvořivá práce. V přízemí se nacházela prostorná kuchyně,
na kterou navazoval obývací pokoj s krásným krbem. Stěny byly vymalovány světle
žlutou barvou a ladily ke vzdušným závěsům na francouzských oknech. Pokoj
vyzařoval svěžestí a barevně působil velmi teple. Schodiště bylo zřejmě původní
dřevěné a s citem zrestaurované. V patře bylo pět místností. Jeden zvláště prostorný
pokoj, zřejmě ložnice, kterému přináležela velká koupelna. Okno směřovalo na
druhou stranu zahrady s překrásným výhledem k nedalekému lesu.
Všímala si Richarda, jak přímo skenoval každý detail. Právě nyní měla příležitost ho
vidět při jeho práci a pochopila, proč je tak dobrý ve svém oboru realit. Byla zcela
uchvácená a zasněně se dívala na tu nádheru.
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Zastavil se za ní, objal ji a přitáhl ke své hrudi. „Tak co říkáš, líbí?“
„Ano, ještě jsem nikdy nic tak úchvatného neviděla“, vzdychla.
„Taky jsem spokojen. Teď už, aby byl spokojený klient, což je nejdůležitější. Jelikož
jsme postupovali v souladu s jeho požadavky, tak by mělo být všechno v pořádku“.
„Skoro závidím tomu, kdo tady bude bydlet“.
Políbil ji na temeno hlavy a pošeptal. „Jednou něco podobného pořídíme pro tebe,
lásko“.
Oněmělá úžasem se otočila. „To bys pro mě udělal?“
„Pro tebe všechno, lásko“.
„Vážím si tvé velkorysosti, ale jsem spokojená u tebe doma“, zapředla.
„Snad si chtěla říct u nás doma“, opravil ji. „Raději půjdeme kotě, nebo si to ještě
rozmyslím a dům si ponechám“.
Začala se smát. „To bys tomu dal na frak, klientovi by se to ani trochu nelíbilo a tvoje
pověst by šla rázem k šípku“. „Jo, svatá pravda“, přikyvoval.
Když přicházeli k autu, Richardovi zazvonil telefon. „Ahoj, co se děje“, ohlásil se.
Chvíli poslouchal a potom se podíval na Lucii. „Pavel nás večer zve do klubu,
půjdeme?“ Přikývla na souhlas. „Pokud nebudeš postávat u baru a flirtovat s jinými
ženami, tak ano“, prohodila ledabyle.
„Jo, vynasnažím se, kotě“ a zakoulel očima. „Dobře Pavle, přijdeme, tak zatím čau“ a
ukončil hovor. Než se rozjeli, otočil se k Lucii. „Ještě bych se rád zastavil u
kamaráda, bydlí nedaleko. Doprovodíš mně?“, zeptal se.
„Sice ho neznám, ale půjdu s tebou ráda“, odpovídala.
Zanedlouho zastavili před hezkým domem s udržovanou zahradou. Když se přiblížili,
vzápětí se otevřely dveře.
„Richarde, neviděl jsem tě celou věčnost. Kam si se ztratil“, vykřikl překvapeně velmi
pohledný muž.
„Jako vždy, zavalený prací, znáš to, Filipe“ odpověděl se smíchem Richard a
přátelsky si spolu potřásli rukou.
„No jo, to chápu“, řekl Filip, když uvolnil ruku a zkoumavě si prohlížel Lucii.
„Filipe, to je Lucie Franková, moje slečna“ a objal ji v pase. Lucie se usmála a podala
mu ruku.
„Moc mě těší, Lucie. Já jsem Filip. Prosím, pojďte dále“ a vybídl je, aby vstoupily do
domu.
„Filipe, někdo přišel, s kým to mluvíš“, ozval se ženský hlas.
„Ano“, zavolal Filip. „Pojď sem, neuvěříš, kdo nás poctil návštěvou“.
Vzápětí se objevila atraktivní rusovláska. Když spatřila Richarda, radostně vypískla a
vrhla se k němu. „Richarde, to snad není pravda, kde si se schovával. Neviděli jsme
tě celou věčnost“.
Richard se smíchem rozpřáhl ruce a zmáčknul ji v náručí. Pak ji poodstrčil, aby na ni
lépe viděl. „Ahoj Eriko, jsi stále krásnější. Kdy konečně přijdeš k rozumu a opustíš
toho lumpa a utečeš se mnou na Tahiti“.
„Nesváděj mně, Richarde“, usmívala se Erika. „Filip se poslední dobou chová tak, že
bych tě mohla vzít za slovo“.
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„To bys teda nemohla“, zabručel Filip, popadl Eriku za zápěstí a přitáhl si ji
majetnicky k sobě. „Umíš si představit, jakou tam mají lékařskou péči?“
Zmatená Lucie tiše stála stranou a sledovala situaci. Zahlédla v Richardových očích
záblesk znepokojení.
„Proč ty řeči o doktorech, máš nějaké problémy, Eriko?“, zeptal se.
„Ale jdi, jsem zdravá jako nikdy předtím“.
„Starou belu“, odsekl Filip. „Je těhotná a místo, aby si dala pohov, chová se jako
nějaká supermanka“.
„Tak těhotná“, opakoval Richard. „To je báječné“.
„Ušlo by to, kdyby mě Filip pořád neobletoval jako nějaká vystrašená matinka“.
Najednou se Erika zarazila. „A bože, kdo je to tady“ a překvapeně se zadívala na
Lucii. „Promiňte, slečno, málem jsem si vás nevšimla“. Rychle podávala ruku, aby se
s ní mohla přivítat. „Dobrý den“, pozdravila Lucie a ostýchavě přešlapovala na místě.
Stala se svědkem důvěrného setkání přátel a měla pocit, že je tady navíc.
„Tak nějak mám pocit, jako kdybych rušila“.
„Vůbec ne“, namítala Erika. „Je to pro nás velká čest, vás poznat. Omlouvám se, že
jsem si vás nevšimla hned“. Hodila na Filipa káravý pohled. „Někdo pochopitelně měl
říct, že Richard není jediným hostem“.
„Nemůžu za to, že jsi byla natolik zabraná do flirtování s Richardem, že jsem se
nedostal ke slovu“, ohradil se Filip. Erika zakroutila hlavou a věnovala se opět Lucii.
„Ještě jednou se omlouvám. Jsem Erika Satrová“, představila se.
„Erika Sátrová, Hakenová“, důrazně ji opravil Filip. „Omluvte, mého šovinistického,
zaostalého manžela. Odmítá se smířit s tím, že jsem se vdala za něho a ne za jeho
jméno. Snažím se ho vtáhnout do jednadvacátého století, kde má žena právo na
svou identitu. Ale musím přiznat, že se stále vytrvale brání“. Ignorovala posměšné
Filipovo zafrkání a pokračovala. „Prosím, pojďte konečně dále a posaďte se. Přinesu
něco k pití“ a chystala se odběhnout. Najednou se zastavila a řekla.
„A vůbec, proč byste nezůstali na večeři. Máme sice jenom guláš s chlebem, ale je
toho dost pro všechny“.
Lucie pohlédla na Richarda. Tvářil se zpočátku neutrálně a nic neříkal. Jako kdyby
čekal na její reakci. Byla tak zmatená, zda hodlá přijmout pozvání. Vždyť to jsou jeho
přátelé. Avšak od Richarda nepřicházel žádný signál.
„No, nerada bych obtěžovala“, váhavě odpověděla Lucie.
„Naopak, budeme hrozně rádi“, přemlouvala Erika Lucii. Potom se podívala na
Richarda a usmála se. „Zůstanete, že?“
„Díky za pozvání, pokud Lucie bude souhlasit, já bych zůstal rád“, odpověděl Richard
a vrhl na Lucii pobavený pohled. Erika se obrátila k ní a vyčkávala.
„Velice ráda“, přikývla Lucie. „Děkuji za pozvání. Ráda vám Eriko, pomůžu“, nabídla
se. „Prima, pojďte se mnou do kuchyně. Bav se chvíli s Filipem“, vyzvala Richarda.
„Možná se ti povede ho přesvědčit, že nastávající mateřství není žádná nemoc“.
Se smíchem objala Lucii a společně odcházely. Lucie v zádech cítila Richardův
pohled, ale neohlédla se. Nemínila mu udělat tu radost. Měla na něho pořádný vztek.
Dobře věděl, že byla nesvá. Pokud chtěl zůstat, měl to říct a ne čekat na její
vyjádření. Vůbec tomu nerozuměla.
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Richard se pohodlně zabořil do pohovky a rozhlédl se po místnosti. „Erika zde
udělala skutečný domov, Filipe. Jak dlouho už jste spolu?“
„No, minulý měsíc jsme měli výročí svatby“. Zamyšleně se zadíval a zeptal se přímo.
„Richarde, jak je to vážné s tou slečnou?“
„Více než si myslíš“, odpověděl. Filip si znechuceně povzdechl. „Tak proč se chováš
tak rezervovaně? Když vás oba Erika pozvala na večeři, mlčel jsi a nechal ji
v úzkých“.
„Asi máš pravdu, nechal jsem to na ni“, zabručel Richard.
„To nebylo hezké, tak se nechová zamilovaný chlap“. Richard šokovaně zíral na
Filipa. „To je to na mně tak vidět? Máš pravdu, jsem zamilovaný. Známe se velmi
krátce a už mě stačila i opustit. Myslel jsem, že je to můj konec“, vysvětloval Richard.
V kostce mu všechno vypověděl. „Zkrátka někdy se chovám jako blbec, jako zrovna
teď. Uvědomuju si, že jsem ji dostal do potíží, snad jsem chtěl, aby rozhodla sama.
Nějak jsem se zasnil, když vidím, jak jste spolu šťastní. Máš úžasnou, sladkou ženu,
Filipe“.
„Tvoje slečna je taky úžasná a moc pěkná“.
„To je a jsem do ní zblázněný“, zubil se Richard na svého přítele.
„Richarde, Erika je všechno, jenom ne sladká. Je to někdy nejprotivnější,
nejpříšernější a nejbláznivější ženská, jakou znám. Ale musím přiznat, že je to aspoň
zajímavé“.
„Co tím chceš říct, to mám brát jako radu, Filipe?“, ptal se Richard.
„Myslím si, že jsme si hodně podobní. Oba jsme cílevědomí, panovační a nějaká
mírná a poslušná žena by nám oběma lezla na nervy dříve, než bychom se stačili
rozhlédnout. Vidím, že ta tvoje Lucie je velmi sebevědomá a svérázná dívka, což je
jedině dobře pro tebe. Chvíli máš pocit, že to pro tebe může skončit katastrofou, ale
zároveň víš, že je to nejlepší, co tě v životě potkalo“.
Richard se pobaveně zasmál. „Víš, Filipe, nikdy ani v tom nejbláznivějším snu by mě
nenapadlo, že zrovna ty mi budeš udělovat rady v srdečních záležitostech. Jak
pečovat třeba o auto, to ano, ale můj milostný život?“
„Richarde, pokud bys o tom nebyl sám přesvědčený, že ona je ta pravá, těžko bych ti
mohl radit, natolik tě znám dobře“, ujišťoval ho Filip.
Lucie se snažila Erice pomoct, ale ona se smíchem všechno zvládala. „Prosím
přisedněte si a dělejte mi společnost“. Posadila se ke kulatému starobylému
dubovému stolu a rozhlédla se. Okna zdobily žlutobílé závěsy. Kuchyňská linka byla
ze stejného dřeva jako ten stůl.
„Máte to tady velice hezké, Eriko“. „Děkuji“ usmála se. „Celý rok jsme to tady
s Filipem dávali dohromady. Už jsem měla pocit, že to nikdy neskončí. Mám ráda
hodně venkovský styl, trvalo dlouho, než se mi podařilo dát vše dohromady podle
svých představ“, zasněně vzpomínala. „Co si dáte k pití, Lucko“, zeptala se.
„Dám si to, co vy“. Erika se rozesmála. „Několik příštích měsíců budu mít na
programu jenom mléko. Takže si dáme spolu sklenku bílého vína. V lednici je načatá
láhev. Filip víno moc nemusí. Až já se k tomu zase dostanu, bude z něj ocet“.
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Obě se napily a potom prostřely stůl. Pak se všichni usadili, jedli a povídali si o všem
možném. Od politiky až po hudbu. Richard byl opět milým společníkem.
Často neopomněl ji pohladit nebo líbnout na tvář. Lucie se cítila skvěle, dlouho
nezažila tak úžasný večer s lidmi, které skoro vůbec neznala.
„Jak dlouho jsi těhotná, Eriko?“, zeptal se Richard.
„Není to dlouho. Zatím jsme to nikomu neřekli, protože jsem měla nějaké problémy,
ale už je to dobré. Jednoduše to Filip přehání s péčí o mě. Má sklony k přehnaným
reakcím. Richarde, měl bys mu domluvit“.
„Obávám se, Eriko, že v tom ti nebudu nápomocný. Já na jeho místě bych se
nechoval jinak“, přitom se podíval na Lucii a přitáhl si ji blíže k sobě.
„Ach jo“, povzdechla si Erika. „Vy chlapi jste někdy pořádné měkoty“. Opřela se o
svého manžela a řekla. „Najedla jsem se tak, že málem prasknu. Nějak mě ta večeře
odrovnala“.
Filip na ni starostlivě pohlédl. „No, nerad kazím zábavu, ale moje žena si potřebuje
odpočinout a natáhnout se. Co kdybychom pokračovali někdy jindy?“
„Moje řeč“, přidal se Richard a okamžitě se postavil.
„Promiň, Eriko, musíme mít ohled na tvůj delikátní stav“.
„Na můj co?“, ptala se se smíchem Erika. Zvedla se z Filipových kolen. „Jsi legrační,
Richarde. Já jsem v jiném stavu, ne v delikátním. Je to přirozená část života, stejně
jako bude přebalování, což bude Filipova práce“.
„Eriko, to ještě není domluveno“, bránil se Filip a rovněž se postavil. „Podle mě by se
to mělo dělat podle pravidla, kdo dřív přijde, ten přebaluje“.
„Nevycouváš z toho, Filipe“, nedala se Erika a zazubila se na svého muže. „Znám tě
moc dobře a vždy si najdeš cestičku, jak se vyhnout nepříjemné práci. Přebalování
bude převážně tvoje starost a nehodlám o tom diskutovat“.
„Neříkal jsem, Richarde, že tohle není žádná sladká ženuška“, žertoval Filip. „Raději
běžte, jinak pro vás vymyslí nějaké nechutné zaměstnání“.
„Tak to raději utečeme“. Richard se sklonil a políbil Eriku na tvář. Pak ji vzal za ruce a
něžně stiskl. „Děkujeme za výbornou večeři a ještě jednou blahopřejeme. Doufám, že
si na mě vzpomenete, až budete přemýšlet o kmotrovi“.
„To se ví, že to budeš ty“, řekl Filip a vzal Eriku kolem ramen. „K čemu jsou bohatí
přátelé“.
„Přestaň, Filipe“, hubovala ho Erika a pobaveně nad ním kroutila hlavou. „Ještě si o
nás Lucie pomyslí něco špatného“.
„Nikdy by mě to ani nenapadlo“, ujistila ji Lucie s úsměvem. „Děkuji vám za báječnou
večeři a příjemné chvíle. Příště bude řada na nás“ a rozloučili se.
31.
Richard se usadil pohodlně v autě a otočil se na Lucii. Láskyplně ji objal a zeptal se.
Jak se ti líbila návštěva u mých přátel?“
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Natočila se k němu a odpověděla. „Jsou oba moc milí a cítila jsem se velmi dobře.
Ale to nemůžu říct o tobě, jak mi bylo, když jsi zarytě mlčel v daném okamžiku a
nechal mě, abych se vyjádřila k jejich pozvání“, odsekla zlostně.
„Aha, využiju své skvělé pozorovací schopnosti, která mi napovídá, že tě to
zaskočilo. Omlouvám se“ a mile se na ni usmál.
„To je všechno, co mi k tomu řekneš? Ráda bych rozvedla tvoje úžasné pozorovací
schopnosti a připomněla ti, že to jsou tvoji přátelé. A bylo to pouze na tobě, abys
přijal jejich pozvání. Jenže, mi z neznámých a nepochopitelných důvodů jsi mlčel a
nechal mě v nepříjemné situaci. A já vůbec nevím proč“.
„Ještě jednou se omlouvám, sám nevím, proč se tak stalo a nechal to na tobě. Jsem
si vědom, že jsi nebyla nadšená“.
„Já bych to nazvala jinak, spíš mě to vytočilo a rozzuřilo“ a pohodila hlavou na stranu.
„Tak dost, Lucie. Myslím si, že to přeháníš. Nehodlám se ti donekonečna omlouvat“,
zvýšeným hlasem reagoval. Nastartoval auto a prudce se rozjel. Lucie s úžasem na
něho pohlédla a řekla. „Nikdo se tě neprosil, aby ses omlouval. Chtěla jsem vědět
proč. V tom případě musím přijmout neexistující odpověď a málem se ti omluvit za to,
že jsem vyjádřila svůj názor“.
Richard pouze zakroutil hlavou a raději se soustředil na cestu před sebou. Moc dobře
si byl vědom, co ji naštvalo. Nevěděl, jak jí to má vysvětlit, protože sám nevěděl.
Rozhodl se, že to nechá být. Po chvíli nadhodil, zda platí, že půjdou do klubu.
Striktně odpověděla. „Samozřejmě, tak jsme se domluvili“, stále odvrácena a
sledovala cestu na své straně. Ještě stačila dodat. „Musím se převléknout“.
„Dobře krásko, tak jedeme nejdříve domů“, rezignoval, nechtěl se s ní hádat. Zajel do
dvora a zaparkoval. Pohlédl na ni, stále byla naštvaná.
„Lucie, poslouchej, snad to nebyl takový zločin. Připadám si, jako bych přinejmenším
ukradl korunovační klenoty“.
Obrátila pouze oči v sloup a vystoupila z auta. Vyběhla po schodech jako neřízená
střela. Richard ji následoval. Otevřel dveře bytu a viděl, že je stále naštvaná. Přitom
vypadala úžasně sexy. Pocítil hrozný tlak v kalhotách. Hodil vztekle klíče na stolek a
odešel do pokoje. Posadil se do křesla a sevřel hlavu do dlaní. Zůstala stát ve
dveřích se založenýma rukama.
„Richarde, to mi neumíš odpovědět, proč?“
„Protože to sám nevím“, zařval na ni.
„Jdi do háje“ a odkráčela do ložnice a práskla dveřmi.
„Zatraceně“, sykl Richard. Nejraději by ji umlčel tím, že by ji ošukal. Nakonec se
rozhodl, že se půjde osprchovat a cestou se svlékl. Do ložnice nechtěl, protože
věděl, že je uvnitř a převléká se. Chtěl ji dopřát trochu soukromí a konečně se
vyvzteká. Vešel do koupelny a zůstal jako přibitý. Stála tam pouze ve spodním
prádle. Když ho uslyšela, blýskla po něm naštvanýma očima.
„Nemůžu vstřebat, že ty jsi najednou nevěděl, co máš dělat v tak banální situaci, jako
bylo pozvání na večeři od svých přátel. Ty, který víš přesně, co děláš a během
několika sekund rozhoduješ o důležitých věcech“. Ušklíbla se a otočila k zrcadlu
s úmyslem se upravit.
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„No vidíš, i já, obyčejný smrtelník udělám něco nepochopitelného“, odpověděl a zíral
na ni.
„Asi ti budu muset uvěřit“ a zavrtěla tím svým nádherným zadečkem. Málem se mu
zatočila hlava. Stále zíral na její pozadí a přemýšlel, co by s ní nejraději udělal.
Potom zvedl hlavu a uviděl její oči v zrcadle. Byla tak nádherná. Najednou sklopila
oči a mírně se zachvěla. Vítězoslavně se usmál. Hádali se, ale v sexu jim to šlo vždy
dobře.
Postavil se těsně za ní, nabral si její vlasy do hrsti. Zhluboka se nadechla a podívala
se na něho v zrcadle. Naklonil její hlavu na stranu, olízl jí krk a jemně kousl.
Vzdechla a zastřeným hlasem se zeptala. „Co chceš dělat?“
„Já nic. To ty mi řekneš, co mám dělat, kotě, kde mám začít“. Druhou ruku jí položil
na bříško a mírně ji ohnul. Přitiskl se a prsty jí zasunul pod kalhotky. Svíjela se, držel
ji pevně a začal ji laskat. Prsty ji zvlhčoval a uspokojoval.
„Ach bože“, zasténala. Zatáhal ji za vlasy.
„Tak krásko, ještě si mi neřekla, co mám dělat“ a oddálil svou ruku z jejího klína.
Zadíval se na ni do zrcadla. Byla rozčarovaná, vzrušená a on si to užíval. Chtěl ji
potrestat, že tak vyváděla kvůli maličkosti. Naklonila se a přitiskla se zadečkem blíže
k němu. Odtáhl se a tiše se smál.
„Richarde, co to děláš“, protestovala. Znovu ji zatahal za vlasy.
„Opět mi vzdoruješ, ještě si mi neřekla, co ode mě chceš“. Položil jí ruku na zadek a
stiskl. Zalapala po dechu a znovu se snažila přitisknout.
„Ne kotě, ještě si neudělala, o co tě žádám“, plácl ji přes zadek. Vyjekla a prohnula
se v zádech. Pokusila se otočit a roztouženě řekla. „Richarde, chci tě“.
„Řekni mi, co chceš, abych ti tady udělal“. Zasténala tím svým poddajným hlasem a
jeho penis málem vybuchl.
„Řekni mi to, kotě“ a znovu ji plácl přes zadek. Prohnula se v zádech, otevřela ústa a
zalapala po dechu. Moc dobře věděl, že si řekne, po čem touží a zahltilo ho silné
vzrušení. Takové, které nikdy předtím nezažil, než ji poznal.
„Ošukej mě tady, Richarde“, zaúpěla.
Spokojeně zamručel a nařídil jí, aby se předklonila a chytila se umyvadla. Roztřásla
se vzrušením a udělala přesně, co jí řekl. Vsunul prsty pod její kalhotky a obratně je
stáhl dolů. Roztáhl jí nohy a penisem přejel po jejím přirození. Otíral se o její klitoris.
„Je to to, co chceš, lásko?“, zeptal se.
Lucie se svíjela a třela se o jeho penis. Snažila se, ale on chtěl stále více. Opět ji
zatahal za vlasy. „Odpověz mi, kotě“. Nebyl surový, ale potřeboval cítit svoji
dominanci nad jejím tělem. Věděl, že se jí to líbilo.
„Bože, Richarde, chci tě mít v sobě. Chci, abys mě přivedl k orgasmu, prosím“.
Třela se čím dál více o něho.
„Ano kotě, to jsem potřeboval slyšet“. Začal ji dráždit svými prsty. „Ano Lucie, jsi moje
a já si tě vezmu. Velice rád tě uspokojím“. Přiložil penis a přirazil hodně hluboko. Oba
vykřikli, když se spojili. Pevně ji držel za boky a šukal ji. Zvedl jí hlavu, aby na ni viděl
v zrcadle. Rád se díval do jejich očí při sexu, jak se měnila jejich barva a také slast,
která se dostavila s přicházejícím orgasmem. Sevřela se uvnitř sebe a zmítala se
v orgasmu, až vykřikla. Pokračoval dále a cítil, jak ho pevně svírá.
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Nakonec i on vyvrcholil a mírně ji kousl do ramene. Oba přestali vnímat čas. Tohle
bylo pro ně důležitější. Potom ji zvedl a odnesl do sprchy. Navzájem se umyli, dívali
se na sebe a líbali, a to bez jediného slova. Zabalil ji do osušky a odnesl do postele.
Dlouze ji políbil a oba se chovali, jako kdyby se nic nestalo. Po chvilce se na ni
zadíval a přiměl ji, aby ho poslouchala.
„Lucie, stále se na mě zlobíš? Jak moc, když si představíš stupnici od jedné do
deseti“. Nečekal ani vteřinu na její odpověď, když bez rozmyslu vyřkla „padesátosm“.
Překvapením ztuhnul a nakonec propadl smíchu.
„No to je tedy opravdu vážné. Chtěla jsi vědět, proč. Nevím, co mám říct, snad jsem
se zasnil a představoval jsem si nás dva. Trochu jsem jim záviděl“.
Lucie se nadzvedla překvapením a s pobaveným úsměvem si ho prohlížela.
„Richarde, nezdá se ti, že je to dnes již podruhé, co si se zasnil?“ a začala se smát.
Popadl ji a převrátil pod sebe. „Tak slečna se mi posmívá“, zabručel a zkoumal její
rozesmáté oči. Najednou zvážněla a tiše řekla. „Miluji tě, Richarde“.
„To bych ti doporučoval, kotě“ a vroucně ji začal líbat. Po chvíli se vymanila z jeho
objetí a připomenula mu, že měli namířeno někam odejít. Přikývl a škodolibě se
usmál. „To je pravda. Chtěla ses převléknout, a jak to dopadlo?“ Jemně ji plácl po
zadečku a pokračoval. „Chtěl jsem do sprchy, a co jsi dělala ty? Stála jsi tam ve
spodním prádle a nestydatě si mě svedla“ a s velkým pobavením sledoval její reakci.
„Cože? Pokud vím, tak sprcha byla volná. Nevím, proč si se zasekl za mnou a tiskl
se ke mně“.
„Hmm, protože jsem nemohl odolat takovému pokušení. A dobře jsem udělal. Ještě
teď slyším, jak mě prosíš, abych ti to udělal“. Skočila po něm jako dravá šelma.
„Ty mizerný chlape. Snad nečekáš, že se ti budu omlouvat za to, že jsem ti bránila
vstoupit do sprchy“, znechuceně odfrkla.
Popadla ho za obě ruce a znehybnila ho. „Co ti mám udělat?“ zadýchaně se zeptala.
„Já bych věděl“, křenil se.
„Zapomeň, Gregore, vím, na co myslíš. Příště si dám velký pozor na ty tvoje hříšné
myšlenky, jen tak se nedám, to ti slibuju“ a hrabala se z postele.
Ještě ji stačil zadržet. „Snad, abychom to vyzkoušeli“ a hříšně se zasmál.
Postavila se a přešla ke skříni. Zůstal ležet a sledoval, jak se probírá mezi svými
šaty. Již oblečená se otočila a zeptala se. „Budeš se tady ještě dlouho povalovat?“,
rozhodila rukama. Se smíchem se soukal z postele.
„Ano krásko, už jdu na to“ a začal se oblékat. Ve chvíli, když chtěla vykročit z ložnice,
na ni zavolal, aby se zastavila. „Počkej ještě“. Zvědavě se otočila, otevřel krabičku a
vytáhl řetízek. Přistoupil k ní a připnul jí ho na krk. Zálibně se podíval a řekl jemně.
„Teď je to ono. Patří tobě a už ho nikdy nesundávej, ano?“ Samým překvapením
jenom přikývla a dala mu pusu na tvář. „Nebudu a děkuji“.
Když dorazili do klubu, přivítali je Pavel a Eva s Honzou potleskem. „Co ty ovace?“,
podivoval se Richard. Vyslechli si poznámky ve smyslu, konečně jste se uvolili a
poctili nás návštěvou. Pavel nezapomněl dodat. „Zajímalo by mě, co jste celou dobu
dělali. Asi bylo hodně těžké sem přijít, že?“ Richard se znechuceně zadíval na Pavla.
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„Jsi idiot, bratře“. Potom se naklonil k Lucii a řekl s velkým důrazem, aby všichni
slyšeli. „Udělali jsme velkou chybu, lásko. Raději jsme měli zůstat v posteli“ a dlouze
ji políbil. Stále ji držel v objetí a bavil se, jak na ně zírali málem s pusou otevřenou.
Jen tak prohodil. „Ještě jste neviděli, jak muž líbá svou ženu?“
„Tak tvoje žena“, jako první se vzpamatoval Pavel. „To nám budeš muset vysvětlit,
snad jste se nestačili vzít“. Richard se samolibě usmál. „To ještě ne, ale chystáme
se, letenky do Vegas byly beznadějné vyprodané“.
„Jo jasně, to ti tak věřím“, zasmál se Pavel, otevřel láhev sektu a rozlil do skleniček.
„Přátelé, připijme na shledání našich zamilovaných hrdliček“.
Lucie se naklonila k Richardovi. Řekneš mi, na co se chystáš?“, zeptala se.
„To ti povím později, krásko, až budeme sami“ a prstem projel přes její rty. Nevěřícně
jenom zakroutila hlavou. Eva se zadívala na řetízek, který zazářil na jejím krku. Lucie
rozpačitě hodila okem po Richardovi a ten vzápětí dodal.
„Ten má ode mě“ a prstem ukázal na svoji hruď.
„Je nádherný, taky by se mi to líbilo“, povzdechla si Eva. Načež Richard stačil dodat.
„Rád obdarovávám ženy, které se mnou spí v mé posteli“. Cítil, jak Lucie ztuhla. Se
smíchem přidal. „Evo, pokud by ses se mnou chtěla vyspat, taky bych tě obdaroval,
ale Honzovi by se to vůbec nelíbilo“.
To už ho Lucie silně pleskla přes ruku a sykla. „Ty prevíte“
„Au, to bolelo“ a třel si ruku. „Jenom jsem žertoval“, bránil se.
„To ti nedaruju, Gregore, taky si zažertuju a vyberu si někoho vhodného“ sladce se
usmála a se zalíbením se rozhlížela kolem sebe.
Richard přivřel oči. „Jenom to zkus, kotě“ a rozhlédl se kolem sebe. „Všichni jsou
předem mrtví“.
Eva si pobaveně měřila Richarda. „Musím uznat, že tak rozverného tě vůbec
neznám“.
„No vidíš, Evo, co se mnou Lucie dělá za divy, sám jsem z toho vedle“, usmíval se
spokojeně. Postavil se a vyzval Lucii k tanci. Kroutila hlavou, když ho následovala na
parket. „jsi neuvěřitelný komediant“. „Já vím kotě, ale celý tvůj“ a odváděl si ji
s úsměvem na parket.
Pavel je zamyšleně pozoroval, když odcházeli. „Vidím, že můj bratr je v tom až po
uši“. „Taky si myslím, ale Lucie je na tom podobně“, přitakávala Eva. Potom něco
pošeptala Honzovi a vzdálila se. Pavel se podíval na Honzu a zeptal se. „Jsi taky tak
zaláskovaný?“ „To si piš, že jsem“, smál se Honza.
Pavel se zděšeně otřásl. „Ježíši, doufám, že se tomu ještě na dlouho vyhnu“, mumlal
si pro sebe.
„Taky tě to jednou postihne, kamaráde“. Kategoricky Pavel zavrtěl hlavou. „Kdepak
Honzo, já se stále držím hesla „4 V“. „A to je co?“, ptal se udivený Honza.
Pavel se nahnul blíže, když mu to prozradil. „Vyhledat, vosahat, vyšukat a vyhodit“ a
samolibě se usmál.
Honza na něho ohromeně zíral a nakonec se hlasitě rozesmál. „Ty vole Pavle, to tě
ještě nepustilo?“ Pavel se zapřel ve své židli a s hrdostí dodal. „Ani na malou chvíli,
kamaráde, toho se hodlám držet ještě dlouho“ a usmíval se.
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V tom se vracela Eva. „Co vás tak rozesmálo?“, vyzvídala. „Ale nic, co bys měla
slyšet. To bylo jen mezi námi chlapy“, rychle vstával Honza, vzal ji kolem ramen a
odvedl na parket. „Zamilovaní blázni“, odfrkl si Pavel a odešel za bar. Přesto ale byl
moc rád, když viděl Richarda, jak je šťastný. Měl ze svého bratra radost, moc mu to
přál.
Později se všichni opět usadili ke stolu a dobře se bavili. Najednou se Eva usmála na
Lucii, když řekla. „Určitě neuhádneš, koho jsem včera potkala“.
„No, to tedy opravdu nevím a měla bych?“, ptala se Lucie.
„Vzpomínáš si ještě na našeho kamaráda Theodora?“
„Cože, Theo je tady v Praze?“, divila se Lucie. „Pokud si vzpomínám, odejel do
Ameriky“.
„Přesně tak, už je zpátky“, sdělovala Eva. „Ptal se na tebe, Lucko, moc rád by tě
viděl“.
„No to já jeho taky, jak se má?“, zajímala se.
„Myslím si, že dobře, vypadal spokojeně. Dokonce nedávno zahájil výstavu svých
fotografií“, pokračovala Eva zapáleně.
„Vážně, to se ráda přijdu podívat“, nadšeně prohlásila Lucie.
Richard poslouchal s velkým zaujetím. Podíval se na Lucii a zvědavě se zeptal.
„Na co se půjdeš podívat ráda, na jeho fotografie nebo na samotného umělce?“
Lucie pobaveně pohodila hlavou. „Na obojí a doufám, že půjdeš se mnou“,
povzbudivě se na Richarda usmála.
„To je od tebe velkorysé“, poznamenal s mírnou ironií. „Ale rád tě doprovodím,
krásko“.
Lucie nakrčila čelo, způsob, jakým to řekl se jí ani trochu nelíbil, ale rozhodla se, že
to nechá být.
„To určitě běžte“, dále pokračovala Eva. „Bude to stát za to. My jsme se tam
odpoledne zastavili s Honzou. Opravdu je talentovaný, ten náš kamarád. Zvláště byly
úchvatné fotografie, na kterých jsi byla ty samotná, Lucie“, uznale hodnotila Eva.
Richard zpozorněl, zadíval se na Lucii a tiše se zeptal. „To si se nechala fotit? Skoro
se bojím zeptat, jaké to jsou snímky“ a propaloval ji pohledem. Lucie se zmateně
podívala na Richarda, a to co viděla, se jí vůbec nelíbilo a značně znepokojovalo.
„Do hajzlu, asi jsem špatně slyšela“, znechuceně se zadívala na Evu. „Co to tady
meleš, jaké fotky? To bych snad o tom musela vědět, nemyslíš?“.
„Právě, taky mě to udivilo. Vím, že tě chtěl nafotit, ale nikdy si nebyla jeho nápadu
nakloněna. Zkrátka tě vyfotil, aniž bys o tom věděla. Musím uznale říct, že jsou
opravdu dokonalé. Vypadáš úchvatně, Lucko. Nemám pravdu?“ a dloubla loktem do
Honzy, aby se taky vyjádřil. „To je pravda“, přitakával Honza. A jelikož si o tom
nevěděla, proto vypadají tak dobře“.
Lucie nevěděla, co na to má říct a nenápadně se podívala na Richarda, který si ji
usilovně prohlížel. Potom k jejímu překvapení se na ni usmál a vyzval ji na parket.
Pavel zděšeně zíral na Evu. „Co to tady rozvádíš za story. Co tím sakra sleduješ.
Uvedla si Lucku do rozpaků a mého bratra si přinejmenším naštvala“.
„Proboha Pavle, vždyť jsem neřekla nic špatného, je to kamarád“, bránila se Eva.
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„Mně to nevysvětluj, znám svého bratra a jsem si jistý, že z toho dvakrát nadšený
není“, plísnil ji dále Pavel.
„Vzpamatuj se, je to kamarád a navíc je gay“, dodávala rozhořčeně.
Pavel pokyvoval hlavou. „No a tím jsi měla začít“, zdůraznil.
Richard vycítil při tanci, jak je Lucie napjatá. Více si ji přivinul k sobě a políbil do
vlasů. „Co je s tebou, kotě?“, snažil se zjistit.
Pozvedla k němu oči. „Jsem v pořádku, ale mám pocit, že ty jsi naštvaný, což mě
mrzí“. Tiše se zasmál. „Na tebe nejsem naštvaný“, ujistil ji. „Jenom pevně doufám, že
mě ten tvůj kamarád neohrozí, protože to bych byl opravdu nasraný, to mi věř. Jak
jistě víš, to co patří mně, si umím náležitě ohlídat“.
Lucie si úlevou oddechla a zahihňala se. „Richarde, Theo je gay, takže z jeho strany
nic takového nehrozí. A kdyby nebyl, musíš mi věřit, protože tě miluju a jsem moc
ráda, že jsi byl můj první“.
Richard jí pozvedl bradu, aby se mu podívala do očí. „Lucie, taky tě miluju, strašně
moc a věřím ti, jsi světlo mého života. A mimochodem, neměl jsem nikdy v životě
takovou radost z poznání, že je někdo gay“, uculoval se a zatočil se s ní do rytmu.
Plamen v jeho očích se měnil a vypadal neuvěřitelně sexy. Při tanci se Richard uměl
opravdu hýbat. Držel ji pevně, i když jeho ruce byly uvolněné. Přitiskl si ji jemně
k sobě a ladně s ní tančil. Když dohráli, Lucie byla celkem zadýchaná. Vzhlédla
k němu a vydechla.
„Můžeme se jít posadit?“ Starostlivě si ji prohlížel. „Samozřejmě“ a odváděl ji ke
stolu. „Nějak jsem se s tebou zapotila“, zašeptala. Uchopil ji pevněji kolem pasu. „Líbí
se mi, když si tak zahřátá. Ale takovou tě mám nejraději v soukromí“, zamumlal jí do
ucha.
Po zbytek času, kdy byli v klubu, se všichni dobře bavili a popíjeli. Richard neustále
dbal na to, aby víno zapíjela čistou ledovou vodou. Moc dobře věděl, jak by to mohlo
dopadnout. Najednou měla Lucie pocit, že je hudba až moc hlasitá a bolely ji nohy.
Celá malátná se opřela o Richarda a přivřela oči. „Zdá se, že jsi unavená, pojď,
půjdeme domů“, vzal ji za ruku.
„Probuď se, Lucie“, mírně s ní zatřásl, „už jsme doma“. Otevřela oči a soukala se
z auta. „Nemám tě vzít?“ Zakroutila hlavou a oba společně vyšli po schodech k bytu.
Uvnitř se snažila předklonit, aby si sundala boty. Richard byl rychlejší a sám jí je
sundal. Jemně jí třel kotníky, potom zvedl hlavu, aby se zeptal. „Je to lepší?“
Přikývla, vzal ji za ruku a odvedl do ložnice.
„Jsi hodně unavená, viď?“, starostlivě se na ni zadíval. Opět pouze přikývla a snažila
se svléknout. „Nechej mě, já to udělám“. „Netušila jsem, že budu tak unavená“,
vydechla.
„Zřejmě nejsi zvyklá flámovat a taky si dost popíjela“, usmál se a zbavoval ji šatů.
Odvedl ji do koupelny, kde dosedla na židličku a samou únavou zavřela oči. Potom je
otevřela, zvedla se, aby se mohla odlíčit. Chvíli pozoroval, jak se snažila, načež ji
posadil, zaklonil jí hlavu a přikázal. „Nechej oči zavřené, já to udělám“ a tamponem ji
odličoval oči. „Tak, teď je to správně“, zhodnotil a líbnul na čelo. Podal ji sklenici vody
s tabletou. „Na, vezmi si to“, nařídil.
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Lucie znervózněla a on ihned pochopil. „Potřebuješ soukromí?“, zeptal se cynicky.
„Jo, docela bych to uvítala, potřebuji se vyčůrat“. Rozesmál se. „Mám odejít?“
„Snad nechceš zůstat“, nevěřícně kroutila hlavou. „Vypadni, Gregore, nechci, aby ses
díval“. Sklonil hlavu na stranu a vypadal, že se dobře baví. Lucii nezbylo nic jiného,
stoupla si a vystrčila ho z koupelny.
Když se vrátila zpátky do ložnice, byl už svlečený, pouze v boxerkách. Zálibně si ho
prohlédla. „Nezdá se mi, že si užíváš výhledu?“, šklebil se. „No, vždycky mě to
dostane“. „Mám dojem, že jsi trochu více vypila, kotě“. Přikývla a zasmála se. „I když
nerada, musím s tebou souhlasit“.
„Pojď“ a odváděl ji k posteli. Sundal jí spodní prádlo a natáhl její triko na spaní.
„Myslím si, že jsi dokonale připravená ke spánku“ a položil ji do postele. Přikryl ji a
líbnul na čelo. „Zavři oči a spi. Přijdu tě zkontrolovat a chci vidět, že spíš“. Zaslechla
v jeho hlase něco jako příkaz, což bylo pro něho tak typické. „Já si ještě projdu
nějakou poštu“. „Ty se mnou nezůstaneš?“, podivovala se. Projel si rukou ve vlasech.
„Lucie, pokud bych zůstal, asi bych tě nenechal usnout. Tak už spi“, řekl
s rozhodností. Ještě jednou ji políbil. „Dobrou noc, lásko, miluju tě“. Zavřela oči a
chvíli se jí v hlavě promítal film uplynulých dní a propadla se do hlubokého spánku.
32.
Ráno se Lucie probudila jako první. Richard vedle ní tvrdě spal a tiše pochrupoval.
Jednu nohu měl přeloženou přes její tělo. Chvíli jen tak ležela a vychutnávala si to.
Potom opatrně se vymanila, aby ho neprobudila. Musela se pousmát, když si
vzpomněla, jak se o ni v noci postaral. Rozhodla se, že ho překvapí a udělá mu
snídani do postele. Opláchla se a vyčistila si zuby. Vlasy si stáhla do gumičky a
přesunula se do kuchyně. Nejdříve uvařila kávu a s požitkem nasála její vůni. Opekla
slaninu, usmažila vajíčka, všechno připravila na podnos a odnesla do ložnice. Když
vstoupila, Richard už byl vzhůru a překvapením pozvedl obočí.
„No ne, to je mi událost. Moje slečna mi nese snídani až do postele. Čím jsem si to
zasloužil“, usmíval se. Posadil se na posteli, natřásl polštář a pohodlně se opřel.
Opatrně mu postavila tác na klín a vlezla si k němu.
„Dobré ráno pane Gregore, jak jste se vyspal?“. „Ahoj krásko, spal jsem moc dobře,
když tě mám vedle sebe“. „Tak to ráda slyším“, usmívala se. Sledoval se zaujetím,
jak jí zářily oči. Musela ho štípnout do tváře. „Hej, připravila jsem snídani, tak jez“,
vybídla ho.
„Hmm, to vidím, hezky to voní a vypadá to moc dobře“. S velkou chutí se pustil do
jídla. Ráda se dívala a obdivovala ten jeho apetit. Nabral pořádné sousto a vybídl ji.
„Otevři pusu“ a vložil ji do úst plnou vidličku. Takto střídavě posnídali oba. Richard
spokojeně dopil kávu a odložil podnos na stolek vedle postele. Přitáhl si Lucii k sobě,
položil si její hlavu na prsa a políbil na temeno hlavy.
„Musím ti poděkovat, krásko, opravdu si mě překvapila. Když zapátrám v paměti, jak
si se dušovala, že už nikdy nehodláš mi dělat snídani“, pobaveně prohlásil.
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„Je to změna a jak jistě víš, změna je život“, broukla a olízla jazykem jeho bradavku.
Cítila, jak se mu napjaly svaly a prudce nasál vzduch. Převrátil se s ní a přišpendlil si
ji pod sebe. „To tedy je změna, přímo pokrok. Ale ještě mi musíš prozradit záměr.
Proč taková změna?“, ptal se pobaveně.
„Richarde, mám se urazit? Myslíš si, že to bylo účelné?“, zlobila se.
„Něco mi říká, že tomu tak nějak bude“.
„Nic v tom nehledej. I když si vzpomínám, když se nasytíš, jsi velice přítulný a
nápaditý“, špitla.
„Konečně jsme se dobrali, tak to tedy je. Vždyť to říkám, nebylo to jenom tak, jako že
z lásky“ a křenil se. „Zřejmě očekáváš odměnu, abych ti oplatil tvoji snahu uspokojit
moje chuťové buňky“.
„Přesně tak, určitě dovedeš svoje chutě ještě více rozvinout. Dokonce se můžeš taky
trochu zasnít, jak to provedeš“ a svůdně se zavrtěla pod ním.
Zvážněl a jeho oči potemněly. Vzal její hlavu do dlaní a začal ji líbat. Zachvěla se
samým očekáváním. Vařila se jí krev v žilách a oplácela mu polibky. Pomalu mučivě
ji laskal po celém těle. Lucii se povedlo dostat se nahoru a posadila se obkročmo na
něho. „Prosím, dovol mi, abych tě mohla uspokojit“. Nejdříve viděla nesouhlas, potom
zavřel oči a nadechl se. Když se na ni znovu podíval, jeho pohled byl přívětivý a
souhlasil. Usmála se a řekla. „Tak teď jsi celý můj a budeš něco jako můj dárek na
hraní“. Vzala si ho do úst, byl tak vzrušený, tvrdý a jemný jako samet, úžasná
kombinace. Věděla, jak ho rozpalovala. Chutnala ho ve svých ústech a na jazyku.
Pomalu ho vysávala znovu a znovu. „Ježíši Lucie, zpomal“. Posadil se, uchopil za
boky a usadil si ji na klín. Nastavil si ji a pomalu si ji spouštěl na ztopořený penis.
Stačila jenom povzdechnout, jak ji naplnil. Byl to nádherný, mučící a drásající
prožitek. „Tak kotě, teď mě máš celého v sobě“, upřeně se jí díval do očí. Propnul
boky a zakroužil. „Je to intenzivní“. „Ještě“, zašeptala. Spokojeně se usmál a
zopakoval. „Teď se budu hýbat já“, řekla. Opatrně se zvedla a spouštěla, až našli
společný rytmus. Byl to pro ně krásný pocit, který čím dále narůstal. Lucie si
pomyslela, patří celý jí a ona zase jemu. Blížila se k vrcholu, cítila, jak se propadá a
tříští na malé kousky. Sténala a on ji následoval. Vysíleně mu padla na prsa a
spokojeně se usmívala. Hbitě ji přetočil pod sebe a znovu se propadla do prudce
pohlcujícího orgasmu. Slyšela, jak zasténal, napjal se a zabořil jí hlavu do jejího krku.
Ještě několikrát do ní vrážel a potom vyvrcholil. Dýchal přerývaně, něžně ji oždiboval
kůži na krku. Stále byl uvnitř ní a nehýbal se. Cítila, jak se v ní rozlévá jeho sperma.
Po chvíli řekla. „Zdá se, že mě vidíš rád“, a nesměle se usmívala. „To jistě a myslím
si, že jsem ti to dal patřičně najevo“, plácl ji po zadečku. „Pojď, jde se do sprchy“ a
táhl ji z postele.
Vstoupili do budovy, ve které se měla nacházet ona galerie, kde měly být vystaveny
fotografie jejího kamaráda Theodora. Všude se pohybovaly skupinky lidí, popíjeli
víno a prohlíželi si fotografie. Přivítala je mladá dívka a oznamovala jim, o jakou
výstavu se jedná a kdo je autorem. Zběžně pohlédla na Lucii a opět iniciativně
věnovala vřelý pohled Richardovi, který byl až příliš dlouhý. Potom se dívka
překvapeně otočila k Lucii, ještě jednou si ji prohlédla a nevěřícně zvolala.
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„Jejda, poznávám vás“. Doslova zmatená Lucie nechápavě pohlížela na onu dívku,
vůbec nerozuměla jejímu náhlému obratu. Richard se mezitím vzdálil k nedalekému
baru, aby přinesl něco k pití. V tom spatřila, jak si razí cestu jejím směrem sám
Theodor.
„Lucie, zlato, moc rád tě vidím“, silně ji stiskl v náručí a políbil na obě tváře.
„Ahoj Theo, taky tě ráda vidím. Copak, Spokojené státy tě vyhostili?“ a zářivě se
usmívala.
„Přesně tak to bylo, trefila si do černého, děvče“, zubil se. Popostrčil si ji malinko od
sebe a změřil si ji uznalým pohledem. „Vypadáš nádherně, jenom kveteš“.
„Ty lichotníku, vůbec si se nezměnil, ale hezky se to poslouchá“, potřásala hlavou.
„Jsi tady sama?“, zeptal se udiveně.
„Ne, je tady se mnou“, zahřměl za jeho zády Richard. Překvapený Theodor se otočil
a pohlédl na Richarda. „Vítám vás, pane Gregore, myslel jsem si, že se tady
objevíte“.
Lucie se dívala z jednoho na druhého. „Vy se znáte?“, ptala se udiveně. Theodor
jako první promluvil. „Známe se pouze obchodně“. Richard povytáhl obočí, jakoby
nevěděl, kam ho má zařadit. Theodor se otočil na Lucii. „Zlato, vím od Evy, že patříte
k sobě“. Potom se obrátil k Richardovi. „Před nedávnem jsme spolu podepisovali
kupní smlouvu. Pořizoval jsem si prostřednictvím vaší společnosti se svým přítelem
byt. Jelikož se jednalo o luxusní nemovitost, poměrně drahou, sám jste byl přítomen
u podpisu této smlouvy. Zřejmě si už nevzpomínáte, což chápu, nebyli jsme jedinými
klienty“.
Překvapený Richard se snažil zapátrat ve své paměti. Najednou se usmál, když mu
svitlo. „Správně, už si vzpomínám, Theodor Osten a Jiří Kraus, rezidence
Slunečnice, je to tak, že?“
Theodor byl více než překvapen. „Tak tomu se říká profesionalita“, načež se oba na
sebe usmáli a podali si ruce.
„No zřejmě tady nejste, abychom si povídali“, odváděl je prostorem a vyzval
k prohlídce. „Nechám vás o samotě, ale potom bych vás rád pozval na skleničku“,
načež se diskrétně vzdálil.
Richard společně s Lucií se pozvolna procházeli a mlčky si prohlíželi fotografie na
zdech. Bylo jich poměrně hodně, byly barevné i černobílé. Některé zvětšené na
velkých plátnech. Byly to překrásné dech beroucí krajiny.
„Ten tvůj kamarád má obrovský talent“, pronesl Richard a upřeně sledoval jeden
snímek. „To tedy ano“, žasla Lucie. „Tak půjdeme dále, kotě a ještě se
porozhlédneme“, mírně ji táhl dále do prostoru.
Najednou zůstal stát, doslova zcepeněl a zíral na protější stranu, kde bylo několik
obrovských portrétů Lucie. „Pane bože“, vydechl Richard úžasem. Jeho dívka, jak se
směje, jak se mračí, jak špulí pusu, vážná i veselá, všechno až moc detailní a
dokonalé. Lucie rovněž omráčeně si prohlížela svoji tvář. Richard si ji majetnicky
přitáhl k sobě a zlehka ji políbil do vlasů. „Jaké to je, dívat se na sebe?“, zastřeným
hlasem se zeptal. „Zvláštní, nezvykle zvláštní“, tiše odpověděla. Vzhlédla
k Richardovi, který zíral stále dokola z jednoho snímku k dalšímu. Všimli si, že i
ostatní se zastavili a obdivovali tyhle úžasní momentky.
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„Vidím, že nejsem sám, kdo si tě prohlíží“, poznamenal Richard ztěžklým hlasem.
„Pojď, krásko, musíme vyhledat tvého kamaráda“ a chvatně ji odváděl pryč. Neušly
mu pohledy přítomných, zřejmě poznávali Lucii živou a skutečnou a porovnávali
s fotografiemi.
Když je Theodor spatřil, usmíval se a šel jim naproti. „Myslím si, že uvítáte trochu
soukromí“ a vyzval je, aby ho následovali.
Pozval je do malého salonku a usadil je do kožených křesel. Otevřel láhev sektu, aby
si mohli připít. Neušel mu zamyšlený výraz v Richardově tváři. Zřejmě byl ještě stále
mimo z dokonalých snímků Lucie. Aby ne, sám moc dobře věděl, jak jsou skutečné a
krásné. Zaznamenával každý den, jaký mají úspěch. Po chvíli se zeptal.
„Jak se vám tady líbí, spíše, jak hodnotíte moje dílo?“.
„Jste velmi talentovaný muž, pane Ostene. Umíte mistrovsky zachytit krajinu. Ale
portréty Lucie, to je něco jedinečného, převládá neobyčejné nad neobyčejným“,
zhodnotil Richard.
„Děkuji za uznání, pane Gregore. Ale ve vší slušnosti, byste tuto výstavu určitě
nevyhledal, kdybyste nevěděl, že zde uvidíte snímky Lucie“, suše konstatoval
Theodor. Richard se mu zpříma podíval do očí a s nepatrným úsměvem odpověděl.
„Správný postřeh, pane Ostene“. Theodor se rozesmál a stačil ještě poznamenat.
„Ani vám to nemám za zlé“.
Potom pohlédl na Lucii, která zarytě mlčela. Zdálo se mu, že je myšlenkami na hony
vzdálena. Theodor mírně zatřásl jejím ramenem. „Haló, co na to řekne moje
nejmilejší kamarádka?“
Rozpačitě pohlédla na něj, když se vzpamatovala. „Theo, co na to říct, tvoje snímky
jsou úchvatné. Vidím, že se z tebe stává úspěšný umělec. Doufám, že jako své
kamarádce věnuješ jednu fotografii, možná ty překrásné vodopády. Ale proč pro
všechno na světě, tě napadlo fotit mou tvář a vystavovat. Vůbec nechápu, jak se ti to
povedlo nafotit“, kroutila hlavou.
„Zlato, vzpomínáš si, že jsem to vždycky věděl, že jsi dokonalá pro hledáček mého
fotoaparátu. Jelikož jsi zarputile odmítala, musel jsem zvolit jinou cestu, jak tě
zvěčnit. A měl jsem pravdu, výsledek se vydařil. Jak se říká, kde je snaha, tam vede i
cesta“.
Lucie se uvolnila a zvonivě se zasmála. „Jsi nenapravitelný darebák, Theodore, že se
nestydíš, takhle potají“, kárala ho s úsměvem na rtech.
Richard už déle nebyl schopen otálet a přímo vyzval Theodora. „Pane Ostene, chtěl
bych všechny fotografie své slečny koupit. Zaplatím vám sumu, o jakou si řeknete“,
výrazně na něho pohlédl a očekával odpověď.
Theodor nesouhlasně zakroutil hlavou. „Pane Gregore, musím vás zklamat, ale
nejsou na prodej. Vaše nabídka by asi pro mě jako umělce byla hodně finančně
zajímavá. Ale jak říkám, je to nemožné“, řekl s velkým důrazem.
Richard s úžasem oněměl a zíral na Theodora, jakoby mu narostla druhá hlava. Ten
dále pokračoval. „Patří pouze Lucii a jedině ona rozhodne, jak s nimi naložit. Určitě
jsem ji nefotil proto, abych je zpeněžil“.
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„No, musím uznat, že vaše stanovisko je více než úctyhodné, ale pro mě velkým
zklamáním“, zabručel Richard podrážděně.
V tom se ozvala Lucie. „Tak dost, chováte se jako dva kreténi. Ty Richarde, si
uvědom, že já nejsem na prodej. A ty Theodore, nebuď tak umanutý, svým záměrem
jsi mi způsobil akorát problémy. Hned, jak skončí výstava, očekávám, že mi všechny
moje snímky odevzdáš a opovaž se to neudělat“, mávla rukou, aby zdůraznila, co
řekla. Oba muži udiveně pozorovali s pusou otevřenou rozzuřenou Lucii.
Dolila si skleničku sektu, pozvedla ji, sladce se usmála a řekla. „Na vaše zdraví a na
váš zdravý rozum, pánové“ a vypila celý její obsah. Richard s Theodorem se na sebe
podívali a rozesmáli se. Jako první se vzpamatoval Theodor a uznale prohlásil
k Richardovi. „Teda, to děvče má ale kuráž, aby se člověk málem bál“.
Když byli na odchodu, vytáhl Theodor obálku se všemi fotografiemi v menší podobě
a podával je Richardovi. Stačil ještě Lucii pozlobit, když smutně prohodil. „Jelikož je
nebudu moci zpeněžit, odevzdám zatím tyhle v malé podobě do těch správných
rukou“. Lucie po něm střelila vražedným pohledem, nakonec rezignovaně pohodila
hlavou a rozesmála se.
„Pane Gregore, ještě na slovíčko“, vyzval ho Theodor. „Vidím, že Lucie je více než
šťastná, doslova kvete po vašem boku, což mě maximálně uspokojuje. Doufám, že
tomu bude i nadále, to bych si hrozně moc přál“ a na důkaz svého tvrzení se chytil za
srdce. „Varuju vás, pokud by tomu tak nebylo, musel bych vám nakopat zadek“.
Richard se škodolibě usmál a pobaveně odpověděl.“ Milý pane Ostene, oceňuji vaši
starost o Lucii. Určitě byste mě s chutí nakopal, ale takovou příležitost mít nikdy
nebudete. Lucie patří ke mně a vždycky bude. Je totiž to nejlepší, co mě v životě
potkalo“ a zpříma se mu zavrtával pohledem do očí.
„Tak to se mi ulevilo, že to říkáte. Rád jsem vás oba viděl a doufám, že ještě uvidím“.
Podal si ruku s Richardem. Lucii opět vřele objal a políbil na tváře. „Zlato, později ti
všechny snímky doručím osobně, můžeš se spolehnout“. S tím se rozloučili.
Když opouštěli prostory výstavy, všímali si zvědavých pohledů, jak zřejmě poznávali
její tvář. Venku se Lucie podívala na Richarda a musela se zasmát. „Co tě tak
pobavilo, kotě?“, zeptal se.
„Nezlob se, ale měl by ses vidět. Tváříš se jako spokojený idiot“. Nechápavě se
zamračil a potom se začal smát. „Asi máš pravdu, kotě. Jsem totiž neskutečně
šťastný idiot a to hned ze dvou důvodů. Jednak že tě mám a jednak, že mám tohle“ a
poklepal si na kapsu svého saka. „Ježíši“, zakroutila hlavou. „Až mi z toho vyhládlo“,
utrousila. „To rád slyším, krásko, jdeme se najíst“ a chvatně ji odváděl.
Domů se vrátili poměrně brzy. Richard jim nalil víno a usadili se na terase. Chtěl
vědět, jak se seznámila s Theodorem. „Proč tě to zajímá?“, udiveně se ptala.
„Nevím“, zrozpačitěl. „snad proto, že tě má hodně rád a záleží mu na tobě“,
odpověděl. „Prostě to potřebuju vědět“.
„Tak dobře, povím ti to. Poznala jsem ho v jedné kavárně, kde jsem si svého času
přivydělávala.
„Aha, to bylo ještě v době tvých studií, jak je to dlouho?“
„Tehdy mi ještě zbývaly dva roky do promoce“.
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„To je dosti dlouhá doba“, stále ji přerušoval.
„To jistě ano“, odsekla. Stále nechápala, proč se tak vyptává.
„Tak pokračuj kotě“, vybízel ji nedočkavě. „Seznámili jste se v kavárně a co dále, jak
k tomu došlo?“
Kroutila hlavou. „Richarde, nepřerušuj mě stále. Sice nevím, co tím sleduješ, ale
dobře. Chodil do kavárny celkem pravidelně a všimla jsem si, že mě neustále
pozoruje. Jednou jsem se ho přímo zeptala.
Jenom se usmál a řekl, že jsem velmi zajímavá a zaujala ho. Líbilo by se mu, kdyby
mě mohl nafotit. Trochu mě vyděsil, ale nakonec se smíchem jsem ho odmítla.
Ujistila jsem ho, že nemám zájem a nepatřím do světa modelek. Byl zklamaný, ale
respektoval to. Pravidelně po další dny chodil do kavárny a pokaždé mě bedlivě
sledoval svýma očima. Začínala jsem si na to zvykat“, zamyšleně se usmála, když
vzpomínala.
„Tak se z vás stali kamarádi?“ dále vyzvídal.
„To ještě zdaleka ne. Až jednou, když mě ochránil před dvěma značně opilými grázly
a za to mu zůstanu vděčná. Od toho incidentu jsme se více sblížili“.
Richard se s přimhouřenýma očima zeptal. „Co se tehdy stalo?“
„Nerada na to vzpomínám. Jednoho večera mě majitel kavárny požádal, zda bych
mohla zavřít sama, že musí naléhavě odejít. Souhlasila jsem a ujistila, že to hravě
zvládnu. No a nezvládla. Přiblížila se uzavírací doba a uvnitř již nikdo nebyl. Chystala
jsem se, že zamknu a odběhla jsem do zázemí pro klíče. Po pár vteřinách jsem se
vrátila, uvnitř stáli dva hodně opilí kluci. Zeptala jsem se, co chtějí, že je již zavřeno.
Doufala jsem, že budou chtít peníze, ale oni se jen oplzle usmívali. O peníze nestáli,
těch prý měli dostatek“. Lucie se nadechla a pokračovala. „Dostala jsem hrozný
strach a začalo mi docházet, že se jim nemám šanci ubránit. Jeden z nich se na mě
vrhnul, stačila jsem jenom vykřiknout v naději, že mě někdo uslyší. Snažila jsem se
sáhnout za sebe, popadla sklenici a praštila ho po hlavě. Ale moc mi to nepomohlo.
Přiskočil i ten druhý a silně mě udeřil. Upadla jsem na zem a ztratila na chvíli
vědomí“.
Richard přiskočil k Lucii a silně ji objal. S hrůzou v očích se začal omlouvat.
„Panebože, to jsem nechtěl. Jsem pitomec, nevěděl jsem, co jsi prožila a už vůbec
jsem nechtěl to rozjitřovat“. Postavil se a posadil si ji na klín. „Vůbec jsem netušil, že
něco takového uslyším“, omlouval se.
Lucie pokračovala. „Měla jsem štěstí, do kavárny vpadl Theodor a oba kluky docela
slušně vyřídil. Probrala jsem se a musela na něho křiknout, protože jsem myslela, že
je snad hodlá zabít. Vykopal je doslova oba ven a potom se postaral o mě. Tak to je
celý příběh, jak vzniklo naše přátelství“.
Richard ji pevně objímal, aby se zklidnila z těch strašných vzpomínek. Se zavřenýma
očima se snažil odehnat myšlenku, co se jí mohlo stát.
„Pojď, lásko, půjdeme dovnitř“ a odváděl ji do pokoje. „Zůstaň sedět“, vrátil se pro
skleničky a zavřel dveře na terasu. Opět nalil víno a připil na dobrý konec a
Theodorovi za to, že ji ušetřil od hrůzného okamžiku. Poklekl před Lucii, pohladil ji a
ještě jednou se omlouval. „To jsem nechtěl, kotě, vůbec jsem netušil“.
„Já vím, je to sice už dávno, ale nějak mě to vzalo“, usmála se.
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„Tomu dobře rozumím, je mi to opravdu líto. Děkuji bohu, že se tam objevil ve
správnou chvíli“.
„Víš, ono to nebyla náhoda. I když zcela náhodou vyslechl, jak se ti dva na mě
domlouvali. Proto se rozhodl mi přijít naproti, až budu odcházet“.
„To je moc dobře. Zasluhuje si můj obdiv a budu mu do smrti vděčný. Hned zítra ho
vyhledám a osobně mu poděkuju“
To už se Lucie rozesmála. „Richarde, on není zrovna typ, který by si na to potrpěl. To
přece nemusíš“.
„Máš pravdu, nemusím, ale chci. Je to správný chlap a budu velice poctěn, že se
stane i mým přítelem“.
„Uf, málem si mě vyděsil, že snad řekneš něco jiného“, uchechtla se.
Chvíli nechápal, ale vzápětí mu to došlo. „Ježíši, to ne, v tom mám celkem jasno“ a
šibalsky se na ni usmál. Potom zvážněl a jeho oči potemněly.
„Co kdybych tě teď potěšil?“
„Hmm, a já tebe“, zavrněla. „To zní jako plán“.
Ovládla ho dychtivá touha se jí dotýkat, ochutnávat ji a vlastnit. Vklínil se mezi její
nohy, aby se vkleče více k ní přiblížil. Lucii v uších bušila krev a mezi nohama cítila
prudké pulzování.
„Pomůžu ti rozepnout halenku“, naklonil se a pomalu ji svlékal. Lucii oslepovala touha
a rvala ji na kusy. Byla svolná s čímkoli, jen aby ho ucítila v sobě. Rozepnul jí
knoflíčky, pomalu jeden po druhém. Vytáhl halenku z kalhot a stahoval je včetně
kalhotek. Když byla svlečená, tiše vydechl. Ona na jeho doteky dobře reagovala a
mocně se vzrušila.
„Jsi posedlý sexem, víš to?“
„Přesně tak, posedlý sexem, ale jenom s tebou. Jsi to jedině ty, kdo udává tón všem
nemravnostem“, tiše se smál a pár sekund se jí nečinně zadíval do očí.
„Doufám, že se teď nechceš vymluvit“, polekala se.
„V žádném případě. Nejsem tak hloupý, abych nepokračoval. Koukneme se, co
můžeme udělat, aby nám bylo dobře, ano?“, usmál se. „Řekni ano“.
„Ano pane“, zakoulela očima. Richard se zašklebil. „No vidíš, lásko, teď jsme oba
v naprosté shodě“.
Stáhl jí halenku přes ramena, paže a ruce. „Copak to tady máme“, zašeptal a vzal její
prsa do rukou. Nejdříve ucítil svou erekci, která mu odpověděla. Lucie si toho všimla
a zamumlala. „Zřejmě se mu líbím“ a pohladila ho v rozkroku. „To rozhodně“, vpíjel
se jí horkým pohledem. Konečky prstů projížděl po nalitých ňadrech. Ztvrdlé
bradavky čekaly na jeho polibky. Něžně se jich dotýkal a hladil je. Nadechla se a
zasténala. Zalila ji nádherná silná vlna rozkoše.
Richarda znenadání popadla žárlivost. Nesnesl by, aby patřila někomu jinému. Vzal ji
za bradu a zvedl tak, aby jí pohlédl do očí. Uviděl její doutnající touhu a ona jeho
odhodlání.
„Řekni, že jsi jenom moje“, vyzval ji tiše. Laškovně na něho pohlédla těma svýma
zelenýma očima. Kůži měla samým vzrušením zrůžovělou. „Co myslíš?“
„Jedině ty mi dáváš najevo, jak jsem bezvýznamný. Ale určitě se mi povede změnit
tvůj názor“, zamručel.
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„Kdybys tolik nežvanil, tak se ti to povedlo“.
„Umím to dobře napravit“.
„Opravdu, jen se nenafukuj“.
„Neboj se, lásko, nenafouknu se.“ Svými rty lehce sevřel hrot bradavky a začal jí
předvádět, kdo koho potřebuje.
Když ucítila jeho hřejivá ústa, vycházela mu vstříc. Věděl, jak podráždit sexuální
vznětlivé nervy v jejím těle. To bylo jeho nadání a dovednost, že se jí uměl dotýkat.
Ať používal ruce, ústa nebo svůj dokonalý penis, vždy si počínal mistrovsky. Cítila
úchvatné horko, které se z jeho úst rozlévalo k jejímu pulzujícímu pohlaví. Lehounce
ji kousal, což ji rozechvívalo a málem přivádělo o rozum. Zaúpěla divoce touhou, což
ho přimělo zvednout hlavu.
„Snaž se uvolnit, krásko“. „Nemůžu, nejde to“. „Ale můžeš, jenom to zkus“ a dotkl se
její tváře. Potom se opět sklonil a znovu ji kousal do bradavek. Takto ji málem přivedl
k vrcholu. Potom zmírnil tlak svých úst a jemně je sál. Opět přestal být jemný a
mistrně v ní podnítil silné vzrušení. Pocítila divokou rozkoš, chvěla se vzrušením a
krev jí divoce pulzovala v těle.
„Richarde, chci tě“, přidušeně vydechla a odstrčila mu hlavu. Uchopil ji a zadíval se
na ni. „Potřebujeme jeden druhého, lásko. Dej mi pár sekund“. Postavil se, zvedl ji a
odnesl do ložnice. Obratně rychle se svlékal. Pozorovala ho, jako vždy. Takto na
chvíli odvedl její pozornost od netrpělivé touhy.
„Hm, jde ti to“, zapředla.
„Co mi jde?“, překvapeně zvedl hlavu.
„Rychlé svlékání“, zubila se.
„A tak, mělo by mi to z nějakého důvodu nejít“, zeptal se. Zvedl rychle ruce na
protest.
„Raději neodpovídej, nejsi jediná, kdo se nemůže dočkat“. Nadzvedl se na ni.
„Roztáhneš nohy sama, nebo to mám udělat sám?“
„Mám na vybranou?“, zavrtěla se.
„Ty, ale doopravdy nechceš mít na vybranou“, zasmál se.
„Asi ano, když mě obšťastníš“. „Chytrá holka“, kolenem si klekl na postel. Lucie
rozevřela stehna a on se uvelebil mezi jejíma nohama.
„Musím přiznat, že tentokráte nebudu tak zdrženlivý. Jakmile začneš mít orgasmus,
udělám se taky“.
Byla tak vlhká touhou, že do ní hladce vnikl. Netrvalo dlouho a dosáhla vrcholu, čímž
se k ní připojil. Doslova v pravou chvíli, jakoby naskočil na tu správnou vlnu. Jejich
vzájemná rozkoš dosahovala obrovských rozměrů. Na chvíli propadli krátkému
spánku. Když se probudil, při pohledu na ni, opět ucítil velkou erekci. Ležela na
zádech, jednu ruku měla nad hlavou a druhou na svém ňadru. Bradavka ji koukala
mezi prsty. Probudil ji a znovu ji pomiloval. Tentokráte velmi pomalu a něžně. Přivodil
jí několik orgasmů a sám se nakonec připojil. Odnášel ji do sprchy, byla tak malátná
a unavená, sotva se udržela na nohou. Rychle ji umyl a opět uložil do postele,
okamžitě usnula. Dlouho se na ni díval a pociťoval obrovské štěstí, že ji má. Odešel
se také osprchovat, ještě si nalil skleničku a s cigaretou se posadil na terasu.
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Později si lehl do postele a dlouze ji pozoroval, jak spokojeně spí. Nemohl vůbec
usnout, stále si v hlavě promítal, co mu vyprávěla. Vůbec netušil, co svou zvídavostí
se dozví. Děkoval Theodorovi a jeho prozřetelnosti.
33.
Ráno se Richard probudil jako první. Lucie přitulená k němu stále tvrdě spala.
Přemýšlel, zda ji má probudit, ale nakonec to neudělal. Usoudil, že ji nechá ještě
spát. Opatrně vstal z postele. Vůbec nereagovala, když ji posouval a přikrýval.
Zamyslel se, neboť mu dělala starosti, zdála se mu hodně vyčerpaná. Měl by mít
rozum a trochu přibrzdit. Oblečený a oholený se vrátil zpátky do ložnice, stále spala.
Posadil se na její stranu postele a jemně ji začal probouzet. Chvíli trvalo, než otevřela
oči. „Ahoj krásko, je čas vstávat“, pošeptal jí do ucha. Protáhla se a zavrněla něco
v tom smyslu, proč musí vstávat tak brzy a proč si nelehne k ní. Vzhlédla svýma
roztouženýma očima a uchopila jeho hlavu do dlaní. Vlasy měl ještě vlhké ze sprchy,
vypadal nádherně. Zatoužila po něm.
„Vidím, že už jsi oblečený a připraven do práce. Škoda, že jsi mě nevzbudil“,
vydechla zklamaně.
„Chtěl jsem, ale když jsi tak sladce spala, neměl jsem to srdce, abych tě budil“.
„Hm a teď máš to srdce mě nutit vstávat. Bez ranního sexu nevím, jak se mi to
povede“, krabatila čelo a špulila pusu.
„No tak kotě, nestěžuj si. Pojď, já ti pomůžu“, odváděl ji do koupelny, kde ji nechal
samotnou. V rychlosti uvařil kávu a připravil snídani. Našel ji v ložnici, jak sedí ve
spodním prádle, vedle sebe halenku a džíny, ale neoblékala se. Byla duchem
nepřítomna.
„Lucie, co je s tebou“, zeptal se. Doslova vsedě usínala. „Je ti něco“, zkoumal ji
starostlivým pohledem.
Vzpamatovala se a snažila se pousmát. „Jenom jsem trochu ospalá, musím si dát
kávu“, odpověděla.
Když viděl, jak se nemotorně snaží obléct, raději to udělal sám. Poté ji odvedl ke
stolu a přinutil ji, aby se najedla. Poslechla a automaticky snědla všechno. Popíjela
malými doušky kávu a začala se jí vracet barva ve tváři. Všimla si, jak ji pozoruje,
pousmála se a dolila si ještě kávu.
„Lucie, vyděsila jsi mě, jsi schopná jít do práce? Nejraději bych tě odvezl k doktorovi“
s obavami navrhoval.
„Proč, připadám ti, že bych to potřebovala?“, zmateně na něho pohlížela.
„To já právě nevím. Ale když se na tebe dívám, nepřipadáš mi moc zdravě“,
zadumaně jí odpověděl.
„Ale jdi, Richarde, máš velké oči. Byla jsem sice více ospalá, ale už je to dobré“,
vstala a neohrabaně si mu sedala na klín. Prohrábla mu vlasy a pošeptala.
„Zřejmě mi chyběla tvoje pozornost, což by mě určitě postavilo na nohy“.
„To si nemyslím“, oponoval. „Jsi vyčerpaná, vydáváš mnohem více energie, než
přijímáš“. „To si myslíš?“ „Nemyslím, ale jsem o tom přesvědčený“, suše konstatoval.
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„Aha, tak je to tedy“, zavrčela. „To už nebudeme spolu spát, žádný sex?“
Rozesmál se, když uviděl její neskrývanou obavu.
„Kotě, nic takového netvrdím. Jenom spolu uzavřeme nepsanou dohodu“ a pobaveně
ji sledoval.
„Cože, jakou dohodu, zatraceně“ a vrhla po něm nevraživý pohled.
„No tak krásko, vidím, jak tě to vytočilo. Ale probereme to večer, už nemáme moc
času“ a poklepal na svoje hodinky. „Je čas vyrazit“.
Cestou stačil zastavit před malým krámkem a koupil několik müsli tyčinek. Když jí je
podával, s velkým důrazem dodal. „Než půjdeš na pořádný oběd, tak je sníš, dodají ti
potřebnou energii“.
„No ne, ty mluvíš jako ta reklama. Dodají vám energii po celý den“, začala se smát.
„Vidím, že jsem tě pobavil. Myslím to vážně, Lucie“, zdůrazňoval.
„Ano pane, mám vám podávat průběžně hlášení?“, dusila se smíchem. „Vlastně
udělám to jinak. Až ji budu jíst, vyfotím se a pošlu obrázek, co říkáš?“ a rozpustile na
něho protočila oči.
Jenom zakroutil hlavou a nic neříkal. Raději se soustředil na cestu před sebou. Když
byli na místě, zastavil, uvolněně se protáhl a podíval se na ni.
„Tak krásko, jsme tady“, Naklonil se a jemně ji políbil. „Byl bych moc rád, abys je
postupně snědla“ a ukázal na balíček v jejím klíně.
„Ano, provedu“ a rozpustile se usmála.
„Děkuji, přeji ti pěkný den, lásko. Přijedu pro tebe, dej vědět“, zatahal ji za bradu a dal
jí ještě jednu pusu. Vystoupila a vykročila směrem k budově. Sledoval ji do doby, než
vstoupila dovnitř a potom se rozjel.
Lucie si uvařila další hrnek kávy, popíjela a snědla jednu tyčinku, byla moc dobrá.
Pročítala si text ve svém počítači, ale nějak se nemohla soustředit. Cítila se stále
unaveně, až ji to samotnou vyděsilo. Měl pravdu. Proč je tak vyčerpaná, vždyť spala
celou noc. Bude muset trochu více jíst a hlavně pravidelně. V posledních dnech, co
byli od sebe, nejedla vůbec, což bylo špatně. Její telefon se ohlásil zprávou.
Usmívala se, když si ji četla.
Ahoj lásko, jak se máš? Stýská se mi, už se těším, až si pro tebe přijedu. Doufám, že
nezapomeneš na záchranný balíček. Za chvíli se mi tady nahrnou mí lidé, abych je
vyzpovídat, potom se ti ozvu. Miluju tě. Richard.
Milý Richarde, dojímá mě, jak se o mě staráš. Taky se těším na večer. Jednu tyčinku
už jsem snědla, moc mi chutnala, snad tě to potěší. I když bych věděla o něčem
mnohem lepším, jak tě potěšit. Taky tě miluju. Lucie.
Jsem moc rád, kotě, že jsi vyslyšela moji prosbu. Mám radost, pro začátek dobrý.
Nemůžu se dočkat, až mi prozradíš ten druhý způsob. Později se ozvu. Pa, lásko.
Tvůj velice natěšený Richard.
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S úsměvem odložila svůj telefon, jeho zprávy ji dobře naladily a s velkou chutí se
pustila do práce. Vyrušila ji Veronika, když ji přišla vyzvednout k obědu. Odpoledne
měli krátkou poradu, kde jim Janeček stručně oznámil, že jejich redakce má nemalé
finanční problémy. Vzápětí je ale ujistil, že měli štěstí a budou mít nového majitele,
který je doslova zachránil před zánikem. Zdůraznil, že budou muset přijmout mnoho
značných změn, ale oni to určitě zvládnou. Když viděl vyděšené pohledy svých
kolegů, začal je povzbuzovat.
„Máme před sebou novou budoucnost a jsem přesvědčený a nebojím se to vyslovit,
přímo skvělou. Všechny změny povedou k lepšímu a my jako skvělý tým to hravě
zvládneme“. Povzbudivě se na všechny usmíval a potom trochu déle spočinul
pohledem na Lucii. Zdálo se jí, jakoby tím něco naznačoval. Chtěli vědět více, načež
Janeček ukončil poradu. „Zatím nic bližšího vám nemůžu říct. Zítra mám jednání
s novým majitelem a potom budete všichni obeznámeni“.
Lucie s Veronikou si uvařily kávu a povídaly si. V poslední době si obě spolu moc
dobře rozuměly a Lucie získala další kamarádku. Začaly se těšit na novou etapu
jejich novinářské práce. V tom zazvonil Lucii telefon. Vzala ho, a když viděla, kdo ji
volá, usmívala se. Veronika se zvedla s tím, že nebude rušit a odešla k sobě.
„Ahoj Lucie, nebrala si telefon. Doufám, že jsi v pohodě“.
„Promiň, měla jsem ho v tichém režimu. Byla jsem na obědě s Veronikou a potom
jsme měli poradu. Dověděli jsme se velkou novinu, všechno ti povím večer“.
„Hm, tak to tě omlouvá“, prohodil se smíchem. Jsem moc rád, že jsi byla na obědě.
Všechno jsem domluvil s paní Mixovou. Byla nadšená mým návrhem a souhlasila,
přesně jak jsem předpokládal. Bude na nás večer čekat doma a dokonce připraví i
večeři“, oznamoval nadšeně.
„Jejda Richarde, tak my opravdu budeme mít hospodyni? Vidím, že tě to nepustilo“.
„Snad si o tom nepochybovala, kotě“, tiše se zasmál.
„Právě, jak bych mohla. Teď už stačí jenom jedno, ale nevím, zda mi to splníš“.
„Jenom řekni a předem ti bude vyhověno“, ujistil ji Richard.
„Možná, že budu potřebovat komornou, pane Gregore. Co tomu říkáte, bylo by to
reálné?“, schválně ho popichovala.
„Trefa slečno Franková. Chcete mě finančně zruinovat?“, rozesmál se.
„Sice neznám vaše finanční možnosti a dokonce to ani nechci vědět, ale trochu byste
mohl popustit kohoutek a udělat mi radost, pane“.
„Pro vás všechno, slečno. Ale myslím si, že v budoucnu nebudete potřebovat
komornou. Třeba tě budu oblékat já sám“, skoro zašeptal. „Líbilo by se ti to?
Vzpomeň si, že ráno mi to šlo celkem dobře“.
Lucii zaplavila touha a jeho doteky skoro cítila. „Dostal jsi mě, Richarde“, vydechla.
„Ani nevíš, co teď právě pociťuju“.
„Tak mi to prozraď, lásko“.
Chtěla pokračovat v hovoru, ale dále se nedostala. Dovnitř vpadl rozezlený Viktor a
zařval.
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„Přestaň se vykecávat a makej. Tohle předěláš“ a hodil na stůl její práci, o které si
myslela, že ji zvládla dobře. Polekala se a ihned se snažila ukončit hovor
s Richardem. „Promiň, musím končit, ještě se ozvu“.
„Lucie, co se to tam děje, to byl on?“, stačil se zeptat.
„Jo, přesně tak“ a definitivně vytípla telefon.
Richard byl vzteky bez sebe, nejraději by sedl do auta a rozjel se tam a toho
bastarda vyřídil jednou pro vždy. Ale taky si byl vědom, že zatím nic takového udělat
nemůže. Ihned zavolal Janečkovi.
„Gregor, dobrý den. Zrovna jsem hovořil s Lucií, když na ni řval ten váš povedený
kolega, prznitel Janota. Jeho způsob jednání se mi ani trochu nelíbí. Byl bych moc
rád, abyste sjednal nápravu, a to hned. Očekávám, že mě budete podrobně
informovat o výsledku“, štěkl.
Vyděšený Janeček jenom stačil říct. „Ano pane“, ale už do hluchého telefonu. Ihned
se vydal do kanceláře Lucie a už za dveřmi slyšel nechutné urážky, které chrlil Viktor
na to děvče. To se mi snad jenom zdá, pomyslel si, rázně otevřel dveře a zařval.
„Co se to tady děje. Viktore, vzpamatuj se, zešílel jsi?“
Viktor překvapeně zíral na Janečka. Lucie seděla za svým stolem, byla rozklepaná a
ubrečená. Janeček přešel k ní a starostlivě se zeptal. „Jste v pořádku, slečno?“
Přikývla. Opět se obrátil k Viktorovi a naznačil mu, aby se posadil. Požadoval od něj
vysvětlení, proč se tak choval a o co vlastně šlo.
„Jenom jsem jí domlouval, aby předělala ten svůj paskvil“ a ukázal na složku
pohozenou na jejím stole.
Janeček pozvedl obočí a zeptal se Lucie. „To je ta práce s agenturou?“ Lucie
přikývla.
„To jsem přece četl a schválil. Bylo to moc dobře zpracované“. Udiveně se podíval na
Viktora.
„Teď mě dobře poslouchej, Viktore. Bylo to naposledy, jak se chováš k Lucii. Od této
chvíle ji nebudeš nic nařizovat. Bude spadat pod mou kompetenci, rozumíš. Teď se
seber a vypadni“, křikl.
Lucie vyděšeně sledovala rozzlobeného Janečka. Takového ho ještě neznala.
Posadil se naproti, a se soucitem se na ni zahleděl. „Slečno, je mi to opravdu líto.
Pokud se někdy stane něco podobného, chci o tom vědět. Nemůžu dovolit, aby mu
něco takového prošlo. A nyní k vaší práci, vedete si moc dobře a pokračujte. Chtěl
jsem vám ještě říct, že v pátek proběhne v Olomouci konference pěti nejlepších
agentur práce. Byl bych moc rád, abyste se zúčastnila. Byla by to taková tečka
vašeho prvního samostatného projektu. Promyslete si to a dejte mi vědět,
podrobnosti vám přepošlu. Nedovedu si představit, že bych tam poslal někoho
jiného. Víte o tom nejvíce“.
Zvedl se a povzbudivě se na ni usmál. Ještě spolu v rychlosti probrali následující
den, když souhlasil, že bude pracovat mimo redakci a navštíví ještě jednu
vyhlédnutou agenturu. Poté se rozloučil a cestou ke dveřím prohodil. „Teď jdu
srovnat Viktora“ a odešel.
Lucie chvíli jen tak seděla a přemýšlela. Sáhla do kabelky a snědla s velkou chutí
další tyčinku. Zklidnila se a zavolala Richardovi.
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„Ano, kotě, jak je? Co se to tam proboha dělo za hrůzu?“
„Už je to dobré. Vystartoval po mně Viktor“, odpověděla mu klidně.
„Co, jak vystartoval?“, zděsil se.
„Jenom slovně, ale nebylo to nic hezkého“.
„To jsem slyšel, jsi v pořádku?“
„Jo, teď už ano. Janeček ho docela srovnal“.
„No, ještě že tak udělal. Kdy tě mám vyzvednout?“
Podívala se na hodiny, bylo pět hodin. „Ještě asi hodinu budu pracovat. Jelikož jsem
spořádala další tyčinku, která mě zasytila a dodala mi potřebnou energii“, škádlila ho.
„Hodná holka, tak se mi líbíš. Jenom doufám, že si nějakou energii necháš taky pro
mou maličkost“, laškoval.
„Zrovna to mám v plánu“ a rozesmála se.
O hodinu později přijel Richard, aby ji odvezl domů. Pozorně si ji prohlédl, aby se
ujistil, že je v pořádku. Potom ji políbil a usadil do auta. Za oknem stál Janeček a
pozoroval je. Věděl od Richarda, že ona patří k němu, zatím to mělo zůstat v utajení.
Musel slíbit, že Lucii nebude nijak upřednostňovat, neboť ona sama se umí prosadit,
což byla nepochybně pravda. Jenom si povzdechl. Místo, aby spěchal domů, kde ho
čeká jeho žena s večeří, bude muset podat písemnou podrobnou zprávu o
nepříjemné události novému budoucímu majiteli. Nejraději by Viktorovi zakroutil
krkem. Jestli se ten chlapec nevzpamatuje, čeká ho nehezký konec. Zakroutil hlavou
a měl špatný pocit, že se to určitě stane.
„Dobrý večer paní Mixová, dovolte mi, abych vám představil svoji partnerku, Lucii
Frankovou“.
„Moc mě těší, že vás poznávám“, usmívala se Lucie a podávala jí ruku.
„Taky vás ráda poznávám, slečno“, přívětivě pokynula paní Mixová.
„Prosím, posaďte se ke stolu, večeře je už připravená“.
Po dobrém jídle se všichni tři posadili a domlouvali se na detailech spolupráce.
Richard otevřel láhev vína. Lucie je se zájmem poslouchala. Musela uznat, jak umí
být Richard přesvědčivý a neskonale štědrý. Paní Mixová byla nemálo nadšená, co
se týkalo podmínek a odměny. Když mu zazvonil telefon, vytáhl ho z kapsy a podíval
se na displej.
„Gregor“, ohlásil se naštvaně a poslouchal. Potom se omluvil a odešel do své
pracovny. Obě ženy osaměly a pro Lucii to byla nezvykle rozpačitá situace.
Nakonec se ozvala paní Mixová. „Slečno, doufám, že budete se mnou spokojená“,
ujišťovala ji.
„Eh, co jste říkala? Promiňte, ještě nikdo se o mě takto nestaral, jsem trochu na
rozpacích. Ale přesto jsem přesvědčená, že spolu budeme dobře vycházet“, nejistě
se usmála Lucie.
Paní Mixová dále pokračovala. „Na to si slečno, zvyknete a určitě oceníte. Přes týden
se o vás budu starat já, jak nejlépe budu umět. Docela ráda jsem uvítala volné
víkendy, abych se mohla věnovat svým zájmům“.
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„Můžu se zeptat na vaše aktivity? Promiňte mi tu zvědavost, ale řekla jste to tak
nadšeně“, omlouvala se Lucie.
„To je v pořádku, slečno“, smála se. „Scházíme se pravidelně s přítelkyněmi,
chodíme společně do přírody nebo za kulturou. Taky se rády pravidelně setkáváme
v jedné oblíbené kavárně“.
„To je hezké“, utrousila Lucie. „Mám na vás ještě jednu otázku“.
„Jen do toho, ptejte se“.
„Slyšela jsem, že jste Richardovi občas uvařila. Co to bylo, co měl rád?“
„Ach ano, někdy mě o to požádal. Měl moc rád omáčky, které si potom ohříval“,
sdělovala. „Slyšela jsem, že i vy, slečno, umíte dobře vařit. Pan Gregor vás hodně
chválil“.
„Opravdu? To mě těší, ale omáčky moc neumím, přesněji řečeno, vůbec neumím. I
když je mám taky ráda“.
„To nevadí, aspoň přes týden vám budu užitečná. Pokud byste měla zájem, ráda vás
to naučím, slečno“ a mile se na Lucii usmála.
Richard se vrátil a našel obě v družném hovoru. Dolil jim víno a posadil se. Mrknul na
Lucii, když prohlásil. „Zrovna jsem vás chtěl, paní Mixová, požádat, abyste na moji
slečnu byla hodná, protože ji mám moc rád. Ale vidím, že je to zbytečná prosba“.
„Pane Gregore, už teď jsem si slečnu oblíbila“, ubezpečovala ho a pohladila Lucii po
ruce. Richard byl nadmíru spokojený. Poté se hospodyně začala zvedat a chystala
se k odchodu. Oba ji vyprovázeli ke dveřím. Ještě jednou se zadívala na Lucii a
neodpustila si, aby řekla, že se ji chystá trochu vykrmit.
„Jste, slečno, hubená, musíte hodně jíst“.
Richard se samolibě usmál a vyslal k Lucii významný pohled říkající: Vidíš, já ti to
říkám pořád.
Paní Mixová ještě dodávala. „Zítra ráno přijdu a připravím vám taky svačinu pro
případ, že si nestihnete něco koupit“. Udivená Lucie stačila jenom přikývnout.
Když osaměli, uvelebili se na pohovce v pokoji a popíjeli víno. Lucie se usadila mezi
jeho nohama a vyprávěla, co bylo v práci. Poslouchal ji se zájmem a nedal na sobě
znát, že o všem ví a že je to právě on, kdo se stane novým majitelem redakce. Na to
je ještě spousta času, než ji to oznámí.
„Richarde, ráno si mluvil o nějaké nepsané dohodě. Tak bych ráda věděla, co to je.
Před nemalou chvíli jsi uzavřel dohodu s hospodyní, tak do toho, poslouchám tě“.
„Zrovna jsem se k tomu chystal, ty mi snad čteš myšlenky“.
„To by bylo hodně zajímavé, kdybych to dokázala“, přerušila ho.
Zvedl prst na znamení, že teď mluví on a pokračoval. „Ráno jsem se dost polekal,
vypadala jsi hodně vyčerpaně, za což můžu já. Měl bych mít rozum“.
„Co tím sleduješ, vůbec ti nerozumím“ a prudce se obrátila, aby na něho viděla.
„Moje sexuální aktivity ti málem ublížily, byla jsi dost vyčerpaná“.
Vytřeštila oči. „To je mi pěkná zhovadilost“, protestovala a začínal se jí zmocňovat
vztek. Snažila se zvednout, ale silně ji přidržel.
„Lucie, uklidni se a poslouchej ano? To, co jsem řekl, je pravda. To neznamená, že
se s tebou nechci milovat, bude záležet jenom na tobě.
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Pokud budeš řádně jíst, budeš mít dostatek energie, abychom si mohli dopřávat sex,
jak tomu bylo doposud. Chápeš, co se ti snažím říct?“, zeptal se. „Lucie, podívej se
na mě a odpověz mi“, ukázal rukou na své ucho, aby naznačil, že neslyší odpověď.
„Dobře, možná máš v něčem pravdu“, odpověděla již uvolněně. „Ale tvoje reakce na
to byla příliš unáhlená a neuvážená“.
Pobavilo ho to. „Proč se směješ?“, štětila se.
„Protože to, co jsem se ti snažil naznačit, pomalu začínáš chápat. Něco o tom vím.
Nezapomeň, že jsem starší a zkušenější“.
„To si myslíš, možná máš pravdu. Ale někdo by ti měl říct, že nemůžeš stále jenom
nařizovat“.
„Jestli sis všimla, s tebou mi to, kotě zrovna moc nejde“, ohradil se.
Pohodila hlavou. „Asi jsem prudce reagovala na tvůj postoj k mému zdraví“, řekla to
s klidem a začala si prohlížet svoje ruce. „Proto to vzdám a poslechnu tě. Jsi
spokojený?“
„Moment, ujasníme si to. V čem mě poslechneš?“, chtěl vědět přesně.
„Budu se snažit více jíst, jsi snad natvrdlý?“, schválně pomalu k němu vzhlédla.
„Jestli to musíš vědět, vyčerpal si mě natolik, že to vzdávám“.
Musel se ubránit, aby se nerozesmál. „To slovo, vzdávám, se mi moc líbí, Lucie“.
„Nezvykej si, Richarde“, zamumlala podrážděně.
Zvedl ruce na znamení, že přijímá. „Rozumím, krásko. Dáme si ještě skleničku,
abychom spláchli naše mini dohadování, a potom půjdeme do postele, souhlasíš?“
„Co tam asi tak budeme dělat?“, neodpustila si narážku.
„Ty nevíš, co se dělá v posteli, to mě dost udivuje“, rozesmál se.
„No, po tom tvém kázání si nejsem jistá. Potřebuji si to ujasnit, abych věděla“,
popíchla ho.
„Lucie, nebylo to trochu ironické?“
„Nemohla jsem si pomoct. Pořád nechápu, co budeme v posteli dělat. Ani v tom
nejdivnějším snu, bych si neuměla představit, že bys mohl být tak vytrvale
zdrženlivý“.
„Pokud jde o tvoje zdraví, umím se překonat“.
„Ježíši, to je dojemné. Snad neočekáváš, abych tě poprosila“ a otřásla se.
„To by bylo zajímavé, ale nevím, zda máš dostatek energie“, popíchl ji.
„Ty jsi ale pitomec“, odfrkla si. Snažila se postavit, ale zadržel ji.
„Dovolíš, lásko, tomu pitomci, aby tě pomiloval?“, zeptal se klidně. Pobaveně si ho
prohlédla. „No, to už je lepší, možná, že dovolím“.
Popadl ji a odnesl do ložnice. „Pokusím se to zjistit, ano?“
Posadil se na posteli a přitáhl si ji mezi svoje nohy. Pomalu ji hladil a svlékal, přitom ji
neustále sledoval. Říkal jí, co budou spolu dělat a ona se roztřásla očekáváním a
touhou. Stála před ním pouze ve spodním prádle. Dlouze si ji soustředěně prohlížel.
„Nemůžu se na tebe vynadívat, kotě“. Svými prsty hladil její ňadra, rozepl
podprsenku a obě ňadra uchopil do svých dlaní a zlehka je masíroval. Přiblížil se
ústy k jejímu hrdlu a jazykem jí olízl kůži. Potom sklonil hlavu a začal ochutnávat její
ňadra. Jemně jí sál bradavky, střídavě je hnětl mezi prsty a znovu sál.
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Jemně je stiskl zuby a opět laskal jazykem. Dlouho si ji takto vychutnávat, vůbec
nespěchal. Zmocnila se jí silná touha a pohlaví měla bolavé a horké. Cítil, jak se
začíná chvět. Zvedl hlavu a podíval se na ni temným pohledem.
„Myslím, že bych tě dokázal i takto přivést k orgasmu“.
Jedním pohybem jí stáhl kalhotky a přiměl ji, aby zvedla jednu a druhou nohu a
vystoupila. Rukama ji hladil přes boky a palci masíroval bříško. Zaklonila hlavu a
silně mu zabořila prsty do ramene. Dávala najevo, že chce více.
„Nehýbej se“, tiše přikázal. „Jsi nádherná, úžasná“. Odsunul ji kousek od sebe a
poklekl. Jednou rukou přitlačil na její boky a druhou jí roztáhl nohy.
Ucítila jeho horký dech mezi svými stehny. Sklonil se níže a začal ji laskat svými
ústy. Pohlaví se jí sevřelo napětím. Silněji ji přidržel a jazykem ji začal zpracovávat.
Věděl, že se za chvíli udělá. Roztřásla se a přidušeně vykřikla. Počkal, až se zklidní,
zvedl ji a položil na postel. Rychle se zbavil šatů, lehl si k ní a začal se s ní mazlit.
Hladil ji po celém těle a opět sklonil hlavu k jejím ňadrům, zachvěla se rozkoší.
Nejdříve se věnoval jejím citlivým bradavkám svým jazykem a potom se přisál.
Zasténala a zvedla ruku, aby ho mohla pohladit. Měla pocit, že se jí tělo vznáší. Jeho
ústa střídavě se přisávala k ňadrům. Trýznil ji sladce svými mazlivými doteky. Dávala
mu najevo, jak se jí to líbí. Objala ho a přitáhla si ho více k sobě.
„Richarde, chci tě mít uvnitř sebe“.
„Nespěchej tolik, lásko, hezky se uvolni, udělám ti to ještě jednou. Pevně ji políbil a
jazykem se jí tlačil do krku. Jemně jí hnětl bradavky, pak se přesunul níže a ústy
laskal její bříško. Roztáhl jí nohy a uvelebil se mezi nimi. Hladil ji po vnitřní straně
stehen. Sklonil se ještě níže a olízl ji po celé délce jejího přirození. Otřásla se
proudem rozkoše.
„Chci si tě vychutnat, kotě“, zašeptal mezi jejíma nohama. Znovu ji přejížděl jazykem.
Měla pocit, že vybuchne.
„Lucie, lež klidně, uvolni se a nespěchej“, přikazoval.
Hodně pomalu a obratně ji laskal a spaloval do nepříčetnosti. Potom jazykem
intenzivněji kmital rychleji. Přejížděl po straně jejího přirození přes naběhlý klitoris.
Nadzvedla se v bocích a přitlačila se. Více ji roztáhl nohy, zabořil do ní nejdříve jeden
prst a potom přidal druhý.
„Jsi krásně mokrá, tak se mi to líbí. Prsty ji více roztáhl, opět ji jazykem dráždil a silně
sál klitoris. Lucie se blížila k dalšímu orgasmu, už to nešlo oddálit. Vrážel jí oba prsty
hlouběji a jazykem lízal stále silněji. Zmítala se v intenzivní rozkoši a vyvrcholila.
Začala se silně třást, díval se na ni a přímo ji hltal pohledem. Líbilo se mu, co viděl
v jejich očích a mocně ho to uspokojovalo. Začal ji pomalu a dlouze líbat na ústa a
vyčkával, až se zklidní. Jednou rukou se jemně dotkl mezi jejíma nohama, znovu se
zachvěla v doznívajícím orgasmu.
„Lucie, vůbec netušíš, jak se cítím skvěle, když ti přivodím jeden orgasmus za
druhým. Prožívám s tebou úžasné pocity, které jsem nikdy nezažil, jenom s tebou,
lásko moje. Teď tě jemně budu hladit jazykem a potom ti ho tam vsunu hodně
hluboko“.
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Nezmohla se na nic, jenom zasténala. Moc ho chtěla mít v sobě, ale on zatím stále
nespěchal. Zlehounka ji laskal jazykem, byla hodně přecitlivělá. Nadzvedl se nad ni a
vsunul penis hodně hluboko. Pomalu se začal v ní pohybovat. Zadíval se na ni a
zeptal se.
„Líbí se ti to tak pomalu?“
„Ach Richarde, je to krásný pocit, jak se ve mně pohybuješ. Chci to tak dlouho a
pomalu, nemůžu se nasytit“.
Usmál se spokojeně a miloval ji tak, jak si to přála. Potom se náhle prohnula v bocích
a chtěla víc.
„Copak kotě, co chceš, abych udělal?“
„Chci to rychleji, prosím“.
„Chceš se udělat?“ „Ano, chci“. Začal zrychlovat a hlouběji do ní pronikal. Cítil, jak se
začíná stahovat a svírala mu penis poševními svaly. Zmítala se v přicházející
orgastické křeči.
„Jo kotě, to je ono, hezky se udělej. Otřásla se dalším orgasmem. Přirážel hodně
hluboko a vyvrcholil. Prudce oddychoval a sklátil se jí na hrudi. Oba tak vnímali, jak ji
tluče navzájem srdce. Potom zvedl hlavu a podíval se do jejich široce rozevřených
očí.
„Bylo to úžasné, lásko moje“. Začal ji líbat tak dlouho, až se zcela zklidnili a užívali si
jeden druhého. Lucie byla nadmíru spokojená a líbilo se jí, že ho má stále v sobě.
Mírně se pohnul a ona ho stáhla uvnitř.
„Richarde, zůstaň ještě“, škemrala. Pobaveně se na ni podíval. „Nikam nejdu, kotě,
neboj se. Líbí se mi v tobě“.
Spokojeně se usmála a zavrněla, „to je dobře“. Richard cítil, jak mu opět tvrdne penis
a zakroužil svými boky. Slastně zavrněla. „Taky to cítím a myslím si, že by si to rád
zopakoval“.
„Taky mám takový dojem. Dovolíš mu to, nebo raději nám oběma, lásko?“
„Bude mi potěšením“, zašeptala. Její oči zazářily jako dvě jiskry.
„Teď si tě lásko, mírně natočím na bok, ano?“ Vzal ji oběma rukama za zadeček a
přetočil ji na bok. Takto se mu podařilo se dostat hodně hluboko. Pocítil úžasný pocit,
když se žaludem otřel o její poševní stěnu. Lucie rozevřela svoje oči, ztuhla a
zalapala po dechu. Okamžitě strnul a vyděsil se.
„Ježíši Lucie, nechtěl jsem ti ublížit, promiň, lásko“. Nadechla se a více se k němu
tiskla. „To nic, Richarde, byl to jenom nový neznámý a hodně intenzivní prožitek, líbí
se mi to“, snažila se ho ujistit.
„Kotě, kdyby tě to bolelo, musíš mi to říct, ano?“ Vzal její ruku a přiložil si ji na prsa.
„kdyby tě to bolelo, naznačíš mi to tak, jak jsem ti ukázal, ano?“
Přikývla. Pomalu se s ní miloval a zažívali novou dosud nepoznanou rozkoš. Oba
najednou vyvrcholili a zmítali se v divokém tanci. Dlouho zůstali nehybně ležet.
Prožili hodně silný orgasmus, který pozvolna dozníval. Richard uchopil její hlavu do
svých dlaní a dlouze ji líbal. Potom přestal a zadíval se jí do očí s takovou něhou a
jemně ji hladil svými prsty po tváři.
„Lucie miláčku, bylo to nádherné a děkuji ti za ten úchvatný zážitek. Děkuji nebesům,
že jsem tě potkal a že jsi moje. Miluju tě“ a silně ji naléhavě políbil.
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Lucie byla tak dojata a měla co dělat, aby se jí neřinuly slzy z očí. Richard z ní
pomalu vystoupil, pohladil ji a posadil se. „Odpočívej, já zatím napustím vanu a
potom pro tebe přijdu“. Přikývla na souhlas, protáhla se, a na chvíli zavřela oči.
Po příjemné koupeli se znovu vrátili do ložnice. Richard přinesl víno, nakrájel sýr a
taky nechyběly kousky hořké čokolády. Povídali si a Lucie mu oznámila, že ve čtvrtek
pojede do Olomouce, aby se mohla v pátek zúčastnit konference. Netušila, že on už
o tom věděl, ale vůbec z toho nebyl nadšený. Zaznamenala, jak se napjal a nic
neříkal. Otočila se tak, aby na něho viděla. „Richarde, poslouchal si mě?“
„Samozřejmě“, odpověděl stručně. „Tak, proč nic neříkáš?“
„Zrovna nejásám štěstím“, suše odpověděl.
Nespokojeně vzdychla. „Je to moje práce, začala jsem na tom dělat, tak ji taky
dokončím“, odsekla podrážděně. Cítila, že atmosféra začíná mírně houstnout.
„Nechápu, proč už ve čtvrtek, když akce vypukne v pátek“, zeptal se.
„Ježíši, musím tam být v předstihu. Sice nevím, kdy to přesně začne, ale určitě někdy
v ranních hodinách. Jak se mám podle tebe tam asi dostat?“, zamumlala nakvašeně.
„Lucie, nevím, co tam chceš dělat večer, ve městě, které neznáš“.
„Budu v hotelu na pokoji a v klidu se připravím. Potom se vyspím a bez úhony
dorazím na konferenci, přesně to budu dělat“, mírně s ní začal lomcovat vztek.
„Hele krásko, uklidni se. Nemám chuť po tak úžasném sexu se s tebou hádat“, křikl.
Lucie byla zaskočena a s otevřenou pusou se podívala. V tom si všimla, že se
malinko usmál. Chytila si hlavu do dlaní. „Vůbec nerozumím tvému chování“,
postěžovala si.
„Poslouchej mě v klidu, nečerti se a možná, že porozumíš. Měl bych jeden návrh“.
Pohodila hlavou, otevřela pusu a už se chystala něco říct. Zamračil se na ni a prstem
obkroužil kolem jejich úst a posunkem naznačil zámek.
„Hezky se vyspíš doma do růžova, o což se postarám. Ráno tě probudím a můj řidič
tě odveze na místo určení a taky tě přiveze zpátky. No krásko, co na to řekneš,
mohla bys s tím souhlasit?“, významně pozvedl obočí a čekal na odpověď.
Chvíli seděla a snažila se strávit jeho nabídku. To by snad šlo, v duchu si řekla.
Potom sebou pohodila na posteli a rozesmála se. Richard na ni vyjeveně zíral a
vůbec nechápal její reakci. Pak se svižně posadila a rozpustile rukou gestikulovala.
„Pane jo, tolik příjemností v jednom dni. Začala vyjmenovávat.
„Hospodyně, úžasné, komorná“, v tom nakrabatila čelo, „tak to mi vlastně neprošlo“,
ukázala na něho prstem, „udělal jsi škrt. No nevadí, chybička se vloudila, to snad
přežiju a závěrem zlatý hřeb večera, osobní řidič. No já snad z toho ani neusnu“.
Opět se rozpustile zasmála a pohladila ho po tváři. Na pár sekund nebyl schopen
slova. Potom se naklonil a chytil ji za bradu. „Tak vidím, jak se dobře bavíš. Ale
musím uznat, že jako kulturní vložka to nebylo špatné. Ostatně nevadí, chtěl jsem
jenom pomoct“. Zahlédla ve výrazu jeho očí, že to asi přehnala, ale v danou chvíli to
tak cítila.
„Richarde, snad se na mě nezlobíš. Prostě jsem tak reagovat musela. Nabízíš mi
takové možnosti, o kterých jsem ani nemyslela, že se mi přihodí. Prostě se s tím
umím vypořádat po svém“.
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Malinko se usmál a přitáhl si ji k sobě. Vykroutila se. „Prosím, věnuj mi pozornost.
Tvoje nabídka mě ohromila a zněla mi hodně lákavě, ale dost dobře to nepůjde. Jak
bych asi vyúčtovala svoji cestu? To se mám postavit před Janečka a říct. Šéfe,
ušetřila jsem vám cestovní náklady. Jistý pan Gregor byl tak laskav a přidělil mi
firemního řidiče. Jsem přesvědčena, že by to Janečka určitě potěšilo zejména v jeho
svízelné finanční situaci. Nebo bych řekla. Milý šéfe, vzhledem ke svému úžasnému
platu, který mi poskytujete, ráda si svoje cestovní výlohy uhradím ze své zdaněné
peněženky. Tak vidíš sám, zkrátka ani jedno, ani druhé“.
Teď se zase rozesmál on. „Lucie, ty jsi neuvěřitelná. Uvedla si mě do tvrdé reality,
málem už jsem zapomněl“.
„No konečně, ráda jsem pomohla“, smála se s ním.
„Ještě bych měl jednu otázku. Když si se zmínila o svém platu, můžeš mi prozradit
jeho výši?“ Zakroutila hlavou. „Richarde, to opravdu nemohu, ale žádný zázrak to
není. Tedy v porovnání s platem Evy, ale nestěžuju si, tedy zatím ne“.
„Třeba se to změní“. „To si nemyslím“ a opět se zasmála.
„Copak?“ „Ale, zrovna mě něco napadlo“. Pozvedl obočí a vyzval ji, aby mu to řekla.
„Možná často jsem si měla půjčovat peníze od svého nadřízeného, tak by zřejmě
konečně pochopil, že by mi měl přidat“.
Richard zaburácel smíchem. „Tak to tedy byla trefa do černého. To je dobré, moc
dobré, to si musím zapamatovat“ a stále se otřásal smíchem.
Lucie se najednou k němu přitulila, začaly se jí zavírat oči a mohutně zívla.
„Copak, vidím, že jsi unavená“. Položil ji na polštář a přikryl. V momentě usnula.
Ještě chvíli ležel vedle ní a přemýšlel nad zítřejším obchodem a nakonec vytuhnul
taky.
34.
Ráno se Lucie cítila mnohem lépe než předešlý den. Po ranním milování ještě chvíli
zůstala ležet. Richard se vrátil do ložnice, dokonale oblečen v šedivém obleku, bílé
košili a šedé kravatě s jemným bílým proužkem.
„No páni, vypadáte jako opravdový výkonný ředitel“.
„Děkuji, slečno, za poklonu. Zato vy nevypadáte, že byste se chystala zapojit do
pracovního procesu“. Jenom se smála. „Lucie vstávej, nebo si mám pro tebe dojít?“
„Pojď“ a poklepala na peřinu.
„Hele kotě, přestaň se mnou flirtovat a oblékej se. Za chvíli tady bude paní Mixová“
„No jo, však už jdu“, hrabala se z postele. „Teď by se hodila ta komorná, sakra“,
brumlala si pro sebe. Udiveně se zastavil a nakonec se neubránil smíchu.
„Kotě, spěcháme. Mám důležitou schůzku a nemůžu si dovolit přijít pozdě“. Stála
před otevřenou skříní a vybírala si oblečení.
„A co tak zavolat řidiče, to by nešlo?“, prohodila jen tak mezi řečí.
„Cože?“, přiskočil k ní. „Zřejmě jsem se včera nechal unést svojí štědrostí“.
„No vidíš a já ubohá jsem ti tak věřila“.
Popadl ji, přehodil si ji přes rameno a odnášel do koupelny.
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„Richarde, přestaň a okamžitě mě pusť. Mám nohy a umím chodit sama“. Postavil ji
v koupelně na zem a pozvedl obočí. „Opravdu, nějak jsem to nezaregistroval“.
„Ty mizero, odejdi“, zasyčela. „Už jdu, krásko“, zvedl ruce nad hlavu a odešel.
Během několika minut se objevila oblečená Lucie v kuchyni s úsměvem na tváři.
„Dobré ráno, paní Mixová“., zašveholila.
„Zdravím slečno, pojďte se posadit, co si dáte?“ Vybrala si lupínky s jogurtem.
Pobaveně si ji prohlížel. „Stihla jsi to poměrně rychle a dobře. Sluší ti to“, uznale se
pousmál. Prošla kolem něho, aby si vzala hrnek s kávou. Cestou stačila na něho
vypláznout jazyk. Jenom zakroutil hlavou a dále se věnoval své snídani.
Paní Mixová se obrátila na Lucii. „Připravila jsem vám svačinu, bagetu s tuňákem, tak
ji hezky snězte“.
„Jejda, děkuji vám, paní Mixová, jste moc hodná. To se hodí. Určitě bych si cestou
nestačila něco koupit. On totiž pan Gregor strašně spěchá. Tak tak se stačím najíst.
Naloží mě do auta, pojede se mnou tak rychle, jakoby mně ukradl, vyhodí z auta na
chodník, odpíchne se se svou audinou a rozjede se do svého imperialistického
království“.
Paní Mixová se srdečně rozesmála. „Máte po ránu dobrou náladu, jste plná humoru,
slečno“.
Richard zíral na Lucii a nestačil se divit. Dopil svoji kávu a prohrábl si vlasy.
„Vidíte, paní Mixová, s ní se člověk opravdu nemůže nudit, ani kdyby chtěl“.,
povzdechl si.
„To je moc dobře, pane Gregore. Ona je doslova kořením vašeho života“, smála se
hospodyně.
Cestou moc nemluvili a zastavili na místě před redakcí. Podíval se na Lucii
s otazníkem ve tváři. Pohladila ho. „Tak se na mně usměj, netvař se tak škrobeně, to
si nech na svoje obchodní jednání“. Rozesmála ho. „No vidíš, jak ti to hezky jde,
hned se mi bude lépe pracovat“. Naklonil se a řekl. „Přeju ti pěkný den, lásko moje,
ozvu se ti během poledne“ a políbil ji. „Budu se těšit“ a vystoupila z auta. Se
zalíbením se za ní díval a potom se rozjel.
Po čtyřhodinovém jednání se Richard zapřel ve své židli, natáhl své dlouhé ruce nad
hlavu a úlevou vydechl. Spokojený Janeček právě odešel, aby svoje lidi seznámil se
závěry dnešního rozhodnutí. Schůzka byla naplánovaná na pozítří. Konečně spolu
s Alexem osaměli. Richard se zeptal svého společníka, který byl celému jednání
přítomen.
„Co si myslíš o Janečkovi?“, zeptal se Richard.
Alex se zamyslel a odpověděl. „Jako zkušený novinář je přijatelný, ve svém oboru
pracuje řadu let. Ale vzhledem k dnešní době, ve světě internetu a konkurence, je
málo průbojný. Zkrátka, chybí mu dostatek kreativity, což je špatně“.
„Hm, taky mám takový pocit. I když novinařina není zrovna můj silný článek“,
přitakával Richard. „A jak to tedy vidíš, Alexi?“
„No, pokud mi dáváš volnou ruku, věděl bych, jak na to. Co se týče samotného
Janečka, i nadále bych ho viděl na jeho místě, nadále povede svoje lidi.
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Co se týče změn, kterých bude nepochybně mnoho, budu koordinátorem sám. Jako
prvním krokem bude osobní setkání. Pokud je mi známo, jsou to poměrně mladí lidé,
kterým nový způsob myšlení nebude cizí. Rád je všechny vyzpovídám a jsem
přesvědčen, že jejich nadšení a nápady se budou ztotožňovat s mým plánem“.
Richard se zájmem poslouchal svého společníka. Líbilo se mu jeho nadšení a
utvrdilo ho v jeho rozhodnutí, že si vybral právě jeho. Alex Kolář byl dlouholetým
kamarádem. V současné době působil jako profesor Literární akademie. Jeho
odborné znalosti v oboru novinařiny a médiích byly správnou volbou pro dohled nad
redakcí, kterou získal do svého řetězce svých firem.
„Alexi, jsem moc rád, že si přijal mou nabídku a ve všem máš moji podporu“.
„Děkuji ti, Richarde, za tvou důvěru. Bude to pro mě velká výzva a budu se snažit,
aby se redakce odrazila od svého dna a stala se jednou z těch úspěšných.
Neméně se těším na tu tvou mladou novinářku, která je důvodem, proč jsi redakci
koupil“, usmíval se spiklenecky Alex. Mimochodem, slyšel jsem od Filipa, jak je
pěkná“, dodával.
„Ale podívejme se, tak Filip žvanil“, mračil se Richard na oko. „Až ji poznáš, sám
pochopíš. Zatím se nesmí dovědět, kdo za tím stojí, to mi musíš slíbit“, upozorňoval
Richard svého kamaráda.
„Samozřejmě, ale stejně se to doví později, to neutajíš“.
„To nepochybně ano, ale ještě nenastal ten správný čas“. Přitom se musel pousmát
při představě, jak bude Lucie reagovat.
Potom se oba uchýlili k osobním tématům. Richard se zeptal svého přítele. „Jak se
má tvoje žena a tvůj syn?“
„Děkuji za optání a dovolím si tvrdit, že se mají skvěle“, přímo zářil Alex.
„Mimochodem, opět čekáme dítě“, pokračoval.
„Opravdu? Vidím, že jí nedopřáváš oddechu“, smál se Richard.
„Co tě nemá. Silvie chce mít alespoň čtyři potomky. Vůbec netuším, proč takový
počet, ale …“.
„Zkrátka ji s tím pomůžeš“, laškovně prohodil Richard a zakřenil se na svého přítele.
„To si piš, jsem více než ochotný“, odpověděl Alex zasněně.
„Ale, copak, něco mi uniká?“, vyzvídal Richard.
„Kamaráde, vůbec netušíš, jak těhotná žena je při chuti. Ne, že bych si stěžoval na
dřívější období, ale teď je přímo žhavá po sexu. Je to někdy pro mě nadlidský
výkon“, sděloval se smíchem Alex.
„To máš tedy co dělat, kamaráde“, popichoval ho Richard. Nato se oba rozloučili.
Richard osaměl a znovu si přehrával události dnešního dne. Ze svého rozhodnutí
koupit redakci měl velmi dobrý pocit a věděl, že udělal dobrou věc. Rozhodně bude
mít vše pod kontrolou. Taky si vzpomněl na své kamarády Filipa a Alexe, opět se
budou všichni tři osobně setkávat ve svých profesích. Rovněž si uvědomil, že oba
mají svůj život dokonale uspořádaný. Musel se usmát, že už zbývá on sám jako
svobodný mládenec. Ale zatím je spokojený se svým životem. Má Lucii u sebe doma,
oba se milují a to je pro jejich vztah nejdůležitější.
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Natáhl se po telefonu, aby jí zavolal. Nebrala to a k jeho překvapení si poslechl její
hlasovou schránku. Ohlásila se tímto způsobem:
Lucie Franková, dobrý den, momentálně nemohu přijmout hovor. Nevěšte hlavu ani
svůj telefon a zanechejte mi prosím vzkaz. Určitě se vám ozvu zpátky, děkuji.
Pobavilo ho to, nicméně vzkaz nezanechal a rozhodl se, že jí napíše zprávu.
Ahoj Lucie, volal jsem ti, ale bohužel jsem spadl do tvé hlasové schránky. Moc
pěkné. Zatím hlavu nevěším a věřím, že se mi ozveš. Budu rád, že to bude brzy.
Richard.
Lucie opustila jistou agenturu, kde strávila několik hodin. Byla spokojená se svými
poznatky, které později utřídí a zpracuje. Nacházela se nedaleko Richardovy firmy.
Možná by ho mohla navštívit, zkusí mu zavolat. Zatím se posadila na lavičce ve
Františkánské zahradě a užívala si sluníčka.
Dojedla svačinu, kterou jí připravila paní Mixová. Vytáhla telefon a všimla si zprávy
od Richarda. Navolila jeho číslo a zavolala.
„Ahoj krásko, konečně tě opět slyším“, ozval se Richard. „Co děláš a jak se máš?“,
vyzvídal.
„Ahoj Richarde, mám se dobře, zrovna sedím na lavičce v parku a chytám na své
tváři slunce“.
„No, to je mi tedy pěkné. Pokud vím, tvoje pracovní doba ještě zdaleka není u konce,
a ty si lebedíš na lavičce někde v parku“, smál se.
„Moje práce se z větší části odvíjí v terénu. Vůbec nezáleží na tom, kde zrovna jsem
a co dělám. Svou práci pro dnešní den jsem odvedla a zrovna teď si užívám pěkného
dne“.
„Aha, a co děláš v parku, rozmlouváš se seniory, kteří odpočívají na lavičkách.
Chystáš se s nimi udělat rozhovor? Moc rád bych to viděl, to by mohlo být velice
zajímavé“, posmíval se.
„Pěkné, moc pěkné, Gregore“, čílila se.
„Promiň, chtěl jsem tě pozlobit, zřejmě z hladu. Proto se zeptám, co oběd, kotě?“
„Už jsem se bála, že se nezeptáš. Před chvilkou jsem dojedla skvělou svačinu,
kterou mi připravila naše hodná hospodyně“.
„Za to já mám hlad jako vlk. Příště budu muset poprosit paní Mixovou, aby mi taky
něco připravila“, postěžoval si.
„Ale copak, ty jsi ještě nejedl, jak se to mohlo stát, to je velmi nespokojivé“, plísnila
ho.
„Dnes jsem byl hodně zaneprázdněný. Ale už přemýšlím, že se půjdu někam najíst.
Co kdybychom si zašli někam spolu, kotě?“, navrhoval.
„Mám lepší nápad. Přijdu za tebou a cestou nakoupím něco dobrého. Co ty na to?“
„To bude skvělé, ale pospěš si, doslova umírám hlady, krásko“.
„Vydrž s tím umíráním, už běžím“, smála se a zvedla se z lavičky.
Sotva spolu domluvili, nakoukla paní Marie. „Pane řediteli, předpokládám, že jste již
skončil jednání. Vůbec jste nejedl, zaběhnu vám něco koupit“, ochotně se nabízela.
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„Děkuji vám, paní Marie, jste hodná, ale už je na cestě za mnou Lucie a přinese mi
oběd“.
„Hodná holka, že se o vás tak stará“, chválila ji asistentka. Ještě zavolala do recepce
a oznamovala dívce, že přijde slečna Franková pro případ, aby ji nikdo zbytečně
nezdržoval nesmyslnými dotazy. Věděla totiž, jak ji málem nepustili v brněnské
kanceláři.
Zanedlouho se objevila Lucie a srdečně se přivítala s paní Marií. Ta ji hned
nasměrovala do jeho kanceláře a hodila po ní škádlivý pohled. Richard zrovna
telefonoval. Když ji spatřil vcházet do dveří, usmál se a natáhl k ní ruku. Položila
balíčky s jídlem na stůl a přistoupila k němu. Usadil si ji na klín a pokračoval
v hovoru. Přitom ji druhou rukou masíroval krk. Milovala jeho doteky, spokojeně
přivřela oči a slabě samou slastí zapředla. Když ukončil hovor, přitáhl si ji k sobě a
políbil.
„Konečně, už jsi tady“. V tom opět zazvonil telefon. Mezitím, co hovořil, prostřela jídlo
na stole. Opět si ji přivinul na klín, mrkl na ni a opět ji hladil volnou rukou.
„Tak vypínám telefon, přinesla si mi oběd osobně, nic lepšího jsem si nemohl přát“.
Lucie ho pohladila po tváři a vyzvala ho, aby se najedl, než ho zase někdo vyruší.
Společně si pochutnávali na dobrém jídle, i když to nebylo nic exkluzivního. Richard
dojedl svou porci a spokojeně pronesl. „Děkuji ti za vynikající oběd, zachránila si mě
před kolapsem. A jako zlatou tečku si dám tebe, co tomu říkáš?“.
Opět si ji usadil na svém klíně. Obratně využil toho, že má na sobě sukni. Jeho prsty
se dostaly lehce pod její kalhotky a začaly ji zpracovávat.
„Richarde, to nemůžeš. Uvědomuješ si, kde zrovna jsme?“, zaúpěla. „Raději už
půjdu, máš ještě práci“ a odtahovala jeho ruku.
„Teď mám jinou práci a hodlám se jí věnovat“, znovu zaměřil ruku k jejímu klínu.
„Buď hezky v klidu, chci tě uspokojit“. Samou slastí přivřela oči a vychutnávala si tu
krásnou rozkoš. Palcem jí masíroval klitoris a vsunul dva prsty hodně hluboko a
pohyboval jimi. Slastně vzdychla. Opřela si hlavu o jeho rameno a pozorovala jeho
ruku, jeho prsty, jak pronikaly dovnitř a ven. Ucítila jeho pohled a vzhlédla. Bedlivě ji
pozoroval, jak se její oči rozšiřují, sledoval drobné záchvěvy v její tváři. Rád se díval,
jak se utápěla v prožitku blížícího se orgasmu. Nemohl se nasytit toho nádherného
pocitu, jak se mu poddávala. Na malou chvíli jeho prsty ustaly a ona překvapením
natočila hlavu. Spokojeně se pousmál. „Já vím, lásko, neboj se, nepřestanu. Jsi tak
krásně vlhká“. Opět ji začal zpracovávat. Jeho prsty byly hbitější a zasouval je do ní
hlouběji, přitom jí drsněji stiskl klitoris. Musela se kousnout do tváře, aby nevykřikla.
„Ano Lucie, udělej se“. Přiváděl ji na hranici bolesti a slasti. Chtěla víc, cítila v sobě
něco divokého a neuvěřitelně chlípného.
„Ježíši, Richarde“, pronesla, zabořila ústa do jeho hrudi, aby utlumila výkřik. Chvěla
se po celém těle. Pevně ji držel a jemně ji pokrýval polibky spánek. Stále měla jeho
prsty v sobě. Zpomalil, ale pokračoval v masáži. Bylo to pro ni tak silné a snažila se
nohy stáhnout k sobě. Nedovolil jí to a znovu je rozevřel.
„To nesmíš dělat, kotě, tak si prodloužíš doznívající rozkoš“. Když se zklidnila,
pomalu z ní vytáhl prsty. Udiveně ho sledovala, jak si je smyslně olízl.

164

„Hm, chutnáš moc dobře. Nejraději bych si tě vzal na tom stole“.
„Ale, co to slyším, už jednou jsem něco takového zaslechla a nakonec z toho nic
nebylo“.
„Jo, to je pravda“, zabručel. „Nechám si to na později, až budeme doma“.
„Doufám, že neslibuješ nic, co bys nesplnil“, smála se.
„Podle čeho soudíš, že by se to mohlo stát“, vrčel na ni. „Za to mi zaplatíš, kotě, to
se spolehni“. Postavil ji na nohy a urovnal jí sukni, Potom uznale zhodnotil. „Tak je to
dobré, vypadáš jako ze škatulky. Nikdo nepozná, jak si se neslušně chovala“,
popichoval ji.
„Jsi neuvěřitelný chlípník a pokušitel. Děláš tady se mnou zhýralosti a potom
s ledovým klidem mě poučuješ o dobrém vychování. Abys věděl, už nikdy za tebou
nepřijdu, i kdybys umíral hlady“.
„To bys udělala?“, zaúpěl a smál se. „Jo, přesně tohle bych udělala“, poodstoupila od
něj.
Začala poklízet prázdné krabičky od jídla a pečlivě je naskládala do papírové tašky.
Upřeně ji pozoroval a usmíval se. Otočila se k němu a změřila si ho ostrým
pohledem. „Jaké to je, pozorovat někoho při práci?“, zeptala se jízlivě. „Naprosto
skvělé, řekl bych neobyčejné“, dusil se smíchem.
„Myslela jsem si to. Co teď podnikneme?“, zeptala se.
Zatvářil se zklamaně, když odpovídal. „Bohužel, mám ještě nějakou práci. Ale když
mi dáš chvilku a počkáš, potom spolu můžeme vyrazit ven. I já bych si rád vychutnal
pěkné odpoledne“.
Lucie pokyvovala hlavou a zamyslela se. „Mezitím, co budeš pracovat, obstarám si
nějaké nákupy a potom si pro tebe přijdu, souhlasíš?“
„To zní dobře, ale jaké nákupy? Myslím, že máme všeho dostatek, nebo si přeješ
něco mimořádného?“
„Kdepak, potřebuji si koupit nějakou kosmetiku“.
„Dobře, dám ti peníze“ a natahoval se pro peněženku.
„Richarde, zadrž, mám svoje peníze“, řekla důrazně. Potom trochu tišeji řekla. „Vždyť
poslední dobou jsem svoje peníze vůbec nepotřebovala, všechno si obstaral ty sám“.
„Je to moje povinnost se o všechno postarat, konečně si na to zvykni“, zdůraznil.
Zvedla ruce, aby dala najevo svůj souhlas, v tom byl neskutečně zásadový a
nemohla mu to vymlouvat.
„Tak já tedy půjdu, asi za hodinu se vrátím“ a zamířila ke dveřím.
„Lucie, počkej“, zavolal na ni. „Co se tak rozloučit“ a ukázal prstem na svoji tvář.
Zastavila se, vrátila se k němu a políbila ho na tvář. Potom se usadila na jeho klíně a
vášnivě ho políbila na ústa. Po dlouhém polibku ho pohladila po tváři a tiše řekla.
„Děkuji vám, pane Gregore, za desert, bylo to úžasné“. Richard na pár sekund na ni
hleděl, než mu to došlo. Zářivě se usmál a pronesl. „Rád jsem to pro vás udělal,
slečno“. Rozesmála se. „Jo, to jsem si myslela“ a plácla ho po ruce. Potom odkráčela
ke dveřím, aniž by se otočila, ještě stačila smyslně zakroutit svým pozadím a
zmizela. Zíral na ni málem s pusou otevřenou. Potom se zmátořil a pustil se do
práce.
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Lucie nakoupila všechno, co potřebovala. Také nezapomněla koupit jeho oblíbenou
vůni, kterou používal a ona ji tolik zbožňovala. Pomalu se vracela zpět. Cestou ji opět
zazvonil telefon, již dnes poněkolikáté a stejně neznámé číslo. Opět se nikdo
neohlásil, přišlo jí to hodně divné.
„Ahoj krásko, tak jsi nakoupila? Ukaž, podívám se“ a natahoval k ní ruku.
„Jsi moc zvědavý“, škádlivě ho napomenula a snažila se mu vyhnout. Ale byl
rychlejší a už měl její tašku v ruce. „Richarde, je to neslušné, hrabat se v mých
věcech“, plísnila ho. „Jenom se podívám, co jsi nakoupila“, bránil se a zadíval se
dovnitř tašky.
V tom Lucii opět zazvonil telefon. Hbitě ho vytáhla a přijala hovor. Zase to stejné
neznámé číslo.
„Dobrý den, kdo jste a proč mi pořád voláte?“. Opět ticho. Richard odvrátil pozornost
od tašky, kterou zkoumal a pozorně se zaposlouchal.
„Co se děje, Lucie?“
„Ale, dnes mi stále někdo volá, ale nehlásí se, číslo je neznámé, začíná mě to
znepokojovat. Zřejmě to není žádný omyl, jak jsem se domnívala, ale záměr“.
„Dovolíš, podívám se“ a přistoupil k ní. Už se chystala mu podat telefon, když se
objevila zpráva. Lucie ji četla, posadila se a rukou se dotkla svých úst. Hbitě si přisedl
vedle. „Co je, Lucie?“ Mlčky mu podala telefon, aby si to mohl přečíst.
Zřejmě moje první varování nestačilo. Okamžitě ho nechej na pokoji, ty malá couro,
nebo budeš litovat. Richarda nikdy neuspokojíš tak, jako já.
Richardovi se vzteky zatmělo před očima a zaklel. Silně objal Lucii a chvíli oba mlčeli.
„To byla ona, že?“, špitla tiše.
Ustaraně se na ni podíval. „Ano lásko, byla to ona, ale neboj se, už se to nebude
opakovat“. Pozorně se podíval na displej a zjišťoval, odkud přišla zpráva. „Počkej
chvilku“ a zvedl se. Posadil se ke svému stolu a vytáhl svůj telefon. Vytočil její číslo a
čekal. Neozvala se, zaslechl hlasovou schránku a patřičně toho využil.
Simono, tady je Richard. Snažíš se marně. Moje dívka se mnou zůstane, ať se ti to
líbí nebo ne. Přestaň ji zastrašovat, nebo budeš ty utíkat přede mnou, a to hodně
rychle.
Opět se posadil vedle k Lucii a objímal ji. „Vůbec nevím, jak se dostala k tvému číslu.
Zřejmě máš dalšího nepřítele. Ale neboj se. Já už to nějak vyřeším“, snažil se ji
uklidnit. Přitulila se více k němu a tiše řekla. „Miluji tě a jenom tak se tě nevzdám“.
„To je dobře a už na to nesmíš myslet. Teď půjdeme ven a užijeme si sluníčka, ano?“
Odjeli spolu na Malou stranu, kde Richard zaparkoval auto. Potom sešli na Kampu,
kde se spolu procházeli. Lucie se nakonec zcela uvolnila, zapomněla a užívala si
hezkého odpoledne. Domů se vraceli již v dobré náladě.
Paní Mixová se s oběma vřele přivítala a hned je pobízela ke stolu.
„Uvařila jsem svíčkovou“, oznamovala slavnostně.
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Večeře byla jedinečná. Richard se nestačil divit, když viděl Lucii, jak jídlo přímo
mizelo z jejího talíře. Když dojedla, hladově se zadívala na jeho talíř a směle se
zeptala.
„Už nebudeš, můžu to dojíst?“
Byl tak ohromený z jejího počínání, jak se snaží přitáhnout jeho talíř k sobě. Paní
Mixová se rozesmála.
„Ale slečno, já vám přidám, je toho dost“ a hbitě posunula talíř k Richardovi, který
oněměle seděl a zíral. Lucie si pobrukovala, jak je to dobré a nehorázně se cpala.
Když dojedla, slastně vydechla. Popadla hospodyni a dala jí pusu.
„Nic tak dobrého jsem ještě nejedla, paní Mixová“. Udivená hospodyně byla tak
překvapená, že se musela posadit. Lucie hbitě poklidila nádobí. Náhle se otočila a
zadívala se na oba.
„Co se děje, jste tak nějak zaskočeni?“, zeptala se.
Jako první se vzpamatoval Richard. „Děvče, málem jsi mi vyrazila dech. Takový
apetit jsem u tebe ještě nezažil. Ani nevíš, jakou mám radost“.
Paní Mixová se pouze usmívala a byla velmi spokojená. Richard usadil Lucii a nabídl
se, že uvaří kávu.
Potom společně popíjeli a chvíli si povídali. Pak se hospodyně zvedla k odchodu a
oba se s ní rozloučili a ještě jednou děkovali za výbornou večeři. Richard se nabídl,
že ji obstará taxi, ale odmítla. Tvrdila, že to nemá daleko a ráda se projde.
35.
Richard stál s rukama v kapsách ve své pracovně a usilovně přemýšlel. Nelíbilo se
mu, jak ji Simona pronásleduje. To, že potkal Lucii, pokládal za zázrak, nebesa se na
něho usmála. Již celou hodinu byla zabraná ve svých papírech a psala na svém
notebooku. Postavil se do dveří a pozoroval svoji slečnu, která vůbec nevnímala, že
tam stojí. Pousmál se, protože ona vůbec nevěděla, co se chystá udělat. Napřímil se
ve své vysoké atletické postavě
Velice tiše se k ní přiblížil. Odhrnul jí vlasy na stranu a odhalil tak krk. Zavřela oči,
když ucítila na kůži jeho rty.
„Nechceš už té práce nechat?“, zašeptal. Zachvěla se, když jí dlouhými prsty
přejížděl po oblouku hrdla. Cítila, jak je jeho tělo hřejivé. Pomohl jí vstát, objal ji
rukama kolem pasu a přivinul k sobě. Všiml si, že je opět zamlklá.
„Co tě trápí, lásko“, zeptal se starostlivě. Malinko se zamračila a téměř zašeptala.
„Proč bych tě nemohla uspokojit? Co když má pravdu, Richarde?“ a zoufale k němu
vzhlédla.
„Pojď sem“ a přitáhl si ji k sobě. „Hloupost, na to vůbec nemysli. Je jenom zoufalá a
myslí si, že se rád vrátím do klubu za ní. Ale to se nikdy nestane, musíš mi věřit. Pro
mě to byla chvilková záležitost. Teď mám tebe a nic jiného mi tě nemůže nahradit“,
ujišťoval ji.
„Kéž by si měl pravdu“.
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„Lucie, podívej se na mě“, tiše přikázal. Vzhlédla a v jeho očích zahlédla zoufalství
ale také jistotu. „To, co říkám je pravda a nikdo ji nevyvrátí“.
„Víš, Richarde, mám strach, že pro tebe nejsem dost dobrá, že se za chvíli se mnou
budeš nudit, protože ti nebudu schopná poskytnout všechno. Vrátíš se zpátky ke
způsobu života, jaký si vedl přede mnou. Moc tě miluji a nechci tě ztratit. Když na to
pomyslím, propadám se do naprosté temnoty. Zřejmě nevím přesně, jaké praktiky si
provozoval s ní a to mě vede k velké nejistotě“.
S hrůzou ji poslouchal a uvědomil si, že je nejvyšší čas, aby ji vše vysvětlil. Vzal si
její tvář do dlaní a zadíval se na ni.
„Lucie, proboha, co mám ještě udělat, aby si pochopila, že jsi pro mě celý život. Miluji
tě. Pochop, že tě chci mít kterýmkoli způsobem, jakým tě můžu mít. Jsi moje
všechno“.
Uchopil její dlaň a poséval ji drobnými polibky, potom si její ruku přiložil ke svému
srdci. Toto gesto ji natolik dostalo, že se málem rozplakala. Začal ji naléhavě líbat,
tiskl se svými ústy tvrdě a nesmlouvavě. Jeho jazyk splýval v ústech jako hedvábí.
Rukou spočinul na zadku a pevně jej stiskl. Její tělo vydávalo smyslné vrnění, když
druhou ruku přesunul na její ňadra a začal je laskat.
Vzepjala se a zasténala do jeho polibků. Nepřestával ji líbat, ústa měl nenasytná a
hladová. Jeho polibky ji přiváděly k šílenství a pohlaví pulzovalo touhou. Sevřela
stehna k sobě, toužila po jeho dotecích. Jako kdyby věděl, co si myslí. Kolenem jí dal
nohy od sebe a přitáhl si ji více k sobě. Tím ji přiměl, aby se otírala o jeho svalnaté
stehno. Malinko se odvrátil od jejich úst a tiše ji vyzval. „Pojď miláčku, vezmu tě do
sprchy, ano?“
Uchopil ji, nadzvedl, aby se mohl postavit a odvedl do koupelny. Tam ji svlékl a ona
stála před ním nahá. Samým vzrušením a závanem vzduchu jí ztvrdly bradavky.
Usmál se na ni a v jeho očích viděla vzrůstající touhu. Rychle se zbavil všeho, co měl
na sobě. Sklopila oči, když uviděla jeho erekci, zachvěla se očekáváním. Přitáhl si ji
k sobě. „Teď ti tady provedu spoustu věcí“, řekl tiše. Políbil ji na ústa, chutnala po
víně a mátě. Třásla se touhou. Na svých ňadrech ucítila jeho pevnou hruď a jeho
vztyčený penis ji tlačil na bříško. Na okamžik ji přestal líbat, aby ji popostrčil dovnitř
sprchového koutu. Pustil sprchu a zavalila je horká pára a padající voda. Mírně se
odtáhl a pár sekund si ji podržel od sebe.
„Bože Lucie, jsi nádherná, líbí se mi, jak máš mokrou kůži“. Prsty jí projel žlábek mezi
ňadry. Začal ji hladit, až se dostal postupně k bříšku. Potom se opět dotkl hrotu jejího
ňadra.
„Cítíš, jak ti tvrdnou bradavky? Jak se mění jejich barva, protože je vzrušená?“
Začala trhaně dýchat, moc se jí líbilo, co jí říkal.
„Richarde …“, vzdychla. „Copak?“ „Chci tě“. Tlumeně se zasmál. „Pojď ke mně a
dotýkej se mě. Je to krásný pocit, jak se mě dotýkáš pod tou vodou“.
Přivírala oči a plně se oddávala tomu požitku. Jemně ji masíroval a ona si
vychutnávala ten klouzavý dotek.
„Líbí se ti to, Lucie? Teď hezky zavři oči a nehýbej se“. Poslechla ho a touha se valila
jejím tělem jako silná vlna rozkoše. Vnímala jenom jeho laskání a vodu.
„Dej nohy od sebe. Ano, přesně tak a stůj na místě, ano?“
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Namířil proud vody na její klitoris. „Ach bože“, zasténala. „Nehýbej se, Lucie“,
přikazoval. Neodolala a otevřela oči. V pokleku svíral v ruce hlavici sprchy a ve druhé
mýdlo. Začal ji omývat a masíroval stydké pysky. Ucítila bohatou pěnu a měla pocit,
že se zblázní.
„Líbí se ti to“, neptal se, jenom konstatoval. „Pod mýma rukama cítím, jak se ti nalévá
krev mezi nohama. Máš krásně naběhlý klitoris“ a začal ji masírovat ono místo.
Namířil proud vody na hrbolek její touhy a ona se zavřenýma očima se oddávala
nezvykle krásnému pocitu. Potom natočil sprchu jinam a znovu se věnoval svou
kluzkou rukou jejímu tělu. Více jí roztáhl nohy a opět zasáhl silnějším proudem vody.
Musela sevřít nohy, aby oddálila přicházející orgasmus.
„Ještě ne, lásko“ a opět jí roztáhl nohy. „Zkus to vydržet. Mysli na všechno, co cítíš“.
Udával jí pokyny klidným hlasem. „Snaž se každý pocit oddělit, postupně. Proud
vody, moji ruku na svém těle, můj hlas a mýdlo, jak je kluzké a jak si uvnitř mokrá“.
Snažila se ho poslouchat. Vnímala postupně každý pocit odděleně a pak se jí
všechny slévaly do jedné roviny. Cítila, že se tak násobně zvětšoval její prožitek.
„To je ono, Lucie. Mysli na to, jak v tobě narůstá touha a hezky ji zadrž v sobě. Udělej
to pro mě“. „Ano“, zašeptala.
„Jo, přesně takovou tě chci mít, za chvilinku se uděláš“. Zajel svými prsty do její
štěrbiny. Díky tomu mýdlu cítila, jak jsou jeho prsty hladivé. Rychleji začal pohybovat
svou rukou.
„Proboha, Richarde“, vykřikla. „Ještě chvíli počkej, Lucie“. Stále ji třel a jeho
namydlená ruka vysílala do jejího těla nálože rozkoše. Její vrchol se prudce blížil a
přímo v ní rostla stěna slasti.
„Richarde, prosím“, žadonila. „Chvilinku, miláčku, vydrž to“. Znovu ji projížděl po
tvrdém žádoucím výčnělku a mírně ji štípnul.
„Nadechni se“. Poslechla ho a nabrala do plic párou nasycený vzduch.
„Teď se lásko, udělej“. Jeho prsty se daly do pohybu a ona vyvrcholila. Orgasmus byl
hodně silný a projel jejím tělem jako blesk. Úplně ztratila vědomí a podlomily se jí
kolena. Obratně ji zachytil. Orgasmus v ní stále dozníval a celá se třásla. Richard
stále hýbal svými prsty mezi jejíma nohama. „Moje krásko, jsi jenom moje“, šeptal.
Když se přestala třást, uvědomila si, že sedí mezi jeho nohama na podlaze ve sprše.
Poslední dozvuky orgasmu zaškubaly hluboko uvnitř jejího těla. Omámeně zvrátila
hlavu na jeho hruď.
„Halo Lucie, jsi v pohodě“, ptal se. „Jo, jo“, přitakávala.
„Byla jsi úžasná, lásko. Měla jsi tak bouřlivý orgasmus, úplně tě to rozhodilo. Líbilo se
mi to, moc. Ale teď tě, moje drahá Lucie potřebuji doslova ošukat“.
Přitom ji vzal za ruku a přiložil si ji na svůj tvrdý penis, který byl naběhlý touhou.
Hladila ho a cítila jeho vzrušení.
„Tohle je moc dobré“, zamumlal jí do ucha. Rukama projížděl po celém jejím těle.
„Potřebuji být v tobě, teď hned“. Postavil ji na nohy a sám se zvedl. Rukama ji
nadzvedl a povytáhl nahoru.
„Roztáhni nohy, kotě. Ano, přesně tak“. Dala nohy od sebe, uchopil ji za stehno a
obtočil si její nohu kolem pasu. Celá se mu otevřela. Držela se jeho ramen a on do ní
prudce vstoupil.
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„Jsi skvělá, krásko. Bože, Lucie“, zasténal. Bušil do ní tak silně, skoro si myslela, že
to už nevydrží. Kolem nich stoupala pára a doslova se ztráceli v jejím objetí.
Společně dospěli k silnému vyvrcholení. Lucie měla pocit, že se ztratila sama v sobě.
Dlouho se navzájem drželi v silném objetí. Potom ji opatrně postavil a ujistil se, že se
udrží na nohou. Vzal osušku a jemně ji vysušil a potom sám sebe. Odnesl ji do
postele, kde ji uložil a sám si lehl vedle. Opřel se lokty a díval se na ni. Vypadala
uvolněně, měla zavřené oči. Pohladil ji ve vlasech a zeptal se. „Unavená, chceš
spát?“ Otevřela oči a odpověděla. „Jsem příjemně unavená, ale spát se mi vůbec
nechce“.
„Vždyť si měla zavřené oči a to je obvykle tehdy, když se ti chce spát. A není divu, po
tak divokém sexu“, zatahal ji za bradu.
Zasmála se. „Oči jsem měla přivřené a vychutnávala si skvělý pocit z toho, co jsem
zažila ve sprše“. Tlumeně se zasmál. „Z toho usuzuju, že se ti to líbilo“.
Otočila svou tvář k němu a prsty projížděla po jeho tváři. „Richarde, sama nevím, zda
to může být ještě lepší. To, co jsem prožila před chvíli, bylo něco úchvatného. Ocitla
jsem se někde, ale vůbec nevím kde, jako bych se ztratila sama v sobě a přitom jsem
se cítila, jak jsem opravdová a skutečná. Byla jsem úplně v jiném prostoru“.
„To je moc dobře, podobně jsem se cítil i já. To, co spolu prožíváme je jedinečné a
nenahraditelné. Chci, aby sis uvědomila, že to jsi právě ty a díky tobě se tak oba
cítíme. Nic a nikdo mi tě nemůže nahradit, to si musíš pamatovat, protože to tak je“ a
vpíjel se očima do jejich. „Už nikdy nesmíš mít pochybnosti, rozumíš, Lucie?“
Čekal na její odpověď. „No, nic neslyším“. „Ano, žádné pochybnosti“, odpověděla a
zářivě se usmála.
„Dobře, zůstaň tady, přinesu víno a budu ti něco vyprávět“. Lucie překvapeně
přimhouřila oči a byla zvědavá, co to bude. Vrátil se, podal ji skleničku s pobídkou,
aby se napila. Opřel se pohodlně o svůj polštář a přitáhl si ji k sobě. Položila si hlavu
na jeho hruď. Objal ji, na okamžik se zamyslel a začal vyprávět.
„Nevím, odkud bych měl začít, ale chci ti objasnit, proč jsem vyhledával praktiky
v BDSM klubu. Sice jsem ti to vysvětlil už dříve, přesto se pokusím ti to více rozvinout
a objasnit. Jak jistě víš, jsem dominantní. Tak to prostě je a už se to nezmění. Sama
jsi poznala, že takový jsem i s tebou. Nikdy ti to nevadilo a jsem si jistý, že ti to
vyhovuje, že se ti to líbí a tomu jsem moc rád. Tak a přejdeme k jádru věci.
Chci ti objasnit, co to všechno znamená. Rád bych ti chtěl říct, že nejsem žádný
sadista. I když v tom klubu je jich většina, ale je to o něčem jiném. Dominance je
především o kontrole. Je to určitý druh řízení a šéfování. Ve hře jedna osoba ovládá
tu druhou. Dominující ovládá svou sub, ale nikdy na její úkor. Sub poslouchá svého
dominanta. Předem jsou domluvené určité hranice, které nikdy nesmí být překročeny.
To je závazek pro dominujícího. Sub mu dává důvěru a on tyto hranice nesmí
porušit. Musí je respektovat. Také je hodně důležité únikové slovo, které je předem
domluvené. Rovněž nesmí být opomenutá následná péče, která je nezbytnou
součástí. To znamená, že dominující pečuje o svoji sub po skončení hrátek.
Submisivní jedinec je velmi citlivý, všechno je to o kontrole. Abych ti to přiblížil.
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Byla bys bezmocná, kdybys byla svázaná, musela bys mi hodně důvěřovat, neboť
bys mi svěřila nad sebou moc. Je to síla vědomí, že si navzájem důvěřujeme. Takto
to dává oběma svobodu poznávat nové rozměry sexuality.
Slovo SPANKING nebo naplácání, je to intenzivní odevzdání se. Ale pozor, nikoliv se
ztrátou osobnosti. Jde o rezignaci, která poskytuje svobodu nalézat sebe sama. Je to
hra se smysly, důvěra, intimita a dokonce relaxace. Skoro něco jako nemravná
masáž.
Objasním ti smysl, zavázané oči. Pokožka je neuvěřitelně citlivá. Každý dotek, dotek
jazykem, polibek, vášnivé kousnutí, pohlazení, laškovné plácnutí bude velmi
intenzivní a může přivést k orgasmu. Submisivní neuvidí, co přijde a dominujícího
silně vzrušuje víc, jak pozoruje svoji sub.
To, co ti tady vyprávím, je téměř všechno, co my dva spolu prožíváme, tedy většina.
Jenom sis neuvědomila, že splňuješ všechno, co si já přeju a co mě naplňuje jako
dominanta. Musím se ti přiznat, když jsem tě uviděl poprvé, cítil jsem, že jsi silně
submisivní. Přesně tak, jak jsem si to přál.
V našem intimním vztahu jsem poznal a plně si uvědomuju, že se umíš podřídit,
uvolnit se a máš pocit bezpečí z toho, jak předáváš moc právě do mých rukou. Vím,
že potřebuješ hluboký a silný prožitek a to právě tím, že se sama odevzdáváš.
Lucie, teď mě dobře poslouchej. Všechno to, co já jako dominující prožívám s tebou,
je přesně to, co já potřebuju.
A teď zpátky k tomu, co se děje v klubu. Submisivní jedinec pociťuje, jak jeho tělem
začnou proudit endofirny a sestupují do podvědomí. Jeho veškeré myšlenkové
pochody uniknou. Sub vnímá jenom vzájemné působení sebe samé a svého
dominujícího. Tohle se děje pouze v případě, kdy přímo dochází k hrátkám, které se
provozují v klubu. Je to o bolesti a zároveň prostupující rozkoši, které obě splývají
v jedno. Bolest, kterou si předem oba zvolí a to se děje pod bedlivou kontrolou. Nikdy
nesmí dominující ublížit tak, že by ublížil záměrně a toto zanechalo stopy. To se
nikdy neděje. Během aktu se dostává sub tak nějak do jiného prostoru. Potom je
důležité po nějakou dobu, aby dominující se postaral o svoji sub. Musí počkat, až se
opět dostane k plnému vědomí v reálném světě.
Lucie s napětím pozorně poslouchala.
„Richarde, můžu se na něco zeptat?“ Podíval se, usmál a pobídl ji. „Jenom se ptej,
chci, abys měla jasno“.
„Nevím, jestli jsem to správně pochopila. To, co spolu prožíváme, tě uspokojuje jako
dominanta?“, vzhlédla a s napětím očekávala jeho odpověď.
Sklonil se a krátce ji políbil na ústa. „Přesně tak, pochopila si to správně, lásko. Právě
ve sprše jsem ti to dost názorně dokázal“.
„Pane jo, vůbec jsem netušila, že to tak je. Ještě ale potřebuji vědět jedno. Určitě to
není stejné, jako když si se scházel s tou ženou v klubu“.
„To máš pravdu, ale v té době mi to tak vyhovovalo. Nebyl v tom žádný cit. Dosud
jsem k žádné ženě nepocítil tak hluboké city, jako k tobě. Pravidelně jsem se s ní
scházel, měl jsem potřebu ji tvrdě ošukat, nic jiného. Potřebovala, abych ji silně
naplácal. Většinou jsem používal svou ruku, někdy důtky. Já bych se klidně bez toho
obešel. Pro mě bylo důležité, že byla spoutána a obrácená zády ke mně.
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Nikdy jsem nedovolil, aby přitom na mě viděla. Když jsme skončili, dával jsem pozor,
aby byla v pohodě, a potom jsme se rozešli každý do svého života. Nikdy pro mě
neznamenala něco osobního“.
„Aha, ale ona si myslí zřejmě něco jiného“.
„Je mi jedno, co si myslí ona. Pro mě je důležité, co si myslíš ty. Byl bych moc rád,
abys pochopila, že jedině ty jsi pro mě důležitá a jedině ty mě můžeš uspokojit“.
„Ráda bych tomu věřila, ale mám nějaké pochybnosti“.
Zprudka se nadzvedl a podíval se na ni. „To mi budeš muset objasnit a to hned“.
Lucie se zalekla jeho pohledu, ale musela dokončit, co naznačila.
„Nikdy jsi mě nespoutal, ani nezavázal oči. Určitě bys to tak chtěl“, nadnesla
s odvahou.
V jeho očích se objevil překvapený výraz. „Co mi tím naznačuješ, nerozumím ti“.
„Myslím si, že bychom si oba mohli takto zpestřit sex“, zapředla.
„Všechno, co jsme dosud spolu dělali, mě nadmíru uspokojovalo. Myslel jsem si, že
to platilo i pro tebe“.
Když viděla ten jeho zděšený výraz, uvědomila si, že to špatně pochopil.
„Richarde, myslela jsem to jinak“.
„Jak jinak, tak mi to pověz“ a upíral na ni nemilosrdný pohled.
Rychle se nadechla, protože věděla, jaká bude jeho reakce. „Líbilo by se mi, kdybys
mě někdy spoutal nebo zavázal oči, no snad obojí najednou. Ráda bych prožila
dosud nepoznaný pocit a to hlavně s tebou, jestli mi rozumíš“.
Okamžik na ni hleděl málem s pusou otevřenou, potom se usmíval, ale stále nic
neříkal. Zmatená Lucie ho pozorovala a začala se červenat.
„Ale, co to vidím, snad se nestydíš. Už jsme spolu dělali různé věci“ a rozesmál se.
„Proč se směješ, nebo se mi snad vysmíváš?“ a snažila se vykroutit z jeho objetí.
Silně ji sevřel a nepustil.
„Poslouchej mě a nečil se. Nesměji se tobě, jasné? Rozesmál jsem se, protože ten
tvůj návrh, pokud si to myslela vážně, by naplnil moje erotické představy. Právě tyhle
tě nedávno tak zajímaly, vzpomínáš na naši sázku?“
Teď zase ona byla překvapená. Richard dále pokračoval. „Je to dokonalé souznění,
právě jsi sama vyslovila něco, o čem jsem snil“.
„Tak to je dobře, ne?“, smyslně zapředla.
Natáhla se a snažila se udržet oči, avšak marně. „Vidím, že jsi ospalá“. Cítila, jak ji
objala jeho ruka, přitáhl si ji blíže a přikryl dekou. Zabořila mu obličej do krku a
zamumlala. „Asi budu spát“, pomalu zavírala oči.
„Hezky se vyspi, Lucie“.
Dlouho se na ni díval, ale ona již pravidelně oddechovala. Přemítal si v hlavě ty
záhadné telefonáty, vůbec se mu to nelíbilo. Musí se sejít s Markem, majitelem klubu
a poptat se na Simonu. Tohle musí přestat, udělá všechno proto, aby tomu tak bylo.
Jak si tak utřiďoval myšlenky v hlavě, cítil, jak ho přemáhá spánek.

172

36.
Richarda probudil nějaký šramot. Podíval se na hodiny, bylo půl páté ráno. Natáhl
ruku vedle sebe, ale ucítil jenom prostěradlo. Ihned se probral a posadil se. „Co to
má znamenat“, promluvil sám k sobě. Okamžitě vstal, natáhl si boxerky a vyběhl
z ložnice. Zpoza dveří koupelny zahlédl světlo.
„Lucie“, zvolal. Neozvala se. Chvíli poslouchal a uslyšel sténání. Zaklepal rázně na
dveře a znovu zavolal její jméno.
„Lucie, slyšíš mě, ozvi se“.
„Jsem tady, Richarde, nech mě být a vrať se zpátky do postele“.
„Chci vědět, jestli jsi v pořádku“.
„Necítím se dobře, budu v pohodě. Vrať se zpátky a nestůj tady za dveřmi“.
Čekal na ni v ložnici. Pochopil, že je jí opravdu špatně, ale z čeho? Snad není
nemocná. Seděl na její straně postele s hlavou v dlaních a vyčkával. V tuto chvíli ani
nic jiného dělat nemohl. Za chvíli, která se mu zdála věčností, vyšla ven a šouravým
krokem přišla do ložnice. Okamžitě se postavil a pomohl jí, se posadit. Klekl si před
ni a prohlížel si její ztrápený obličej.
„Už je ti líp?“ „Jo, myslím, že ano“, zasténala a natáhla se. „Potřebuji se jen trochu
vyspat“.
„Co se děje, Lucie?“, posadil se na kraj postele.
„To byl jenom žaludek, myslím, že za to může ta čína. Už odpoledne jsem pociťovala
takovou tíhu na žaludku“.
Měla zavřené oči. Matné světlo mu umožnilo si ji prohlédnout. Nevypadala dobře.
Snažila se malinko odtáhnout, když na ni sáhl, ale ignoroval to. Pohladil ji po vlasech
a tváři. Vlasy měla mokré a tvář lepkavou. Hladil ji a zdálo se mu, že už se nesnažila
zabránit kontaktu.
„Lucie, proč jsi mě nevzbudila?“ Starostlivě si ji prohlížel a uhlazoval vlhké vlasy,
které se jí lepily na čelo.
„Richarde, to by bylo to poslední, co bych si přála, abys mě viděl, jak zvracím“,
odpověděla podrážděně. Jenom zakoulel očima. „Lucie, takové věci, jako když ti je
špatně, se stávají a patří to k životu. Je to lidské a nemusíš se za to stydět“.
Chytila se oběma rukama za žaludek a tiše vzdychla. „Už jsem vyvrátila všechno, ale
pořád to není lepší. Richarde, můžeš mi přinést trochu vody, prosím?“
„Samozřejmě“, zvedl se a v momentě byl zpátky a podával ji sklenici studené vody.
Obsah vypila téměř najednou, podala mu prázdnou sklenici a opřela se do polštáře.
„Děkuji“ a snažila se usmát.
„Je to lepší, lásko“. „Jo, snad jo, měla jsem hroznou žízeň“. „Není divu, zřejmě jsi
dehydrovaná. Nechápu, taky jsem měl tu zpropadenou čínu a nic mi není“,
konstatoval.
„To bude tím, že každý jsme měli jiné jídlo, víš“.
„Aha, vůbec jsem si nevšiml. Zřejmě jsi mě natolik rozptylovala, že jsem vůbec
nevnímal, co máme na talíři“ a usmál se. Snažil se trochu odlehčit situaci, aby se
uvolnila. Malinko se pousmála a zavřela oči.
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„Zkus si zdřímnout, pomůže ti to. Miluju tě, Lucie“, pohladil ji po vlasech. Když se
ujistil, že opět usnula, znovu si lehl s úmyslem ještě trochu zabrat a zřejmě trochu
zaspal. Náhle ucítil, jak se prudce posadila a zkřížila si ruce na prsou. V momentě byl
na nohou. Viděl, jak si dává ruku před pusu a vyrazila opět do koupelny. Vůbec
nevnímala, že vyběhl za ní. Přiložil ruku na její záda a druhou ji přidržoval vlasy.
„Ježíši Richarde, omlouvám se“, zaúpěla.
„Šss, Lucie, to je v pořádku, nebojuj s tím“.
Zvracela již pouze vodu. Dlouho ji držel a čekal, až to ustane. Potom ji omyl a odnesl
do postele. Vypadala naprosto vyčerpaně, obličej měla povadlý. Muselo jí být
opravdu moc zle. Její žaludek očividně nebyl schopen přijmout už ani vodu. Uložil ji a
v momentě spala. Seděl u její postele a přemýšlel, jak jí může pomoci. Zdálo se mu,
že snad už vidí v její tváři úlevu a oddechovala klidně. Odešel do koupelny, rychle se
osprchoval, oholil. Znovu ji zkontroloval, spala. Podíval se na hodinky a zjistil, že za
chvíli přijde hospodyně, snad mu poradí, pomyslel si.
Chvíli spolu rozmlouvali v kuchyni. Paní Mixová se zpočátku vyděsila. „Snad jí nebylo
špatně po té večeři, pane Gregore“. „To vůbec ne. Odpoledne snědla čínu a už tehdy
cítila tíhu na žaludku“, ujišťoval ji Richard. Prohrábl si vlasy a podíval se na hodinky.
„Už musím běžet. Můžete se o ni postarat, paní Mixová? Budu se snažit přijít brzy“.
„Samozřejmě, nemějte obavy, postarám se o ni“. „Moc vám děkuji, ještě ji půjdu
zkontrolovat“.
Když vešel do ložnice, málem ho popadl amok. Lucie stála u otevřené skříně, no
nedá se říct, že stála pevně, vůbec neměla stabilitu.
„Lucie“, zahřměl ve dveřích, až sebou trhla. „Kam si myslíš, že jdeš“.
Nadechla se, aby odpověděla. „Jdu do práce“ a vzdorovitě pohodila hlavou.
„Tak na to hodně rychle zapomeň a mazej zpátky do postele“, zdůraznil a namířil
svým prstem směrem k lůžku. Zahlédla v jeho tváři hodně zamračený výraz.
„Zase mi nakazuješ, co budu dělat?“
„Jo, přesně tak, vrátíš se do postele“ a zvedl palec, aby zdůraznil svoje slova. Bez
dalšího přistoupil těsně k ní, zvedl ji a uložil zpátky do postele. Posadil se k ní a již
klidným hlasem se zeptal. „Jak se cítíš, je to lepší?“ a pohladil ji po tváři.
„Už je mi mnohem lépe, pokud si dám sprchu, budu v pořádku a můžu jít do práce“,
snažila se ho přesvědčit.
„Ne, ne, dnes zůstaneš doma v posteli. V práci tě omluvím, s tím si nedělej starosti.
Potřebuješ si odpočinout, jsi hodně vyčerpaná. Paní Mixová na tebe dohlédne a já se
budu snažit přijít domů brzy. Snaž se hodně spát“ a políbil ji. Zvedl se a odcházel. Ve
dveřích se ještě jednou otočil a poslal jí polibek.
Jakmile se ujistila, že Richard odešel, zvedla se a odpotácela se do koupelny.
Bohužel její nohy ji neposlouchaly. Na cestě se potkala s hospodyní.
„Dobré ráno Lucinko, je vám zase špatně?“, starostlivě na ni pohlédla.
„Dobré ráno paní Mixová, já ani nevím. Mám už zřejmě docela prázdný žaludek, ale
stále cítím nepříjemný tlak. Potřebuji si dát sprchu a umýt si vlasy. Vypadám jako
vyoraná myš, sama sebe se bojím“.
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Paní Mixová se rozesmála. „Vidím, že humor vás neopustil, ale to všechno má svůj
čas. Hezky se vraťte do postele“ a odvedla j do ložnice. Pořádně načechrala její
polštář a přiměla ji, aby si znovu lehla. Otevřela okno a Lucie se nadechla
příjemného vzduchu, který se dostával do místnosti.
„Pan Gregor by se hodně zlobil, kdyby vás viděl, co jste chtěla podniknout“, podívala
se přísně.
„Pan Gregor ale tady není, a když tady není, nemůže nic vědět, že:“, usmála se
Lucie.
„To je pravda, tak buďte rozumná a udělejte, co po vás chtěl. Máte hodně slabý
žaludek z toho zvracení, a proto jste tak vyčerpaná. Přinesu vám coca colu s ledem a
budete ji po malých doušcích popíjet. Pomůže vám to a zklidní rozbouřený žaludek“.
Měla pravdu, když popíjela, a hodně se jí ulevilo. „Tak, teď si zase lehněte a zkuste
spát, spánek uzdravuje. Až se vyspíte, připravím silnou kuřecí polévku a ta vás
postaví na nohy“.
„Paní Mixová, vy jste učiněná léčitelka, děkuji vám“, usmívala se Lucie.
„Teď už spěte“, pohladila ji po ruce a odešla.
Lucie se cítila uvolněně, zavřela oči a opět se propadla do spánku. Spala poměrně
dlouho. Richard mezitím volal, aby se poptal, jak se jí vede. Hospodyně ho ujistila, že
už je dobře a spí, což ho uklidnilo. V kanceláři udělal nejnutnější a rozhodl se, že
může odejít a pracovat z domova. Zkoušel také volat Markovi, ale momentálně nebyl
dostupný. Když se vrátil domů, Lucie stále spala. Pozoroval ji a zdálo se mu, že její
tvář nabírá opět lepší barvu. Vypadala klidně a uvolněně. „No sláva“, pomyslel si.
Paní Mixová připravila roštěnky a pobídla ho, aby se najedl. Mezitím mu dávala
instrukce. „Slečna tady má kuřecí polévku. Dnes by měla zatěžovat žaludek lehčím
jídlem, k polévce snad jenom nějaké pečivo. Hodně jí pomohla cola s ledem“.
Richard pozvedl obočí a udiveně se zeptal. „Říkáte cola, co pomohlo, to jsem
nevěděl“.
„Tak teď to víte. Přiměla jsem ji, aby pomalu popíjela a hned se jí ulevilo. To je ten
správný lék na rozbolavělý žaludek, je to vyzkoušená věc“, zdůraznila.
„Teda paní Mixová, vy jste poklad“, chválil.
Pouze pokyvovala hlavou. „Pokud již budete doma, pane Gregore, mohla bych snad
odejít?“, zeptala se nejistě.
„Jistě paní Mixová“, zvedl se ze židle. „Děkuji vám za Lucii a za skvělé roštěnky“. „To
jsem ráda, že vám chutnaly“, smála se. Vyprovodil ji a přátelsky se s ní rozloučil.
„Pozdravujte slečnu, hlavně už žádné jídlo, jako je čína“, varovala ho.
„Spolehněte se, dohlédnu na to“.
Vrátil se do ložnice, stále spala. Převlékl se do domácího. Nechal dveře otevřené a
usadil se v kuchyni za stolem. Vytáhl smlouvy a začetl se do nich. Ponořil se tak do
práce, že nezaregistroval, že se Lucie již probudila. Zvedl hlavu od papírů, když
uslyšel kroky, stála v kuchyni. Okamžitě vyskočil a vyšel ji naproti.
„Ahoj Lucie, jsi jako duch, vůbec jsem tě neslyšel. Jak ti je?“ Posadil se s ní na židli a
pozorně si ji prohlížel.
„Myslím, že už jsem to překonala“. „To rád slyším, krásko. Máš hlad?“
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„No, něco málo bych snědla, ale nevím“, odpověděla nejistě.
„Paní Mixová ti uvařila kuřecí polévku, hned ti ji ohřeju“, vstával a posadil ji zpět na
židli. Mezitím, co připravoval jídlo, tlumočil pozdrav od Janečka.
„Tak přece si mu zavolal“, řekla zamyšleně. „Samozřejmě, vždyť jsem to ráno slíbil“.
„Hmm, zajímalo by mě, jak si se představil“, ptala se.
„Proč tě to tak zajímá?“, otočil se. „Představil jsem se svým jménem a omluvil tě.
Oznámil jsem mu, že ti není dobře, máš žaludeční problémy. Přijal to, poděkoval za
zprávu a popřál ti brzké uzdravení. To je vše, spokojená?“
„Naprosto“, smála se. „Asi musel být v šoku, když si se představoval svým jménem,
nebo ne“. „Já se většinou představuji svým jménem“, podotknul. „Myslím si, že si
vůbec neuvědomil, kdo jsem“.
„Tak to si jenom myslíš. Moc dobře ví, kdo je Gregor, určitě mu to došlo“,
poznamenala.
„Sice nevím, o co ti jde, snad ti to nevadí, Lucie?“
„Vlastně, ani ne, vůbec ne“, řekla jistě. „Už jsem se bál“ a postavil před ni talíř
s polévkou. „Tak krásko, přestaň se zabývat Janečkem a jez. Dobrou chuť“ a posadil
se naproti.
„Hezky to voní a určitě mi bude chutnat“. Jedla opatrně, jakoby se bála, co to s ní
udělá. Když však zjistila, že jí nic nehrozí, pustila se s chutí do jídla. Snědla opravdu
všechno, odtáhla talíř, opřela se a podívala na Richarda.
„Bylo to moc dobré, už jsem měla docela hlad“, přiznávala.
Spokojeně se usmíval. „To jsem moc rád, Lucie, půjdeš si zase lehnout?“, ptal se.
„Ježíši, to ne, vždyť jsem spala několik hodin“, bránila se. „Jenom jsem se zeptal“,
pozvedl koutky k úsměvu.
„Potřebuji se vykoupat a umýt si vlasy, připadám si hrozně“, řekla.
Zamyslel se a přikyvoval. „Jo, to je pravda, vypadáš příšerně, něco bys s tím měla
udělat, člověk, aby se tě bál“, schválně ji popíchl a dlouho nečekal na odezvu.
Vytřeštila oči a zírala na něj s pusou otevřenou. „Děkuji za kompliment. Bylo to
přesně ono, co jsem potřebovala slyšet“, odsekla vztekle a snažila se vstát.
„Rád jsem pomohl“, popadl ji, posadil na klín a dal jí mlaskavou pusu. „Jenom jsem
sondoval, zda se budeš čertit. Teď jsem si jistý, že už je ti opravdu dobře“, prohodil
se smíchem. „Půjdu ti napustit vanu, počkej tady, vrátím se“ a varovně zvedl prst.
Lucie se ponořila do teplé vody s voňavou pěnou. Zavrněla blahem a přivřela oči.
„Bože, to je slast. Je to lepší, než sex“ a přitom nenápadně hodila okem po
Richardovi.
Hleděl na ni přimhouřenýma očima a sklonil se nad ní. „Co jsi to řekla?“ a v jeho
očích sršely blesky. „Teď jsi mě hluboce urazila. Úplně jsi mě ranila“ a chytil se za
srdce. Podívala se pořádně a k její úlevě zahlédla, jak se mu zvlnily koutky rtů
k úsměvu.
„Uf, málem jsem ti uvěřila“. Vzal její bradu do ruky a zpříma se jí podíval do očí.
„Dobře mě poslouchej. Až se budeš tulit v posteli a dožadovat se mojí pozornosti,
udělám jedno jediné. Půjdu ti napustit vanu, určitě se ti to bude líbit“.
„A jeje, pán se nám urazil“, smála se. Chytila ho kolem krku a přitáhla si ho blíže.
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„Promiň, víš, že jedině ty mi můžeš poskytnout potěšení“ a začala ho zasypávat
polibky. Zatvářil se vážně, když pronesl nadřazeným tónem. „Zvážím ještě jednou
vaše slova, slečno. Uvidíme, co se dá pro vás udělat“ a uskočil.
„Ty jsi ale mizera“, rukou rozstříkla pěnu přímo na něho. „Běž a nechej mě, potřebuji
se umýt“. „Pomůžu ti“, nabízel se. „Není potřeba, zvládnu to docela dobře. Odejdi a
zavři dveře z druhé strany“. Nabrala si pěnu do dlaně, foukla ji směrem k němu a
naznačila polibek. Spokojeně se zazubil a odešel. Mezitím, co trávila čas v koupelně,
zkoušel znovu zavolat Markovi, ale beznadějně. Lucie vyšla ven a cítila se jako nový
člověk. Slyšela, že Richard telefonuje, tak zamířila do ložnice a oblékla si triko a
legíny. Když se objevila v kuchyni, tiše hvízdl.
„No ne, kdopak to přišel, vypadáš skvěle“. „Děkuji, už bylo na čase“ a nahodila
pokřivený úsměv. „Ty se někam chystáš, Lucie?“.
„Trefa, jak jsi to uhodl, půjdu se projít ven“.
„Na to zapomeň, krásko, maximálně na terasu“, přísně se na ni podíval.
„Zřejmě tě nepřemluvím, že?“, rezignovala. „Přesně jsi trefila hřebíček na hlavičku.
Jsi slabá a musíš odpočívat. Taky by si měla opět něco pojíst. Dnes to bude pouze o
polévce a pečivu“.
„Nemám hlad“, otevřela lednici. Nalila si colu, posadila se, pomalu popíjela a
pozorovala ho. Začal se usmívat. „Co je, to snad můžu, nebo ne?“ Zakřenil se ještě
více. „Jak jsem byl poučen naší hospodyní, je to pro tebe ten pravý lék“.
„Říkáš, poučen, ono to ještě jde?“, popíchla ho.
„Pojď ke mně“, rozesmál se a natáhl k ní ruce. Objal ji a políbil do vlasů.
„Jsem moc rád, že už je ti dobře, hrozně jsem se o tebe bál. Ještě, že máme tak
skvělou hospodyni. A pro příště, už žádné jídlo z rychlého občerstvení. Oni totiž ti
šikmoocí mužíci jsou velice zrádní“.
To ji rozesmálo. „Já si tedy dám příště pozor, nerada bych zažívala něco podobného.
Ale ty jsi byl taky vděčným konzumentem, pokud si vzpomínám“.
„Právě proto jim ode dneška vyhlašuju válku“.
Lucii zazvonil telefon, zmateně se rozhlédla a odešla si pro něj. Kývla na Richarda.
„Janeček“, řekla.
„Dobrý den, pane Janečku“. Chvíli poslouchala a přikyvovala. „Dobře, zajistím si
jízdenku a zítra určitě dorazím do práce. Ano, už je mi lépe, budu v pohodě, mějte
se“ a ukončila hovor.
„Co ti tak důležitého chtěl, že to nepočkalo na zítra“, vyzvídal.
„Ptal se, jak mi je a zda zítra přijdu do redakce. Taky mi oznámil, že právě zítra se
bude konat schůzka s novým majitelem. Jo, a taky, že konference začíná v pátek
v deset hodin dopoledne a zřejmě potrvá asi do šestnácti hodin. Budu si muset
obstarat místenku na vlak. To je vše, co mi chtěl, myslím, že jsem na nic
nezapomněla“.
„No, to tedy byla vyčerpávající odpověď. Ani jsem netušil, že za tak krátkou dobu
toho Janeček tolik vyžvanil“.
Zamračila se na něho, ale potom jen mávla rukou.
„Tak teď vážně, jízdenky ti ještě dnes zarezervuju přes internet a zítra je vyzvednu,
nebo lépe řečeno, někoho pověřím. Nemusíš si dělat starosti“.
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„Nezbývá nic jiného, než říct pěkně děkuji“, řekla udivená jeho nabídkou.
„Rádo se stalo“, se smíchem si poklepal na tvář, což ji rozesmálo. Uvelebila se mu
na klíně a dala mu pusu. „Pořád si nemůžu zvyknout, jak o mě pečuješ“, špitla.
„Tak nějak budeš muset, krásko“, konstatoval. Přitiskla se k němu a zadívala se na
něho svýma zelenýma očima. „Co budeme dělat, Richarde?“, zeptala se.
„Co si budeš přát, lásko. Jenom ne proboha šachy, to bych další porážku zřejmě
neunesl“, polekaně na ni pohlédl. Oba najednou vyprskli smíchy. „Páni, ty jsi
nezapomněl“.
„To dost dobře ani nejde, kotě, to mi věř“.
„Myslela jsem si, že si můžeme pohrát i jinak“.
„No, jestli myslím stejně jako ty, mám jít napustit vanu?“, škodolibě podotknul.
„Ty mizero, to mi budeš stále připomínat?“, rozlítila se. Křenil se a zakryl si obličej.
„Co to děláš?“
„Vypadala si tak nebezpečně, jako kdybys mě chtěla napadnout. To byl reflex, víš“ a
doslova prskal smíchy.
„Moc vtipné“ a postavila se. „Kam jdeš, jestli to můžu vědět“, zeptal se ostražitě.
„Do postele, Richarde“, zamávala mu, aniž by se ohlédla.
„Správně děláš, Lucie, to ti chválím“. Dobře se bavil, když ji viděl tak nabroušenou.
Opět to byla jeho slečna. Zvedl se a zamířil do pracovny s úmyslem zajistit jízdenku.
Vrátil se o několik minut do ložnice. Našel ji sedět na posteli v tureckém sedu, před
sebou notebook a obklopenou složkami papírů kolem sebe. Když zaregistrovala jeho
přítomnost, pouze zvedla hlavu a dále se věnovala své práci.
„Co to tady provádíš, krásko? Myslel jsem, že budeš odpočívat“.
„Jak vidíš, mám práci. Musím dát dohromady svoje poznámky z poslední návštěvy
agentury. Úplně jsem na to zapomněla“, sdělovala, aniž by zvedla hlavu.
„Aha, to je něco jako domácí úkol, že? V tom případě se nenech rušit“, jeho hlas byl
silně podbarvený smíchem. Donutilo ji to zvednout hlavu.
„Richarde, vidím, že se dnes moc dobře bavíš na můj úkor. Ráda ti posloužím, co
bych pro tebe neudělala“.
„Já to vím, vždyť jsi moje holka“. Jenom zakroutila hlavou. Usoudila, že nemá smysl
dále něco říkat, i když by měla co.
Přistoupil blíže a nesměle se zeptal. „Můžu si přisednout?“ Opět vzhlédla a suše
pronesla. „To byla celkem zbytečná otázka, proto ti na ni neodpovím. Stejně uděláš,
co chceš“.
„Lucie, vystihla jsi to správně. Je vidět, že mě dobře znáš“, kvitoval s velkým
pobavením. Přisedl si a zvědavě nakukoval na monitor, co píše. Objal ji zezadu a
položil si svoji bradu na její rameno. Políbil ji na tvář a tiše se zeptal. „Můžu si to
přečíst?“
Zamyslela se a byla si téměř jistá, že tentokráte v jeho slovech nezazněla žádná
ironie. Opřela se mu o hrudník a mírně se pootočila. Tvářil se naprosto vážně.
„Dobře, tak čti, uvítám objektivní názor“.
„Děkuji, že mi důvěřuješ“, líbnul ji na temeno hlavy a přitáhl si ji k sobě. Jednou rukou
ji objímal a druhou si nasměroval stránky a začal číst. Celou dobu mlčel.

178

Lucie začala malinko propadat nervozitě, byla zvědavá na jeho názor. Třeba i on jako
Viktor její výtvor nazve blábolem. Když dočetl, zeptal se, zda to má uložit. Přikývla na
souhlas a čekala, zda se vyjádří. Pohodlně se s ní uvelebil na posteli, a zeptal se.
„Lucie, to je teď tvoje práce? Musím uznat, že jsi to popsala velmi dobře. Ale zároveň
si myslím, že k takovému projektu by se měly připojit úřady práce. Kdyby se tyto dva
subjekty uměly vzájemně doplňovat, mělo by to smysl. Víš, abys tomu rozuměla, já
těmto agenturám neholduju. Jsem přesvědčen, že zneužívají situace na trhu práce“.
Poposedla si a zeptala se. „Podle čeho tak usuzuješ. Nemyslím si, že to nedává
smysl. Byla jsem osobně přítomna několika pohovorům a jsem přesvědčená, že to
mají celkem slušně zorganizované“.
„To nepochybně ano, vždyť je to živí a celkem slušně z toho profitují“.
„Přece každá firma se živí tím, co dělá“.
„To je pravda, ale taky něco vytváří a má za sebou výsledky, což žádná tato agentura
nemá“.
„Richarde, teď s tebou nemůžu souhlasit“, oponovala.
„Vidíš, Lucie, každý máme svůj osobní pohled na věc, což je normální. Pokus se mi
jejich práci více přiblížit“, naléhal na ni.
„Dobře, to bych mohla. Byla jsem značně zasvěcená do způsobu jejich činnosti.
Uvedu příklad. Ucházím se o práci. Navštívím jistou agenturu, od které očekávám, že
mi to do jisté míry usnadní. Nejdříve vyplním několik dotazníků, ze kterých je patrné,
o jakou práci mám zájem, jaké jsou moje znalosti a dovednosti, co od své práce
očekávám, a jakou mám představu o výši svého platu. Tento dotazník ještě jednou
projdu současně formou pohovoru s pracovníkem agentury, který ho vyhodnotí.
Potom přijdou na řadu odborné testy, prověřovací, ze kterých bude patrné, zda bych
byla schopná určitou práci vykonávat“.
Richard pokyvoval hlavou a pozorně poslouchal. Lucie se odmlčela a snažila se
odhadnout jeho reakci. Tvářil se neutrálně.
„No, a co dále, pokračuj“, vybízel ji.
„Abych pravdu řekla, dále průběh podrobně neznám, jenom se domýšlím. Ale vím, že
agentury mají kontakty na různé firmy a jsou schopny zjednodušit hledání pro obě
strany“.
„Aha, to je ale hodně málo. Zkus se zamyslet, co budeš potřebovat vědět, abys tento
projekt mohla vyhodnotit téměř do konce“. Políbil ji do vlasů a poznamenal. „Hezky
voníš. Zatím, co budeš přemýšlet, půjdu ti připravit jídlo, ano?“
Zvedl se a nechal ji samotnou. Byla mu vděčná za tento jeho názor. Svými
argumenty jí zcela otevřel oči. Začínala mít úplně jiný uhel pohledu. Sbalila si věci a
uložila do tašky. Přišla do kuchyně a Richard se na ni usmíval. „Zrovna jsem tě chtěl
zavolat“. Posunkem ukázal na talíř s polévkou. „Pojď se najíst, Lucie“, pobídl ji. Pro
sebe si připravil druhou porci roštěnek, které uvařila hospodyně. Zadívala se
závistivě na jeho talíř.
„Vidím, že si dopřáváš lepší sousta“, řekla otráveně.
Pousmál se. „Velmi rád bych se s tebou podělil, to mi věř. Dokonce bych se dokázal
toho jídla i vzdát. Ale dnes máš naordinovanou dietu“, snažil se jí vysvětlit.
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„Ach jo“, povzdechla a začala jíst svoji polévku a křupavou bagetku. Nakonec musela
konstatovat, že si taky pochutnala. Zvedla se od stolu a svůj prázdný talíř odložila na
pult. Otočila se k Richardovi, objala ho kolem ramen a pokusila se ho přemluvit.
„Můžu aspoň ochutnat? Jenom malé sousto, abych věděla“.
Se smíchem ukrojil kousek masa a vložil jí ho do úst. Samou slastí přivřela oči a
náležitě si vychutnávala to jediné sousto. Richard na ni zíral. Ona totiž tomu dala
silně erotický podtext.
„Hmm, to bylo moc dobré, můžu ještě?“, zaprosila.
Nebyl schopen slova, úplně ho rozhodila. Vložil jí do úst další kousek masa a
sledoval ji. Pocítil silnou erekci. Náhle odsunul svůj talíř stranou a stáhl si ji na klín.
„Lucie, uvědomuješ si, co se mnou děláš? Zrovna teď mám chuť tě pořádně ošukat“.
„Tak, proč to neuděláš“, přitulila se.
Nevěřícně na ni pohlédl. „To máš vlastně pravdu, proč bych to neudělal“. Popadl ji a
odnesl do ložnice. Hodil ji na postel a obratně svlékl. To samé udělal se sebou a klekl
si nad ni. Ležela pouze v kalhotkách. Propaloval ji očima a sledoval její rozšířené oči
naplněné touhou. Ruce se mu rozeběhly po celém jejím těle. Zajel prsty pod její
kalhotky, silně škubl a roztrhl je. Z jejich úst zaslechl hluboký sten. Začal ji líbat, jeho
ústa byla drsná, drsnější než jindy. Kolenem jí roztáhl nohy a prudce do ní vrazil
svoje dva prsty. Počínal si hrubě a hladově. Ucítila bolest a zalapala po dechu.
Vzápětí se uvolnila a cele se poddala jeho naléhavosti. Přijímala výpady prstů, které
se pohybovaly hluboko v jejím pohlaví. Zpracovával ji tak obratně, cítila, jak přímo
teče. Vzepjala se a potřebovala více. Uchopil hrst jejich vlasů a obtočil si je kolem
ruky. Díval se do jejich rozevřených očí a zhrublým hlasem promluvil.
„Líbí se ti to, Lucie? Cítíš moje prsty uvnitř sebe? Chtěla by ses takto udělat? Řekni
mi to“, naléhal na ni a mírně škubl rukou s jejími vlasy.
„Ano, Richarde, udělej mě, prosím“. Pohyboval svými prsty dovnitř a ven, užíval si
kluzkého pohybu. Přitom ji pozoroval, jak se v její tváři objevují odrazy rozkoše, která
ji pohlcovala. Svíjela se pod ním a snažila se urychlit svůj orgasmus. Najednou jeho
prsty znehybněly.
„Richarde, prosím, pokračuj“, žadonila.
„Jsi zlobivá holka. Přesně vím, o co se snažíš, nesmíš tolik spěchat. Hezky se uvolni
a nechej to přijít samo“.
Uvědomila si, že nepřijme žádnou aktivitu z její strany. Poslechla ho a uvolnila se.
Opět ji svými prsty zpracovával.
„Hezky se mi poddej a mysli na to, co ti dělám. Klidně dýchej a užívej si to. Budu tě
pomalu šukat svými prsty“. Líbilo se mu, jak ho poslechla a celá se mu vydala na
pospas. Silně ho to uspokojovalo. Navíc věděl, že i ona si užívá jeho dominance.
Neustále ji sledoval a vnímal její submisivní steny. Ucítil, jak se pomalu začala třást,
věděl, že se blíží její orgasmus.
„Ano lásko, zrychlím a ty se uděláš pro mě, tak pojď“, jeho prsty neuvěřitelně kmitaly
sem a tam. Lucie sebou zmítala a silně vyvrcholila. Nemohl se nasytit, jak prožívala
svůj orgasmus. Když se zklidnila, vytáhl svoje prsty a přejel přes její rty. Olízla se a
ochutnávala svoji vlastní šťávu.
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„Richarde“, zakroutila se pod ním. „Myslím, že by mě chtěl, tak mu to dovol, určitě
nebudeš litovat“.
Zasmál se. „To máš sakra pravdu, přesně to udělám. Roztáhni nohy, kotě“.
Chvíli přejížděl tvrdým penisem po její štěrbině. Sledoval její reakci a byl dokonale
spokojený. Poddajně očekávala, co udělá. Celá se uvolnila a užívala si dráždivého
pohybu.
„Je úžasné, jak přijímáš to, co ti dělám. Budu tě milovat pomalu a nikam nebudeme
spěchat, bude se ti to líbit. Pokud mě budeš poslouchat, více si to užiješ. Věř mi, vím,
co dělám“.
Špičkou svého penisu ji dráždil pouze na kraji pohlaví. Připadala si jako loutka,
nechala se jím ovládat a přijímala všechno, co jí poskytoval. Byl to skvělý pocit
vnímat pouze to, co jí dělá. Prožívala to tak silně a vůbec nemyslela na to, co bude
dál. Richard byl nadmíru spokojený, když pozoroval, jak si to užívá. Naplňovala
všechny jeho touhy dominanta.
„Teď tě celou vyplním“. Byla tak krásně mokrá a celého ho pohltila. Zasténala
rozkoší.
„Jsi nádherná, Lucie, jak se mi odevzdáváš“. Pomalu ji miloval a neustále sledoval.
Svými prsty ji mírně tahal za bradavky a olizoval je. Opřel se lokty kolem její hlavy.
Začal ji líbat a jazykem se tlačil hlouběji do úst. Oddaně přijímala jeho polibky a tiše
sténala. Přitom se stále pomalu a dráždivě v ní pohyboval. Celá se chvěla, vnímala
pouze, jak ji líbá a jak se pohybuje uvnitř jejího pohlaví. Byla naprosto uvolněná a
vnímala jeho jazyk ve svých ústech, doteky jeho prstů, které hladily obě bradavky a
klouzavý penis v sobě. Přímo mu sténala rozkoší v jeho ústech.
Uvolnil je, aby se mohla nadechnout. Znal už tak dokonale její tělo a věděl, kdy se
ohlásí přicházející orgasmus. Lucie naprosto uvolněná, ucítila, jak ji uvnitř začínají
svírat křeče slasti.
„Ano lásko, taky to cítím“. Zakroužil svými boky a hodně přidával. Zvedl se nad ní,
obtočil její nohy kolem svého pasu. Pevně ji držel za boky a šukal ji. Roztřásla se a
uvnitř sebe ji stahovaly silné křeče. Házela sebou a vyvrcholila.
„Ano Lucie, to je ono“. Stále do ní vrážel a potom sám mohutně vybuchl. Cítil, jak
jeho penis stříkal v jejím pohlaví. Vyčerpaně padl na její hruď a vnímal silné záškuby.
Chvíli oba vyčerpaně leželi mlčky a užívali si doznívající orgasmus. Potom se mírně
pohnula a snažila se ho odstrčit. Okamžitě pochopil a obratně se s ní přetočil na bok.
Lucie se opět zachvěla. Usmál se a zeptal se. „Ještě chceš?“ Pořádně zakroutil
svými boky a přivodil jí další orgasmus. Sice ne tak silný, ale velice příjemný.
„Ach Richarde, jsem úplně mimo. Je to s tebou krásnější, nevím, zda to vůbec ještě
unesu“.
„To jsem moc rád a doufám, že mi konečně uvěříš, že jedině ty mě můžeš uspokojit“,
zpříma se jí zadíval do očí. Dlouho jí věnoval svůj pohled. Znejistěla a usmála se.
„Proč se na mě tak díváš?“ „Protože se mi líbíš“. „Jak vypadám, Richarde?“
„Nádherně, lásko, proč se ptáš?“
„Nevím, ale kdybych se teď na sebe podívala do zrcadla, určitě bych viděla ten svůj
krásně prošukaný výraz“. „Cože?“, vybuchl smíchem, přímo se otřásal.
„Tak to tedy byla pořádná trefa“, stále se smál.
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„Vidím, že jsem tě opět pobavila“. „Více než to, Lucie. Počkej, hned se vrátím“ a
cestou se stále pochechtával. Když se vrátil, už se nesmál a v ruce držel žínku. Sedl
si k ní a roztáhl jí nohy.
„Co to děláš“, sledovala ho vyděšeně. „Musím tě omýt, nastříkal jsem ti toho hodně a
pomalu to stéká ven“. Tvářil se naprosto vážně. Chytla ho za ruku. „Nedělej to, já
sama“. Udiveně se na ni podíval. „Proč ne, Lucie? Chci to udělat, tak se nebraň“.
Přidržel ji a začal ji omývat. „Ježíš“ a přikryla si oči svojí volnou rukou. Přestal a
podíval se. „Proč se schováváš?“
„Protože je mi trapně, je to hodně osobní“.
„Lucie, ty se červenáš, snad se nestydíš. Nemůžu pochopit, že po tom všem, co jsme
spolu dělali, se dokážeš stydět. Vzpomeň si, co jsem ti dělal ve sprše. Tak proč teď,
řekni mi to“, naléhal.
„Protože teď je to jiné. Jsem plně při vědomí, proto“.
„Hlupáčku, to je zcela normální“, usmíval se a začal ji znovu otírat. „Znám tě v této
části těla více, než ty sama“. Sledovala ho a stále jí to připadalo hodně divné.
„Tak a je to, ani to nebolelo“. Dal jí pusu a odnesl žínku do koupelny. Vrátil se a
zastavil se ve dveřích. „Dám si trochu vína. Myslíš, že bys to zvládla taky?“ Přikývla a
dodala. „Už je mi dobře“.
Uvelebili se v posteli a popíjeli víno. „Dnes je hodně zvláštní den. Ty se od samého
rána povaluješ v posteli. Já jsem se nestačil ani ohřát u sebe v kanceláři a užívám si
to tady s tebou. Tak jsem se nikdy nerozptyloval, abych si dopřál takovou pohodičku,
ale líbí se mi to“.
Zvedla hlavu a pozorovala ho. „To byl zajímavý monolog, ale nějak mi uniká pointa“.
„Žádná není, jenom si tak spokojeně bilancuju dnešní den. Jo a teď si vzpomínám,
že jsem ti poprvé roztrhl kalhotky, kde vůbec jsou? Ony totiž patří mně. Prozraď mi,
kde jsou, kotě“.
„Jsou to moje kalhotky, Richarde“, hrozivě ho sjela pobouřeným pohledem.
„Omyl krásko, byly tvoje a teď jsou moje“, usilovně je hledal. Sáhl pod polštář a
spokojeně zamručel. „Mám je“ a se zalíbením si je prohlížel.
„Ježíši, tobě snad přeskočilo. Okamžitě mi je vrať“, zavelela.
„Kdepak, schovám si je a založím si sbírku“, pochechtával se.
„Co, že si založíš? Tobě asi hráblo“, vyděšeně na něho zírala. „To mi jako budeš
v budoucnu trhat kalhotky?“
„Přesně tak, zalíbilo se mi to“, uculoval se.
„Ježíšikriste, nevím, kdo z nás se dočista pomátl“.
„Ani jeden, krásko“.
„Tím si nejsem vůbec jistá. Richarde, teď mě dobře poslouchej“ a zamávala mu svou
rukou před očima. „Pokud hodláš pokračovat ve své úchylnosti, musím tě upozornit
na jednu věc. Pravidelně ti budu předkládat účty k proplacení za svoje kalhotky. A,
aby sis to dokonale užil, budu si kupovat ty nejluxusnější a nejdražší, to si zapamatuj“
a rozhodila rukama.
Opět se rozesmál, přímo prskal smíchy. Dívala se na něho a nevěděla, co si má
myslet. Když se konečně uklidnil, dodal. „Myslím, že to zvládnu“.
„Opravdu, Richarde? Možná ty ano, ale jak dlouho to bude zvládat tvoje konto?“
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Pohladil ji po tváři a zcela vážně ji ujistil. „Moje konto vůbec neporazí nákup tvého
spodního prádla, můžeš začít hned zítra“, pobízel ji.
„Richarde, děsíš mě. Při představě, jak si někde syslíš moje kalhotky, brr“, otřásla se.
Opět zahřměl smíchem. „Bože, neměl bys vyhledat odborníka?“
„To si nemyslím, jenom se dobře bavím. Jsem totiž muž mnoha tváří“.
„No, to vidím, doslova se měníš před mýma očima jako chameleon, nestačím to
vůbec sledovat“.
„Zvykneš si, kotě“, natáhl se a nalil jim víno. Pohodlně se opřel a napil se. „Pojď ke
mně“ a přitáhl si ji k sobě. „Jak se cítíš?“, zeptal se vážně.
„Co je to zase za otázku“, zvedla hlavu. „Jenom se ptám“ a mile se usmál.
„Zítra tě čeká velký den. Přijde se vám představit nový majitel, jsi zvědavá?“,
vyzvídal.
„Ani ne, v tuto chvíli je mi to někde u větru“.
„Cože, tebe to vůbec nezajímá?“, nevěřil.
„A mělo by? Pro mě se zase tolik nezmění“.
„To se pleteš. Kdyby vás nepodržel, určitě bys byla nucena si hledat novou práci“.
Pokyvovala hlavou. Tiše se zasmál. „Ale na druhou stranu bys mohla využít skvělých
kontaktů některých agentur“, snažil se ji pozlobit.
„Richarde, ty se mi posmíváš“.
„To bych si nedovolil, ale byla by to pro tebe příležitost“, políbil ji na spánek.
„No víš, pochopila jsem, díky tobě, že znám pouze jednu stranu jejich činnosti. Pouze
jenom vstupy a žádné výstupy, což je špatně. Na konferenci se budu zajímat o
zpětnou vazbu jejich klientů“.
Pozvedl ji bradu a samolibě se usmíval. „Už vidím, jak budou všichni zaskočeni. Ale
věděl jsem, že jsi chytrá holka a pochopila jsi to správně“. Richard vstal, odnesl víno
a skleničky do kuchyně. Potom si lehl do postele, přitáhl si ji do náruče, přikryl ji a tiše
jí popřál dobrou noc
37. .
Ráno se probudil jako první. Přitlačil se k ní zezadu a začal ji líbat a hladit. Zavrtěla
se a pomalu se probouzela. Chtěla se otočit, ale nedovolil jí to. „Zůstaň tak, jak jsi“,
pošeptal jí do ucha. Cítila jeho erekci a sledovala jeho ruce, jak jí hladily přes ňadra a
v jejím klíně. Jeho hbité prsty byly vytrvalé, stupňovaly tlak a ona zasténala. Vycítil,
že by se mohla udělat, proto přestal. Ihned se dočkal reakce. „Proč jsi přestal“,
zeptala se rozčileně. „Proč mi to děláš, už jsem málem byla“.
„Právě proto jsem přestal. Nespěchej a dočkáš se“. Nevšímal si jejího zoufalého
zasténání. Opět jí hladil prsa, sklonil se a jazykem laskal bradavky. Lucie zcela
zoufale čekala dlouhé minuty, než znovu ucítila jeho prsty mezi nohama. Samou
slastí se nadechla a on opět byl někde jinde. Zaprotestovala. Pohrával si s ní, ale
nakonec se uvolil ji uspokojit. Převrátil ji na záda, doširoka jí roztáhl nohy. Sesunul se
níže a dráždil ji svým jazykem. Lucie se v duchu modlila, aby nepřestal. Ale on to už
neměl v úmyslu a dovedl ji k orgasmu. Bylo to pro ni hodně silné.

183

Jak dlouho čekala, o to to bylo delší. Její výkřik se rozlehl místností. Rychle se
posunul výš a rázně do ní pronikl. Ještě se nestačila vzpamatovat a už ji
zachvacovala druhá vlna. Držela se ho kolem krku a svoje nohy mu omotala přes
boky. Podepřel jí zadeček a prudce přirážel. Oba se zmítali v divokém tanci svých těl.
Jako první se svíjela orgasmem, který ji zasáhl. Vzdychal tak mohutně a dostával se
do varu.
„Lásko moje“, vykřikl a vyvrcholil. Dlouho si leželi jeden druhému v náručí. Lucie se
usmívala. Zamrkal na ni a tiše řekl. „Dobré ráno, kotě“. Udiveně vzhlédla. „To jsi měl
udělat dříve“. „To jsem přece udělal, jinak by ses tak neusmívala. Tak a teď vstávat,
máme nejvyšší čas“. Obratně se posadil a tahal ji z postele. „Ty první“, navrhovala.
„Kdepak, honem do sprchy, půjdeme společně“. „Opravdu?“, zasvítily jí oči. Moc
dobře poznal, co se jí honilo hlavou.
Richard jako první opustil koupelnu. Když se vrátila do ložnice, byl už oblečený.
Otevřela skříň a vybírala si oblečení. Stál opřený o parapet a díval se na ni a
potutelně se usmíval. Odložila osušku a natahovala si kalhotky. Přistoupil k ní a
zapínal jí podprsenku. Uznale projel rukama přes její boky. Zachytila jeho ruce včas a
sykla. „Opovaž se, Richarde“.
„Vždyť nic nedělám, proč se tak čertíš?“
„No, málem jsem se bála“. Oba se na sebe podívali, když uslyšeli šramot v zámku
dveří. „A paní Mixová je tady, půjdu ji pozdravit“ a odešel se s ní přivítat. O chvíli
později oblečená Lucie se zdravila s hospodyní.
„Jak se cítíte, slečno?“, zajímala se.
„Děkuji za optání, dnes je mi docela dobře“, odpovídala s úsměvem.
„To ráda slyším, Lucinko. Pojďte se nasnídat, jinak vám pan Gregor všechno sní“,
žertovala.

V práci se Lucie probírala svými materiály a snažila se soustředit, avšak marně. Byla
hodně neklidná a neustále sledovala hodiny. Vzpomínala na Richarda, jak se ptal,
zda je zvědavá na dnešní den, vůbec jí to nedávalo smysl. Rovněž si uvědomovala,
že docela slušně zalhala, když tvrdila, že je jí to jedno. Ale proč se tak najednou
zeptal? Teď s odstupem času usoudila, že se něco děje a ona opět neví co. Její
myšlenky byly okamžitě zapuzeny příchodem Veroniky, která se objevila ve dveřích,
jako vždy dobře naladěná.
„Zdravím Lucko, jak se vede? Říkala jsem si, že před dnešní poradou bychom se
měly posilnit“ a pohodila na stůl velkou čokoládu. „“Jsem hrozně napjatá, proto
potřebuju se uklidnit něčím hodně sladkým“, přiznala se a zakoulela očima.
„Ahoj Veroniko, tak do toho, jen si dej, když to pomáhá“, vítala se s kolegyní.
Ulomila si celý dílek čokolády a nacpala do pusy, což Lucii rozesmálo. Stačily spolu
probrat nadcházející situaci a navzájem sdílely spoustu nových nápadů a představ,
jak by mohla jejich dosavadní existence v redakci fungovat. Když Lucii zapípal mobil,
Veronika se tiše vytratila a stačila ukázat na hodinky, aby nezapomněla.
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Jak se má moje slečna? Sedím u sebe a vzpomínám na včerejší odpoledne, Musím
se přiznat, že není na škodu se někdy ulít a povalovat se s tebou v posteli. Zřejmě si
to budeme muset zase zopakovat, ale samozřejmě za jiných událostí, které tomu
předcházely. V ruce svírám tvoje krajkové kalhotky, budou totiž mým talismanem pro
dnešní den. Jenom si říkám, proč jsem na to nepřišel dříve. Líbám tě úplně všude.
Richard.
Lucie četla zprávu a málem jí vypadly oči. „Panebože, to snad nemyslí vážně“,
zhrozila se. Úplně ji to rozhodilo a v rychlosti odepsala.
Vážený pane řediteli, vaše slečna je přímo zděšená a obává se o vaše duševní
zdraví. Richarde, přestaň se utápět v erotických představách a makej. Tak si
nevyděláš ani na slanou vodu, i když ve tvém případě to byla zbytečná poznámka,
na rozdíl od jiných smrtelníků. Za chvíli máme poradu s novým majitelem. Pevně
doufám, že aspoň on bude normální. Moc by mě zajímalo, co by na tvůj fetiš řekl
odborník. Měj se, miluju tě. Tvoje hodně znepokojená Lucie.
Vypnula telefon, zvedla se, aby vyzvedla Veroniku. V zasedací místnosti byly jako
první a postupně přicházeli i ostatní členové redakce. Na všech bylo vidět určité
napětí z očekávání věcí příštích. Přesně ve stanovený čas se otevřely dveře. Dovnitř
vstoupil mladý, impozantní muž následovaný Janečkem. Cestou ke svému již
připravenému místu v čele si v rychlosti blesku prohlédl přítomné. Věděl, že to jsou
mladí lidé a doufal, že budou také přemýšliví, liberální a společensky uvědomělí
žurnalisté. Janeček se usmíval jako sluníčko, přivítal ho a předal mu slovo.
„Dobrý den vám všem. Jmenuji se Alexandr Kolář a byl jsem pověřen novým
majitelem vás pozdravit a seznámit se s vámi.
Budu vaším koordinátorem, čímž se budeme spolu setkávat mnohem častěji“. Po
úvodním slově se posadil a Janeček mu postupně všechny přítomné představil. Alex
s úsměvem si každého pozorně prohlížel, zvláště s velkým zájmem spočinulo jeho
oko na Lucii.
„Rád vás všechny poznávám a jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude velice
plodná a společně pozvedneme tuto redakci na žebříček těch nejlepších“.
Lucie ho sledovala přimhouřenýma očima a její tvář byla bez výrazu na rozdíl od
ostatních. Nervózně si poposedla, což Alexovi neuniklo.
„Copak slečno Lucie, vypadáte, že chcete něco říct“, vyzval ji mírně.
„No, jenom mě udivilo, že se nám nepředstavil sám majitel“, řekla bez rozmyslu.
Viktor jenom znechuceně zakroutil hlavou nad její troufalostí.
„Vidím, že jste jediná, kdo je tady zvědavý. Možná vás to trochu překvapí, ale chápu
vás“, vřele se na ni usmál. „Můžu vás ujistit, že dotyčný se vám všem velice brzy
představí“.
Lucie mu věnovala skeptický úsměv a řekla. „Děkuji, uklidnil jste mě“, což Alexe
doslova rozesmálo.
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„Tak a teď se budeme věnovat tomu, proč jsme se tady sešli. Jak jistě víte, již delší
dobu nejste ziskoví. Čeká nás spousta zásadních změn. Jako první bude nový název
a další významnou změnou bude to hlavní, nový obsah vašeho časopisu. Máme před
sebou hodně práce. I ziskové časopisy se prodávají méně. Víte někdo, proč tomu tak
je?“ K jeho překvapení se ozvala jako jediná Lucie.
„Prosím, slečno, máte slovo“, vybídl ji a opřel se ve své židli.
„Je to zcela jasné, všichni se ocitáme na upadajícím trhu. V dnešní době se čtenáři
ubírají k internetu. Nejvíce byly zasaženy knihy, ale i tištěná média jsou na tom
stejně. Abychom mohli vzdorovat trendu, měli bychom vytvořit společenský magazín,
který by se lišil od ostatních, a to především volbou témat a stálou aktuálností“.
Alex byl nadmíru překvapen jejím přímočarým projevem. „Vystihla jste situaci
naprosto přesně. Mohla byste nám to více objasnit?“
Lucie se nedala pobízet a pokračovala s velkým nadšením. „Už jenom náš dosavadní
název postrádá kreativitu. Věnovali jsme se pouze jedinému tématu. Je načase se
přesunout z uzavřeného prostoru a vstoupit do otevřeného. Zbavit se omezení a
hledat podobu hravosti a přirozenosti. Musíme změnit svůj přístup a prolomit fixaci.
Pokud se budeme věnovat pouze jednomu tématu a vytvářet ideální chuť, která by
měla v uvozovkách oslovit širokou populaci, jsem přesvědčená, že takto máme
daleko k úspěchu. Proto bych volila nová témata, dokonalejší s různými příchutěmi a
oslovit potenciální čtenáře. Naší strategií by mělo být jediné, obklíčit naše nápady
vzhledem k dnešnímu světu internetu. Soustředit se na jinou oblast a upoutat čtenáře
něčím a pouze tam, kde není ještě přesycen trh. Samozřejmě je to zcela obecně
řečeno. Všichni tady budeme mít konkrétní nápady a vytvoříme spolu něco nového,
rozmanitého a nápaditého. Dovolím si podotknout, že já se svou kolegyní Veronikou
už nějaké představy máme trochu rozpracované“. Veronika se usmála a potvrdila
přikývnutím.
Alex byl přímo unesen. Ta dívka uměla přesně vystihnout změny, které vlastně on
sám měl představit. Jenom doufal, že i ostatní se připojí svým aktivním postojem.
„Děkuji vám za velmi vyčerpávající pohled na věc. Vystihla jste to přesně a jasně.
Teď bych rád taky slyšel i další názory“, vyzýval ostatní k debatě. Lucie takto
prolomila určitou nervozitu a postupně se přidávali ostatní kolegové. Byla to
nesmírně zajímavá diskuze. Jenom Viktor zaujatě mlčel a nijak se nezapojil. Alex
bedlivě sledoval jeho nenávistné pohledy směrem k Lucii a vrtalo mu to hlavou. Po
nějaké době se podíval na hodinky a navrhl hodinovou pauzu na oběd.
„Odpoledne budeme dále pokračovat. Zatím vám všem přeju dobrou chuť“. Společně
s Janečkem se odebrali do jeho kanceláře. Lucie s Veronikou a několika kolegy
odešli na oběd do nedaleké restaurace.
Odpoledne se všichni sešli v dobré náladě. Debata pokračovala v uvolněném duchu
a nápady se jenom hrnuly. Padlo několik návrhů na jméno jejich nového časopisu.
Společně vybrali tři nejlepší a dali hlasovat. Vítězem se stal název ERA, krátký,
výstižný, za který se může ukrývat rozmanitý obsah. Dohodli se, že sloupek hodnotící
ekonomickou situaci zůstane beze změn. Rovněž občasný rozhovor se zajímavými
lidmi může být zachován. Ale ostatní podlehne velkým změnám. Všechny zaujal
Luciin nápad vytvoření společenského magazínu.
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Sama to nazvala jako Popkultura. Pointou by mělo být spojení seriózních materiálů a
liberálních myšlenek se zábavou. Nebude chybět okénko současné módy,
překvapivé rozhovory, návštěvy zajímavých domů, vypravujících svou historii. Alex
přikyvoval a pomyslel si, že to byl ten správný návod, jak by mohl časopis fungovat.
Ujistil Lucii, že tyto tituly by mohly být hodně zajímavé.
„Věřím, že společně zvolíte tu správnou kombinaci“.
Konečně se přihlásil ke slovu Viktor. Alex s napětím očekával, s jakým námětem
přijde, neboť zaznamenával jeho pasivní přístup po celou dobu.
„Rád bych se ujal rozhovorů s celebritami. Dokonce mám ty správné kontakty zajistit
nějaké pikantnosti, kterých jak vím, není nikdy dost. Právě tohle mají čtenáři
nejraději“. Pronesl to tak sebejistě, jako kdyby právě jeho návrh měl být tím
nejdůležitějším tématem. Alex si znechuceně pomyslel, kdyby nic neříkal, udělal by
lépe.
Lucie se vyděsila, co slyšela. „Viktore, nikdo z nás nestojí o produkci takových
článků. O to se dobře stará bulvární plátek a současně je jich více než dost. Myslela
jsem si, že zrovna z tebe vypadne něco duchaplnějšího. Vždycky jsem tě považovala
za jednoho z těch zkušených, a ty přijdeš s něčím tak primitivním. Takový nápad se
vůbec neztotožňuje se zkušeným a seriózním redaktorem“.
„Franková, to je snad špatný vtip. Ty se mi snad jenom zdáš, kde bereš tu drzost“,
zařval na ni Viktor. Všichni byli jako opaření. Lucie s naprostým klidem si rovnala
svoje poznámky na stole. Potom vzhlédla a upřeným pohledem si ho prohlížela.
„Ne Viktore, to není špatný vtip, ani drzost, ale je to můj osobní názor na tebe“, řekla
klidně a vyrovnaně.
„Co si vlastně o sobě myslíš“, vztekal se. „Kdybys mě dobře poslouchal, tak bys to
věděl, Viktore. Přesvědčil jsi mě o tom, že by ses mohl s lehkostí stát novinářem
bulvárního tisku, což pro nás ostatní by bylo nemožné. A víš proč? Protože motto
zní, pokud nemáš nic nechutného, odporného, raději neříkej vůbec nic“.
Viktorův obličej zbrunátněl, naklonil se a doslova na ni zařval. „Sklapni Franková,
pokud si vzpomínám, pouze díky mně jsi byla přijata. Nehodlám respektovat tvoje
nápady a připomínky. Pamatuj si, holčičko, že zatraceně mi dlužíš za to, že tady
vůbec jsi, rozumíš? Navíc jsi moje podřízená“.
„Musím tě zklamat, ale už nejsem tvoje podřízená a už vůbec ti nic nedlužím,
zatraceně ani nijak jinak“, odpověděla sladce Lucie a přitom se podívala na Janečka
a doufala, že ji podpoří. Spoléhala na jeho nedávné rozhodnutí.
Alex s hrůzou v očích sledoval ten nechutný výstup. Obrátil se na Janečka a ledovým
hlasem ho vyzval, aby se k tomu vyjádřil. Ten si se zoufalstvím změřil rozezleného
Viktora. Potom se omluvně podíval na Alexe. „Omlouvám se za neuvážené chování
pana Janoty a zároveň tady slečně Lucii. Postarám se, aby se již něco podobného
neopakovalo. Sám tomu nerozumím. Donedávna ti dva spolu vycházeli dobře, vůbec
to nechápu“.
„To bych byl moc rád, aby se příště neopakovala tato nepřijatelná atmosféra“, ucedil
autoritativně Alex. Potom se pousmál na ostatní včetně Lucie a pokračoval v jednání.
Závěrem bych vás chtěl vyzvat, zda byste se do příštího setkání pokusili společně
nastínit takzvané nulté číslo nového časopisu.

187

Musím vás všechny pochválit za vaše náměty a debatoval jsem tady s vámi moc rád.
Ještě bych měl takový nápad. Zkuste zhodnotit, jak se cítí dnešní novinář
v současném mediálním světě“. Obrátil se záměrně na Lucii a vybídl ji. „Troufla byste
si na to, slečno?“ Trochu zrozpačitěla, ale vzápětí s úsměvem přijala jeho výzvu.
„Věděl jsem to“, spokojeně pronesl. „Tak vážení, ještě jednou vám děkuji za vaši
vstřícnost a uvidíme se do tří týdnů, přesné datum oznámím dopředu“. Povstal a
všichni ho odměnili potleskem. Alex v závěsu Janečka opustil zasedací místnost.
Když osaměli, Viktor vyskočil ze židle a přistoupil k Lucii. „Ty malá mrcho, myslíš si,
že si každého omotáš kolem prstu? Ale to se náramně pleteš, děvenko“, surově s ní
zatřásl. Ihned dva kolegové přispěchali Lucii na pomoc. Popadli Viktora a odvedli ho
ven. Veronika vzala Lucii za ruku a společně odcházely.
Alex se pohodlně usadil u Richarda v kanceláři, napil se kávy a zadíval se na svého
přítele. „Tak povídej, jak to probíhalo“, nedočkavě se zeptal. Ale ten se jenom
usmíval. „Tak už konečně začni. Civíš tady na mě, jako bych byl nějaký přízrak“.
„Jak ty to jenom děláš, Richarde“, uchechtl se.
„Co, jak dělám. Hej, přestaň mluvit v hádankách, proto tě nehodlám platit“.
„Dobře, dobře, jenom se nečerti“, zvedl ruce Alex. „Celé jednání jsem ti nahrál, o nic
nepřijdeš“, vítězně dodával.
Richard se zarazil a žasl nad jeho vynalézavostí. „Teď jsi mě úplně dostal. To byl
exkluzivní nápad, kamaráde“, culil se spokojený Richard, a s velkým zájmem
pozorně poslouchal. Když slyšel Lucii, jak vznesla dotaz, proč se nedostavil sám
vlastník, rozesmál se. Alex se smál spolu s ním a ještě stačil podotknout. „Jsem
zvědav, zda se budeš smát, až ta tvoje dívka zjistí, že jsi to ty sám. Moc rád bych u
toho byl. Jsem si jistý, že se tak dobře bavit nebudeš“.
„Nemaluj čerta na zeď. Bude sice prskat, ale já už to nějak ustojím“.
„O tom vůbec nepochybuju, ale každopádně to bude hodně zajímavé“.
Závěr jednání se Richardovi vůbec nelíbil. Jeho oči potemněly zlostí a ruce měl
zatnuté v pěst. „Ten grázl“, zasyčel. „Alexi, co na to Janeček?“, zajímal se.
„No, slyšel jsi sám, jenom se omlouval“.
Richard si zamyšleně mnul bradu, když prohodil. „Mám takový dojem, že na toho
bastarda vůbec nemá“.
„To máš naprostou pravdu. Připadá mi to, jako by se ho snad bál. Jako kdyby na
něho něco měl. Abych to shrnul, ten Janota doslova na ni pouštěl hrůzu. Viděl jsem
ty jeho pohledy plné zloby a nenávisti. Tvoje slečna by měla být ostražitá, zkrátka jak
se říká, oči dokořán“.
„Kurva práce“, zasyčel Richard. „No nic, budu muset něco vymyslet. Teď, když jsem
se stal vlastníkem, budu mít vše pod kontrolou“.
Potom začal Alexovi podrobně vyprávět, co se stalo a proč Lucii tak nenávidí. Ten
jenom zíral a konečně pochopil tu jeho nevraživost. „O to více musíš být na pozoru,
Richarde. Ale teď něco mnohem příjemnějšího. Lucie je výjimečná, krásná žena.
Jsem si jistý, že ve své začínající profesi udělala pěkný krok vpřed. To mi můžeš
věřit, vím přesně, o čem hovořím. Pod jejími nádhernými vlasy se skrývá mozek a
ona ho umí nechat promluvit. Máš neuvěřitelné štěstí, příteli“.
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Richard ho poplácal po rameni. „To já všechno moc dobře vím, ale přesto ti děkuji za
uznání. Já jsem totiž totálně šťastný prevít, že ji mám“, uculoval se Richard.
Alex pobaveně kroutil hlavou. „To vidím, tvoje tvář přímo září úsměvem idiota“ a
převrátil oči. Plácl ho po zádech. „Měj se, kamaráde, musím jít, čeká na mě moje
krásná a nenasytná manželka. Někdy mám pocit, že z přemíry sexu snad umřu“.
Richard zařičel smíchy a stačil ještě zvolat. „Ale byl by to bezva způsob, jak sejít
z tohoto světa, ne?“
Lucie nebyla schopná se soustředit na práci. Viktorův výpad s ní silně otřásl.
Podívala se na hodinky a nerada zjistila, že ještě zbývá spousta času do určité
hodiny, na kterou byla domluvená s Richardem. Když vyšla na chodbu do kuchyňky,
aby si opláchla hrníček od kávy, zjistila, že už je tam sama. Nikde neslyšela žádné
hlasy a nezaznamenala žádný pohyb. Najednou ji přepadla úzkost. Vrátila se k sobě
a zavolala Richardovi. Okamžitě to vzal.
„Lucie“, ozval se hřejivým hlasem. „Co se děje, lásko“.
„Richarde, můžeš už pro mě přijet?“, zeptala se.
„Samozřejmě, stalo se něco?“, ptal se znepokojeně.
„Vůbec nic, jenom jsem zjistila, že už jsem tady osiřela“.
„Sedám do auta, za chvíli budu tam, miláčku“ a zavěsil.
Opřela se ve své židli a úlevou vydechla. Hned se cítila mnohem lépe, když uslyšela
jeho hlas. Škubla sebou, zdálo se jí, že zaslechla nějaký šramot. Zaposlouchala se,
ale opět bylo ticho. „Nesmím tolik vyšilovat“, pokárala v duchu sama sebe. Nicméně
rychle si sbalila věci a pospíchala ke dveřím, raději počká venku. Vykoukla ven, aby
se přesvědčila, že nikoho nevidí, rychle seběhla po schodech dolů a byla venku.
S úlevou se nadechla čerstvého vzduchu a pomalu se začala procházet po chodníku.
Když zahlédla přijíždět Audi, jak zaparkovalo na druhé straně chodníku, rozzářila se.
Mezitím, co se jí podařilo přejít silnici, Richard vystoupil z auta. Jeho vřelý úsměv v ní
roznítil přímo nálož radosti. „Lucie, lásko“, vtáhl si ji do náruče a políbil.
„Ani nevíš, jak ráda tě vidím“, špitla roztřeseným hlasem a zabořila svou tvář do jeho
hrudi. Mírně ji popostrčil před sebe a pozorně se na ni zadíval.
„Stalo se něco, jsi nějak vyděšená“.
Usmála se na něho. „Vůbec nic, jenom jsem si tam připadala nějak divně. Byla jsem
si jistá, že jsem tam sama a přesto jsem měla pocit, že slyším nějaký šramot. Raději
jsem vyběhla ven a čekala na tebe“.
Richard ztuhnul a pevně ji objal. „Udělala jsi dobře, pojďme“, otevřel dveře auta a
usadil ji na sedadlo. Sedl si za volant, pohladil ji po tváři a tiše řekl. „Pojedeme
domů“. Šťastně přikývla a rozjeli se.
Doma se rozhlédla. „Kde je paní Mixová?“, zeptala se udiveně. Richard se zasmál.
„Jsme sami kotě, budeš se muset spokojit se mnou. Naše hospodyně má dnes večer
nějaký babinec, ale večeři máme“. Přitulila se k němu. „Hlavně, že jsi tady ty se
mnou“.
Posadil se a stáhl si ji na klín. „Lucie, jsi v pořádku?“, staral se. „To víš, že ano. Nějak
toho na mě bylo dnes moc, jsem nějak rozhozená. Převléknu se a připravím, vlastně
ohřeju nám večeři“.
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Zvedla se a nakoukla, co jim hospodyně uvařila. „Jejda, máme roštěnky“, zvolala
nadšeně. „No sláva, konečně si se rozzářila. Abys věděla, to jsem zařídil pro tebe“,
chválil se Richard. „Opravdu, to je milé“, stoupla si na špičky a dala mu mlaskavou
pusu.
Po večeři se posadili v pokoji u skleničky dobrého vína, Lucie vyprávěla, jak probíhal
její den. Zmínila se taky o Viktorovi a všimla si Richardova znechuceného pohledu.
„Je to šmejd“, utrousil vztekle. Vzal její tvář do dlaní a důrazně k ní promlouval.
„Musíš být opatrná. Nejraději bych ho nechal deportovat daleko od města“.
„Richarde, jeho slovním výpadům se umím ubránit“, pousmála se.
„Pokud by si nějak k tobě více dovoloval, musíš mi to říct, ano?“
„Určitě, budu se mu vyhýbat, jak to jenom bude možné. Zrovna zítra ho vůbec
neuvidím. To mi připomíná, máš pro mě jízdenky?“
„To víš, že mám“, zvedl se, vytáhl ze saka peněženku a podal jí je. „Jaký jsem?“
„Jsi moje zlatíčko, děkuji“. „A pusa by nebyla?“, ukázal na svou tvář. „Byla by a ne
jedna“, rozesmála se a políbila ho. Stulila se mu do náruče. „Jsi unavená, kotě?
Napustím vanu a hezky se tam naložíš, co na to říkáš?“
„To je dobrý nápad, naložíme se tam spolu“, broukla.
Teplá voda jí udělala moc dobře, zvláště masáž, kterou jí poskytl Richard. Po koupeli
se přesunuli do ložnice, kde se spolu krásně pomilovali.
Lucie brzy usnula a on si ještě vykouřil cigaretu. Přemýšlel nad tím, co mu řekl Alex a
byl hodně znepokojený. Musí bezpodmínečně podniknout nějaká opatření. Vrátil se
do ložnice a ulehl. Se zalíbením se díval na Lucii, jako často dělával, jak spí. Přitlačil
se blíže a usnul taky.
38.
Ráno se probudil dříve, než budík. Mírně se natočil, cítil horko. Vzápětí zjistil, že to
teplo přímo sálá z Lucie. Hlavu měla složenou pod jeho ramenem a dýchala mu na
krk. Vzpomněl si na včerejší večer, byla tak nezvykle přítulná.
Ne, že by tomu bylo dříve jinak, ale včera to bylo poněkud jiné. Jako kdyby se bála,
ale čeho? Snad nebyl příčinou ten bastard. Když na to pomyslel, otřásl se. Všiml si,
že se začíná probouzet. Ospale otevírala ty svoje zelené oči.
„Co se děje?“, ptala se rozespale. „Nic lásko, dobré ráno“, popřál ji s úsměvem.
Protáhla se jako kočka. „Jsi po ránu k nakousnutí“, líbal ji na tvář. Rozzářila se a
pronesla. „Jenom po ránu, to je smutné, já myslela, že pořád“, škádlivě ho kousla do
ramene. „Děkuji, Richarde, jak si se včera o mě staral, měla jsem asi divnou náladu,
viď?“ „Víš, že se o tebe moc rád starám“, řekl tiše a jeho oči prozrazovaly touhu.
„Cítím se s tebou hodně hýčkána“. „Vždyť taky jsi“, šeptal jí do ucha. Hladila ho po
tváři a prsty mu přejížděla přes rašící vousy a jemně ho zatahala.
„Měl byste se oholit, pane“, poškádlila ho. Usmál se, vzal její ruku a vtiskl jí do dlaně
polibek. „Ale nejdříve tě pomiluju“.
Obratně ji přetočil a plnou vahou na ni nalehl.
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„Ale copak, co když se budu bránit“, smála se. „To klidně můžeš zkusit, vždy tě
přemůžu. A v posteli si tě podmanit, to je přímo fantazie“, začal ji líbat na krku.
„Mám dojem, že si mě podmaňuješ pořád“. „Ale tobě se to líbí“. Zajíkla se, když ji
kousl do ucha.
„Pěkně pomalu ti to udělám, abys ze vzpomínek čerpala po celý den“, šeptal.
Potom už vnímala pouze, jak je napjatý a celou vahou spočívá na ni. Věděla, že po
ní touží stejně, jako ona po něm. Tlačil se žádostivě do klína. Mírně zakroužila boky.
„Přestaň se vrtět, Lucie“, zavrčel. „Proč, líbí se mi to. Žádnou jinou výhodu mi
nedáváš“, vzpouzela se schválně.
„Chceš mi klást odpor?“ „To těžko půjde, máš větší sílu, máš mě doslova na
lopatkách“. Zasmál se a více ji přitlačil do matrace. Snažila se mu vykroutit. Podařilo
se jí jednu ruku vysvobodit ze sevření a zatahala ho za vlasy.
„Tak slečna je divoká?“, propaloval ji pohledem a jeho hlas zněl chlípně a zároveň
spokojeně. Lucie se jenom zachvěla touhou a přestala se bránit. Když viděl, že to
vzdala, spokojeně zamručel. Chytil její obě zápěstí do své ruky a volnou rukou
projížděl po jejím těle. Mučil ji pomalým laskáním, zatahal ji za bradavku. Jenom
vzdychla. Zachvátila ji žhavá touha, projela jí ostře od prsou až do podbřišku.
„Richarde“, zasténala. „Chci tě“, doslova zažebrala.
„Ššš“, uklidňoval ji. „Jsi moc nedočkavá, všechno má svůj čas“, mumlal jí do jamky
na krku. Opět se vzepjala svými boky. V klíně jí pulsovala ostrá bolest touhy, ale on
si to náramně vychutnával.
„K čertu s tebou“, zvolala šílená chtíčem. „Co to bylo?“, ptal se udiveně a oči mu
ožívaly vzrušením.
„Já jenom chci, abys mě pomiloval, Richarde, prosím“. Její oči sálaly a vpíjely se do
jeho. „Tak dobře, Lucie, ať je po tvém“. Kolenem jí roztáhl nohy a celou ji vyplnil.
Blaženě zavzdychala. „Tak jsem to chtěla, potřebovala jsem to, hned“. Zabořila prsty
do jeho vlasů. „Ach, to je ono“, zapředla. Začal se v ní hýbat a uděloval tempo.
Náramně si to užívala, když ho měla v sobě. Pak už se poddávali svému prožitku a
nic jiného nevnímali. Oba dosáhli vrcholu společně.
Lucie ho hladila prsty po prsou. Ležel na zádech a snažil se, aby se jeho dech
zklidnil.
„Richarde, proč mlčíš“ a olízla jeho rameno. Otočil se na bok. „Zmátla jsi mě“.
„Cože, jak?“ „Tak nějak si převzala nade mnou moc, bylo to hodně zvláštní“, vyslovil
tiše. Zmateně se na něho podívala. „To bylo špatně?“, zalekla se.
Zasmál se, přitáhl si ji k sobě a vášnivě políbil. „Vyděsil jsem tě?“ „Docela jo“,
přiznávala.
„Víš, že nic není špatně, co děláš. Ale byla jsi hodně nedočkavá a umanutá, až jsem
ti nakonec podlehl“. „Musela jsem, víš“. „Proč to?“, udiveně se podíval.
Převrátila oči a dodala. „On totiž Richarde, pan vlak nepočká, víš“.
Praštil sebou na záda a mohl se potrhat smíchy. Teď zase ona byla udivená. Když se
uklidnil, přísně jí poručil. „Tak krásko, vstávat, alou do koupelny. Připravím kávu a
něco k snědku“.
Odvezl ji na nádraží, koupil jí ještě jednu kávu, velkou bagetu a čokoládu.
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„No páni, já se ale budu mít“, jásala. „Jenom, abys nestrádala“, zavrčel. Pomohl jí
nastoupit do vlaku. Ještě naposled ji políbil a tiše si povzdechl. „Už abys byla zpátky,
krásko. Dej mi vědět, přijedu si pro tebe“. Popřál jí šťastnou cestu a smutně se díval
za odjíždějícím vlakem.
V kanceláři se v určitou hodinu nedočkavě ošíval, když zapípal telefon, podíval se na
displej a úlevou vydechl.
„Richarde, jsem na místě. Cesta příjemně ubíhala, když jsem vzpomínala na erotické
zážitky s tebou. Už se těším, až tě večer uvidím. Líbám tě. Lucie.
Usmíval se více než spokojeně a rychle jí odepsal. Potom v klidu se ponořil do práce.
Po nějaké době ho opět vyrušil telefon, volal Marek. Okamžitě to zvedl.
„No konečně, že se ozýváš. Ahoj Marku“.
„Viděl jsem, jak mě vytrvale sháníš. Ahoj Richarde“, ozval se rozesmátý Marek. „Byl
jsem mimo republiku, ráno jsem se vrátil“, vysvětloval. „Co se děje?“
„Potřebuji s tebou mluvit, ale ne po telefonu, jedná se o Simonu“.
„Ach tak, chápu. Co bys řekl tomu, sejít se někde na oběd?“, navrhoval.
„To se hodí, dojednáno“.
Sešli se přesně za hodinu v restauraci. Objednali si krvavý biftek a velkou porci
hranolek. Dojedli a Marek se pohodlně opřel v židli a pohladil se po břiše.
„Pořádná flákota, přesně tohle jsem potřeboval. Tak Richarde, co tě trápí? Dlouho
jsem tě neviděl v klubu. Snad si nepřešel ke konkurenci, i když o žádné nevím“,
pochechtával se.
„A, ani neuvidíš, Marku. Zamiloval jsem se a bydlím s jednou krásnou slečnou. Už
nějak nepotřebuji navštěvovat klub“. Marek se usmál. „To ti přeju, stejně si mezi
ostatní tak úplně nezapadal. Simona tě hodně postrádala“.
„To věřím“, zatnul zuby. Vyprávěl mu o dopise a telefonátech. Marek zamyšleně
poslouchal. „Možná bys měl něco vědět, Richarde. Teď to vlastně všechno
vysvětluje“. Podrobně mu vylíčil incident, který se odehrál v klubu. Richarda polila
hrůza z toho, co slyšel. „Jak moc Simona ublížila té dívce?, zeptal se opatrně.
„Kamaráde, hodně. Měla po těle spoustu krvavých šrámů. Zajistil jsem jí ošetření a
už se zotavuje. Simonu jsem okamžitě vyhodil a má trvalý zákaz vstupu. Připadala mi
jako šílená. Potom se rozbrečela a prosila mě, abych to nehlásil, což jsem neměl
v úmyslu. Jistě si dovedeš představit, že o takovou reklamu jsem nestál“.
Richard přikývl a Marek pokračoval. „Pohrozil jsem jí, že všechno mám
zdokumentováno na kameře. Mám dojem, že je duševně chorá“.
„Vyděsil jsi mě Marku, Budu ve střehu“. „To určitě udělej. Klidně jí dej najevo, že víš,
co udělala. Jsem přesvědčen, že bude mít strach a vůči tobě už nic nepodnikne“.
„Ještě se zeptám, co je to za dívku, kterou tak zřídila?“, zajímal se.
„Je to studentka, moc pěkná, pochází z Moravy a v Praze bydlí na koleji. Mimo jiné,
píše erotické povídky a do klubu přišla ze zvědavosti, kde poznala Simonu. Dvakrát
spolu seděly v naší kavárně a zřejmě se nechala přemluvit“.
Richard se otřásl. „To tedy holka získala krutou zkušenost“, poznamenal znechuceně
Richard. „Jo, sakra, to máš pravdu“.
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„Poslechni Marku, nezdá se mi, že o té dívce víš nějak příliš mnoho“, zasmál se. Ten
se jenom uchechtl a dodal. „Ona totiž momentálně bydlí u mě doma“.
„Cože, no to je ovšem jiná, teď to chápu“.
„Nechtěl jsem, aby v takovém stavu se vrátila na kolej, proto jsem ji vzal k sobě. No,
a abych pravdu řekl, nějak se to přihodilo a zakoukali jsme se do sebe“, přiznával se.
Richard se od plic zasmál. „Jak se říká, ze špatného může vzejít dobré“. „Asi to tak
bude“, zabručel Marek. Dopili kávu a rozešli se.
Lucii vůbec nepřekvapilo, jak byli všichni zděšeni, když se zmínila o zpětné vazbě
klientů. „Přesvědčili jste mě o vaší dokonalé činnosti, ale to jsou pouze samé vstupy.
Postrádám statistické údaje o úspěšnosti zařazených uchazečů do zaměstnání“,
vznesla svůj závěrečný dotaz. Svým požadavkem tak doslova zvrátila příjemnou
atmosféru a nadšení všech zúčastněných představitelů nejlepších agentur. Pouze
jeden z účastníků byl schopen předložit dostatečnou prezentaci spokojených klientů,
kteří našli zaměstnání podle svých představ. Dokonce nabídl i několik kontaktů, což ji
velmi potěšilo. Aspoň nějak bude moci uspokojivě zakončit svůj průzkum.
Usoudila, že její přítomnost je už zcela zbytečná, stejně se již nedozví nic
podstatného. V hale recepce si v automatu koupila kávu a s hrůzou zjistila, že
v peněžence jí zbylo pár drobných. Vytáhla kartu a zamířila k nedalekému
bankomatu. Vzápětí ji polilo horko, když její karta pozbyla svou platnost.
„Do háje“, zasyčela. Zcela zmatená a bezmocná s kávou v ruce opustila budovu.
Zahlédla malý parčík nedaleko hotelu a objevila prázdnou lavičku. Posadila se a
zavolala Evě. Ta se mohla samozřejmě potrhat smíchy. Nakonec se domluvily, že jí
večer přinese novou kartu do klubu. Lucie byla znechucená sama sebou. Jak mohla
dopustit, že zůstala naprosto bez prostředků. Vypila kávu a snědla kousek čokolády,
ještě že ji měla. Seděla a přemýšlela o dnešním dnu. Musela se usmát, jak vyvolala
doslova bouřlivé reakce a zpětně si přehrávala zděšené nevraživé pohledy. Ani
trochu se jim nelíbila její závěrečná poznámka.
Pohodlně se opřela a pozorovala dění kolem sebe. Pár nadšenců běžících kolem,
mladé ženy tlačící kočárky před sebou a na lavičce vpravo staršího muže listující
novinami.
V tom se polekaně podívala na pouliční hodiny a urychleně se zvedala. Měla
nejvyšší čas vyrazit směrem k nádraží, ještě že to nebylo daleko. Proběhla halou,
v rychlosti na orientační tabuli zjišťovala nástupiště a vyběhla schody nahoru. Již
v dálce viděla přijíždět vlak. Celá udýchaná se posadila na své místo a odfrkla si.
„Tak, tak jsem to stihla“, řekla si pro sebe. Při pomyšlení, že by jí ujel ještě k tomu
všemu vlak, se málem orosila. V neznámém městě a navíc bez peněz. S velkou
úlevou se opřela a sledovala, jak za sebou opouštěla město. Zrovna vytahovala
telefon z kabelky, když se ohlásila zpráva.
Drahá Lucie, předpokládám, že jsi pěkně usazená ve vlaku a každou minutou se
přibližuješ ke mně. Moc se na tebe těším. Tvůj na tebe čekající Richard.
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Četla si zprávu a s úsměvem na rtech odepsala.
Richarde, předpokládáš správně, jako vždy. Sedím ve vlaku a ujíždím do Prahy.
Taky se na tebe těším, chyběl jsi mi. Erotické vzpomínky stále fungují. Abych
nezapomněla, jsem domluvená s Evou v klubu, později vysvětlím. Myslím na tebe.
Lucie.
Richarda zmínka o schůzce s Evou překvapila. Ještě včera nebo ráno se o ničem
nezmiňovala. Odepsal.
Takže večer jdeme do klubu, sice nevím proč, ale jak si přeješ, krásko. Až budeš
před Prahou, dej mi vědět. Sednu do auta a přijedu si pro tebe. Miluji tě. Láskou
posedlý k tobě a natěšený Richard.
Něco málo před šestou hodinou dorazil Richard do klubu. Překvapený Pavel ho
přivítal. Zanedlouho se přihnal Honza.
„Koukám, že se mi tady začínáte postupně scházet. Máte domluvený slet, něco mi
snad ušlo?“, chechtal se Pavel.
„Hele, buď rád, že nás vidíš“, ozval se Honza. „Ještě přijde Eva“. Podíval se na
Richarda a zeptal se. „Lucie ještě nepřijela?“
„Ještě je na cestě“, zamručel Richard a věnoval se svému telefonu, přitom se
usmíval.
„To snad vidíš. Celou dobu, co tady sedí, v jednom kuse si posílají esemesky“,
posměšně odfrkl Pavel. Richard zvedl hlavu, nepřítomně se podíval na bratra a opět
se věnoval mobilu. „Ještě, že je na světě taková vymoženost, jako jsou mobilní
telefony. Jinak nevím, jak by to můj bratr přežil“.
To už se přihnala uřícená Eva. „Ahoj všichni, vidím, že Lucie ještě nedorazila“.
„Pokud dobře vidíš, tak tady není“, protáčel oči Pavel.
Richard vzhlédl a pozorně se zadíval na Evu. „Cože jste si tak nahonem domluvily
schůzku?“, vyzvídal.
„Budeme spolu trochu úřadovat“, odpověděla stručně. Potom se obrátila na Pavla.
„Bylo by možné, použít na pár minut tvoje zázemí?“, zeptala se prosebně. Ten sice
nechápal stejně jako Richard, pouze přikývl.
V tom Richardovu pozornost upoutala příchozí zpráva. Zvedl se a spěšně řekl. „Jedu
pro Lucii, za chvíli jsme tady. Tak zatím“ a chvatně odcházel.
Lucie vystoupila z vlaku a spěchala přeplněnou halou k předem domluvenému místu.
Již v dálce ho zahlédla a srdce jí poskočilo radostí. Když byli od sebe na dosah
několika kroků, zastavila se a se zářivým úsměvem pomalu přistoupila k němu.
„Ahoj Richarde, tak mě tady máš“ a vrhla se mu do náruče. Silně ji objal a políbil.
„Konečně, vítej zpátky, lásko“. Vzal její příruční kufřík a odváděl si ji k autu. Cestou si
ji střídavě prohlížel a zeptal se. „Jak bylo, krásko?“ a poťouchle se usmíval.
„Dobře“ a k jeho překvapení dodala. „Mám docela hlad a přitom se mi špatně
přemýšlí“, krabatila čelo.
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„Páni, slyšel jsem dobře? Pavel ti určitě nechá něco dobrého připravit. Zřejmě jsi
vůbec nejedla, že?“ a vyčkával, zda mu to potvrdí. Musel se v duchu pousmát, jak se
sama prozradila, když si neuvědomila, a odpověděla bez rozmyslu. „Ne, nejedla“ a
v tom se zarazila.
„Tak, a je to venku. Bylo to hodně snadné“, ušklíbl se a přísně si ji změřil.
„Sakra Richarde, jak to víš. Mám pocit, že se mi hrabeš v hlavě“, utrousila nešťastně.
„Kéž by to tak bylo, Lucie, ale takovou moc nemám. Je to jenom praxe, už tě nějakou
dobu znám. Sice bych se měl na tebe zlobit, ale nechám to na jindy. Ono se určitě
ještě něco najde“, odpověděl zvesela a zaparkoval před klubem.
Lucie se se všemi přivítala a než se stačila posadit, Eva už ji táhla do zázemí. Mrkla
na Pavla a ten přikývnul na souhlas. Richard zvědavě pozvedl obočí.
„Můžete mi říct, co se to tady děje?“
Pavel se rychle ujal odpovědi. „Eva jí přinesla novou platební kartu a nechtěla ji
předávat tady na veřejnosti“, což by za jiných okolností Richarda uspokojilo. Ale tak
tomu nebylo, protože si všiml, jak Honza přitrouble přitakával a záhadně se usmíval.
Richard se opřel lokty o stůl a podezřele si oba prohlížel.
„Honzo, vypadáš, že se dobře bavíš, zkus se podělit. Tak nějak se mi zdá, jako by to
mělo pokračování“, naléhal neodbytně Richard.
„A co chceš jako slyšet“, odpověděl Honza a pořád se uculoval.
„Třeba to, co tě tak náramně pobavilo“ a pohnul hlavou v náznaku, že poslouchá.
Ten se nějakou chvíli kroutil, ale nakonec promluvil. „Ještě teď se směju, když mi Eva
líčila tu prekérní situaci s Luckou“.
„Hele, pokus se mluvit méně záhadně a vyklop to“, štěkl Richard.
„Ježíši Richarde, ty nedáš pokoj. Tak dobře, sice mě Eva zabije, ale řeknu ti to.
Lucka dnes zjistila, že zůstala bez peněz, tedy nemohla ke svým penězům“, opravil
se. „Bankomat jí totiž nemilosrdně odebral kartu s tím, že je již neplatná. No a zkrátka
v peněžence se jí honilo pár drobných“, sděloval pobaveně Honza.
Když to Pavel slyšel, prskal smíchem a byl k nezastavení. „Tak to se povedlo. Slečna
tady přítomného milionáře neměla ani na rohlík, chudák holka“ a stále se otřásal
smíchem.
Richard fascinovaně zíral z jednoho na druhého. „Cos to říkal? Já jsem asi špatně
slyšel“ a chytil se za hlavu.
Mezitím se Lucie s Evou vrátily. Stačil jí jediný pohled na Richarda a ihned prozřela.
Podívala se na Evu a znechuceně zakroutila hlavou. „To jsem si mohla myslet. Ten
tvůj chlap je horší než pavlačová drbna“. Potom se obrátila k Honzovi. „Jak je, určitě
se cítíš sám se sebou spokojený. Zřejmě bylo hodně těžké to udržet“, prohodila a
posadila se.
Naštvaná Eva dloubla do Honzy a ten jenom zaúpěl. „Omlouvám se, že jsem to
prozradil, ale on byl neodbytný jako žlutá zimnice“, bránil se. „To vidím, jsi idiot“
zasyčela na něho. Omluvně se podívala na Lucii. „Netušila jsem, že to vyzvoní“.
Richard celou dobu propaloval očima Lucii. „Proč?“ Jemně ji uchopil za ramena tak,
aby mu viděla do tváře a tiše se zeptal.
„Můžeš mi říct, na co jsi myslela, když si se ráno chystala na cestu?“
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„Na tebe, Richarde“, pohotově odpověděla. To už se váleli smíchem všichni tři.
Richard na pár sekund oněměl a zíral na Lucii. Stálo ho to hodně přemáhání, aby se
nerozesmál s ostatními. Oběma rukama si prohrábl vlasy, což byl důkaz jeho
rozpoložení, to už dávno znala. Znepokojeně se na ni zadíval.
„Ach děvče, ty mi dáváš zabrat“, povzdechl si. Když zavadil pohledem kolem a uviděl
Pavla u stolu zvědavě postávat, zavrčel na něho. „Hej, myslel jsem, že se máš
postarat o jídlo, je hladová“.
„Uklidni se, vše je zařízeno a nechovej se jako blbec. Snad si nemyslíš, že položím
na stůl kouzelný ubrousek a přikážu, aby se prostřel“, sykl Pavel znechuceně.
Lucie si znepokojeně oba dva prohlížela. „Promiň, Pavle“, omlouvala se. „Zřejmě
jsem to způsobila já, že je Richard tak podrážděný“.
„To nic, Lucko, nemáš se proč omlouvat. To jenom tady pan Velkomožný se neumí
ovládat“ a odešel do kuchyně.
Richard s údivem otočil svou pozornost od Pavla zpět k Lucii. Vydržela jeho pohled a
rukou se ho snažila pohladit po tváři.
„Co je s tebou?“, zeptala se.
„Co bys asi tak řekla, Lucie“, odsekl a svou mrzutost se nesnažil potlačit.
„No, připadáš mi hodně odtažitý“, pokrčila rameny. „Vždyť se tolik zase nestalo, tak
už se nezlob a už vůbec ne na Pavla“. Snažila se mile usmát a váhavě vztáhla ruku,
aby mohla prohrábnout jeho bohatou kštici vlasů. Bála se, že uhne, ale bohudík se
tak nestalo, což ji potěšilo.
„To si myslíš ty, já mám jiný názor. Na rozdíl od tebe mám hluboký smysl mít vše pod
kontrolou, ale to ty zřejmě nemáš“.
Lucie mu dala pusu na tvář. „Asi máš pravdu, v tom jsme hodně rozdílní, ale to
neznamená, že proto musíš tak vyvádět“. Viděla, že jeho napětí pozvolna ustupuje a
výraz ve tváři se uvolnil. Avšak neodpustil si poznámku, když velmi tiše řekl, aby to
slyšela pouze ona sama. „Nejraději bych ti naplácal na holou“.
Povytáhla obočí a pošeptala mu. „To klidně udělej, až budeme sami doma, už teď
cítím tvou svrbící dlaň na svém pozadí“ a uchechtla se.
Celý se napjal a propaloval ji tím svým potemnělým pohledem. „To byla od tebe příliš
velká provokace a pro mě něco jako výzva, a to já mám rád. Spolehni se kotě“, řekl
zastřeně.
„To já přece vím a už teď jsem natěšená, můj pane“, dále ho povzbuzovala v této hře
se snahou, aby ho přiměla na jiné věci, což se jí dokonale dařilo. Oba byli sebou tak
zabráni, že nepostřehli, že jídlo bylo na stole.
„Hej, vy dva“, zvolal pobaveně Pavel. „To jídlo je nejlepší, když je teplé. Proto si to
vrkání nechte na doma a pokuste se svoje smysly přenést na požitky čistě
gurmánské“.
Přistiženi při činu oba vzhlédli a s úsměvem na rtech se pustili do jídla. Pavel si
přisedl a jenom kroutil hlavou. „Docela by mě zajímalo, co jste si šuškali, že jste
zapomněli na svět okolo“.
Richard vzhlédl od jídla a se soucitem pronesl. „Tomu ty bratříčku, nikdy
neporozumíš. Jedině, pokud se sám nezamiluješ, abys pochopil“.
„Co jako?“, odfrknul Pavel.
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„Třeba, že nemáš spřízněnou duši, se kterou bys mohl rozvíjet svoje představy a
přání“, uzemnil ho Richard.
„Pche, co to meleš. Myslíš, že já nemám svoje představy?“, odporoval mu.
„To určitě máš, ale velmi povrchní, protože tvoje vztahy nikdy netrvají dlouho a v tom
je ten zásadní rozdíl“, vědoucně se usmíval na svého bratra.
Eva s Honzou se na sebe podívali a tlumeně se zasmáli. Lucie se raději soustředila
na svůj talíř, neboť cítila, jak je červená. Přála si, aby tato debata se dále nerozvíjela.
Naštěstí Pavel ukončil striktně tento podivný rozhovor a zvedl se od stolu. „Odcházím
mezi normální lidi. Nikdy nepochopím zaláskované dvojice“. Pavlova rezignace
všechny rozesmála.
„Už by taky měl zklidnit ten svůj život dobrodruha“, poznamenal se smíchem Honza.
„Tak to ještě uplyne spousta času, kdy se můj bratr vybouří a pochopí, že ve vztahu
si může užívat mnohem více“, dodával Richard a přitom se významně podíval na
Lucii a líbnul ji na tvář.
39.
Eva se rozhlédla kolem sebe a její pozornost najednou upoutali tři lidé, kteří právě
vstupovali.
„Páni, to je ale náhoda“, zvolala nadšeně. Všichni se ohlédli jako jeden směrem ke
vchodu. To už Eva zamávala na Theodora. Když ji uviděl, vydal se k jejich stolu.
„Dobrý večer vám všem“, pozdravil přítomné. Richard se postavil a přátelsky si s ním
potřásl rukou. „Rád vás vidím, pane Ostene“.
„Taky vás zdravím, pane Gregore“, potěšeně zareagoval Theodor.
Pavel chvatně přistoupil ke stolu, když zahlédl ten vítací ceremoniál. Richard
představil svého bratra a Theodor si s ním rovněž potřásl rukou. Potom se zmateně
ohlédl za sebe, když oznamoval, že jsou tři a bohužel nemají žádnou rezervaci.
„Bylo by moc troufalé, kdybychom si k vám přisedli?“, zeptal se.
„To nebude žádný problém“, ochotně ho ujišťoval Pavel. Ihned rychle upravil stůl tak,
aby se mohli všichni posadit. Theodor zamával na zbylé dva, kteří postávali stranou,
aby přistoupili. Theodor všem představil svého přítele a jeho sestru Veroniku. Lucie
nadšeně vyskočila ze židle a srdečně se vítala s Veronikou. Ostatní je s velkým
překvapením sledovali.
„Veronika je totiž moje kolegyně z redakce“, vysvětlovala a vybídla ji, aby se posadila
vedle. Richard se jako první představil. „Rád vás, Veroniko poznávám, hodně jsem o
vás slyšel“.
Ona trochu se šokem v očích tiše hlesla. „Vy jste pan ….“ A zmateně se podívala na
Lucii. Ta se jenom usmívala a přikývla. „Ano, Richard a já jsme…“, ale to již nestačila
doříct, protože se do toho vložil Pavel a dodal. „zamilovaní blázni“ a potřásal si
s Veronikou pravicí. Když se konečně všichni navzájem seznámili, Theodor objednal
dvě láhve sektu, aby si mohli připít. Richard slušně odmítl, že je bohužel autem.
Pavel mu navrhoval, zda by nechtěl auto odvézt domů a vrátit se zpátky, přece
mohou potom použít taxík.
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Richard se sklonil k Lucii a zeptal se, zda by se chtěla zdržet. „Moc ráda“,
odpověděla s prosbou v očích. „Dobře kotě, počkej tady, vrátím se“. Vstal, aby všem
oznámil svůj záměr. Pavlovi tiše nařídil. „Dej mi na ni pozor, než se vrátím“. „Jasně,
spolehni se“ a sedal si na jeho místo, aby byl blíže k Veronice. Richardovi to ovšem
neušlo a kroutil hlavou, když odcházel. Rovněž Eva sledovala Pavla s velkým
pobavením a pošeptala Honzovi. „Tak se mi zdá, že ta slečna nějak více upoutala
Pavlovu pozornost“. „Taky si myslím“, pochechtával se Honza.
Lucie si chvíli povídala s Theodorem, ale stále sledovala vchod, zda se Richard už
nevrátil. V tom najednou ztuhla, když spatřila nedaleko od jejich stolu postávat
Viktora s nějakou dívkou. Když zaregistroval její pohled, znechuceně se zašklebil.
Veronika si všimla zděšeného výrazu své kamarádky a otočila se. „Ježíši, co ten tady
dělá“. „Ale to je řece Viktor, nemám pravdu?“, přidala se Eva.
Mezitím Viktor suverénně přistoupil k jejich stolu a mile pozdravil Veroniku. Potom se
otočil k Lucii. „No ne, Franková, překvapuje mě, že tě vidím tak pozdě venku. Neměla
bys dávno viset někde v jeskyni hlavou dolů, nebo si doma leštit kotel?“
Lucie se vzpamatovala, usmála se a medovým hlasem odpověděla. „Taky tě
zdravím, Viktore. Jistě hledáš stůl pro tři, pro sebe, svou přítelkyni a svoje ego.
Hodně štěstí, hlupáku“.
Jeho oči sršely blesky. „Jsi neskutečně drzá, za to jednou krutě zaplatíš“ a zvedal
ruku směrem k ní.
Pavel se rychle postavil proti Viktorovi. „Myslím si, že se vám tady vůbec nebude líbit,
pane. Určitě si najdete jiný lokál“ a dal znamení ochrance. „Prosím, doprovoďte zde
tohoto hosta a jeho společnici, oba jsou na odchodu“. Viktor zbrunátněl vzteky. „Co si
to dovolujete“, bránil se. „Chci mluvit s majitelem podniku“, dožadoval se. „Stojí
zrovna před vámi“, představil se Pavel a jeho oči se pokryly ledovou krustou. „Tak
prosím, odejděte“, sykl a jeho hlas byl silně podbarvený hněvem. Šokovaný Viktor se
otočil a se zbytkem důstojnosti odkráčel doprovázený členem ochranky.
„Kdo to byl, proboha?“, ptal se udiveně Theodor. Veronika se rychle ujala slova a
vyložila mu, kdo vlastně je onen Viktor. „To jsem měl vědět dříve, a neodešel by tak
pokojně“, rozlítil se Theodor.
Zanedlouho se vrátil Richard a okamžitě poznal, že je něco špatně. Stačil mu jediný
pohled na Lucii, byla celá rozrušená. Pavel vzal bratra stranou a vylíčil mu situaci.
Richard byl nepříčetný vzteky. „Kde je ten bastard?“, zasyčel.
„Hej, nic se nestalo, nechal jsem ho vyvést“, snažil se ho uklidnit Pavel.
Richard se posadil k Lucii a jemně ji objal. „Jsem tady, už je dobře“, pošeptal jí.
„Konečně, už jsem si dělala starosti, chyběl jsi mi“, řekla s úsměvem.
„Opravdu? To rád slyším a už se od tebe nehnu. Jenom mi ještě dovol, rád bych
Theodora pozval k baru na skleničku, něco mu dlužím“ a prosebně se zadíval do
jejich očí. Lucii to rozesmálo. „V tom případě se budu muset ještě bez tebe obejít, tak
běž“, plácla ho po rameni.
Richard vyzval Theodora a oba se zvedli a posadili se u baru. Popíjeli a dobrou
půlhodinku spolu rozmlouvali. Lucie občas zahlédla Richardův pohled a zcela se
uvolnila a dobře se bavila.
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Sledovala Pavla, jak se snaží upoutat na svou stranu Veroniku a docela ji to
pobavilo. Ještě před chvíli se bránil tomu, že není žádná, která by mu stála za to. Ale
teď to vypadalo naopak. Pousmála se taky tomu, jak si vybavila překvapený výraz
Veroniky, když zjistila, že ona a sám pan Gregor patří k sobě. Z jejich myšlenek ji
vyrušilo, mírné polechtání na krku. Otočila se a Richard stál za ní.
Oběma rukama ji uchopil za ramena, naklonil se a pošeptal do vlasů.
„Už jsem jenom tvůj, krásko moje. Půjdeme si zatančit?“ „Moc ráda“ a zvedla se. Za
chvíli je následovali Eva s Honzou a Pavel s Veronikou. U stolu zůstali pouze
Theodor s Jiřím a byli zabráni do důvěrného hovoru.
Richard si Lucii při tanci přitiskl více k sobě. „Musím ti prozradit svoje plány na
víkend. Hned ráno pojedeme na chalupu, počasí podle předpovědi by nám mělo přát.
Jsi ráda?“
„Opravdu? Jsem přímo nadšená, mám velkou radost“, zajásala.
„To je moc dobře, lásko. Sice to mělo být překvapení, ale vzhledem k okolnostem to
už víš teď“.
„Jaké okolnosti, Richarde“, zbystřila.
„No víš, sice jsem to měl nejdříve probrat s tebou, ale nějak se to přihodilo a na večer
jsem pozval naše přátele“ a očima ukázal směrem ke stolu. „Nezlobíš se?“
„Proč bych se měla zlobit“, divila se. „I když představa, že bychom na chalupě byli
sami dva, byla více než lákavá“, škádlivě se usmála.
„Já vím, ale takových chvil ještě spolu zažijeme hodně. Navíc slibuju, že i přesto si to
my dva užijeme“, sklonil se a malinko stiskl její ucho do zubů. Zachvěla se slastí a
tiše broukla. „To doufám, že to tak bude“. „Spolehni se“ a políbil ji na temeno hlavy.
Když dohráli, opět se všichni sesedli u stolu. Lucie s Veronikou probíraly práci
v redakci a Eva je se zájmem poslouchala. Mezitím se ostatní domlouvali na zítřejší
večer na chalupě. Honza se omluvil, neboť se s Evou zítra chystali na rodinnou
oslavu. Pavel přislíbil, že se postará o jídlo a pití.
Později Eva očima vyhledala Honzu a ten se zvedl a společně se rozloučili s tím, že
ráno brzy musí vstávat a čeká je cesta na Moravu. Lucie stále byla pohroužena
s Veronikou do nějaké debaty.
Richard si všiml svého bratra, jak přímo hltal každé slovo, které vyslovovala
Veronika. Svým způsobem to byla moc pěkná dívka, ačkoli nebyla jeho typ. Prohlížel
si nadále její vzhled. Měla světlé dlouhé vlasy protkané jemným plavým melírem a
hnědé oči byly okouzlující i postavu měla pěknou. Uvažoval, co se Pavlovi honí
hlavou. Vsadil by se, že se mu líbí a to velmi. Musel potlačit smích, když pomyslel na
to, že by se Pavel mohl zamilovat. Rozhodně bude zábava je pozorovat, co z toho
vzejde. Potom svým zrakem spočinul na svou slečnu, lásku jeho života. Lucie vycítila
jeho pohled, odvrátila hlavu a usmála se. Jejich pohledy se na okamžik setkaly. Dále
si ji se zájmem prohlížel. Na krku jí zářil jemný řetízek, který jí daroval
k narozeninám. Její krásné měděné vlasy sepnuté na temeni do na první pohled
nedbalého uzlu a volné pramínky vlasů směřující podél tváře. Pomyslel na to, jak jí
později rozepne sponu ve vlasech a ty se jí rozhodí přes ramena a volně splynou na
záda. Tělem se mu rozproudilo známé divoké vzrušení. Přinutil se na to nemyslet a
napil se vína.
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Opět se mu před očima míhaly představy, jaké to bude, až ji bude mít v posteli. Jeho
slečna vypadá ohromně, pomyslel si majetnicky. Má v sobě nezkrotnou hrdost,
kterou on respektuje, i když ho někdy dokáže pořádně rozčílit. Ale v posteli se umí
podřídit k jeho naprosté spokojenosti. Přemýšlel o jejich společné budoucnosti, když
se k němu přiklonil Theodor.
„Vidím, jak je Lucie šťastná a spokojená, což je nepochybně tvoje zásluha. Takovou
ji vůbec neznám, hodí se k tobě, Richarde“.
Ten se lehce usmál a sebevědomě odpověděl. „To já vím a vzhledem k tomu, jak
dlouho jsem čekal, až ji potkám, musím s tebou souhlasit“.
Theodor dále zamyšleně sledoval Lucii a pokračoval. „Jenom jsem zvědav, kdy jí
řekneš pravdu, kdo se stal majitelem redakce. Jak ji znám, bude pořádně rozlícená.
Jsem si dokonce jistý, že tě sežere zaživa. Vůbec ti to nezávidím“, varoval ho.
Richard zamyšleně přikyvoval. „Dozví se to brzy, na jejich příští společné schůzce,
kde se hodlám objevit a představit se“.
„No, já nevím. Jsi si jistý, že na to jdeš dobře?“, pochyboval Theodor.
„A víš o něčem lepším?“, zeptal se ho Richard s vráskou na čele.
Theodor si jenom povzdechl. „Ne, ale myslím si, že jsi jí to měl jednoduše oznámit
předem“.
„V tom s tebou nesouhlasím. Bude jednodušší, když se seznámí s tou skutečností na
neutrální půdě společně se svými spolupracovníky. Bude to pro ni mnohem snazší“.
„Já nevím, Richarde. Jak ji znám, takové překvapení se jí nebude ani trochu líbit“,
obával se Theodor.
„Lucie pochopí, proč jsem to udělal. Sice to nebude hned, ale potom si uvědomí, že
to byl jediný způsob, jak to vyřešit. Mám na mysli její práci, kterou má nepochybně
ráda a taky její bezpečnost. Natolik je vnímavá a chytrá“.
Oba rázem utichli, neboť Lucie zaměřila svou pozornost k nim. „Co tady řešíte?“,
ptala se zvědavě.
„Jenom tady tak trochu filosofujeme o životě a tak různě“, chvatně odpověděl Richard
a objal ji. „To víš, krásko, po pár skleničkách to ve mně probouzí skrytou intelektuální
stránku“.
„Aha. Vidím, že je toho ještě hodně, co o tobě nevím, že?“
„To máš pravdu, mám docela stejné pocity. Pokud vím, to je lidská povaha“.
Lucie se na něho pobaveně podívala. „Snad se nezabýváš studiem lidské povahy?“
Richard pozvedl skleničku, kterou držel v ruce. „To je moc dobré víno. Jak jsem před
chvíli vysvětloval Theovi, probouzí to ve mně intelektuální schopnosti“.
„No, to je tedy úžasné, co jiného mi k tomu můžete vy dva dodat?“
„K čemu, k tobě a Richardovi?“, ozval se Theodor. „Jenom pouze to, že jste pro sebe
jako stvořeni“, snažil se odpovědět. „Zkrátka milá Lucie, jsi po něj něco jako nový
svět“ a na chvíli se odmlčel a pak ještě přímo dodal. „Jedna rada od kamaráda, která
se ti bude hodit. Nikdy ho nesmíš soudit moc přísně ve chvílích, kdy ho tak docela
nechápeš. Vždyť je to jen obyčejný mužský“.
Lucie se rozesmála. „Moc dobře jsem tě nepochopila, mohl by si mi to více přiblížit?
To víš, jsem jenom obyčejná ženská“.
Theodor se dlouze napil. „Ani ne, jenom jsem ti to chtěl říct“.
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Lucie najednou celá změkla. „Vidím, že jsi velice loajální vůči Richardovi“.
„To jsem, protože jsem měl tu čest ho poznat“, řekl Theodor.
Přitulila se více k Richardovi. „Jak ty to děláš, že si umíš získat příznivce na svou
stranu, prozraď mi to“.
„Řeknu ti to stručně, umím být hodně přesvědčivý, to je vše“ a usmál se na ni tak, že
mu úsměv rozdělil obličej na dvě části.
„Hmm, to jsem se toho dověděla“, zamručela.
„Jsi novinářka, musíš se naučit pokládat otázky tak, abys získala tu správnou
odpověď“, škádlil ji Richard.
„Jak milé a poučné“, odsekla ironicky.
„Rád pomůžu, Lucie“, neodpustil si.
„Nepleť tady novinařinu, Richarde“, zaútočila.
„To ani nemusím, tu tady s Veronikou omíláte celý večer“, řekl pobaveně.
Lucie se nadechla a v tom zasáhl Theodor. „Lucko, co je u tebe nového v práci?
Teda kromě toho, že vás někdo koupil“.
Ostražitě se podívala. „Co ty o tom víš, Theo?“
„Já vůbec nic, čekám, že mi to řekneš ty sama“, vyzvídal. „Kdo to je, Lucko?“, naléhal
na ni. Richard hrozivě po něm střelil pohledem.
„Víš, to je právě to, co já dosud nevím“, zabručela.
„Třeba se to brzy dovíš“, chlácholil ji Theo a opět zaznamenal Richardův varovný
nevraživý pohled.
„To doufám. Jsem zvědavá na toho samaritána v utajení, který se rozhodl nás
zachytit ve své ochranitelské síti“.
Theodor se hlasitě rozesmál od srdce. „Vidím, že tě to parádně štve a vyvedlo
z míry“.
„Aby ne, i když nám poskytl svoje peníze, zachoval se jako pitomec“.
„No tedy Lucko, co na to říct“, chechtal se stále Theodor.
Richarda to nejdříve vyděsilo, ale potom se dobře bavil a neodpustil si otázku.
„Lucie, někoho, kdo obětuje svoje peníze, aby vám pomohl, nazývat pitomcem, ti
připadá jako vhodný způsob vděčnosti?“, zeptal se opatrně.
Vrhla na něho zvláštní pohled. „Možná to tak obvykle nebývá, ale v tomto případě
ano. Hlavně nevím, o čem mluvíš, Richarde. Jaký vděk, copak to dělá pro mě? To
sotva. Vede ho k tomu nějaký záměr, který nezná nikdo z nás. Ale především je to
obchodník, který je posedlý ziskem, což docela chápu, ale proč zrovna náš časopis?
A to je přesně to, co bych ráda věděla. Nevím, co je na tom špatně, když chci vědět,
kdo to je a co ho k tomu vede. Proč se schovává za někoho jiného, to se bojí?
Zkrátka nemám ráda, když se chodí kolem horké kaše. Sám měl předstoupit a potom
se můžeme bavit o změnách, stačilo?“
To už se Richard rozesmál naplno, neboť při jejím dlouhém projevu měl co dělat, aby
se udržel. „Lucie, kdyby tě teď slyšel, zřejmě by ti připsal body za umělecký dojem“,
poplácal ji po rameni.
„To si zrovna nemyslím, ale on tady není a už vůbec mě neslyší“, spokojeně se
zazubila.
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Theodor se nenápadně podíval na Richarda a významně se usmál, jakoby říkal,
přesně tohle jsem měl na mysli. Richard mu oplatil pohled, aby mu dal najevo, to
zvládnu, jenom se neboj, vždyť zvládl horší věci.
Ale na druhou stranu musel uznat, že mu svým úmyslem předvedl jakousi předzvěst,
jak na to reaguje Lucie. Bylo to pro něj hodně překvapující, ale taky dost zábavné.
Potom už se všichni domlouvali na zítřejší den. Lucie znenadání hovor přerušila
mohutným zívnutím a rozpačitě se zatvářila. „Omlouvám se, ale bylo to silnější“.
Richard ji objal a řekl. „Pojedeme domů, vydrž ještě chvíli, kotě. Jenom zavolám taxi“,
povzbudivě ji třel paži. Potom se zvedl a pronesl k ostatním. „Přátelé, odcházíme a
budeme se těšit na zítra“.
Doma zamířili rovnou do koupelny. Voda Lucii docela probrala z únavy a ihned toho
využil. Byla opřená o zeď sprchového koutu. Přitlačil se k ní tak blízko, až ucítila, jak
se jeho tělo nalévá vášní. Přimkl svá ústa nenasytně k jejímu břichu tak, že se
nemohla hnout. Začal ji pomalu laskat. Se zavřenýma očima se oddávala slasti, která
ji pozvolna přiváděla o rozum. Jeho laskání nabíralo na intenzitě. Lucie sténala a
potom už se jenom zmítala ve vlnách orgasmu. Narovnal se a pohladil ji prstem po
tváři. Opřel se svým mohutným tělem o ni plnou vahou a pozvolna ji líbal. Pak už
jeho polibky byly naléhavější.
„Chci tě, Lucie“, uslyšela jeho hlas. „Strašně moc tě chci a vezmu si tě hned tady“.
Pozvedl ji, pevně uchopil za boky, roztáhl nohy, které obtočila kolem něho. Potom už
cítila, jak do ní vstupuje. Zatajila dech, když ji celou vyplnil.
„Podívej se na mě, kotě“. Zadívala se do jeho obličeje. Pohled na ni ho silně
vzrušoval, když viděl v jejich očích oddanost a touhu. Spokojeně se pousmál a začal
se v ní zvolna pohybovat. Vnímala horkost jeho kůže, tlukot jeho srdce a rozkoš
z rytmu, který jí jemně, ale naléhavě vnucoval. Napětí v těle se zvedalo a svoje prsty
mu silněji zaryla do ramene.
„Richarde, prosím, chci více“, prosila. Odpověděl jí svým hrdelním smíchem. Jeho
pohyby nabíraly na intenzitě.
„Poddej se mi“, zaprosil. Chytil ji za vlasy na zátylku a opět přinutil, aby se mu dívala
do očí. „Uvolni se a poddej se mi“.
„Vždyť to dělám“ a potom už jenom vykřikla jeho jméno. Oči ji zaplály vášní a
vzrůstající rozkoší.
„Ano lásko, udělej se“.
Najednou se ocitla mimo svého vědomí a všechno viděla v mlze. Jeho zrychlený
rytmus ji vynesl do úplného zapomnění. Slyšela, že něco říká, ale nevnímala co. Oba
stoupali výš a výš a jejich zrychlený dech splynul v jeden a propukli v extázi.
Přelévala se přes ně vlna vzrůstající rozkoše, jedna, druhá. Potom už slyšela jeho
drsný výkřik a sama sobě se ztratila. Když se pomalu vracela zpátky, uvědomila si,
že ji stále drží v náručí. Otevřela oči a měla pocit, že se všechno točí. Svými rty
přejížděl přes její oči, nos, ústa a tváře.
„Lucie, miláčku, bylo to úžasné“. „Pro mě také“ a zasněně mu hleděla do očí.
„Jsem stále pod tvým vlivem, Richarde“, zašeptala.

202

„Já vím, lásko moje a to je moc dobře. Stále mám větší touhu to s tebou dělat a
často“, pomalu ji vášnivě políbil.
Pak na ně pustil opět sprchu. V rychlosti se otřel, zabalil ji do osušky, pečlivě ji
vysušil a odnesl do postele. Chtěl jí obléct její spací triko, ale už to nestačil. Sotva se
dotkla polštáře, okamžitě usnula. Stačil jenom říct. „Hezky se vyspi, krásko“. Přinesl
si telefon, aby si nařídil buzení. Docela kvitoval Lucii, že dala najevo svou ospalost.
Tak se hravě dostali do postele ještě před půlnocí.
Lucie ještě včera nevěděla, co Richard plánuje. Těšila se, že pojedou na chalupu,
kde budou trávit víkend. Bylo úžasné, že se dostala z města. Ráda za sebou
zanechala ruch a shon, aby přivítala vůně a zvuky venkova. Nejdříve byla trochu
zklamaná, že nebudou tak docela sami, ale hosté byli milí, což jí ihned zvedlo
náladu. Po dlouhé procházce s Richardem očekávali příjezd přátel. Nakonec to nebyl
špatný nápad uspořádat toto setkání, všichni se náramně bavili. Za krásného teplého
večera grilovali a potom se posadili kolem ohně. Narůžovělé nebe se začalo vytrácet
a pomalu se smrákalo. Bylo zvláštní, že si nevšimla, kdy vlastně zapadlo slunce.
Zjistila, že úplně ztratila pojem o čase. Oheň praskal, plameny se pomalu snižovaly.
Zářivě oranžové jiskry vyletovali již ke tmavé obloze. Vnímala mumlající hlasy a
cinkání skleniček. Zahlédla pod tmavými větvemi stromu tenký stříbrný srpek měsíce.
Richard ve stínu zkoumal její tvář, která byla krásně uvolněná, i když již delší dobu
zamlklá. Přesto si oba dva vychutnávali svými doteky přítomnost jeden druhého.
Lucie ve světle ohně sledovala postupně spokojené tváře svých přátel a vnímala
výbuchy smíchu.
„Dáš si ještě sklenku vína?“, naklonil se k ní Richard.
Malinko se pohnula, aby vzhlédla. „Ani nevím, snad už asi ne“, odpovídala a
zamyslela se. „Ten krásný večer, dobré jídlo a víno mají na mě hodně zvláštní
účinek“ usmála se a znovu se opřela o jeho hruď.
„Možná jsi unavená“, poznamenal tiše. „Dnes jsme spolu ušli pár kilometrů a ten
čerstvý horský vzduch dělá divy“.
„Jo, asi to tak bude“, přikývla.
Richard se postavil, odložil skleničky a pomohl Lucií na nohy. „Půjdeme?“, tiše se
zeptal. Přikývla na souhlas. Otočil se k ostatním u ohně. „Vážení, nenechte se rušit a
bavte se dobře. My už půjdeme dovnitř“ vzal Lucii kolem pasu a vykročili k chalupě.
Veronika vrhla tázavý pohled, že odcházejí. Pavel přikývnul na souhlas. Pochopili, že
chtějí být sami. Každý z nich respektoval jejich soukromí a opět se vrátili ke své
družné zábavě.
Richard s Lucií ruku v ruce vystoupali po schodech nahoru do podkroví. Nejdříve
zakotvili v koupelně a pak rovnou do své ložnice. Lucie se zastavila u okna a dívala
se ven na zahradu a nedaleký les, který vypadal tajuplně. Byla černá noc a slabý
závan větru za pootevřeným oknem ovíval její vlasy. Zachvěla se, když ji objaly silné
paže. Zapomněla na všechno a vnímala Richardovy doteky a jeho horká ústa, která ji
zahrnovala polibky. Milovali se beze spěchu, ležela pod ním a on měl hlavu
zabořenou do jejího ramene. Obtočila své dlouhé nohy kolem jeho boků.
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Pohyboval se v ní velmi pomalu, téměř houpavě. Dívali se na sebe a vnímali jeden
druhého. Pozvolna dosáhli uspokojení.
Ráno, když se na obloze objevily první paprsky vycházejícího slunce, ležel Richard
těsně za Lucií a zahříval ji ve svém objetí. Cítila, jak je tvrdý, nenasytný a toužící po
dalším milování. Pomalu přejížděl rukama přes její prsa a ona se pozvolna
ponořovala do jeho doteků. Převalil se na ni a lenivým hlasem zašeptal. „Dobré ráno,
krásko“. Usmála se a laškovně se zavlnila.
„Dobré ráno, cítím tvoji touhu a moc tě chci“, zamumlala.
„Ano lásko, taky tě chci, a to ještě dříve, než jsem se probudil“.
Jeho doteky ji rozechvívaly po celém těle. Líbal ji na kůži, žebra a boky. Obtočila ruce
kolem jeho ramen. Roztáhl jí nohy, jeho ruce se pohybovaly jemně s posvátným
klidem a začal ji dráždit. Chvěla se očekáváním a pod její kůží začal narůstat žár její
touhy. Líbal ji všude, svými prsty a ústy ji uspokojoval a šeptem se ptal, co se jí líbí.
Když do ní vstoupil, mohla se soustředit pouze na to, jak je krásné, když se mu
otevřela a celého pojala v sobě. Miloval ji pomalu, kochal se, jak pod ním zvláčněla,
plná touhy a sténala. Oba vyvrcholili téměř najednou a dlouho si leželi v objetí.
Potom se k ní naklonil.
„Musíme do sprchy a obléknout se“, pošeptal jí do ucha.
„Ještě nechci“, zamručela. Přetočila se a podívala se zoufale do jeho rozesmátého
obličeje. Měla stále rozespalý hlas a na tváři ještě otisk polštáře. Vzal její hlavu do
dlaní. „Vypadáš po ránu nádherně a svůdně, ale přesto musíme vstávat, kotě.
Nezapomínej, že máme plnou chalupu hostů“.
„Fakt?“, snažila se usmát, ale moc jí to nešlo, spíše krabatila čelo.
„Jsi posedlý rychlým vstáváním, jako kdyby hořelo“, postěžovala si.
„Ach jo, stále stejná písnička. Jak se ti povedlo vstát v době, kdy jsme se neznali? To
by mě moc zajímalo“, řekl pobaveně.
„Já ti to prozradím, bylo to jednoduché. Probouzela jsem se sama v posteli, byla jsem
plná očekávání s vidinou, zda konečně potkám někoho, kdo by změnil můj osamělý
život, kdo by mě každé ráno probouzel s přemírou trpělivostí. Jelikož jsem tě našla,
není kam spěchat“.
„Co, tak to jsem raději ani neslyšel“ a plácl ji přes zadek. Vstal a přešel na její stranu
postele. Pozvedl přísně obočí a řekl. „No, tak bude to?“
„Richarde, proč jsi tak přehnaně důsledný, skoro mám pocit, jako bychom neprožili
tak skvělý sex“, smutně si postěžovala.
„Ani nevíš, jak hluboce se mýlíš, na to nelze zapomenout. A teď mám problém tě
vystrnadit z postele. Nemůžu se soustředit, když na mě koukají nestydatě tvoje prsa“.
„Tak se nedívej“, sykla. „Nemůžu uvěřit, že tě něco dokáže rozptýlit“. Protočila oči a
snažila se ho odstrčit, ale nenechal se. Sklonil se, prudce a vášnivě ji políbil. Potom
rázně vstal a odcházel. Cestou zavolal. „Čekám tě ve sprše, krásko“.
„To se načekáš“, zavolala za ním. Otočil se a přísně jí připomenul. „Jinak si pro tebe
přijdu a způsobíme našim přátelům pěknou podívanou“.
„Jakou, to bys neudělal“, stále ho provokovala.
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Vrátil se zpátky, naklonil se a zadíval se do její vysmáté tváře. „Lucie, co tě vede
k tomu, že bych to neudělal?“ Už natahoval svoje paže v úmyslu ji popadnout.
„Ne, nedělej to, půjdu sama“, vykřikla zděšeně.
Když scházela dolů, v kuchyni bylo hodně veselo. Richard zrovna něco vyprávěl a
všichni se smáli. „Dobré ráno všem“, pozdravila. „Vidím, že zde panuje dobrá
nálada“.
Otočili své hlavy směrem k ní a opětovali pozdrav. Richard si ji uznale a se zalíbením
prohlédl a naznačil posunkem na místo vedle sebe. Dělala, že to nevidí. Přitočila se
k Pavlovi, který měl plné ruce práce.
„Hmm, hezky to tady voní, co to bude?“, zajímala se. „Ty si dnes Pavle, hraješ na
hospodyňku?“
„Už to tak je, nikdo se k tomu neměl, tak to zůstalo na mně. Já jsem ten přes
gurmánské zážitky“, zasmál se a mrknul na Richarda.
„Pomůžu ti“, nabídla se. Na to se ozvala Veronika poněkud dotčeně. „Nabízela jsem
se, ale nechtěl o tom ani slyšet“, bránila se.
„To je pravda, v pohodě to zvládnu sám. Hezky se posaď k ostatním a řekni, co si
dáš“, usadil ji vedle Richarda.
„Děkuji Pavle, dám si to, co ostatní“, odpověděla a chvatně sáhla po konvici s kávou.
Richard ji s velkým pobavením sledoval a neodpustil si poznámku.
„Divím se, že dovedeš komunikovat, aniž by ses napila tohoto zázračného moku“,
škádlil ji úmyslně.
„Ha, ha, moc vtipné“, odsekla a s chutí se napila kávy. „To je dobrota“, slastně
vzdychla. Taková dobrota po ránu, neznám nic lepšího“ zavtipkovala a významně
hodila okem směrem ke svému sousedovi. Richard se zamračil a propaloval ji
temným pohledem. „Teď zrovna nevím, jestli se mám urazit“.
Pohodila hlavou a lstivě odpověděla. „Je to na tobě, přeber si to“.
Theodor sledoval se zájmem jejich komunikaci, pak už to nevydržel a rozesmál se.
„To je vždy po ránu tak milá?“, ptal se Richarda.
„Kamaráde, to byl slabý odvar, někdy je to i horší. Člověk musí našlapovat velice
opatrně, než si dá první doušek kávy, jinak tvrdě narazí. Někdy mám pocit, že je to
nadlidský výkon, nemluvě o tom, jak ji donutit vstát z postele“, postěžoval si Richard.
„No páni, dodnes jsem netušila, jak je to se mnou hrozné“, zamumlala a probodávala
ho hněvivým pohledem.
„Ale Lucie, snad nejsi na mě naštvaná“, usmál se a dal jí pusu na usmířenou. Chytil
se za srdce. „Navrhuji příměří, kotě“, zašeptal prosebně.
Podívala se se soucitem. „Dobrá, přijímám, pro jednou“.
„To je ale veliká změna, nemůžu si zvyknout“, žasl a usmál se na ni pokřiveným
úsměvem.
„Ano Richarde, to tedy je, ale nezvykej si“, řekla.
Mezitím Pavel postavil na stůl pánev míchaných vajíček a hromadu opečených
toustů. Hladově se na to vrhli a s velkou chutí se pustili do jídla. Potom Lucie
s Veronikou poklidily ze stolu a uvařily další konev kávy. Theodor s Jiřím nadšeně
pochvalovali skvělý pobyt na chalupě.
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Zvažovali možnost, že v budoucnu si taky nějakou pořídí. Richard jim přislíbil, že jim
v tom rád pomůže. Domluvili se, že si udělají procházku na nedalekou horskou chatu
a tam si dají společně oběd, než se vydají na zpáteční cestu do Prahy.
Odpoledne na chalupě jim uběhlo hodně rychle, když osaměli. Nemarnili čas a
věnovali se jeden druhému. Milovali se v pokoji před krbem a nezapomněli vyzkoušet
prostor nad kachlovými kamny.
Lucie se líně protahovala a sledovala již oblečeného Richarda, jak skládá věci do
tašky. Narovnal se, zahleděl se na ni a zakroutil hlavou.
„Moc ti to sluší za tou pecí, krásko, ale je čas vyrazit domů“.
„Škoda, vůbec se mi nechce, líbí se mi tady“ a neochotně se hrabala dolů na zem.
Cestou se zastavili již ve známém motorestu na večeři. Po jídle Lucie nepřítomně
míchala svou kávu a usmívala se. Richard ji chvíli pozoroval, potom jemně položil
svou ruku na její. „Kotě, myslím, že svou kávu už máš dostatečně zamíchanou,
nehledě na to, že v ní nemáš žádný cukr. Zřejmě si se zasnila. Co to bylo?“, ptal se
se zájmem. Překvapeně vzhlédla a pomalu položila lžičku na podšálek.
„Myslela jsem na Veroniku a Pavla. Zdálo se mi, že se do sebe tak trochu zakoukali.
Vůbec by mě to nenapadlo, že se ti dva mohou potkat“.
„Taky jsem si všiml. Tady vidíš, jak je svět najednou malý. Zrovna mě napadá, zda
bys neměla svou kamarádku varovat“.
Lucii jeho poznámka více než překvapila. „Jak to myslíš? Copak je Pavel nějaká
přírodní katastrofa?
Richard se potutelně usmíval a napil se kávy. Přesně tak. Budu výstižnější, on je
přímo živelná pohroma“.
Zaujatě si ho prohlížela a snažila se vstřebat, co právě řekl. Nechápavě zakroutila
hlavou. „Tomu nějak nerozumím. Připadá mi to dost divné, co se mi snažíš říct.
Vypadá to, že z toho nemáš vůbec radost“, řekla s malou výčitkou.
„Ale ne, tak to není“, bránil se. „Pokusím se ti to více objasnit, ale neber to doslova.
Můj orgasmus trvá déle, než vztah mého bratra s nějakou ženou“.
„Cože?“, zakuckala se smíchem. „To je tedy opravdu přirovnání“, a stále se smála.
„Řekl jsem to obrazně“, mračil se.
„Páni, nevěděla jsem, že je Pavel takový proutník“, podotkla vesele.
„Tak teď to víš. Nenechá žádnou sukni na pokoji, a že jich už bylo. Stále ho životem
provází jeho krédo 4V“.
Lucie udiveně pozvedla jedno obočí. „Co to znamená“, nechápavě na něm visela
očima. „Budeš mi to muset vysvětlit“, naléhala.
„To není nic pěkného, co bys mohla slyšet“, nesmlouvavě zakroutil hlavou.
„Ale no tak, řekni mi to“, byla neodbytná. „Stále tak umanutá, že jsem raději nemlčel“,
zoufal si.
„Tak na to už je trochu pozdě, nemyslíš“.
„Tak dobře, já ti to tedy povím, nebude se ti to líbit“. Zvedl svou ruku a názorně
počítal na prstech.
„Za prvé vyhledat, za druhé vosahat, za třetí vyšukat a za čtvrté vyhodit“ a významně
se podíval do jejich vyděšených očí.
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„Cože“, vyprskla smíchy. „Uf, to tedy opravdu neznělo pěkně“, smála se Lucie.
„Vidíš, říkal jsem ti to“, smál se s ní. „Právě proto ta zmínka o varování. Ale zase na
druhou stranu, třeba to bude právě ona, která by ho dokázala zaujmout a konečně
pozmění jeho bouřlivý milostný život“, naznačil ve snaze pozvednout chování svého
bratra.
„Kdoví, možná to tak bude, ale už to dále nebudeme rozebírat. Bude to pouze na
nich“, řekla zamyšleně.
„Máš pravdu kotě, což je nezvyklé, to zní rozumně“, konstatoval pobaveně a snažil
se udržet vážnou tvář.
Přísně se podívala do jeho již rozesmátých očí. „Proč mám takový dojem, že se opět
dobře bavíš, raději pojedeme“, rozhodla rázně.
Doma si ještě svůj večer protáhli příjemným posezením na terase u sklenky vína.
Richard byl najednou nezvykle zamlklý. Všimla si jeho ustaraného výrazu a zeptala
se. „Děje se něco?“
Zpříma se na ni podíval a odpověděl. „Možná ano, musíme si promluvit“.
„My dva a o čem a proč tak najednou?“, sledovala ho udivenýma očima.
Richard vyprávěl, co se dověděl od Marka. Napjatě ho poslouchala a potom
pronesla. „To je hrozné, ale co to má společného s námi dvěma?“, nechápala.
„Právě, že hodně, Lucie. Bojím se, že by ti mohla ublížit“, prohlásil jednoznačně.
„Ale Richarde, to je nesmysl“, vyvracela jeho obavy.
„Já to vidím jinak. Hodně jsem o tom přemýšlel a dospěl jsem k opatření. Když budu
mimo město, postará se o tebe člověk, kterého ti brzy představím, aby tě ohlídal.
Nesmím nechat nic náhodě“, vysvětloval.
„Proboha Richarde, o čem se to tady bavíme“, vybuchla. „Chceš mi říct, že budu mít
za svým zadkem osobního strážce? A když budeš pryč, tak tady bude kempovat u
dveří?“
Rázně vstala a odešla nasupeně do pokoje. Ihned ji následoval, uchopil za ramena a
přiměl, aby se mu podívala do očí.
„Přesně tak, pamatuj si, že já zbytečně nepanikařím, ale momentálně jsem
přesvědčen, že by ti mohlo hrozit nebezpečí. Nedovolím, aby se ti něco stalo, proto
to opatření“, štěkl na ni a odhodlaně se stále na ni mračil.
„Do háje“, zamumlala. „Je mi to jedno“ a pokusila se mu vykroutit. „Jenom mě pusť,
ano?“ „Za chvíli“, napětí houstlo. „Dovolíš?“, křikla na něho a škaredě pohlédla na
jeho ruce, kterými ji stále držel v sevření.
Čekám, až vychladneš“, řekl už klidně. Zhnuseně ho probodla zuřivým pohledem.
„Richarde, držíš mě tady, jakoby si měl strach, co udělám“.
„Měl bych?“ a v očích se mu blýskl náznak úsměvu.
„Kriste pane, nesnáším ten tvůj zatracený klid“.
„Víš Lucie, jeden z nás být musí“, raději se nezmiňoval, který z nich to je.
„Dokážu být klidná“.
„Fajn, dej mi vědět, až k tomu dojde, pak tě pustím“.
„Bože, připadám si jako nějaké zlobivé děcko“.
„Já to tak nevidím. Jsem jenom starší a zkušenější“.
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„Jak to myslíš?“, znovu vybuchla. „Snad tak jedině v sexu a to jistě o dost hodně“.
„Možná i tím“, pousmál se. „Jsem více …“, nestačil dopovědět.
„Snad otrlejší, co Richarde?“
„Nejspíš“, povzdechl si. „Vidím, že se zrovna nedomluvíme, necháme to na jindy a
půjdeme do postele“.
„Cože, to je ti podobné. Zdá se, že je to tvůj osvědčený recept. V posteli se všechno
vyřeší, nemám pravdu?“, vmetla mu do tváře. „Ale tak snadné to nebude. Připadám
si jako v kleštích“, křikla.
V tom se sama zděsila svých slov. Jeho sevření okamžitě polevilo. Zcepeněl hrůzou,
co právě slyšel. Posadil se na pohovku s hlavou v dlaních a strnule hleděl před sebe.
Nekonečně dlouho čekala, co bude následovat.
„Vůbec jsem netušil, že se tak můžeš cítit“, řekl tiše.
„Richarde, nemyslela jsem to tak“, snažila se obhájit svá slova.
„Prosím, raději mlč. Už jsi toho řekla dost“, zvedl ruce. „Běž spát, Lucie“, sykl striktně,
aniž by jí věnoval jediný pohled. Zmateně opustila pokoj a v očích ji pálily slzy.
Osprchovala se a zamířila do ložnice. Jeho postel byla prázdná. Vrátila se do pokoje
a očima zděšeně ulpěla na rozestlanou pohovku. Vyschlo jí v krku a snažila se
polknout, aby vůbec mohla promluvit.
„Richarde, ty nebudeš spát se mnou?“, to už nebyla schopná zadržet slzy a
rozplakala se. Se záští v očích se na ni podíval a odpověděl. „Ne, budu spát tady.
Nesnaž se mě dojmout, Lucie a běž spát“. Jeho slova byla tak skutečná a mrazivá.
Mírně ji vystrčil z pokoje a zavřel dveře. Lucie zoufale padla na postel a otřásala se
pláčem.
„Co jsem to udělala? Ranila jsem ho natolik, že už mě nechce“, vyčítala si sama
sobě.
Richard se posadil na terasu a vykouřil cigaretu. Stále se mu honilo hlavou, co udělal
špatně, že mu vmetla tato hrozná slova. Vůbec nechápal její rozhořčení. Vždyť ji
chce ochránit, proč je tak paličatá.
Osprchoval se a všiml si, že jsou dveře do ložnice pootevřené. Slyšel její usedavý
pláč. Nechybělo hodně, aby za ní přišel. Ale v posledním okamžiku si to rozmyslel.
Uložil se na své provizorní lůžko a snažil se usnout, což se mu vůbec nedařilo.
Hodně dlouho zíral do stropu, až ho nakonec přemohl spánek.
Ráno se probudil hodně brzy a byl celý rozlámaný. Vstal a odebral se do sprchy.
Dlouho stál pod tekoucí vodou, než se vzpamatoval. Jeho nálada byla pod bodem
mrazu. Byl zoufalý z této situace, která se včera tak vyhrotila. Dříve v jeho životě
panoval pořádek a dumal nad tím, co bylo lepší. Měl snad jeho bratr pravdu, když
tvrdil, žádný vztah, žádné starosti? Ta myšlenka ho vzápětí vyděsila, tak to přece
není, aspoň ne v jeho případě. Opatrně nakoukl do ložnice, Lucie spala schoulená do
klubíčka, téměř na břiše, vlasy rozhozené. Vypadala zranitelně jako opuštěné štěně.
Zůstal stát u její postele a dlouze se na ni zadíval. Musel bojovat sám se sebou, aby
ji neprobudil, ale nakonec odolal pokušení. Potichu otevřel skříň, aby si vzal
oblečení. Ještě si dopřál jeden krátký pohled a opustil ložnici. Hospodyně dorazila
něco málo před sedmou hodinou a našla ho oblečeného v kuchyni popíjet kávu.
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„Dobré ráno, paní Mixová, dnes musím odejít dříve. Prosím, vzbuďte Lucii asi za půl
hodiny, aby se dostala do práce včas“. Překvapeně přikývla na souhlas a zeptala se.
„Snídat nebudete, pane Gregore?“, volala zmateně za ním. „Bohužel, už nemám čas“
a chvatně odcházel.
Lucie se hned probudila, když s ní jemně zatřásla paní Mixová. Posadila se na
posteli a protřela si oči. Zmateně se ohlédla vedle sebe na prázdné místo, lůžkoviny
ale na svém místě, řádně ustlané. Jeho časný odchod ji ještě více rozesmutnil.
Poslušně vstala a její kroky zamířily přímo do koupelny. Tam se posadila na vanu a
opět ji přemohl pláč. Bylo to pro ni nejhorší ráno, jaké dosud zažila. Proč byla tak
umanutá, nadávala si sama sobě. Věděla, že je pozdě si zoufat, všechno si zavinila
sama. Přinutila se vzchopit a přikázala si, že se tomu musí postavit čelem. Několikrát
si opláchla obličej studenou vodou, s nějakým nalíčením si vůbec nedělala problém,
a v rychlosti se oblékla. V kuchyni stačila vypít ranní kávu a bez snídaně opustila byt.
Zahlédla pouze udivený pohled hospodyně. V přeplněné tramvaji si hořce
uvědomovala, jak ji Richard rozmazloval, když ji každý den vozil do práce autem.
Richard se probíral dokumenty ve složce, kterou měl připravenou na stole
v kanceláři. Jeho zmatené myšlenky se rozebíhaly všemi směry. Nakonec rozhodně
sáhl po telefonu s úmyslem zavolat domů. V tom na displeji se objevila zpráva.
„Dnešní ranní probuzení bylo smutné a nezvykle překvapivé. Cestu do práce
jsem zvládla dobře. Možná bys to chtěl vědět. Mám si začít zvykat?“ Lucie.
Ulevilo se mu, že je v pořádku, ale přesto se cítil poněkud hloupě. Sám nevěděl, co
tím protestem sledoval. Chystal se jí odpovědět, že to bude záviset pouze na ní, ale
už to nestačil. Začali se scházet jeho lidé na ranní poradu. Později, pomyslel si.
40.
Lucie nepřítomně sledovala monitor svého počítače. Stále měla před očima jeho
strnulý výraz a jeho slova skrývala jezero bolesti, která ji trápila mnohem více než její
bolest samotná. Co to jenom udělala, proč ho tak ranila, omílala stále dokola. Její
zbrklost ji odsoudila k samotě. Cítila prázdnotu, jako kdyby měla díru v sobě.
Z jejích neutěšených myšlenek ji vytrhl příchod Veroniky, která doslovně vtančila do
kanceláře. Sledovala její uculený výraz ve tváři svýma vyhaslýma očima. Veronice
úsměv uvadl hned, když spatřila utrápenou kamarádku
„Ahoj, co se stalo, Lucko?“
Pouze zavrtěla hlavou, nechtělo se jí rozebírat svoji mizernou náladu. Ale Veronika
se nedala jen tak odbýt.
„Uvařím kávu, koupila jsem koblihy, nasnídáme se spolu“, zavelela.
„To bude fajn, ještě jsem nejedla“, souhlasila s ní.
Lucie nenápadně sledovala Veroniku, ale ona si toho všimla. „Co je?“, zeptala se.
„Jsi úplně jiná, ten Pavel musel na tebe udělat dojem“.
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Jenom se culila a rozplývala nadšením. „Lucko, od pátečního večera si připadám
jako v pohádce, jsem plná těch nejhezčích zážitků. Dnes spolu půjdeme na oběd a
večer se znovu uvidíme“, rozplývala se. Poskočila jako malá holka, což Lucii přimělo
se zasmát.
„Moc ti to přeju, Veroniko“ a opět se jí ve tváři mihl zarmoucený výraz.
„Tak a teď mi pověz, co se ti přihodilo“, zeptala se.
„Nic, jenom jsem špatně spala“, zaklonila hlavu a snažila se usmát.
Veronika pomalu přikývla a naklonila se blíže. „Aha, a to je všechno, co mi k tomu
řekneš? Nechápu, jak se můžeš špatně vyspat vedle úžasného chlapa, jako je
Richard“ a sledovala ji ostražitě svýma hnědýma očima.
Lucie chvilku zvažovala, potom přikývla, jakoby dospěla k nějakému rozhodnutí.
„Tak dobře, vidím, že se nevyhnu výslechu. Prostě jsme se včera večer trochu
nepohodli“, zahleděla se nepřítomně před sebe.
„No, tak trochu?“, dále vyčkávala Veronika.
Lucie se opět odtrhla od svých myšlenek a přiznala. „Trochu více“ a ve stručnosti
popsala jejich nevydařený rozhovor. Sotva domluvila, roztřásl se jí hlas a s pláčem
stačila dodat. „Veroniko, pořádně jsem to zvorala a myslím si, že už mě nechce“,
vzlykla.
Veronika se natáhla a poklepala ji po hřbetu ruky. „To je nesmysl, vždyť tě miluje, to
se nedalo přehlédnout, ale zřejmě si ho opravdu ranila. Později si to všechno
vysvětlíte“, konejšivě se na ni usmívala.
„Jenom aby“, zasténala zoufale.
„Stejně bys neměla podceňovat jeho obavy, které jsou na místě. Navíc ti musím říct,
že Viktor je pěkný grázl a měla bys být obezřetná. Něco jsem o něm zaslechla a
nebylo to nic pěkného“.
Vstala, obešla stůl a pevně Lucii objala. „Všechno dobře dopadne, uvidíš“
povzbudivě se na ni usmála. „Musím jít a taky začít něco dělat“ a odešla k sobě do
kanceláře.
Po rozhovoru s kamarádkou se jí trochu ulevilo. Zřejmě to potřebovala všechno ze
sebe dostat. Nadechla se a sama sobě nařídila, nechat problém chvilku uležet. Ještě
se podívala na telefon, ale bohužel žádná zpráva. Přemohla se natolik a rozhodla se,
že je nejvyšší čas pustit se do práce.
Tak získá čas, aby celou situaci posoudila s větším odstupem. Ano, tak jí to připadalo
rozumné. Kolem poledne se jí Veronika zeptala, zda by nechtěla jít s ní a Pavlem na
oběd. Vzhlédla od počítače, protáhla se a zakroutila kategoricky hlavou.
„Děkuji za pozvání. Nebyla bych dobrým společníkem. Půjdu se projít ven a
provětrám si hlavu. Cestou se někde zastavím a něco si koupím k jídlu“.
„Víš to jistě?“, ještě jednou ji zkoušela přemluvit“.
„Naprosto“, odpověděla již trochu pobaveně, ale její výraz byl nečitelný.
„Tak dobře, už tě nebudu přemlouvat. Uvidíme se později“ a odešla.
Lucie se zamyšleně dívala za odcházející Veronikou. Znovu zkontrolovala svůj
hluchý telefon, vůbec nic. Ani jí neodpověděl na její zprávu, kterou mu ráno poslala.
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Přemlouvala se k trpělivosti a začala se chystat ven. Ještě zaskočila na toaletu. Když
se přiblížila k umyvadlu, cítila se nějak nesvá, jakoby tam nebyla sama. Zdálo se jí,
že postřehla nějaký pohyb ze strany, ale už neměla čas zareagovat. Prudká rána ji
odhodila na protější stranu zdi a poté padla k zemi. Strach a bolest v ní explodovaly
najednou. Uhodila se do hlavy o studenou podlahu a před očima se jí zatmělo.
Uběhlo pár vteřin, než se instinktivně chtěla bránit. To už ale měla ústa zalepená
páskou a ruce zkroucené za zády. Pokusila se kopnout útočníka, i když se jí točila
hlava. Prudce vykopla za sebe, ale bohužel minula cíl. Neviděla mu do tváře, měl
obličej zahalený pod nějakou kuklou. Vykřikla, ale přes pásku to dost dobře nešlo.
Opět dostala další bolestnou ránu. Samou bolestí si překousla ret, neboť ucítila krev.
Snažila se nadechnout, když hodil přes ni nějaký hadr. Zaslechla, jak se směje.
Marně se snažila kopat nohama. Zmítala se, když ucítila pevný stisk na svém hrdle.
Nesmí zemřít, to se přece nemůže stát. Stále kopala kolem sebe a její plíce doslova
volaly po vzduchu. Stisk povolil a ona se snažila nadechnout, aby mohla opět
vykřiknout. Zoufale se bránila a podařilo se jí ten příšerný hadr setřást.
Najednou uviděla ostrou čepel nože a hrůzou vytřeštila oči. Ostrou špičkou nože jí
rozcupoval halenku a chladná ocel se dotýkala její kůže. Ruce v černých rukavicích jí
silně zmáčkly ňadra. Co se jí to děje a proč? Vždyť je to šílené. Někdo ji napadne a
co udělá. Znásilní ji a zabije? Bránila se zoufale, ale její pokusy nezabránily, aby jí
nadále rozřezával šaty. Její vzlyky a prosby ho ještě více povzbuzovaly k smíchu a
dodávaly mu ještě více pocit moci.
„Neboj se, nemám chuť tě opíchat“ a opět jí zasadil tvrdou ránu do tváře. Nová bolest
ji téměř přivedla do bezvědomí. Samým vysílením by to málem uvítala. Vzdáleně
zaslechla nějaké kroky. „Prosím bože, ať odejde“ modlila se v duchu. Prudce se
narovnal a zasyčel. „Snad ti to stačilo, mrcho“ a ještě jednou do ní kopl a byl pryč.
Nechal ji naživu, její mysl jásala, ale tělo sténalo bolestí. Touha přežít byla tak silná,
že se snažila překulit na kolena, aby se mohla posunout ke dveřím. Provazy se jí
silně zařezávaly do kůže. Byla tak zesláblá, že se opět převrátila na bok. Nehnutě
chvíli ležela a snažila se volně dýchat. Přikazovala si, že se musí zmátořit a nějak se
dostat k těm dveřím. Nechal ji tady polonahou, spoutanou a poníženou. Vůbec
nevěděla, kdo to byl. Její mysl křičela, honem se musíš dostat ven. Co když on se
vrátí. Točila se jí hlava a pomalu se jí zmocňovala nevolnost. Pane bože, jenom ať mi
není špatně, nebo se udusím svými zvratky, děsila se.
Vyčerpáním ležela na zádech a znovu se pokusila silou vůle překulit na bok. Její
poslední myšlenka se upínala k Richardovi, zda ho ještě uvidí a potom se propadla
do tmy.
Veronika hledala Lucii a snažila se přemýšlet, kam se jenom poděla. Nemohla přece
odejít, měla tady kabelku a telefon na stole. Se zoufalstvím se podívala na Pavla,
který se s ní vrátil z oběda, aby se mohl s Lucií pozdravit. Po chvilce marného čekání
se Veronika vydala na chodbu ji hledat. Když míjela toalety, napadlo ji, se tam
podívat. Vzpomněla si, že ráno nevypadala dobře, snad se jí neudělalo špatně.
Rázně vzala za kliku od dveří a vešla dovnitř.
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Lucie se rozklepala strachem a vyčerpáním, když viděla, jak se dveře otevírají.
Slyšela výkřik a znovu se propadla do tmy. V hlavě jí hučelo, slyšela hlasy, hodně
vzdáleně. Byla mimo krátce. Bolest v těle se stupňovala. Probrala se, ležela na boku
a ústa ji pálila, když něčí ruce jí strhly tu odpornou pásku. Pavel obratně rozřízl
provaz, který ji poutal ruce za zády. Zápěstí měla do krve rozedrané. Sykla bolestí,
když ji jemně pohnul pažemi.
„Myslím, že nemá nic zlomeného“, uvažoval nahlas. „Přinesu deku, mám ji v autě a
zavolám sanitku“.
„Už je dobře, Lucinko“, hladila ji Veronika. Kdo jí to mohl udělat, přemítala sama v
sobě. Visely z ní rozřezané cáry šatů, které měla na sobě. Opatrně ji zabalili do deky
a čekali na sanitku.
„Co se stalo, kdo ti to udělal?“, ptali se oba současně.
„Nevím, přepadl mě a vůbec jsem mu neviděla do tváře“, s námahou se snažila
odpovědět. Potom se jí opět zavřely oči. Vzdáleně slyšela rychlé kroky, někdo ji
pokládal na něco měkkého a odnášel ven. Pavel sedl do svého auta a následoval
odjíždějící sanitku. Veronika zůstala na místě a vyčkávala na policii. Ostatní kolegové
se seběhli a byli zděšeni z toho, co se stalo. Policisté prohledávali celou budovu, ale
nenašli nic, co by pomohlo objasnit ten odporný čin. Nikdo nesměl opustit prostory a
všichni byli podrobeni výslechu.
Lucie se střídavě ponořovala do tmy a opět se probírala. Všechno jí splývalo v jedno.
Napadení, strach, bolest a příjezd sanitky. Matně vnímala, že je v nemocnici a
vyšetření, které bylo nepříjemné, brala jako požehnání. Měla zavřené oči, když ji
lékaři ošetřovali a prohmatávali. Levá ruka ji příšerně bolela v rameni. Nadlehčili ji
páskou, aby jí tak ulevili trochu od bolesti. Potom ji uložili na nemocniční lůžko a
sestra jí přiložila ledový obklad na oteklé oko. V žebrech jí pulzovala ošklivá bolest.
Poslušně si vzala léky a zavřela oči. Snažila se na nic nemyslet a konečně samou
úlevou usnula.
Pavel opakovaně volal svého bratra, avšak marně. Stále se ozývala hlasová
schránka. Kde proboha vězí, proč to nebere, vztekle svíral telefon v ruce.
Richard nic netušící si zachmuřeně prohlížel starou budovu, která měla svůj
potenciál. Sice cena se mu zdála poněkud vysoká, skoro až nereálná, ale zvažoval
další postup. V duchu si představoval prostory přebudované na bytový komplex pro
rodiny střední vrstvy.
Sice trochu dále od centra města, ale s dostupnou dopravní infrastrukturou. Viděl
příjemné prostory za rozumný nájem. V patře malou prodejnu pekařství s kavárnou a
menší restauraci. Takto se mu náklady zcela jistě a rychle vrátí. Pomalým krokem se
vracel k Filipovi, který zrovna rozmlouval s majitelem. Zastavil se, když mu v kapse
zazvonil telefon. Na displeji se objevilo jméno jeho bratra, zjistil, že ho usilovně volal.
„Ahoj Pavle, promiň, ale zrovna mám jednání“. Než stačil hovor ukončit, napjatě
poslouchal Pavla.
„Cože? Kde? Jak“, zařval do telefonu. Jeho hlas polekal oba muže natolik, že si
urychleně rázovali cestu k němu.
„Co se stalo?“, ptal se vyděšený Filip.
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„Musím odejít a to hned. Lucii se něco stalo, volal mi Pavel z nemocnice. Filipe,
dojednej to sám“, prohodil, spěchal ke svému autu a strkal si mobil zpět do své
kapsy.
„Ale pane Gregore“, volal za ním zmateně majitel objektu. Richard zvedl ruce nad
hlavu, aniž by se otočil. „Pan Haken to s vámi dojedná“, křikl a sedal do auta.
Jak se řítil směrem k nemocnici, hlavou mu proběhly děsivé představy. Jak je
zraněná, je snad postřelená, bože můj, bědoval a v poslední chvíli dupl na brzdy na
červenou. Rychle se znovu rozjel a prodíral se mezi auty. Doslova se vřítil na
parkoviště před nemocnicí. Zaklel, když neviděl volné místo k zaparkování. Nakonec
ho přece jenom našel, vyskočil z auta a rozeběhl se ke dveřím vedoucím
k urgentnímu příjmu. Jeho nervy pracovaly na plné obrátky. Málem minul Pavla, když
na něho zavolal.
„Richarde, zastav se, tady jsem“.
„Kde je Lucie a co je s ní?“, křičel na svého bratra.
„Uklidni se a posaď se. Je v rukách lékařů, musíme počkat, než ji vyšetří“.
Richard zdrceně usedl na místo vedle a Pavel mu ve zkratce vypověděl, co se stalo.
Taky mu na mobilu ukázal, jak ji našli s Veronikou. Richard s děsem v očích zíral na
displej jeho telefonu a zachrčel. „Ježíši, kdo jí to udělal, až ho najdu, zabiju ho“.
Svíral telefon v ruce tak silně, že mu ho Pavel vytrhl na poslední chvíli z ruky. Potom
si oběma rukama sevřel hlavu v dlaních a předklonil se. Několik minut jen tak seděl a
jeho oči se dívaly do prázdna. Vypadal, jako kdyby se pomátl na rozumu. Pavel se
nemohl dívat na to, co se dělo s jeho bratrem.
„Richarde, vzpamatuj se, Lucka je na živu, to je hlavní“, zatřásl s ním. Nepřítomně se
na něho podíval, přikývl a ruku mu položil na rameno.
„Děkuji Pavle, že jste ji našli a postarali se o ni“, řekl roztřeseným hlasem. Opět
málem propadal zoufalství, když v tom uviděl přicházet doktora. Oba bratři se prudce
postavili.
„Dobrý den, pane doktore, slečna Franková je moje snoubenka, jak to s ní vypadá?“,
drmolil Richard. Pavel nad tím, co zrovna slyšel, překvapením povytáhl obočí.
„Pojďte prosím, za mnou“, vyzval je doktor a odváděl je na pokoj lékařů, tam se
všichni tři posadili. Richard ho bedlivě sledoval a svýma očima ho přímo
hypnotizoval.
„Slečna Franková není ohrožena na životě. Pouze prodělala otřes mozku, má silně
zhmožděná žebra, vykloubené rameno a pod okem má podlitinu, zřejmě dostala
pořádnou ránu“. Richard nahlas zaúpěl. „Jinak je v pořádku kromě toho, že prodělala
šok“, ujišťoval ho doktor.
Richard si povzdechl. „Přijde mi to hodně zlé, tolik zranění, ale zaplať pán bůh, že to
není nic horšího. A co bude dále“, ptal se s obavou v očích.
„Den nebo dva si tady poleží a potom se uvidí“, odpověděl lékař.
„Prosím, můžete pro ni připravit nadstandartní pokoj, ihned ho zaplatím“.
Avšak doktor zamítavě kroutil hlavou. „Pane Gregore, vaše snoubenka leží na
Jednotce intenzivní péče, kde ji budeme sledovat vzhledem k jejímu poranění, která
utrpěla. Je to běžná praxe. Zítra se uvidí, jak na tom bude, potom se můžeme bavit o
nadstandartním pokoji“ a zvedal se k odchodu.
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Richard němě přikývl a tiše se zeptal, zda by ji mohl vidět.
„Samozřejmě, počkejte na chodbě, dám vám vědět“ a vyprovodil oba muže ven. Za
nějakou dobu přišla sestřička a s úsměvem ho vyzvala, aby ji následoval. Pavel se
rychle rozloučil a spěchal za Veronikou. „Dej mi potom vědět“ a poplácal svého bratra
po rameni. Richard mu ještě jednou poděkoval a následoval sestru na oddělení.
Cestou ho informovala, že pacientka dostala sedativa a bude nějakou dobu spát.
Vzal si židli, tiše se posadil u její postele a smutnýma očima se na ni díval. Jemně ji
konečky prstů pohladil po tváři a ruce, kterou měla zafixovanou šátkem. Hřbetem
ruky si setřel slzy, které mu vytryskly z očí. Měla na sobě nemocniční oblečení. Její
tvář, ta fascinující tvář byla samá podlitina. Dlouho u ní tiše seděl, než se probudila.
Otevřela oči, a když spatřila Richarda, samou úlevou se malinko usmála.
„Ani nevíš, jak ráda tě vidím, Richarde“ a její tvář se zkřivila bolestí.
„Lež klidně lásko. Všechno bude zase dobré, musíš odpočívat“. Oběma rukama
uchopil její zdravou ruku, naklonil se a jemně ji políbil. Chtěla se mu omluvit za slova,
která na něho neuváženě včera vykřikla.
„Ššš, to je v pořádku, teď o tom nemluv, ano“ utěšoval ji. Snažila se trochu
nadzvednout, měla sucho v ústech a potřebovala se napít. Opatrně ji přidržel v pase,
když se posadila a podal jí pohárek s vodou. Napila se a on ji opět jemně položil.
Díval se na ni tak smutně, pohled na ni mu svíral srdce. Vůbec nepostřehl, že vešel
doktor. Zvedl hlavu ve chvíli, když uslyšel jeho slova. „Tak, jak se cítíte, slečno? Jsou
tady pánové od policie a chtěli by vás vyslechnout. Zvládnete to, nebo je mám poslat
pryč?“, ptal se s obavou. Lucie souhlasila, chtěla to mít už za sebou. Vešli dva muži a
představili se.
„Promiňte, slečno, neradi vás rušíme, ale nebude to dlouho trvat“, snažili se
ospravedlnit svůj příchod. „Můžete nám říct, jak se to stalo?“ a starostlivě se na ni
zahleděli.
„Obávám se, že vám toho moc nepovím. Seběhlo se to hodně rychle. Vyšla jsem
z toalety a než jsem došla k umyvadlu, stačila jsem postřehnout koutkem oka rychlý
pohyb. Jednal velice obratně a rychle. Uhodil mě jednou ranou do hlavy, odhodilo mě
to na zeď. Přelepil mi páskou ústa a svázal ruce. Potom mě srazil k zemi“.
Zavřela a oči a chvíli mlčela, aby se uklidnila. Kapitán přikývl a sdělil jí, že tam našli
pouze nějaký pytel na špinavé prádlo.
„Ano, snažil se mi to hodit přes hlavu, ale nepodařilo se mu to. Měla jsem to jenom
přehozené přes obličej a setřásla jsem to“.
„Máte představu, jak dlouho ten útok trval?“
„Zdálo se mi to jako celá věčnost. Záleží na tom, kdy mě našla kolegyně. Vůbec
nevím, snad několik minut, ale stálo to za to“, řekla smutně.
„Znásilnil vás nebo se o to pokusil?“, ptal se ten druhý policista. Richard se celý
napjal hrůzou.
„Ne, myslím, že ne“.
Oba se na ni podívali a opět ten první se zeptal. „Tomu nerozumím, slečno“.
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„Neznásilnil mě, jenom mi dost tvrdě zmáčkl ňadro. Řekl mi, že mě nemá v úmyslu
píchat“ a otřásla se odporem. Richard zatnul ruce v pěst, zavřel oči a jeho ústa se
stáhla do přísné linky.
„Máte představu, jak vypadal, jak byl vysoký a silný?“
„Vůbec jsem mu neviděla do tváře, měl na sobě nějakou kuklu. Výšku přesně
neodhadnu, ale nebyl o moc vyšší než já. Strčil mě zezadu, ale sílu měl obrovskou.
Škrtil mě …“ a sáhla si na bolavé místo na krku. „Měl silné ruce v rukavicích.
Opakovaně mi stlačoval hrdlo a připravoval mě o vzduch“. Při vzpomínce přivřela oči
a mělce dýchala. „Potom jsem uviděla nůž, kterým mi rozřezával šaty a přitom se
smál“. Najednou zbledla a snažila se posadit na lůžku. Byla bílá jako křída a myslela
si, že se pozvrací. Doktor rychle přiskočil a ujišťoval se, zda jí není špatně.
Vzpamatovala se a zavrtěla hlavou. Podal jí kelímek s vodou.
„Jen klid slečno a zvolna dýchejte“. Napila se vody a zklidnila se. „Děkuji, už je to
dobré“ a opět si položila hlavu na polštář.
Doktor se rázně otočil na přítomné policisty a jednoznačně prohlásil. „Kapitáne,
myslím si, že by to stačilo. Jak vidíte, je rozrušená a teď musí odpočívat“.
Oba muži se zvedli, poděkovali Lucii a popřáli jí brzké uzdravení. „Ještě se vám
slečno, ozveme“ a to už je doktor vyprovázel z pokoje.
Richard se vzpamatoval z šoku, když slyšel, čím si musela projít. „Lucie miláčku, je
mi to strašně moc líto. Až zjistím, kdo to byl, vlastníma rukama ho zabiju“.
„Richarde, už je to za mnou, netrap se tím“, utěšovala ho.
Mezitím se vrátil doktor, aby se ujistil, že je v pořádku. Potom se obrátil na Richarda.
„Pane Gregore“, vyzval ho jemně. „Napojíme slečnu na přístroje a dostane infúzi. Vy
zatím běžte domů a zítra vám řeknu, co bude dále“.
Richard zoufale pohlédl na Lucii, nechtěl odejít. Ta se na něho usmála a přikývla.
„Budu v pořádku, Richarde. Běž domů a vyspi se, ráno se uvidíme“ a pomalu se jí
zavíraly oči. Nerad ji opouštěl, ve dveřích se ještě jednou ohlédl a zamával ji.
41.
Richard doma dost špatně spal. Několikrát za noc se probudil ze špatného snu. Po
většinu noci ho pronásledovaly děsivé myšlenky. Neustále se vracel k tomu, co se
stalo a co se mohlo stát. Pořád si kladl otázku, zda by tomu mohl zabránit, ale stalo
se to během jejího pracovního dne, což ho nenapadlo, že by ji mohl uvnitř někdo
napadnout.
Bude muset zajistit zvýšenou ochranu. Naposledy časně ráno se opět prudce
probudil a posadil se na posteli. Když se vzpamatoval, bylo mu jasné, že už nemá
šanci usnout. Vstal a zamířil rovnou do koupelny. Dlouho stál pod sprchou, aby ze
sebe dostal smutek a hlavně vztek, který s ním lomcoval. Oholil se a oblékl. Připravil
si tašku, do které naskládal oblečení pro Lucii. Rovněž přibalil noční košilku, ručník a
toaletní potřeby pro případ, kdyby si ji tam ještě nechali. Zanechal hospodyni stručný
vzkaz a opustil svůj byt. Nejdříve se zastavil u sebe v kanceláři, aby zařídil
nejnutnější. Vypil pořádný hrnek silné kávy, kterou mu připravila paní Marie, a
spěchal do garáží pro svoje auto.
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Do nemocnice dorazil něco málo po osmé hodině. Posadil se před oddělením JIP a
trpělivě vyčkával. Asi po dvaceti minutách vyšla sestra a byla překvapená, že už tam
sedí. „Pane Gregore, jste tady brzy. Slečna spala dobře, ale lékař ji ještě zatím
neviděl. Vizita proběhne během hodiny“. Doporučila mu nemocniční bufet, aby si
zkrátil dobu čekání. Převzala si od něho tašku a opět zmizela za dveřmi oddělení.
Zklamaný z toho, že musí ještě čekat, ale zároveň povzbuzen zprávou, že Lucie
přečkala noc bez komplikací, což byla moc dobrá zpráva, zamířil do bufetu. Něco
málo snědl a s kávou v ruce se posadil venku na lavičku. Zapálil si cigaretu a
pozoroval dění před vchodem nemocnice. Když se vracel zpátky na JIP, byl zabrán
do svých myšlenek a málem se srazil s lékařem, který zrovna vycházel. Ten mu
s úsměvem oznamoval, že Lucie bude propuštěna do domácího ošetřování. Zároveň
doporučil pár dnů klidu na lůžku, což mu Richard s velkou jistotou slíbil. Musel ještě
počkat na propouštěcí zprávu a vystavenou neschopenku.
Okamžitě se postavil, když uviděl ve dveřích Lucii doprovázenou sestrou. Převzal
tašku a jemně ji vzal kolem pasu.
„Opři se o mně“, přikázal. „To dělám stále od doby, co tě znám“, usmála se. Políbil ji
a připomenul, že to tak má být. „Víš jistě, že zvládneš cestu k autu?“
„To víš, že zvládnu“, ujistila ho. Pomalu se vydali na cestu. Posadil ji u recepce s tím,
ať chvíli počká. Zamířil sám s receptem v ruce do lékárny. Když vyšli ven, sluníčko ji
oslnilo natolik, že si musela zdravou rukou zakrýt oči. Pomohl ji do auta a sám ji
zapnul pás. Vytáhl z přihrádky svoje sluneční brýle a nabídl ji, aby si je vzala.
„Trochu ti upravím sedadlo, ano? Je to lepší?“, zeptal se.
„Jo, je to fajn“. „Doktor ti předepsal něco na bolest“, řekl, když usedl za volant.
„Nechceš si vzít tabletu, už teď?“ „To je dobré, dostala jsem něco už ráno. Jenom na
chvilku zavřu oči, jestli dovolíš“. „Jistě, jenom odpočívej“. Neusnula, poznal to, když
zatínala pěst. Chvílemi se uvolnila a opět zatínala prsty. Měla obvázána obě zápěstí.
Richardovi se stahovalo hrdlo. Co to bylo za šílence, že jí způsobil taková zranění a
bolest, v duchu si říkal sám sobě. Raději na to nebude teď myslet a plně se
soustředil na řízení. Nechal ji v klidu, mlčel, neboť věděl, že právě teď to potřebuje.
Když zajížděl do dvora svého domu, otevřela oči. Vystoupil z auta, obešel ho, aby jí
pomohl. Opatrně s ní vyšel po schodech k bytu, neboť pro její poraněná žebra by ji
nemohl vzít do náruče. Když se konečně zastavili na místě, krátce se na ni usmál a
hledal klíče v kapse, aby mohl otevřít. Ve dveřích se objevila paní Mixová a jemně ji
objala. „Vítám vás, Lucinko“, řekla roztřeseným hlasem.
Richard ji očima vyzval, aby se moc nevyptávala, nechtěl totiž, aby se více
nerozrušila. Nechala se odvést do pokoje, kde ji posadil na pohovku.
„Promiň, Richarde, nějak to na mě přišlo“. Jemně se jí dotkl a ucítil, že se roztřásla.
Posadil se vedle a vzal ji do náruče. „Jen do toho“, jemně ji vyzval a ona se
rozplakala. Čekal, dokud se neuklidnila. Když se vyplakala, políbil ji lehce na spánek
a zeptal se. „Je to lepší?“ „Ano“, přikývla, dlouze se nadechla a vydechla.
„Teď mě poslouchej, odvedu tě do kuchyně a pokusíš se něco sníst, ano? Potom tě
uložím do postele a vezmeš si léky“. Nadzvedl ji tvář a zadíval se jí do očí. Opět
pouze přikývla na souhlas a nechala se odvést. Nakonec ale jídlo rozhodně odmítla,
že nemá hlad, ani chuť. Poprosila o trochu čaje.
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Richard si ji zkoumavě prohlížel a zvažoval, když nakonec souhlasil. „Dobře, nebudu
tě dále přemlouvat, jídlo si vezmeš později“.
„Jediné, co potřebuji, osprchovat se, umýt si vlasy“ a začala se zvedat.
„Tak pojď, kotě, jde se do koupelny“ a odváděl ji. Když spatřila svůj obličej v zrcadle,
úplně se vyděsila. Pod pravým okem měla obří modřinu a byla celá nateklá. Stál
těsně za ní a pobaveně ledabyle prohodil. „Tohle není soutěž krásy, Lucie, tak se
seber“. „Já vím, s tím se nedá nic dělat“, odpověděla smutně a opatrně si
oplachovala obličej studenou vodou. Taky zjistila, že bude velký problém, aby zvládla
sama tak jednoduchou věc, zbavit se šatů a vstoupit do sprchy. Její otlučené tělo a
ruka na pásce budou představovat pro ni nadlidský výkon. Opatrně ji svlékl a přitom
se mračil, když viděl podlitiny na jejím těle.
„Až zjistím, kdo ti to udělal, zabiju ho“, doslova zasyčel. Zadíval se na její obvázána
zápěstí a nahlas přemýšlel. „Co s tím provedeme. Už to mám, počkej tady, hned se
vrátím“. Vzápětí byl zpátky a obě zápěstí ji zabalil do mikroténových sáčků. Postavil ji
nahou pod sprchu, sám se zbavil oblečení a vešel za ní. Teplý proud vody na její
rozbolavělé tělo a duši měl blahodárné účinky. Vzal si její tvář do dlaně, zasypával ji
drobnými polibky a ona slastně vzdychla. Pobavilo ho, neboť věděl, na co myslí.
„Tak a teď tě umyju“. Zdravou rukou ho objala kolem krku a přitiskla se k němu.
Malinko ji podržel od sebe a s vážnou tváří důrazně poznamenal. „Řekl jsem, umyju,
nikoli zneuctím“. „Ale mně by se to moc líbilo, když bys mě zneuctil“, zamumlala.
„To rád slyším, ale teď to nejde, lásko“. Narovnal se a sahal po žínce a mýdlu. Jemně
ji omýval a ona si se zavřenýma očima vychutnávala jeho doteky. Zabalil ji do
velkého ručníku a jemně jí vysušil pokožku. S jeho pomocí si oblékla svoje delší triko
a posadila se na židličku k vaně, aby jí umyl vlasy. Později v kuchyni pomalu popíjela
čaj a snažila se vnímat rozhovor mezi Richardem a hospodyní. Byla moc ráda, že už
je doma s mužem, kterého nadevše miluje. Pohlcená tímto hřejivým pocitem pomalu
přivírala oči. To však neuniklo Richardovi a odvedl ji do postele. Vzala si tabletu proti
bolesti a položila hlavu na měkký a voňavý polštář. Netrvalo dlouho a usnula.
Richard ji přišel několikrát zkontrolovat, stále spala. Když se konečně probudila, chvíli
zvažovala, kde je. Zmateně se rozhlédla kolem a v tom si uvědomila, že je doma.
Zaslechla Richardův zvučný hlas, zřejmě telefonoval. Když domluvil, v tichosti vešel
do ložnice. Usmál se, když zjistil, že je už vzhůru. Posadil se na kraj postele a políbil
na tvář.
„Spala jsi dlouho, málem jsem se bál, zda se ještě probudíš“, dobíral si ji. „Připravím
ti jídlo, určitě máš hlad“ a pozorně si prohlížel modřinu pod jejím okem.
„Ty jsi vařil?“, zeptala se s děsem v očích.
„Hloupá otázka. Ne, uvařila paní Mixová, já to pouze ohřeju“. Pomohl jí vstát a odvedl
do kuchyně ke stolu, kde ji posadil. Když se najedla, vytáhl z mrazáku kousky ledu,
napěchoval ho do sáčku, který zabalil do lněného ubrousku. Přiložil jí ho na bolavé
místo pod okem. Sykla a malinko zaklonila hlavu.
„Musíme to ledovat, pomůže to. Jak se cítíš, máš ještě bolesti?“, ptal se.
„Teď už dobře, když jsem s tebou“, odpověděla.
„Lucie, sice mě dojímá, když to říkáš, ale chci slyšet pravdu“.
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„Bolí to jako čert, taková je pravda. Není na mém těle kousek, který by nebolel“,
rezignovala. Řekla to tak rázně, vyznělo to až nazlobeně. Musel se přemáhat, aby se
nerozesmál. Stejně jí to neušlo. „Ty se tomu směješ?“, podivovala se. To už se
rozesmál naplno. „Tvému zranění ne, ale tomu, že tě to štve a to je dobré znamení.
Pomůže to více než slzy“.
„Ano, jsem naštvaná. Nejhorší na tom je, že nevím, kdo to byl. Jestli to byla náhoda
nebo úmysl“, posteskla si. Richard se postavil a začal rázovat po kuchyni. Opět se ho
zmocnil vztek. Zarazila se a tiše ho pozorovala.
„Richarde, ty se zlobíš, proč?“ Vůbec nerozuměla jeho chování. Prudce se otočil a
jeho oči ztmavly zlostí.
„Můžu se zbláznit z toho, jak jsem bezmocný. Neustále se mi honí hlavou vidina, jak
bezmocně bojuješ s parchantem bez tváře, který tě bije, osahává a terorizuje“.
Podíval se na ni a měl chladný až mrazivý výraz. Jeho oči se hrozivě leskly.
„Lucie, víš jistě, že to nebyl Viktor?“
„Nebyl, tím jsem si jistá, i když ….“, zamyslela se.
„No, pokračuj, co jsi chtěla naznačit?“ a visel na ni očima.
„Ježíši, já vlastně ani nevím, třeba to byla jeho práce, i když to nebyl on sám. Jenom
mě to napadlo. Vzpomínám si, že mi Veronika naznačovala, že zaslechla o něm
nepěkné věci a ať si dávám pozor“.
Nervózně si prohrábl vlasy, již známé gesto, že je zoufalý. „Nechám prověřit jeho
minulost“, rozhodně prohlásil. Jenom zakroutila hlavou.
„Jistě, dělej, jak myslíš. Už o tom nechci přemýšlet a už vůbec mluvit. Nechám to na
policii“.
Pohlédl na ni a oči se mu zableskly hněvem. „Jo, asi máš pravdu. Dávám jim na to
týden a pak se do toho vložím sám. Však já na to přijdu“.
„To jistě“, odsekla. „Myslíš, že máš peníze, tak ….“, nedořekla, protože ji rázně
přerušil.
„Ne Lucie, nemyslím, ale vím to. Jsem si jistý, že to zvládnou peníze, které mi
poskytnou potřebné informace. Lucie, proč mám takový pocit, jako kdyby ti vadilo
moje rozhořčení nad tím, co se ti stalo?“
„Tak to není, ale už jsem z toho všeho unavená. Podezření mít můžu, ale to ještě
není důkaz. Nevím, kdo to byl a už vůbec mi to není jedno. On mi přece ublížil,
ponížil mě. Chtěl, abych si myslela, že mě chce zabít, což se mu povedlo.
Nechal mě polonahou plazit se po zemi, kde pracuji, kam chodím každý den a kde
všichni uvidí, co mi udělal. A proč?“, vztekle pozvedla svou zdravou ruku a odložila
sáček s ledem.
„No právě, a proto mě to tak zneklidňuje. Zvlášť, když mám chuť toho někoho zmlátit,
ne-li zabít. Ukroutit mu ptáka a hodit ho psovi, kterého nemám“.
Lucie s úžasem v očích sledovala, jak ho to sebralo. „Richarde, to ti teď nepomůže“,
řekla po chvíli. „Ale je zvláštní, že mě to uklidnilo, ten tvůj soucit“.
„To není soucit, pochop to konečně. Je to přirozené něco dělat, když se objeví
zbabělý parchant, co mlátí bezbrannou ženu, moji ženu“.
Pozvedla obočí nad tím, co právě řekl. Pozorovala jeho rozzlobenou tvář a jeho
chladné ledové oči. Takového ho ještě neznala.
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„Richarde, prosím, přestaň, jde z tebe strach. Mám pocit, jako kdybych za to mohla,
co se mi stalo“, vyhrkla a zadrhl se jí hlas v hrdle.
Zatrnulo mu. Přistoupil k ní, zaváhal, pak se sehnul a políbil ji.
„Promiň, lásko, nechtěl jsem tě rozhodit, jsem idiot. Vím, že teď potřebuješ klid.
Neovládl jsem se. Lomcuje se mnou vztek, když jsem tak bezmocný. Budu opatrný“ a
políbil ji pod jejím okem. Posadil se naproti, zvedl odložený sáček s ledem, obrátil
chladnější stranou nahoru a znovu přiložil na bolavé místo na tváři.
„Jak už jsem říkal, počkám, zda to policie vyřeší. Pokud se tak nestane, potom to
zjistím sám“.
„To zní jako ultimátum“.
„Vůbec ne, to je fakt. Pokud to oni nevyřeší, jsem na řadě já sám a zjistím, kdo to byl
a nemine ho krutý trest“.
Neměla už sílu na to, aby mu to rozmlouvala. „Jenom doufám, že jako právník umíš
posoudit jak velký je rozdíl mezi zákonem a odplatou“.
Překvapeně se na ni podíval. „To jistě ano, ale nesmí se jednat o tebe, potom
neznám bratra“.
Opatrně pozvedl její obvázaná zápěstí a políbil je. Lehce se na ni usmál. „Už to
nebudeme probírat. Tobě není dobře a nechci tě více rozrušovat“.
„Pojď, půjdeš si zase lehnout“ a opatrně jí pomohl se zvednout ze židle.
„Bože, připadám si jako malomocná. Bez tvé pomoci nedojdu těch pár metrů“.
Pousmál se. „To mi tedy budeš zavázaná“, poškádlil ji. Uložil ji do postele a zeptal
se. „Máš bolesti? Nechceš si vzít tabletu?“
„Ne, dá se to vydržet. Budeš tady se mnou?“ Místo odpovědi si lehl vedle a jemně ji
objal, jak to jenom šlo.
„Richarde, chtěla bych se ti konečně omluvit“, zašeptala. „Za co, lásko?“, zmateně se
podíval. Nadechla se, než odpověděla. „Za ošklivá slova, která jsem na tebe v neděli
večer vyprskla. Nevím, co to do mě vjelo. Byla jsem si jistá, že nepotřebuju žádnou
větší ochranu, připadalo mi to zbytečné. Což teď v dané situaci mi připadá směšné,
že jsem to tak vnímala“.
Naklonil se a zlehounka ji políbil. „Tím se netrap. Doufal jsem, že to nebylo myšleno
tak, jak bylo vyřčeno. Ale tehdy mě to ranilo, proto jsem se stáhl. Já totiž nikdy
nikomu nepodlézám a to platí i o tobě.
Pokud bys to myslela vážně, museli bychom se rozejít, a to by bylo pro mě hodně
těžké a bolestivé. Musel bych se s tím vyrovnat a bohužel se vrátit ke svému
osamělému životu, jak tomu bylo dříve“.
Lucie strnula a srdce se jí málem převrátilo. „To bys opět chodil do toho klubu?“,
zeptala se tiše a napjatě očekávala odpověď. Zamyslel se a po chvíli odpověděl.
„Zřejmě ano. Byl to jediný způsob, jak vypustit páru. Jedině tak jsem dokázal
tolerovat nějaký fyzický kontakt. Bylo to ostré, pouze o sexu, uklidňující a to tehdy
jsem potřeboval. Žádné city, pouze tvrdý sex“.
Lucie pohnula hlavou a opřela se o jeho hruď. Neubránila se slzám, které jí proudily
po tváři. „Bože, Richarde, málem jsem tě ztratila. Prosím, odpustíš mi to?“, vzlykla.
Vzal její hlavu do dlaní a položil na polštář. Utřel jí slzy a zbloudilý pramen vlasů,
které měla stažené gumičkou, jí dal za ucho.
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„Lucie, to už všechno skončilo, pokud tě budu mít. Řekl jsem to proto, jaké by to bylo,
kdybys mě už nechtěla. Můj dřívější život byl osamělý, nalinkovaný a pod kontrolou,
jinak jsem to ani neuměl. Žádné vztahy, žádné city. Potom si se objevila ty a obrátila
mi život doslova naruby. Ta tvoje tak trochu prořízlá pusa, nevinnost, krása a tvoje
odvaha mi stále vzdorovat. Najednou jsem si uvědomil, že jedině ty jsi ta pravá, na
kterou jsem čekal. Všechno před tebou bylo nudné a prázdné. Zamiloval jsem se do
tebe“, zašeptal a pohladil zlehounka po tváři.
„To já taky, miluju tě, Richarde“, zamumlala. Jeho oči zjemněly. „Já vím, Lucie“.
„Opravdu to víš?“, ujišťovala se.
„Ano“ a zářivě se usmíval.
„Tak to je moc dobře, protože tě nechci už nikdy ztratit, miluju tě“. Stáhla si ho k sobě
a hladově ho políbila. Na malý moment se jí podvolil, a náruživě jí vracel polibky.
„Miluj se se mnou, Richarde“, zaprosila.
Napjal se a znehybněl. „Ne“, odpověděl s jistotou.
„Cože, ty už mě nechceš?“ polekala se a zoufale se na něho podívala.
„Nedívej se tak, rve mi to srdce. Jsi zraněná, samá modřina, a proto říkám, ne a na
tom si stojím pevně“ a líbnul ji na čelo. „Musíš odpočívat, aby ses uzdravila“.
„Ale já tě potřebuju“, vzdychla nešťastně. Zavřel oči, aby sebral síly a zakroutil
hlavou. Když je znovu otevřel, odhodlaně pronesl. „Teď to opravdu nejde, teď ne,
Lucie. A věř mi, že to hrozně nerad říkám“.
„Zřejmě tě nepřemluvím“, zklamaně pokyvovala hlavou. „Vidíš to správně, kotě“,
pobaveně se zakřenil. „Prospi se, vypadáš unaveně“.
„Mám dojem, že nedělám nic jiného“, trochu odsekla.
„Opět mi vzdoruješ?“, zasmál se tiše a políbil. „Mám ještě nějakou práci, budu vedle.
Snaž se usnout, ano? Budeš v pohodě?“
Přikývla na souhlas. Když odešel, bojovala sama se sebou, jak se jí zavírala víčka.
Opravdu byla unavená, zavřela oči a za chvíli ji přemohl spánek.
Nemohla se nadechnout, dusila se. „Ne“, vykřikla. „Nechci umřít“. Házela sebou na
posteli. Richard se rázem probudil a rozsvítil lampičku. Lucie sténala ze spaní a její
tvář byla zkřivena utrpením. „Ne“, vykřikla znovu.
Klekl si k ní a jemně ji chytil za ramena. Po tváři jí stékaly slzy. „Lucie, probuď se,
prosím“. Otevřela oči, které byly plné strachu a nepřítomně hleděly.
„No tak kotě, jsem tady s tebou, jsi doma v bezpečí. Měla jsi pouze ošklivý sen“.
Zamrkala a rozhlížela se kolem sebe. „Richarde“, povzdechla a stiskla mu ruku, jako
by se chtěla ujistit, že je tady s ním.
„Už je to pryč“, promlouval k ní tiše a hladil ji po tváři. Přikývla, ale byla stále
rozrušená. Mračila se a upřeně ho sledovala, jako by ho viděla poprvé. Vtiskl jí
žádostivý polibek na ústa a přivinul si ji více k sobě. „Už je dobře, lásko“, natáhl se,
aby zhasl světlo. Unavená a zmožená tou svojí noční můrou ležela již klidně a
poslouchala jeho dech, dokud konečně nepodlehla vyčerpáním a znovu usnula.
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Ráno se probudila a cítila jeho silné paže, jak ji objímají. Ještě spal a tiše pravidelně
oddechoval. Uvolnila se a nehýbala se, nechtěla ho probudit. Vzpomínala, co se
v noci přihodilo. Pamatovala si, že měla ošklivý sen a začínala se obávat, aby se to
neopakovalo. Ironií byla skutečnost, jak se v minulosti snažila být silná a na druhou
stranu dávala najevo svoji slabost. Začala mít pochybnosti sama o sobě. Znovu si
vybavila jeho včerejší doznání, jak ho ranila a co se málem stalo. Uvědomila si, že
musí být mnohem vstřícnější a udělat to, co se od ní žádá. Jedině tak mu dopřeje klid
a pohodu. Svatosvatě si slíbila, že už nebude vzdorovat a zpochybňovat jeho snahu
ji ochránit. Jeho obavy, jak sama poznala, byly právem opodstatněné. Podstatné je,
že ho miluje a on zase ji. Musí se chovat tak, aby našla cestu, jak si zachovat svoji
nezávislost a zároveň přijatelnou pro něho. Usmála se, když se pohnul. Zvedl hlavu a
ospale se na ni zadíval.
„Dobré ráno, Richarde“.
„Dobré ráno, kotě“. Protáhl se a pozorně si ji pár vteřin prohlížel. „Spala jsi dobře?“,
ale hned se opravil. „Myslím po tom ošklivém snu“, plaše se podíval.
„Ano, děkuji ti za tvoji trpělivost, zřejmě jsem vyváděla“ a nejistě mu oplatila úsměv.
„Tím se vůbec netrap. Prožila sis peklo, odborně se tomu říká posttraumatický
záchvat. Obávám se, že to chvíli potrvá, ale zvládneme to, uvidíš“, pohladil ji
chlácholivě po rameni.
„Doufám, že ano. Skoro se budu bát usínat“, svěřila se s obavou.
„Tak a teď mi řekni, jaký bude dnes den. Bude lepší než včera?“ a povzbudivě se
usmál.
„Jedině lepší, protože to tak cítím“, řekla bez váhání.
„To je dobře, že to tak cítíš. Teď vstanu, v rychlosti se osprchuju a připravím snídani.
Potom si dopřeješ voňavou koupel, souhlasíš?“, vstával z postele.
Během snídaně zjišťoval, zda má v Praze svého praktického lékaře. Jeho dotaz ji
překvapil a vzhlédla od jídla.
„Ne, nemám“, odpověděla a opět se zahleděla do talíře. Naklonil hlavu na stranu a
tázavýma očima si ji prohlížel. Vycítila jeho pohled. „Co se děje, řekla jsem něco
špatně?“
„Nic, jenom mě překvapuje, že jsi po celou dobu nepotřebovala lékaře. To jsi nikdy
nebyla nemocná?“, ptal se s úžasem.
„Ani ne. Snad jednou jsem byla hodně nastydlá a měla jsem teplotu. Nakoupila jsem
v lékárně nějaké medikamenty a za pár dní jsem byla v pohodě“.
„Aha, že mě to vůbec překvapuje. Sama sis naordinovala a sama léčila, což je
typické a naprosto normální pro tebe“, nevěřícně zakroutil hlavou.
„Přesně tak, jsem dcera lékařů, tak něco o tom vím“, smála se.
„Jo, vlastně jak taky jinak. Ale je tady menší problém, kotě. V nemocnici ti vystavili
neschopenku a měla by ses svěřit praktickému lékaři. To ti zřejmě nedošlo, že?“
Zvedl se a oběma nalil kávu. Potom se znovu posadil, opřel se ve své židli a vyčkával
na její reakci. Zamyslela se a přikývla. „Máš pravdu, budu se muset po nějakém
poohlédnout“ a napila se kávy.
„To nemusíš, pokud nepohrdneš naší rodinnou lékařkou“, ledabyle nadhodil.
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S údivem vzhlédla. „Vaše rodina má svého dvorního lékaře? Vlastně by mě to
nemělo nijak překvapovat“, tiše se uchechtla. Polekala se, opět řekla něco dříve, než
stačila domyslet. Bylo jí jasné, že to nebyla zrovna vhodná poznámka.
„Promiň, tak jsem to nemyslela, jenom mě to pobavilo“, omlouvala se. Upjatě ji
pozoroval a pokřiveně se usmál. „Zmíněná lékařka byla kamarádkou mojí matky a
stará se o nás po celou dobu. Pokud nebudeš mít něco proti, zavolám ji“, ochotně se
nabízel. Lehce se usmála a řekla přívětivě. „Děkuji, Richarde, to by bylo moc fajn“
souhlasně přikyvovala. Zdálo se jí, jak přimhouřil oči, aby se ujistil, že to, co řekla,
myslela doopravdy. Tak trochu zřejmě čekal potíže z její strany. Měla radost z toho,
jak přijala jeho nabídku, aniž by vzdorovala.
Během času, co si dopřávala příjemnou koupel, Richard nezahálel a hbitě domluvil
vše potřebné. Spokojeně jí oznámil, že paní doktorka se u nich na večer zastaví.
Zrovna se začetla do zajímavého článku, když Richard vstoupil do ložnice
následován paní doktorkou Marcelou Vaňkovou, kterou jí představil. Obě se
vzájemně pozdravily a podaly si ruce. Se zájmem si Lucii prohlédla a z jejího pohledu
vyzařovala suverénnost a profesionalita. Zapůsobila na Lucii velmi dobře a ihned
věděla, že jí může důvěřovat. Byla to žena dokonalého vzhledu, byla naprosto
sebevědomá, tak trochu odměřená, ale její hlas byl konejšivě tichý a příjemný. Na
sobě měla perfektně šitý kostýmek, který zvýrazňoval její hezkou postavu napříč
vzhledem k jejímu věku. Vlasy hnědé barvy s medovým odstínem měla stažené do
praktického uzlu.
„Oceňuji, Marcelo, že jste si dokázala tak narychlo udělat čas“, zdůraznil Richard.
Nepatrně se usmála a sebejistě odpověděla. „Já zase oceňuji, jak rychle mě umíš
přesvědčit, abych si ho udělala“. Lucie se malinko uchechtla a doktorka na ni
nenápadně mrkla.
„Takže jistě víte, slečno, proč jsem tady. Potřebuji vás prohlédnout“, řekla naprosto
srozumitelně. Lucie váhavě pohlédla na Richarda a ten jenom němě přikývl. Doktorka
okamžitě vycítila její nejistotu a zpříma se otočila k Richardovi. Vrhla na něho
významný pohled. Chvíli mu trvalo, než pochopil. „Budu vedle“ a opustil pokoj.
Po důkladné prohlídce ji vyzpovídala a dělala si poznámky.
„Tak slečno, ještě vám naberu trochu krve a poskytnete mi vzorek moči. Udělám vám
kompletní preventivní vyšetření“.
„Je to nutné?“, zeptala se a mírně se zarděla.
„Ano, je. Pokud se stanete mojí pacientkou“, odpověděla s ledovým klidem, ale její
oči se hřejivě usmívaly.
Když se obě objevily v pokoji, zastihly Richarda rázovat sem a tam. Jakmile je spatřil,
zastavil se a vyzval je, aby se posadily.
„Tak už jste skončily“, konstatoval.
„Ano Richarde, dávej na slečnu pozor. Je to velmi krásná, milá, bystrá a mladá dívka“
a přitom se usmála na Lucii. Richardovi údivem vylétlo obočí směrem nahoru.
S nepředstíraným zájmem se zadíval na Lucii a ta jenom pokrčila ramenem. Potom
obrátil svůj pohled k doktorce a suše dodal. „Trochu zvláštní poznámka, kterou bych
od lékaře očekával. Ale přesně to mám v úmyslu“, odpověděl úsečně. Doktorka
spokojeně přikývla a pak se obrátila na Lucii.
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„Tak, co pro vás ještě mohu udělat?“ zeptala se přívětivě.
„Myslím si, že jste pro mě udělala mnohem více, děkuji vám, paní doktorko“.
V tom se ozval Richardův hlas. „Je hezké, jak si navzájem notujete dámy, ale já mám
ještě jednu připomínku“. Obě se rázem podívaly jeho směrem. Stručně popsal ošklivý
sen, který znepokojoval Lucii, tak i jeho samotného. Lucie mu byla vděčná za
připomínku, neboť se zapomněla o tom zmínit. Doktorka ho pozorně vyslechla a
mlčky přikyvovala.
„To je pochopitelné a zcela běžné po takovém zážitku“. Vytáhla ze své brašny
potřebné léky a položila na stolek. „Nechám vám, slečno, tablety pro spaní a taky na
uklidnění. Nejsou to přímo antidepresiva, ale určitě pomohou. Užívejte je s rozvahou,
jsou lehce návykové“, připomínala. „V tuto chvíli jsou nezbytné, potřebujete klidně
spát“. Lucie přikývla na souhlas, že rozumí.
Richard se znovu zapojil do debaty a dodal. „Marcelo, můžu vás ujistit, že dlouho je
nebude potřebovat. Já už se postarám, aby dobře spala“.
Doktorku jeho prohlášení více než pobavilo. „V to pevně doufám, uklidnil jsi mě“.
Lucie cítila, jak jí rudnou tváře. Vůbec se jí nelíbilo, o čem se ti dva bavili.
„Tak slečno, držte se. Všechno bude dobré, chce to jenom čas“, přívětivě se na ni
usmála. Potom se obrátila na Richarda a ležérně ho plácla po rameni a se smíchem
prohodila. „Měj se, Richarde, pošlu ti co nevidět tučný účet“.
„O tom nepochybuji“, zazubil se na ni.
„Na shledanou slečno, ozvu se vám brzy“, rozloučila se.
„Tak, jaké to bylo?“, vyzvídal Richard.
„Nevím, co přesně myslíš. Vyšetřila mě, odebrala vzorek krve a moči, běžná
prohlídka. Jo vlastně, abych nezapomněla, ještě zdůraznila, že minimálně tak dva
měsíce bych se měla zdržet veškeré sexuální aktivity“.
Richard v šoku otevřel pusu. Lucie se dobře bavila a ještě dodala. „Ujistila jsem paní
doktorku, že jsi příliš zdrženlivý a posedlý svou důsledností a nic podobného mi z tvé
strany nehrozí“.
„Co, cože?“, hlesl. To už nedokázala udržet vážnou tvář a rozesmála se. „Dostala
jsem tě“. Pomalu se přibližoval k ní a jeho oči nabíraly svou typicky temnou barvu.
Probodával ji pohledem říkajícím, tak to sis dovolila hodně, to byla poslední kapka.
Lucie malinko ustoupila a polekala se. Vůbec nebyla schopná odhadnout jeho reakci.
Uchopil její hlavu do dlaní a jeho oči byly čím dál hrozivější. Zalapala po dechu a
stála jako přimrazená. „Dostal jsem tě“, vrátil jí hlášku s úšklebkem. „Jsi
nenapravitelná provokatérka“, ucedil a zabodl se do jejich zelených očí. „Nejradši
bych si tě vzal tady a teď, to mi věř“. Zapletl svoje prsty do jejich vlasů, přitáhl si ji
k sobě a začal ji líbat. Přimkla se k jeho pevnému tělu a vychutnávala si jeho polibek.
Náhle přestal a malinko se odvrátil. Zmatená jeho chováním vzdychla, odstoupila a
sklopila oči. Přistoupil blíže a palcem zvedl jemně její bradu, aby se podíval do jejich
očí. Zabolelo ho, když viděl, jak je zklamaná.
„Pojď“, vzal ji za ruku a odváděl k pohovce. Posadil se a přitáhl si ji na klín.
„Lucie, lásko, vůbec netušíš, co to se mnou dělá. Pochop, že to nejde. Nerad to
říkám a už vůbec mě to netěší. Tvoje tělo je samá modřina, nemůžu ti způsobit další
bolest“, snažil se ji ukonejšit.
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„Já bych to ustála“, řekla odhodlaně.
„Opravdu? To si nemyslím“. Jemně ji stiskl, nebyla na to vůbec připravená a sykla
bolestí. „No? To je přesně to, o čem mluvím. Promiň, ale musel jsem se přesvědčit,
hlavně tebe, že mám pravdu. Pojď, půjdeme do postele“ a odváděl ji do ložnice.
Dlouho si spolu ještě povídali. Později se Lucie přemáhala zavřít oči, které se jí
v pravidelných intervalech zavíraly. Richard si toho všiml a řekl hřejivým hlasem.
„Jsi ospalá, nebraň se tomu“.
„Bojím se usnout“, bránila se. Ihned mu došlo, co má na mysli. „Promiň, jsem idiot“ a
podával jí tabletu na uklidnění. „To ti pomůže a mysli jenom na pěkné věci, kotě“.
Svými prsty se probíral v jejich vlasech a svými rty jí projížděl po tváři. Zavřela oči a
stačil ještě pošeptat. „Spi sladce, Lucie“. Netrvalo dlouho a propadla se do spánku a
klidně spala celou noc.
42.
Lucie se cítila každým dnem mnohem lépe, rychle se zotavovala. Byla odpočatá,
hodně si četla, taky telefonovala a psala si s Evou a Veronikou. Richard začal chodit
do práce, ale vracel se domů poměrně brzy. Společnost jí dělala hospodyně a
knížka, kterou jí poslala Eva. Richard ji opečovával a byla hodně šťastná. Každá jiná
by jí mohla tiše závidět. Přesto všechno jí čím dál více něco chybělo. Se smutkem
vzpomínala na chvíle plné sexu s Richardem. Jeho zdrženlivost se snažila pochopit,
ale zároveň ji to silně znepokojovalo. Pociťovala velkou prázdnotu. Ze smutného
rozpoložení ji vyrušila příchozí zpráva. Usmívala se, když začala číst.
Jak se má moje krásná slečna? Moc se mi po tobě stýská, proto to tady zabalím a
rozjedu se za tebou. Omlouvám se, že jsem tak časně ráno musel odejít, aniž bych
tě vzbudil. Ale spala jsi tak sladce, proto jsem to neudělal. Mám pro tebe překvapení,
ale to až doma. Mimo jiné, všiml jsem si rozečtené knihy. Promiň, nedalo mi to,
abych se nepodíval. Pročetl jsem pár stránek, abych věděl, co tě tak zaujalo.
Překvapilo mě to. Dokonce jsem cítil, jak se mi rozhořela tvář a silný tlak v kalhotách.
Měl jsem co dělat, abych odešel. Nejraději bych zůstal, probudil tě a šukal tak
dlouho, až bys prosila, ať toho nechám. Tak tohle tě tak zaujalo? Lucie zoufale po
tobě toužím. Kdykoli na tebe pomyslím, celé tělo mě bolí z toho, jak moc tě chci
milovat. Proklínám toho grázla, co ti tak ublížil.
Uvědomuji si, že jsi byla ochotná se milovat se mnou a vůbec jsi nemyslela na to, že
máš celé tělo bolavé. Musel jsem se držet zpátky, protože sama víš, jak umím
podlehnout své vášni a určitě bych zapomněl na tvoje zranění. Proto jsem se tak
usilovně bránil, neboť znám sám sebe. Musíme zjistit, jak dlouho tento stav odříkání
potrvá. Lucie jsi pro mě jediná a nenahraditelná. Miluju tě. Tvůj do tebe zblázněný
Richard.
Když dočetla, dojetím se málem rozplakala. Celá se zarděla studem, když věděla, že
si něco přečetl z její oblíbené knihy. Jak by se asi tvářil, kdyby mu prozradila, že
některé pasáže ji tak silně ovlivnily a toužila po tom si to vyzkoušet.
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Připadala si zvrhle, ale zároveň jí to přišlo správné a normální. Moc si přála, aby se
oba shodli na tom, jak by si mohli zpříjemnit společné chvíle nádherného sexu.
Později, když se vrátil Richard domů, našel ji v pokoji začtenou na internetu. Měla
sluchátka na uších a vůbec ho neslyšela přicházet. Pomalu k ní přistoupil zezadu a
jemně jí je stáhl z uší. Neměla vůbec čas se ani polekat. Objal ji a svými prsty
pohladil ňadra.
„Ahoj krásko, jsem doma“ a políbil ji na krku.
„Richarde, ráda tě vidím“, vztáhla ruce a objala ho.
„Co to tady zkoumáš?“, zeptal se. Zrudla, neboť právě byla na blogu a četla si
postřehy z dotyčné knihy.
„No, nudím se a taky jsem trochu zvědavá“, zamumlala rozpačitě.
„Aha, to je zajímavá kombinace“, pronesl mezi polibky, kterými jí pokrýval šíji.
Naklonil se blíže k monitoru a zadíval se na příslušnou stránku.
„Tak se podíváme, co vzbudilo tvoji zvědavost“. Zvedl ji, posadil se na její židli a
usadil si ji na klín. Zamyšleně si přejel prstem po rtech, chvíli si četl a potom s údivem
a velkým pobavením se na ni podíval. Studem klopila zrak.
„Nekoukej tak na mě, Richarde.
„Ježkovy zraky, co si to tady čteš? Ta kniha tě tak silně zasáhla?“, zasmál se.
Začervenala se a přikývla. „Od kdy jsi tak stydlivá?“, bublal smíchem. Chtěla se
zvednout, ale nepustil ji.
„Richarde, nechej toho, posmíváš se mi“, to už byla naštvaná. Jeho suverénnost jí
působila rozpaky a znervózňovalo ji to.
„Pleteš se Lucie, nikdy bych se ti nesmál“ a vrhl na ni laskavý pohled. „Ta kniha musí
být něco extra. Mám nutkání si ji přečíst taky“.
Podívala se mu zpříma do očí. „Ano, to je, trochu úchylná“, odpověděla.
Tázavě se na ni podíval. „Říkáš úchylná, jak moc a v čem, pověz mi to“.
Nevěřícně zakroutila hlavou. Nadechla se a v hlavě si urovnávala svoje myšlenky.
Musela sama sobě přiznat, že se začíná stydět. Nakonec se sebrala a na rovinu mu
prozradila své pocity.
„Richarde, moc si vážím toho, jak se o mě staráš, jak jsi ke mně ohleduplný. Přesto
jsi mi hodně chyběl, mám na mysli sex s tebou. Jelikož mi to bylo odepřeno, aspoň
jsem si o tom hodně četla“. Ještě, že se našel někdo, kdo to dokázal napsat,
pomyslela si. „Vím, proč to tak bylo a snažila jsem se to chápat“, zadívala se na
něho.
„No, pokračuj, jistě mi chceš ještě něco říct, tak do toho“.
„Ano, to jistě chci. Udivovala mě ta tvoje zdrženlivost, abys mi neublížil, zvlášť, když
znám ten tvůj apetit. A taky vím, že jsi mě dokázal šukat ve všech možných polohách
a určitě bys našel šetrný způsob“.
„Cože?“, málem se udusil smíchem. „Prozraď mi, jak bych tě mohl šetrně šukat,
Lucie. Já to nevím a ani neumím“, stále se pochechtával.
„No, vidíš, opět se dobře bavíš“, zasyčela a měla slzy na krajíčku.
„Co mám na to říct“, tiše si povzdechl.
„Co takhle pravdu?“, dodala.
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„Zatraceně, děsíš mě“ a silně ji objal.
Polekaně vzhlédla. Pochopil, že si jeho slova špatně vyložila. „Mám na mysli tvoje
pocity“, rychle se opravil.
„Richarde, to nedělám, jenom se chci s tebou milovat. Začínám se už cítit trapně a
odmítavě“.
„Proboha, tak to nesmíš brát“ a začal jí tvář pokrývat drobnými polibky. Váhavě
nakonec svolil. „Možná najdeme vhodný způsob. Taky tě potřebuju, kotě. Nechci už
usínat s erekcí, jak tomu bylo v uplynulých dnech“.
Lucie se smutně usmála a uvelebila se mu na klíně. „Možná“, zaváhala.
„Co možná, kotě?“
„Možná už nebudu vědět, jak se to dělá“, špitla. Zaklonil hlavu a rozesmál se. „Tak to
si nemyslím. Teď z jiného soudku, mám pro tebe překvapení“.
„To je pravda, málem bych zapomněla. Co to je?“, ptala se zvědavě.
„Vidím, že z nedostatku sexu začínáš i zapomínat“, škádlil ji.
„Tak to zrovna nebylo pěkné, Richarde“.
„Dobře, už tě nebudu dále trápit a napínat. Zítra budeme mít, přesněji ty budeš mít
návštěvu“. „Jakou?“ „Přijdou naši přátelé“. „Opravdu, všichni?“
„Nevím sice, koho myslíš, tím všichni, ale přijde Eva s Honzou, Pavel s Veronikou a
Theodor s Jiřím“.
„No páni, moc se na ně těším“, zvolala nadšeně.
„Tak to jsem moc rád“, prohlásil s hrdostí. „A co takhle trochu vděku, že jsem to
zorganizoval“ a ukázal si na tvář. Rozpustile se zasmála a dala mu velkou mlaskavou
pusu na tvář. „Spokojený?“ „Pro začátek docela ano“, usmál se.
Najednou se zarazila a zděšeně pronesla. „Musím něco připravit, ani nevím, co
máme doma. Co zde hospodaří paní Mixová, úplně jsem ztratila přehled“.
„S tím si nedělej starosti, o všechno jsem se postaral a zařídil přes Pavla. Tak
krásko, jaký jsem?“ Zakoulela očima a pochválila ho. „Jsi prostě geniální“ a líbla ho
na krk.
„Šetři chválou, kotě. Něco si nechej taky na večer“ a významně se na ni podíval.
Opět se malinko začervenala a zároveň se tetelila blahem.
„Teď bych rád věděl, zda něco zbylo k jídlu. Doufám, že jste s paní Mixovou všechno
nesnědly. Mám hlad jako vlk“.
„Jak taky jinak, nezklamal si“ a se smíchem se zvedla. „Hned ti to připravím“ a odešla
do kuchyně. Zazubil se a následoval ji.
„Lucie, tady jsi“. Otočila se, stál ve dveřích a na sobě měl ošoupané levisky, které mu
volně splývaly s úzkými boky. Černé triko obepínalo jeho široká prsa a byl bos. Když
ho spatřila v jeho dokonalé kráse, její tělo okamžitě zareagovalo a byla více než
ochotná se mu podvolit.
„Richarde, tebe by tě měli zakázat“, vydechla. Uviděla žár v jeho očích a silně se jí
rozbušilo srdce.
„Copak krásko, snad se mě nebojíš“. „A měla bych?“ „No, možná ano“.
Obešel ji a malinko se o ni otřel. „Něco jsem cestou koupil. Dáme si spolu něco moc
dobrého“ a otevřel lednici.
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„Aha, to je od tebe hezké. A co to je?“
Podržel v ruce kelímek. „Ovocná dřeň se šlehačkou“, řekl to velmi tiše a pomalu.
„Bude ti to chutnat, uvidíš“. Prohlížel si ji svýma temnýma očima od hlavy až k patě.
V podbřišku jí zatrnulo a úplně jí vyschlo v krku. Byla hodně nesvá a vůbec netušila,
co má za lubem.
„Nemám ráda šlehačku“, nakonec ze sebe vypravila. „Jsi špatná lhářka, Lucie“ a
provokativně se usmíval.
„Richarde, vůbec nerozumím tvému chování. Co to má znamenat? Co vlastně
chceš?“, ptala se zmateně.
„Tebe, kotě, teď hned a tady. Svlékni se“, přikázal. Ztuhla. „Cože?“ Pomalu se k ní
přibližoval a probodával ji očima. Zastavil se těsně u ní a opět jí tiše přikázal, aby ho
poslechla. Zaťala prsty v pěst a přerývaně dýchala. Jeho panovačný hlas ji vzrušoval,
ale taky se ho trochu bála. Uvnitř sebe slyšela svoje podvědomí, aby udělala vše, co
po ní vyžaduje.
„Co po mě budeš chtít?“, snažila se od něho odstoupit. Přitlačil ji svým hrudníkem
k mramorové desce linky. „Povím ti, co chci, Lucie. Ukážu ti, kolika způsoby ti mohu
způsobit rozkoš“. Polilo ji horko, ňadra měla napjatá a bradavky ztvrdlé touhou. Cítila,
jak se jí třely o podprsenku. Sklonil hlavu, jakoby ji chtěl políbit, ale těsně u jejich úst
se zastavil. Z jeho vůně se jí zatočila hlava. Palcem ji stiskl dolní ret a přejížděl po
něm.
„Chci tě tolik, že ztrácím rozum“. Klínem se přitiskl k jejímu stehnu. Její tělo se
napjalo touhou a dožadovalo se naplnění po úžasném sexu. Přesto zaváhala a
nevěděla, do jaké hry se s ním pouští. Jednu ruku uvolnil, aby sáhl do kapsy a vytáhl
malý jemný štětec. Přiložil ho k její tváři a lehounce ji pohladil. Zachvěla se a tělem jí
projelo silné vzrušení, které ji doslova rozpálilo.
„Řekni ano, Lucie, protože si s tebou budu hrát“. Úplně se jí podlomila kolena.
Roztřásla se a její vzrušení doputovalo do místa jejího ženství. Odpověď byla přesně
taková, jakou vyžadoval. „Ano“, sama tomu nemohla uvěřit, že to řekla.
Přetáhl jí triko přes hlavu a odhodil na zem. Chvíli se díval na její krajkovou
podprsenku. Potom sáhl dozadu a obratně ji rozepnul. Lucie stačila pouze
vydechnout. Vzal její ňadra do dlaní, nadzvedl je a začal hladit tak dlouho, až uslyšel
její první sten. Rozepnul jí kalhoty a stáhl dolů. Stála před ním pouze v kalhotkách.
Tváře jí hořely a zatáhly se ruměncem. Sehnul se a líně ji políbil. Zatočila se jí hlava,
přitiskla se k němu a kousla ho do rtu. Odtáhl se a v očích mu zaplál divoký svit.
„Jsi nádherná, teď si tě prohlédnu podrobně a všude. Sundej si kalhotky“, přikázal.
Pod jeho hořícím pohledem si je poslušně sundala.
„Hodná holka, tak je to správně“. Dlouze si ji prohlížel a hladil. Stále zůstal oblečený,
kdežto ona na sobě neměla vůbec nic. Měla pocit, že ji ovládá, což ji vzrušovalo
stejně jako to, co jí dělal. Spokojeně se usmál. Opět sáhl do kapsy a vytáhl dlouhý
hedvábný šátek. Její oči se rozšířily překvapením.
„Co chceš dělat?“, zašeptala. Zasmál se. „Nic, co bys sama nechtěla. Třeba jsem
dostal inspiraci, ale o tom až později. Dnes ti zavážu oči a trochu tě vyzkouším. Věříš
mi, Lucie?“, tiše se zeptal.
Zaváhala, ale nakonec svolila. „Ano, věřím ti“, odpověděla.
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Jemně jí přiložil šátek na oči a volně uvázal. Zahalila ji tma a chvíli trvalo, než se
zorientovala. Podle vůně a tepla jeho těla věděla, že stojí poblíž. Podle šustění
poznala, že si stahuje triko. Ucítila jeho nahou hruď, jak se k ní přitiskl. Potom
slyšela, jak otvírá víčko. Vzal pohárek do ruky a přiložil jí ho blíže u tváře.
„Hezky se uvolni, aby sis to užila“, řekl svým chraplavým hlasem. „Pověz mi, co cítíš“.
Nadechla se a sténavě odpověděla. „Ovoce“. „Správně, dám ti trochu ochutnat“.
Lžičkou nabral trochu dřeně a šlehačky a přiložil jí je na jazyk. V ústech se jí
rozplynula lahodná vůně a chuť. Olízla se. „Je to moc dobré“. „To já vím, teď sám
ochutnám“. Chvíli čekala, co bude následovat, ale nic se nedělo. Pouze slyšela jeho
dech. Potom ucítila štětec, jak jí hladil bradavku. Trhla sebou, když jí nanášel
šlehačku na prsa. Začala sténat pod dráždivými doteky. „Bože, to je nádhera“,
zamumlal. Potom horkým, vlhkým jazykem slízal obě její prsa. Celá se prohnula
v pase. V rozkroku jí začalo bolet a celá zvlhla.
„Měla jsi pravdu kotě, ta šlehačka s chutí ovoce je moc dobrá, přímo výtečná“.
„Bídáku“, zasyčela. Tiše se zasmál. „Tak za to mi zaplatíš“ a nemluvil nadarmo.
Znovu jí bradavky pomaloval šlehačkou a začal je střídavě sát. Jazykem kroužil tak
dlouho, že začala prosit, aby přestal. Štětec použil jako nástroj mučení a přiváděl ji
do extáze. Postupně takto ochutnával místa od pupíku na břicho a stehna. Když
ucítila jeho horký dech v klíně, zoufale ho začala prosit. On si toho nevšímal a
zkoumal jamku pod jejím kolenem, lýtko a kotník. Lucii se točila hlava, vnímala pouze
jeho hlas a doteky jeho úst a štětce. Takto ji vedl slepou k vrcholu rozkoše. Roztřásla
se nedočkavostí, aby dosáhla vrcholu, na který jí zatím nedovolil vstoupit.
„Prosím, já už to více nesnesu“.
„Ale ano“. Umlčel ji tím, že ji začal líbat a štětcem obratně projížděl po jejím těle.
Začaly ji pálit slzy, které se jí draly z očí. Byla naprosto bezmocná a vydána mu
napospas. Potom ji zvedl a přitiskl na něco tvrdého. Poznala, že leží na stole.
„Tak lásko, už jsme pomalu u konce. Ještě zbývá jedno místo, které jsem
neochutnal“. „Ne“, zvolala. „Ale ano“. Roztáhl jí nohy a štětcem hladil její klitoris.
Pomalu zajížděl dále. Myslela si, že se zblázní. Když ucítila jeho ústa, vykřikla.
Pevně ji přidržel a začal ji hezky pomalu zpracovávat jazykem. Moc dobře věděl, kdy
přijde její okamžik. Neustával, i když se začala třást, ale naopak ji ještě více dráždil
jazykem. Zasáhla ji obrovská vlna slasti, jedna za druhou. Celá se roztřásla v křeči.
Držel ji v náručí dlouho a čekal, až její orgasmus odezní.
„Lucie, líbilo se ti to?“, vydechl u její tváře. Sklonil se a zašeptal jí do ucha.
„Kotě, chci víc, mnohem víc. Hezky se uvolni, protože teď tě budu šukat. Pořádně ti
to udělám“. Slyšela, jak si rozepíná kalhoty. Zvedl jí nohy a roztáhl. Nastavil se proti
ní a jediným pohybem do ní vnikl. Znovu vykřikla. „Uvolni se, kotě“. Začal se v ní
pohybovat. „Bože Lucie, je to krásný pocit být uvnitř tebe“. Pořádně ji uchopil za boky
a se zavřenýma očima přirážel víc a víc. Oba sténali rozkoší. Najednou přestal a
snažil se oddálit vyvrcholení. „Richarde, nepřestávej, prosím“.
„Lucie, musíme zpomalit, nebo se udělám dříve než ty a to bych nechtěl“. Přiložil
palec na její klitoris a krouživými pohyby ho třel. Sténala, podepřela se rukama a více
se mu nastavila. Opět se v ní začal pohybovat hodně pomalu a palcem ji stále
masíroval. Když ucítil, jak se začala stahovat, prudce zrychloval.
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„Ano kotě, to je ono, udělej se“. Roztřásla se a svíjela se ve slastné křeči. Tím vydala
impuls, jeho mužství ještě více zmohutnělo a silně přirážel. Tentokrát oba dosáhli
vyvrcholení současně. Zůstal nadále v ní a vychutnával si poslední záchvěvy. Lucie
nehybně ležela na stole a snažila se zklidnit svůj dech. Byla jako omámená, když jí
stáhl šátek. Zamrkala očima, než se rozkoukala a uviděla jeho tvář. Dlouze ji líbal a
užíval si, jak mu sténala v ústech.
„Lucie, lásko moje, byla jsi neuvěřitelná, moc jsi mi chyběla“. Malinko se ušklíbl, když
se zeptal. „Jak ti chutnala šlehačka?“
„Nemůžu říct, neboť si mi dal jen na špičku jazyka, ostatní sis nechal pro sebe“.
„Hm, to je pravda, ale ty jsi ji moc nechtěla, pokud si pamatuju“.
„No právě, tak se mě neptej“, vzdorovala.
„Zato já jsem si to náležitě vychutnal. Moje chuťové buňky se tetelily blahem z toho
gurmánského zážitku“.
„Jsi neuvěřitelný zvrhlík, Richarde“ a přesto se zasmála. „Co tě to popadlo tak
najednou?“, chtěla vědět.
„Možná mě inspirovalo něco podobného, co jsi četla“. Nechápavě na něho zírala.
„Snad jsi to nečetl podrobně?“
„Ne, stačilo mi jen nakouknout, abych pochopil, o čem to je“, zatvářil se odměřeně.
„Chápeš velice rychle“, utrousila.
„Nezlob mě, Lucie, nebo tě zmučím ještě jednou“, pohrozil.
„Proboha, to ne, to už bych neustála“.
Pomohl jí vstát a něžně ji objal. „Pojď, půjdeme do sprchy“. Vzal ji do náruče a
odnesl do koupelny. Tam si ji pozorně prohlížel a zjistil, že modřiny ustupovaly a na
těle jí zůstávaly pouhé obrysy. Opatrně ji prohmatal žebra. „Bolí?“
„Ne, nebolí“. „Opravdu?“ Trochu více ji stiskl a viděl, jak se napjala.
„Takže bolí“, zamručel. „To jsem si přesně myslel“, změřil si ji přísným pohledem.
„Richarde, co to má zase znamenat?“ V jejím hlase zachytil kousek vzdoru.
„Nevím, co máš přesně na mysli“, odpověděl. Nastavil správnou teplotu vody a pustil
na ně sprchu. Vzal do ruky sprchový gel a nanášel ho postupně po těle. Z jeho
chování byla opět nesvá. Nevěděla, jestli to byly obavy, co řekne, nebo samá jeho
přítomnost. Jeho něžné doteky ji rozehřívaly. V rychlosti se taky namydlil. Přitiskl ji na
stěnu a začal se o ni třít svým tělem. Pomalé kluzké pohyby ji přiváděly do dalšího
víru rozkoše.
„Ach Richarde, co to se mnou děláš?“
„Líbí se ti to?“ V jeho tváři se objevil nenasytný úsměv. Svými prsty jí hnětl bradavky
a ztopořeným penisem se tiskl na její bříško. Začal ji líbat, dlouho si pohrával
jazykem v jejich ústech. Oddaně přijímala jeho polibky a tiše sténala. Penisem ji
dráždivě přejížděl po celé délce přirození. Líbilo se mu, jak se mu odevzdává a je
uvolněná. Vnímala jeho jazyk v ústech a klouzavý pohyb jeho penisu ve svém klíně.
Silněji sténala rozkoší v jeho ústech. Uvolnil je, aby mohla volně dýchat.
„Richarde, chci tě uvnitř, prosím“.
„Ještě ne kotě. Potřebuji, aby ses udělala pouze tak, jak se tě dotýkám“.
„To nejde“, zaúpěla. „Proč to nejde, řekni mi to“, naléhal. „Děláš mi to moc pomalu,
chci rychleji“.
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„Lucie, poslouchej mě. Uvolni se. Budu ti to dělat pomalu a tak dlouho, až se uděláš“,
řekl rozhodně.
„Ne, bude mi to dlouho trvat“, stále se bránila. „Podívej se na mě, právě proto to chci.
Vidím, že ti to dělá dobře. Hezky se uvolni a užívej si to. Necháme to přijít samo.
Prožiješ dlouhý orgasmus, věř mi“.
Poslechla ho a ponořila se do slastných prožitků. Později pociťovala jemné záchvěvy,
které se postupně zvyšovaly. Začal se jí zmocňovat pomalý a dlouhý orgasmus.
Mírně se roztřásla. Stále ji pomalu dráždil. Se zavřenýma očima si vychutnávala tu
neskonalou slast. Zahltil ji tak silný orgasmus, který neskutečně dlouho trval. Myslela
si, že snad omdlí. Pevně ji držel a spokojeně pozoroval, jak se krásně sype.
Přerývaně dýchala a dlouho se oddávala vyvrcholení, které pomalu odeznívalo. Držel
ji v náručí a čekal, až bude plně vnímat.
„Lucie, miláčku, jsi v pohodě?“ Začínal se obávat, zda to nepřehnal. Podívala se na
něho a přikývla.
„Odpověz mi, prosím“, přikázal. „Ano, jsem“, usmála se. „Dobře, teď pustím vodu“.
Oba se vysprchovali, rychle se vysušil a zabalil ji do osušky. Potom ji odnesl do
postele. „Jak se cítíš?“, zeptal se. V jeho hlase zazněla obava. „Je mi dobře, moc
dobře, Richarde“. Úlevou vydechl. „Tak to jsem rád“, usmál se na ni. „Bál jsem se, že
jsem to přehnal, byla jsi dlouho mimo“, starostlivě si ji prohlížel.
Jen se usmívala. „Bylo to pro mě něco nového, hodně intenzivní. Netušila jsem, že
něco takového je možné. Prožila jsem pomalý a dlouhý orgasmus, bylo to nádherné“.
„To jsem moc rád, že jsem tě trochu uspokojil“, ledabyle prohodil. Udiveně zakoulela
očima. „Richarde, slovo trochu vůbec nebylo na místě“. Rozesmál se. „Děkuji za
uznání. Dáme si trochu vína, souhlasíš? Myslím si, že dnes žádnou tabletu nebudeš
potřebovat“.
„Ráda“, rozesmála se a pohodlně se uvelebila na posteli. Mrkl na ni a štípl ji do tváře.
„Neusínej, Lucie, ještě jsem s tebou neskončil“, varoval ji se smíchem.
„Ale, tobě to nestačilo? Když si pomyslím, jak dlouho jsem tě musela přemlouvat, a
teď nevíš, kdy přestat“.
„Právě proto si to musím vynahradit. Jsem náročný muž, zapamatuj si to“.
„Chceš mě přímo zničit?“, smála se.
„Kdepak lásko, jenom uspokojit“. Nabídl jí skleničku a přiťukl si s ní. „Tak na naše
nové intimní vztahy, Lucie, byla jsi naprosto dokonalá“, pochválil ji.
„Splnila jsi jednu z mých erotických představ“. Udiveně pozvedla obočí. Na chvíli se
odmlčel. Objal ji těsněji a prsty jí uhlazoval pramínky vlasů, které se jí přilepily
k obličeji. „Potřebuji ti to ještě jednou udělat“, pošeptal jí do ucha. Byla dost unavená
a musela se zamyslet nad tím, co říká. „Znovu?“, žasla. Pomalu ji začal přemáhat
spánek. „Ještě jednou“, zašeptal a něžně ji políbil na temeno hlavy. „Říkal jsem ti, že
jsem s tebou ještě neskončil. Ještě jednou tě hezky ošukám a potom tě nechám
spát“. Začal ji hladově líbat. Jeho slova byla pro ni něco jako spouštěč a cítila, jak jí
opět tělo ožívá. Kolenem jí roztáhl nohy, uvelebil se mezi stehny a začal ji
zpracovávat prsty. Zalapala po dechu a postupně se uvolňovala. Zcela se mu oddala
a vnímala jeho obratné prsty ve svém pohlaví. Díval se jí do očí a zhrublým hlasem
k ní promluvil. „Cítíš Lucie, co ti dělám? Chtěla by ses takto udělat, řekni mi to“.
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„Ano, udělej mě, prosím“. Pomalu ji zpracovával a klouzal svými prsty dovnitř a ven.
Viděl v její tváři, jak ji zachvacovala rozkoš. Svíjela se a snažila se to urychlit. Ihned
přestal. „Lucie, to nedělej. Uvolni se a nechej moje prsty, aby tě pomalu šukaly“.
Poslechla ho a už nemyslela na nic jiného a plně se oddávala, co jí dělal. Zbožňoval,
jak byla submisivní. Dokázala ho plně uspokojit, jak se mu oddala. Začala se trochu
třást, věděl, že se blíží k uspokojení. Vrážel do ní prsty rychleji a hodně hluboko.
„Ano, kotě pojď a udělej se“. Prsty neuvěřitelně kmital v jejím pohlaví. Začala se
zmítat a silně vyvrcholila. Nadmíru ho uspokojovalo, jak prožívala svůj orgasmus.
Když se zklidnila, vytáhl prsty ven a pomalu smyslně si je olízl.
„Richarde, to co děláš, je hodně chlípné“. Zasmál se. „To je pravda, ale tobě se to
líbí, kotě. Je to tak? Odpověz mi“. „Ano“, hlesla.
„Teď tě převrátím na břicho. Klekni si a podepři se rukama a hezky zůstaň
v předklonu. Udělám ti to zezadu“. Malinko ji plácl přes zadek, roztáhl nohy a vtlačil
se mezi stehna. Přidržel si ji za boky a jednu nohu jí odsunul mírně na stranu.
„Tak, teď jsi připravená, potom už tě nechám spát“. Byla rozechvělá a spánek bylo to
poslední, na co pomyslela. Jemně ji začal hladit po zádech.
„Jsi nádherná, Lucie“, vydechl užasle. Předklonil se a líbal ji dolů po páteři. Vnímala
jeho drobné polibky. Zároveň dlaněmi přejížděl dopředu a laskal jí prsa. Sevřel mezi
prsty její bradavky a jemně je promnul. Tiše zasténala a uvědomovala si, jak její tělo
opět ožívalo.
„Máš krásný zadeček, kotě. Jednou ti ukážu, co bych s ním rád udělal“, řekl
chraplavě. Stále ji hladil a postupně nechal své prsty proklouzávat níže, aby mohl
opět vstoupit do jejího pohlaví. Malinko se prohnula v zádech.
„Jsi krásně vlhká a připravená“, zašeptal. Pevně ji uchopil za boky. „Lucie, zapři se
více směrem ke mně. Tak, to je ono“. Pozvolna do ní pronikal a prudce vyrazil
hluboko. Trochu ji to strhlo dopředu.
„Drž se kotě“ a znovu si ji přitáhl k sobě. Pevněji se svými dlaněmi zapřela a tiskla se
zadečkem k němu. Pokračoval v pomalých a nemilosrdných pohybech. Cítila, jak se
v ní střádá energie. Chtěla to rychleji. Zaryl jí mírně prsty do kůže.
„Uvolni se“, přikázal. „Nebudeme spěchat, chci tě šukat pomalu“, řekl zdrsnělým
hlasem. Připadala si jako hadrová panenka. Poddávala se jeho pomalým zničujícím
pohybům. Jejím tělem projížděla neskutečná slast.
Poprvé se začínala bát, že to neustojí, že snad omdlí rozkoší. Richard dlouho a
pomalu do ní pronikal hodně hluboko. Slyšela, jak přerývaně dýchá a vzdychá. Slast
a jeho zvuky silně reagovaly na její tělo. Přidržoval si ji pouze jednou rukou a druhou
tiskl na její klitoris. Zachvěla se a cítila, jak se to pomalu blíží. V tom začal přirážet
rychleji a silněji. Přesně věděl, kdy to na ni přijde.
„No tak Lucie, udělej se“, zaúpěl. Oba se ocitli v nekonečné spirále rozkoše a
propadali se neznámo kam. Když se probrala, zjistila, že leží zády na jeho hrudníku.
Pevně ji objímal a pošimral ji nosem na uchu.
„Lucie, ty jsi pro mě hotový zázrak“, řekl měkce.
„Hm, potěšení je na mé straně, pane. To znělo romanticky“. Dala hlavu na stranu a
viděla, jak se usmívá a jeho oči zajiskřily.
„Moc jsem si to užil a doufám, že ty taky“.
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„Jo, řekla bych, že jsem ošukaná skrz naskrz“. Hlasitě se rozesmál.
„Tak to byla extra pochvala, k tomu není co dodat“. Nadzvedl se a položil ji vedle.
Odtáhl deku a přikryl ji. Lehl si k ní a přivinul se.
„Hezky se vyspi, krásko moje“, zašeptal a políbil ji do vlasů. Jenom přikývla, šťastně
se usmála a okamžitě usnula.
Lucie se následující den se všemi srdečně vítala. Byla víc než dojatá a rozpačitá.
Všichni se s ní láskyplně objímali a líbali. Potom ji Eva ještě jednou objala trochu
silněji a pošeptala jí. „Mám úžasnou novinu“.
Richard si všiml, jak Lucie zbledla v jejím sevření. „Evo, opatrně, tohle je pro ni
bolestivé“ a mírně ji odtáhl od překvapené Lucie.
„Promiň, Lucko, neuvědomila jsem si to“, omlouvala se.
„To je dobré, ale ještě to trochu bolí“, hlesla a byla ráda, že je již z dosahu jejich paží.
Veronika ji ještě jednou políbila na obě tváře a v očích se jí zaleskly slzy. „Moc jsem
se o tebe bála“, zajíkla se.
„Nebreč, Veroniko nebo budu taky“. Ustoupila a hřbetem si osušila slzy.
V tom se ujali slova Eva s Honzou. „Tak a teď něco nového. Já a Honza jsme se
v neděli zasnoubili“.
„No, to je mi tedy novina, gratuluji vám oběma“, žasla Lucie. „Myslím si, že už bylo
pro vás na čase“., smála se. Políbila svoji kamarádku na obě tváře. Honzovi popřála,
že si uměl vybrat a ten se jenom uculoval. Vytáhl z přenosné lednice láhev sektu a
s nadšením v očích rozléval do skleniček. Ostatní přispěchali se svou gratulací.
Místností se ozýval cinkot skleniček. Honza znovu naléval další várku sektu.
Richard se zamračil. „Lucie, neměla bys, bereš léky“ a přísně se na ni podíval.
Bojovně zvedla bradu na protest. „Dnes jsem žádné neměla“, zvedla svoji skleničku a
napila se. Jenom pozvedl obočí, ale nic už neříkal.
Lucie se vzdálila s omluvou, aby mohla přinést občerstvení. Pavel ji sledoval, pak
k ní přistoupil a vyzval ji. „Pojď se už konečně posadit. Je nás hodně a nechceme,
aby tě ta návštěva vyčerpala“.
Lucie se zasmála. „Nejsem vůbec unavená. Jsem ráda, že vás všechny vidím a moc
si to užívám. Jak jistě víš, jsem jedináček a vás všechny beru jako velkou rodinu“.
Pavel ji pohladil po tváři. „Je to pro nás velká pocta“, jemně ji objal kolem ramen a
usadil ji vedle Richarda. Ten zrovna o něčem debatoval s ostatními. Automaticky si ji
přitáhl k sobě, políbil na spánek a opět pokračoval v rozhovoru. Nálada byla skvělá a
všichni se dobře bavili.
Eva se rozhlédla pozorně kolem sebe, zvedla se a vstoupila na terasu.
„Páni, to je tedy krásný byt a ten výhled“, nadšeně zvolala. Honza se zašklebil nad
její chválou a prohodil. „To je. Děvče, budeš se muset spokojit s tím, co máme. Já
totiž nejsem milionář, ale vlastním pouze jednu malou restauraci“.
Dojatá Eva se k němu přitulila. „Jsem spokojená a nestěžuju si, hlavně, že mám
tebe“ a dala mu pusu na tvář.
Richard je pobaveně sledoval. „Jak dlouho už spolu chodíte“, zajímal se. Oba
odpověděli téměř současně. „V neděli tomu byly právě tři roky“.
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Richard se rozesmál. „Tak rychlou a přesnou odpověď jsem vůbec nečekal“. Podíval
se na svého bratra a popíchl ho. „Teď už jsi na řadě jenom ty, Pavle“.
Ten pouze zakoulel očima. „Ježíši, vážné vztahy jsou mimo mě. Jsem spokojený a
užívám si svobody“. Richard se smál a dodal. „To jsem přesně čekal, že řekneš,
bratře. Ani nevíš, o co přicházíš“, chechtal se mu.
„No, hlavně, že ty to víš“, odporoval mu. „Mimochodem, kolik ti je a do nedávna sis
taky užíval svobody, takže ještě mám spoustu času, nemyslíš?“
„To máš pravdu, taky jsem čekal na tu pravou“ a přitáhl si Lucii na klín. „Teď ji mám a
už nikdy ji nepustím. Jsem nejšťastnější chlap na světě“, culil se Richard.
„A na to si musíme všichni připít“, zvolal Theodor a ujal se skleniček. Lucie si všimla,
jak Veronice posmutněly oči. Měla ji moc ráda a přála by jí, aby byla šťastná. Kéž by
Pavel nebyl tak zarputilý, pomyslela si.
Probírali všechno možné a pečlivě se snažili vyhnout jedinému tématu. Nakonec to
Theodor nevydržel a přímo se zeptal Lucie, jak se cítí po tom všem, co se jí přihodilo.
Richard ho zpražil varovným pohledem. Ten jenom zvedl ruce na obranu.
„Jenom jsem se zeptal. Mám ji rád a zajímá mě to“.
Lucie se na oba podívala a musela se smát. „Nemusíte kolem toho chodit po
špičkách. Cítím se dobře a snažím se na to zapomenout, což se mi zatím daří.
Jenom se obávám okamžiku, kdy se vrátím do redakce. A už vůbec snad nevkročím
na inkriminované místo, kde se to všechno událo. Raději zaběhnu někam mimo
budovu. A to je, co mě tak trochu děsí“.
Richard ji objal a řekl tiše. „To bude dobré, nic podobného už se ti nestane, slibuju“.
Veronika se zapojila do hovoru, aby zklidnila situaci. „Lucko, v redakci máme velká
opatření, to budeš koukat. Nikdo cizí nesmí vstoupit do budovy, musí se legitimovat,
sdělit ochrance za kým jde a ten dotyčný si pro něho přijde. Dále v patře je další člen
ochranky. Zkrátka nikdy a nikdo nás tak nehlídal, jako teď“.
Lucie byla překvapená, co slyšela. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci, to určitě
není levná záležitost, pomyslela si.
Richard se v duchu pousmál, neboť to bylo jako první opatření, o které se postaral.
Eva náhle změnila téma, když řekla. „Vážení, příští týden mám narozeniny. Všechny
vás zvu do klubu a doufám, že se sejdeme v plném počtu“.
Jako první zareagoval Richard. „Evo, obávám se, že tě zklamu, snad někdy později.
Ve čtvrtek odjíždíme s Lucií do Londýna“.
Lucie se překvapeně podívala. „To je tedy novina“, poznamenala s mírnou arogancí.
Omluvně se na ni usmál a stačil dodat. „Lucie to ještě nevěděla, bylo to překvapení“
a dal jí pusu.
„No pane jo, tak překvapení. Kdybych se to jako dověděla, Richarde“, zpražila ho
pohledem.
„S dostatečným předstihem, kotě“, ubezpečil ji s úsměvem.
„Tak to se mi ulevilo, slyšeli jste tu ránu?“, zeptala se. Nechápavě na ni pohlédli. „To
mi spadl kámen ze srdce“, načež všichni se rozesmáli, včetně Richarda.
„Lucie, taky se mi ulevilo, očekával jsem, že budeš prskat jedy, ale pojala jsi to
s humorem“.
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„No, vzhledem k tomu, že jsem ještě nikdy nebyla v Londýně, zní to velmi lákavě a
docela se těším“.
„To jsem moc rád a bude se ti tam líbit, slibuju“ a vtiskl jí polibek na tvář.
43.
Lucie si užívala klidný let, i když se jí Richard zdál nezvykle zamlklý. Snažila se
trochu konverzovat, než pochopila, že je myšlenkami jinde. Zřejmě u své obchodní
schůzky, která ho čeká, napadlo ji. Otevřela si knihu a začala číst, ale nějak se
nemohla soustředit. Byla v očekávání věcí příštích. Těšila se, že uvidí Londýn a
známá místa, jako jsou Hyde Park, Buckinghamský palác i Chelsea. Také na ruch
v ulicích města, typické červené autobusy a atmosféru londýnských parků.
Richard vůbec nemyslel na obchodní schůzku, jak se mylně domnívala. Usilovně
přemýšlel, jak to udělá, až ji požádá o ruku. Moc si přál, aby se stala jeho zákonitou
manželkou. Věřil, že návštěva Londýna bude tím pravým místem a navodí tu
správnou atmosféru.
Odbavení na Heathrow bylo podobné jako v Praze. Uvědomila si, že peníze otvírají
brány. Zkrátka rychlá a snadná letištní kontrola. S úžasem v očích si prohlížela
limuzínu, která na ně čekala i s řidičem. Myslela si, že auto poslala firma, ve které
měl mít jednání, a zeptala se.
„Nejdříve pojedeš na schůzku?“
„Kdepak, místo, kam pojedu, je opačným směrem. Pojedeš sama, kotě a uvidíme se
večer“.
„Takže pojedu sama?“, ptala se překvapeně. Popřála mu hodně štěstí při jednání a
stále se nemohla vzpamatovat. Už chtěla nastoupit do auta, když ji prudce zvedl,
málem ztratila rovnováhu a musela se zachytit jeho ramene. Zmocnil se jejich rtů.
Přechod od chladného byznysmena ke žhavému milenci byl tak rychlý a dokonale
erotický. Když jí unikl slastný povzdech z polibku, stačil ji pustit. Vpil se do jejich očí
spalujícím pohledem a spokojeně se usmál.
„Užij si hezký den, lásko a nechej se odvézt do mého domu“. Stála jako omráčená a
rozechvělá a vůbec nestačila pojmout, co jí vlastně říká. Potom si všimla, že řidič jí
drží stále otevřené dveře auta a čeká, že nastoupí. Richard mezitím nasedl do taxíku
a odjel opačným směrem. Hladce se usadila uvnitř limuzíny a měla pocit, jakoby se
ocitla v jiném světě.
Nasála vůni pravé kůže a prstem pohladila potah sedadla. Byl heboučký a měl barvu
tmavších mraků. Jako Richardovy oči před chvíli, napadlo ji. Dalo jí hodně sil, aby se
vrátila do reality a užívala si plynulou jízdu. Projížďka Londýnem byla dokonalá.
Málem otevřela okno a vyklonila se ven, aby mohla všechno vnímat najednou.
Přemýšlela, co bude nejdříve dělat. Chtěla toho vidět tolik, aby to stačila během pár
dnů, co tady bude. Limuzína zastavila před důstojnou vilou. Lucie se ohlížela po
nějakém hotelu. Najednou s leknutím si vzpomněla, že Richard mluvil o domu, ne o
hotelu. Proboha, on vlastní dům v Londýně? Neustále ji překvapoval. Řidič jí pomohl
z auta a automaticky se ujal zavazadel a odnášel.
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V tom se otevřely dveře domu a v nich stála milá usměvavá paní. Rychle si v duchu
připravovala anglická slovíčka, když k jejímu překvapení a velké úlevě zaslechla
rodný jazyk.
„Vítám vás, slečno. Doufám, že jste měla příjemnou cestu. Jmenuji se Wilsonová“ a
podávala jí ruku. „Prosím, následujte mě“ a vyzvala ji do domu.
„Mohu vám nabídnout malé občerstvení nebo se nejdříve ubytujete?“
„Děkuji vám, ráda bych se ubytovala“.
Cestou se snažila být klidná, když procházela domem. Nezírej jako idiot, sama sebe
napomínala. Překrásná hala, velkolepé schodiště. Dům jí připadal dokonale
vypilovaný a sladěný. Na zdi zahlédla umělecká díla, neodvážila se zastavit, aby se
blíže podívala. Chodba vedoucí do pokoje byla obložená dřevem. Přemýšlela, kolik
pokojů má tento dům a jaký mají výhled z okna. Paní Wilsonová se zastavila a
otevřela masivní dveře.
Lucie zalapala po dechu, když spatřila naprostý luxus. Postel velká, jako menší
jezero. Překrásný koberec a nablýskaná podlaha. Prádelník, skříně, stolky, všechno
se lesklo. Všimla si vázy a překrásných bílých růží. Všechno působilo mimo jiné taky
útulně, přímo vybízelo, aby se zabydlela. Paní jí ukázala, že koupelna je nalevo a
napravo je obývací pokoj.
„Mohu vám pomoci vybalit nebo si budete chtít nejdříve odpočinout?“
„Děkuji vám, to zvládnu sama a odpočívat nebudu. Mohla bych se projít po domě?“
„Samozřejmě slečno. Pan Gregor doufá, že se tady budete cítit jako doma. Pokud
mě budete potřebovat, zde je domácí telefon“.
„Ano a ještě jednou vám děkuji, paní Wilsonová. Ten pokoj je velmi krásný“,
vzdychla. Hospodyně se nepatrně usmála a její výraz byl tak nějak, více jemnější.
„Ano, slečno, to je“ a tiše se vzdálila.
Lucie vešla do koupelny, opřela se o dveře a zavřela oči. Měla pocit, jako by se jí to
zdálo. Koupelna byla velká, dlouhý pult, dvě umyvadla, květiny. Dlažba a obklady
jemné zelené barvy. Velká vana, sprcha jako malý pokojíček.
Spatřila nádobky s mýdlem, krémy, koupelnové oleje a soli. Svlékla se a rozhodla si
to všechno vyzkoušet. Po příjemném osvěžení se převlékla a nakoukla do dalšího
pokoje. Posadila se do křesla a v tom spatřila na stolečku malou krabičku. Všimla si
rovněž kartičky a četla.
Lucie, vítej v Londýně a to je pro tebe. Richard.
Vzala krabičku do ruky, aby opatrně odstranila papír a rozvázala stuhu. Otevřela ji a
úžasem se jí zastavilo srdce.
„Ach, bože můj“, vyjekla nahlas. To, co viděla, ji oslnilo. Jemný náramek s drobnými
brilianty. Nikdy v životě neměla v rukou nic tak krásného a zřejmě neskutečně
drahého. To rozhodně nesmí přijmout. Jenom si ho zkusí, jak jí bude slušet. Na její
ruce se náramně vyjímal a pocit se nedal vůbec popsat.
„Ach Richarde, proč to děláš?“, povzdechla si.
V průběhu svého obchodního jednání se Richard snažil Lucii vytlačit z mysli, ale moc
se mu to nedařilo. Představa, zda je spokojená ho vždycky zaskočila. A to vždy, když
to nejméně čekal.
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Vykouklo to jako záškodník z jeho mysli, když se snažil soustředit na něco jiného.
Pohlédl na hodinky. Ještě tři hodiny a potom už se zaměří jenom na ni. A bude to stát
za to, přísahal si. Taky ho pronásledovala obava, jak ji do všeho doslova hodil, ale
nevěděl jak ji na to připravit.
Lucie neměla vůbec žádnou představu, co dělat, když na něho čekala. Má se jít projít
ven, i když nevěděla kam, nebo si má číst, vůbec nevěděla. Co vlastně má Richard
v plánu, asi půjdou někam na večeři, hádala. Dopřála si dlouhou koupel a pohrála si
se všemi krémy a voňavými oleji. Jaké si vezme šaty, přemýšlela. Vlastně vždyť má
pouze jedny společenské, černé, jednoduché a stylové, které ji Richard koupil. Sama
by si takové nikdy nepořídila. Byla zvědavá, kam asi půjdou. Příjemná večeře a
potom sex na závěr. Celá se zachvěla, když na to pomyslela. Musela si taky přiznat,
že kromě touhy se taky přihlásila nervozita. Byla doslova z toho všeho rozhozená.
Vycházela z koupelny a on zrovna otvíral dveře. Její žaludek udělal dvojité salto.
Určitě bude všechno jinak, pomyslela si. Vlídně se usmála.
„Ahoj Richarde, myslela jsem, že přijdeš později“, vypravila ze sebe.
„Lucie, konečně, rád tě vidím. Skončili jsme o něco dříve“. Nespouštěl z ní oči, když
zavíral dveře za sebou. „A jaký jsi měla den?“
„Nádherný a hodně zvláštní, děkuji“.
Vůbec se nemohla pohnout z místa. Ale jakmile udělal první krok směrem k ní,
odrazila se z místa a zamířila do pokoje, rovnou ke stolečku, kde odložila náramek.
„Richarde, za tohle ti chci poděkovat. Oba víme, že bych ho neměla přijmout“.
Došel až k ní, vzal náramek, ovinul jí ho kolem zápěstí a tiše zacvakl.
„Oba víme, že přijmeš“, přikázal.
„Asi ano“, vydechla rezignovaně. „Snažím se odolávat tvým dárkům“.
„Ale proč?“ Pevně a majetnicky ji uchopil a přejel jí po pažích.
Byla zamotaná v osušce, kůži ještě teplou a jemnou po koupeli. Večer plánoval tak
trochu v jiném pořadí. Ale najednou bylo všechno jinak, když stála před ním.
Vpíjel se jí do očí a pomalu ji hladil přes osušku. Všiml si, jak jí potemněl pohled a
zadrhl dech. Sklonil se a políbil ji na ústa. Vsunul ruce pod osušku a pohladil ji přes
boky.
„Lucie, musím tě pomilovat, hned teď“, zašeptal.
„Ano“, hlesla a nechala se zavést k posteli. Objala ho kolem krku. Chtěl postupovat
pomalu, krok za krokem ji rozehřívat. Ale jak ucítil reakci jejího těla, zmocnila se ho
posedlost. Dnes měl pocit, že se snad nedočká. Jakoby čekal celý život. Stáhl
osušku a nechal ji spadnout na zem. Mírně ji kousl do ramene. Přidušeně vykřikla,
pocítila šok a rozkoš. Toužila po něm tak zoufale. Začala ho svlékat.
Jeho rty se na ní pásly. Zápasila s jeho kravatou, nakonec jeho oblečení skončilo na
podlaze. Položil ji na obrovskou postel. Převalovali se po luxusním přehozu. Bořili se
a klouzali do saténové látky. Jenom si to stačila uvědomovat. Vzal její ňadro do úst,
což jí zabránilo nemyslet vůbec na nic. Zachvátil ji oheň a ostré bodání rozkoše.
Divokost ji naplňovala a ohřívala krev v těle. Z hrdla se jí vydral vzlyk.
„Richarde, moc tě chci, teď hned. Snad zemřu, když tě neucítím v sobě“.
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Horečně škubala za jeho boxerky. Věděl jediné, další minuta čekání by ho zničila.
Zvedala k němu boky a on se prudkým pohybem do ní zabořil. Jejich zasténání
prorazilo vzduch, jejich oči se setkaly a vpíjely se několik sekund do sebe. Potom
nastal divoký tanec, poháněný rozbouřenou touhou. Kůže na kůži, drsné zadržované
vzdechy. Hluboce zasténala a blížila se k vrcholu. Takto ji uvedl dvakrát k orgasmu a
potom se přidal i on sám. Její paže ochably na pokrývce a cítila, jak padá spolu
s ním. Ležela tiše, šťastná a opotřebovaná. Jeho tvář měla zabořenou ve svých
vlasech. Svým mohutným tělem ji přiháčkoval hluboko do matrace. Měla už
několikrát příležitost dříve poznat, když Richard ztratil nad sebou kontrolu. No ano,
bylo to hodně divoké a skvělé. Cítila, jak mu prudce bije srdce. Unášela se na vlně
plného uspokojení. Natočila hlavu a políbila ho na rameno. Toto její gesto ho přinutilo
otevřít oči a pročistilo hlavu. Převalil se na stranu. Zdála se pod ním měkká a vláčná.
Vůbec se nepodobala té, která ho nutila tak spěchat.
„Opět jsem si tě vzal příliš tvrdě a rychle. Dnes se mi nedařilo myslet na nic jiného,
než na tebe, lásko. Hodně jsem tě potřeboval. Moje dnešní obchodní jednání
probíhalo nezvykle rychle, doslova jsem šel tvrdě na věc a nekompromisně. Po celou
dobu ses mi dostávala nebezpečně do mysli, ale líbilo se mi to“.
„Až takové to bylo? Richarde, víš o tom, že po dlouhé době jsi mě doslova zalehl?“
„Promiň, úplně jsem zapomněl, bolí tě to?“, ihned se vzepjal.
„Vůbec ne, chybělo mi to“.
„To jsem rád, protože miluju, když tě mám pod sebou hezky vláčnou. Lucie, chci tě
zase znovu, neusínej“.
„Ne“, odpověděla tlumeně a ochraptěle. Opět ho začala rozpalovat.
„Jsem jenom hezky uvolněná“ a otevřela oči. „Hezký dům, ale nevím v jakém slohu,
ty se mi vždy pletou“. Zazubil se na ni a nadzvedl ji tak, aby jí viděl do očí.
„Později tě tady provedu, jestli budeš mít zájem a udělám ti podrobnou přednášku.
Ale teď tě budu pomalu a dlouho milovat. Přesně podle mého scénáře, jak to mám
rád“. Znovu se na ni položil, vzal si její hlavu do dlaní a začal ji líbat. Svým jazykem
se ponořil hluboko do jejich úst.
Pokorně se odevzdávala a oddaně přijímala jeho polibky. Zasténala rozkoší v jeho
ústech. Přestal, aby se mohla volně nadechnout a znovu se ponořil do jejich úst.
Líbal ji dlouho, když se pod ním začala hýbat, odtrhl svá ústa a zadíval se jí do očí.
Pomalu se ústy přesouval na obě její prsa a teplým jazykem krouživým pohybem
přejížděl její ztvrdlé bradavky. Její touha rostla a nabírala čím dále větších rozměrů.
Chtěla ho mít v sobě, ale dával si hodně načas. Dobře znala jeho dominantní přístup
a nezbývalo jí nic, než se mu podvolit. Tempo udával sám a ona poslušně přijímala
to, co jí dělal. Pomalu se posouval níže a laskal ji postupně směrem k bříšku a
zastavil se v místě jejího ženství.
Klekl si a roztáhl jí nohy. Zadíval se na ni svým temným pohledem a sledoval její
rozšířené oči naplněné touhou.
„Teď se podíváme, zda jsi připravená“ a hladil ji po celé délce její štěrbiny.
„Jsi krásně vlhká a připravená mě přijmout“. Zajel dvěma prsty hlouběji a pohyboval
se uvnitř pohlaví. Svíjela se a zvedala boky, aby se dostala více k jeho prstům.
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„Vidím, že se ti to líbí, kotě“. Více jí roztáhl nohy a špičkou penisu ji laskal. S velkým
uspokojením sledoval její reakci, poddajně očekávala, co udělá. Byla naprosto
uvolněná a užívala si dráždivého laskání.
„Teď tě celou vyplním“ a rázně do ní vstoupil. Byla krásně mokrá a celého ho pohltila
v sobě. Zasténala silně rozkoší. „To se mi líbí“, zašeptala. Začal se v ní zvolna
pohybovat. Natolik ji rozpaloval a chtěla to rychleji, i když podvědomě cítila, že jí to
nedovolí. Hladově ji začal líbat a pomalu se v ní dráždivě pohyboval. Svíjela se pod
ním. Když odtáhl svoje ústa, vydechla. „Richarde“, zaprosila.
„Ještě ne, Lucie. Nevrť se a uvolni se“, přikazoval. „Podívej se na mě. Říkal jsem, že
tě budu milovat pomalu. Líbí se mi to tak a chci, aby ses mi poddávala a nemyslela
na nic jiného, pouze na to, co ti dělám“.
Nadzvedl se a obtočil si její nohy kolem pasu. Mírně zakroužil boky. Údivem
rozevřela oči a zasténala rozkoší. Ztrácela se sama v sobě a přijímala, jak se v ní
pohyboval. Pevně ji držel za boky a šukal ji. Roztřásla se a uvnitř sebe ucítila silné
křeče. Sledoval ji a spokojeně se usmál. Začala sebou zmítat.
„Ano, kotě, přesně tak to chci, udělej se“ a začal do ní prudce vrážet. Vynesl ji
neznámo kam, zmítala se v divokém orgasmu. Pevně ji držel a nepřestával ve svých
prudkých a rychlých pohybech. Potom sám vyvrcholil a cítil, jak jeho penis stříká
v jejím pohlaví. Padl vyčerpáním na její hruď a vnímal silné záškuby. Oba leželi tiše a
užívali si doznívající orgasmus. Viděla, jak za okny se začíná smrákat a poslouchala,
jak v dálce odbíjejí hodiny. Nadzvedl se a políbil na ústa. Otevřela oči a usmála se.
„Byl jsi nenasytný a hodně vytrvalý. Myslela jsem, že to opět neustojím“.
„Mám to brát jako stížnost?“, sklonil se a mírně ji kousl do spodního rtu.
„Ne, bylo to úžasné, ale doslova jsi mě vyčerpal“, zvedla malátně ruce nad hlavu a
spustila je samovolně zpět. „Až tak moc?“, rozesmál se. Vzal ji do náruče a odnesl do
koupelny. Když se s ní postavil pod sprchu a vzal do ruky hadici, všiml si, jak jí
zasvítily oči. „Nějak mi ožíváš, krásko, ale zapomeň na hříšné myšlenky“ a pustil na
ni proud vody, až vypískla překvapením.
Později dodržel harmonogram, jak si plánoval a vyvedl ji na večeři do luxusní
restaurace. Vychutnávali si výborné jídlo a k němu víno, které zlátlo na jazyku.
Pozorně se na ni zadíval a viděl nádhernou dívku, okouzlující ženu v hladkých
černých šatech, která mu patřila a jeho hruď se mu dmula pýchou. Ještě chvíli
vyčkával a potom zavedl řeč na dopolední příjezd do města.
„Na dnešní schůzce jsem byl jako na trní. Uvědomil jsem si, že jsem tě pozval do
Londýna a bál jsem se, jak ti bude, až se ocitneš v mém domě. Záměrně jsem ti nic
neříkal, protože jsem nevěděl, jak budeš reagovat“.
Překvapením pozvedla oči. Lehce se chopila své skleničky a zamračila se. „Jsi samé
překvapení, Richarde. Nějak jsem se s tím vyrovnala, neměla jsem na výběr“.
„V to jsem doufal“ a nabral si lžičkou trochu jejího dezertu. Vzal ji za ruku a ona se
zálibně zadívala, jak hezky zapadla do jeho. Pak opět zvedla oči směrem k němu.
„Proč jsi mě vzal sem?“
„Abych ti ukázal Londýn, abys byla šťastná“, odvětil znepokojeně.
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„Jistě, ale byla jsem hodně zaskočená a navíc úplně sama, když jsem se nevědomky
ocitla před tvým domem. Byla jsem v šoku, vůbec jsem něco takového nečekala.
Neumím se pohybovat v takových situacích. Nevím, jak mám reagovat na ten
přepych. Richarde, jsem obyčejná holka, která nedávno dokončila školu, začíná
pracovat, aby se uživila a začala splácet studentskou půjčku. Co jsem tě poznala, je
toho na mně příliš hodně. Nějak mě to děsí, všechen ten luxus. Zkrátka se neumím
v takových vodách pohybovat. Promiň, ale já tě jenom miluju. Oplácím všechno
pouze svou náklonností a věrností k tobě. Nic jiného ti nemohu nabídnout a nevím,
jak ti mám oplatit tvoji neskonalou štědrost, kterou mě tak zahrnuješ“.
Zděšeně na ni hleděl a kroutil hlavou. Zvedla se a řekla. „Omluv mě na moment“ a
odešla na toaletu. Nechala ho tam zamračeného a zoufalého. Opřela se o pult
s umyvadlem, aby se vzpamatovala. Sama sebe se ptala, co to do ní vjelo. Vždyť jí
nabízí to nejlepší. Dosud to přijímala, tak proč to najednou odmítá. Proč je tak
neklidná. Podívala se na sebe do zrcadla a řekla si. „Budu rozumná a přijmu vše, co
mi nabídne“. Narovnala se a vydala se za ním. Seděl nad kávou a mračil se. Byl
z jejího vyjádření hodně smutný a zmatený. Když ji spatřil přicházet, trochu se mu
ulevilo. V jejich očích nezaznamenal smutek, který tam viděl, když odcházela.
„Lucie, nevím, co jsem udělal špatně“, opatrně promluvil. Přerušila ho a mile se
usmála.
„Bylo těch zážitků na mě hodně najednou. Vyjádřila jsem se nešťastným způsobem
po svém. Potřebovala jsem chvíli přemýšlet, proto jsem odešla“.
Uchopil obě její ruce a políbil je do dlaně. „Lucie, prosím, poslouchej mě. Víš, že
jsem tak trochu bohatý“. Pousmála se a řekla. „Trochu? Přesněji, hodně bohatý,
vůbec se neodvažuji pomyslet, jak moc. Promiň, musela jsem reagovat“.
„Prosím, nechej mě domluvit. Možná, že mi dělá dobře, když tě můžu oslnit. Je pro
mě důležité starat se o tebe samotnou“. Zavřel oči a tiše pronesl. „Jsi pro mě
všechno a potřebuji tě. Nechci, aby ses cítila nejistě. Vím, že svým bohatstvím tě
neohromím, to jsem poznal už dávno. Ale nějak to ke mně patří. Byl bych mor rád,
aby sis na to zvykla. Já se přece nemůžu stydět za to, čím jsem“ a zoufale si prohrábl
vlasy.
„Chci, abys měla všechno, co si budeš přát, a bude mi potěšením, když ti to mohu
poskytnout“. Uchopil její ruku za zápěstí a nahmatal její zrychlený tep. Postavil se a
přisedl si vedle. Vzal ji vzadu za krk a přitáhl si ji k sobě. Začal ji líbat tak dlouho, že
se pár tváří začalo otáčet směrem k nim.
„Lucie, miluju tě, je to jasné, jako je den a noc“.
Dlouze se zadívala do jeho očí a tiše řekla. „Co kdybys mě zavezl zpátky do tvého
domu a miloval se se mnou tak dlouho, aby se nám všechno vykouřilo z hlavy“.
Zajiskřilo mu v očích. „Proč ne“, přikývl na souhlas a mávl na číšníka.
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44.
Ráno vstal dříve, než se probudila. Musel ještě něco rychle zařídit v pracovní
záležitosti, aby se potom věnoval jí samotné. Oblékal se a myslel na to, aby si tyto
dny užila. Odpoledne ji seznámí se svou sestrou Aničkou. Určitě si budou spolu
rozumět. Byl trochu nesvůj, když mu včera dala najevo, že se předvádí. Aby viděla,
co všechno si může dovolit. Ale byl si jistý, že se s tím vyrovná. Věděl, že ho má
ráda, aniž by brala na vědomí jeho existující štědré bankovní konto. To mu už na
začátku jejich vztahu dala jasně najevo. Taky on sám se nechtěl dávat pro peníze.
Ani teď, ani později. Jenom je využíval pro jejich vzájemné potěšení. Vytáhl z vázy
jednu bílou růži, napsal krátký vzkaz a obojí položil na polštář vedle její hlavy. Jemně,
aby ji neprobudil, se svými rty dotkl její spící tváře.
Lucie ještě nějakou hodinku klidně spala. Když se později přetočila na bok, první co
uviděla, byla růže. Usmála se a znovu zatoužila po něm. Posadila se a přečetla si
vzkaz.
Drahá Lucie, ač nerad, musel jsem odejít pracovně. Ve dvě hodiny ukončím svoje
jednání a přijedu za tebou. Doufám a těším se na to, že po zbytek našeho pobytu se
odevzdáš do mých rukou. Miluji tě. Richard.
Vzala růži do ruky a lehce přivoněla. Pomyslela na to, jaké to je, odevzdat se mu.
Vždyť to dělá stále, naposledy minulou noc. Pohodlně se opřela o jeho polštář, aby
nasále jeho vůni, kterou tady zanechal. Krásné probuzení a pohladila se růží po tváři.
Richard naplánoval oběd v Gladstone. Oba dorazili na smluvený čas a Anička stále
nikde.
„Ach jo, nevím, proč se tak divím, že tady moje sestra stále není. Dochvilnost nikdy
nebyla její silnou stránkou“, podíval se na hodinky a rozhlédl se kolem. Omluvně se
podíval na Lucii. „Ještě chvíli počkáme a potom nám objednám. Jistě jsi už hladová“
a pohladil ji po ruce. Sotva to dořekl, jeho telefon se ozval s příchozí zprávou. Četl a
pokyvoval hlavou.
„No, můžeme si rovnou objednat. Moje sestra se opozdí a mimo jiné už obědvala“.
Nalil víno, které objednal a vyzval Lucii k přípitku. „Na příjemné chvíle, které máme
před sebou tady v Londýně. Už se od tebe nevzdálím“ a spiklenecky na ni zamrkal.
„Vypadáš nádherně v těch šatech, ještě jsem je na tobě neviděl“, usmíval se.
„Jenom nevím, jak se poperu s těmi chtivými mužskými pohledy. Co jsme sem vešli,
doslova tě svlékali očima“, zaúpěl.
„Richarde, to si jenom namlouváš. Jak se říká, podle sebe soudím tebe“. Zasmál se a
zakoulel očima. „Možná, ale stejně je to tak, jak říkám. To bych musel být slepý,
abych to neviděl“. Opět se rozhlédl.
„Kam se to díváš?“, zajímala se.
„Hledám nějaký nouzový východ, spíše nějaké dveře s nápisem nepovolaným vstup
zakázán. Vtáhl bych tě dovnitř a svlékl tě do naha. Šukal bych tě tak dlouho, až bys
prosila, ať toho nechám“.
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„To bych nikdy neřekla“, zašvitořila a v očích se jí objevil svůdný pohled. Vzal ji za
obě ruce a naklonil se blíže. „Už se nemůžu dočkat, až tě budu mít v posteli a potom
taky ve sprše a udělám tě několikrát za sebou. Tady ve sprše jsme to ještě
nevyzkoušeli“, pronesl chraplavě. Cítil, jak se zachvěla a dokonce se začervenala,
což ho pobavilo. Zamlouvalo se mu, že se dokázala na veřejnosti stydět. Ale moc
dobře věděl, že v posteli svůj ostych dovedla nadobro opustit.
Lucie se na okamžik zasnila při představě, co všechno s ní bude provádět. Napil se
vína a potutelně se usmíval, neboť i jeho představy začínaly pracovat na plné
obrátky. Sledovala ho a vypadal sám se sebou spokojený.
„Richarde, hej, prober se. Na co myslíš, že se přitom tváříš jako pán tvorstva“. V tom
pochopila, že se ptá zbytečně, věděla, co se mu honilo hlavou. Předklonila se blíže
k němu a poskytla mu tak dokonalý pohled do svého výstřihu. Jakoby chtěla jeho
představy ještě více rozvinout. Doslova se pásl očima, když zahlédl její ňadra.
Dopřála mu pár vteřin a potom se narovnala a zeptala se.
„Richarde, co je?“ „Ehm, cože, nic“, odpověděl zmateně. „Hele“ zahrozila na něho.
„Tohle na mě nezkoušej. Nic může znamenat hodně. Jsem žena, na to
nezapomínej“.
„No právě, vidíš a já si vždycky říkal, proč těm ženským nerozumím“, mumlal si pro
sebe.
„Chci vědět, nad čím si se tak zasnil“, stále se dožadovala odpovědi.
„Co bys tak asi řekla, Lucie“, odpověděl a sledoval ji svýma uhrančivýma očima.
Nevydržela jeho pohled a uhnula očima. Cítila, jak se jí červeň rozlévá po tváři.
Usmál se a vzal její obě ruce a každou políbil do dlaně.
„Já ti to řeknu. Představoval jsem si, až budeme sami a budu tě mít sám pro sebe.
Jak se budeš svíjet pode mnou, když ti to budu dělat“, významně poznamenal. Pak
ještě pošeptal. „Škoda, že jsme tady na veřejnosti, raději si objednáme“ a otevřel
jídelní lístek. Překvapením zamrkala, potom vstala a omluvila se s tím, že musí na
toaletu.
„Mám ti vybrat sám, kdyby se objevil číšník?“
„Ano“, zastavila se. „Nechám to plně na tobě, tak to máš přece rád“ a významně mu
pohlédla do jeho usmívajících se očí a odkráčela. Sledoval ji očima a povzdechl si,
když zaregistroval pohledy dvou mužů, jak se upíraly jejím směrem. Snažila se
chovat normálně a nenápadně, ale bylo v ní něco, čím na sebe upoutávala
pozornost. Prostě to k ní nějak patřilo. Zamyslel se a jídelní lístek odložil.
„Promiň, bráško, že jdu tak pozdě“, vytrhla ho z myšlenek Anička. Překvapeně
vzhlédl. „Richarde, zíráš na mě, jako bych byla přízrak“, zasmála se. Postavil se,
srdečně ji objal a políbil na tváře.
„Aničko, rád tě vidím, prosím, posaď se. Co tě tak zdrželo, že jsi přišla pozdě,
nehledě na to, že čas setkání jsi určila sama“.
„Promiň, nějak jsem se zapomněla, však to znáš“ řekla vesele.
„Aha, a to jak, v posteli se svým ženatým přítelem?“, odsekl.
„Přestaň, Richarde, tak to nebylo. A kde vůbec máš tu svou přítelkyni?“, rozhlédla se.
„Za chvíli přijde“ a nasměroval ji na židli vedle. Posadila se a pohledem zavadila o
láhev s vínem. „Dám si taky“ a sama si nalila do prázdné připravené skleničky.
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Pozvedla ji a napila se. Richard jenom zakroutil hlavou, jeho malá sestra byla prostě
živel.
Po chvilce se Lucie vrátila ke stolu. Když spatřila Aničku, zdálo se mu, že znejistěla.
Rychle se postavil a natáhl k ní ruku. Přitom si stačil všimnout, jak jeho sestra hází
svůdné pohledy na jednoho mladíka. Mírně loktem do ní strčil. Leknutím odvrátila
hlavu a sykla. „Co to sakra děláš?“. Potom spatřila Lucii a ihned zmlkla.
„Lucie, to je moje sestra Anička. Aničko, představuji ti Lucii, moji krásnou slečnu“.
Postavila se a obě si podaly ruce. Lucie se mile usmívala. „Ráda vás, Aničko
poznávám“.
„Potěšení je na mé straně“, blekotala Anička. Pohodila rukou. „Jsem nějak nervózní,
co kdybychom si obě připily na setkání a začaly si tykat“, navrhovala Anička.
„To je dobrý nápad“, odvětila Lucie s úsměvem. Její návrh přivítala s potěšením a
uvolnila se. Anička stále na ni zírala, vzpamatovala se, když do ní Richard mírně
dloubl. Sjela ho nevraživým pohledem.
„Promiň, Lucko, byla jsem na tebe hodně zvědavá a chtěla jsem se původně zeptat,
jak se ti povedlo upoutat zájem mého bratra. Dosud se to totiž žádné jiné nepodařilo,
což je dobře. Ale teď, když tě vidím, no páni. Raději se zeptám jinak“ a obrátila se na
Richarda.
„Jak se ti k čertu podařilo sbalit tak nádhernou slečnu?“ a samolibě se zapřela ve své
židli. „Proboha, Aničko, co to meleš?“ zhrozil se Richard.
„Vidíš, Lucko, to je celý on. Je pořád tak protivný a nevrlý? Nechápu, co na něm
vidíš“ a zašklebila se na svého bratra.
„Bože, Aničko, ty jsi neskonale drzá, ale proč mě to tak udivuje, že? Teď mám hodně
blízko k tomu, zakroutit ti krkem“, vyhrožoval jí s úsměvem.
Lucie se rozesmála a poznamenala. „Vždy jste k sobě tak milí?“
Udiveně na ni pohlédli a současně odpověděli, „ano“.
V tom se objevil číšník a Richard začal objednávat. Ještě se zeptal Aničky, zda se
přece jenom k nim nepřidá a ona souhlasila. Potom spiklenecky prohodila. „Musím
toho využít, dokud je můj bratr ochotný pustit nějakou tu libru. To se nestává tak
často“ a kopla ho pod stolem do nohy. Richard jenom protáhl oči. Lucie si nenápadně
prohlížela Aničku. Všimla si, že oba mají stejně zabarvené oči. Jinak se podobou
více blížila k Pavlovi a odhadla, že si budou podobní i povahou.
Po dobrém jídle se u kávy více rozpovídali. Anička byla hodně zvědavá a na oplátku
vyprávěla taky něco málo o sobě. Proč si vybrala Londýn, o své práci a svém životě.
Lucii připadala velmi odvážná a svérázná. Obdivovala její odvahu, s jakou se vydala
do cizí země a dokonale se zapojila do rušného života v Londýně.
„Škoda, že jsem nevěděla, že přijedete. Mohla jsem se zařídit jinak. Tak už mám
domluvený víkend se svými přáteli na venkově“, poznamenala smutně. „Musíte zase
brzy přijet“ a obratně dloubla do Richarda. „Příště tě Lucko, provedu po městě. Je
tady spousta obchodů. Půjdeme spolu nakupovat. Přinutíme Richarda, aby nám
svěřil svoji kreditní kartu, a trochu více mu ji provětráme“.
V tom se ozval pobavený Richard. „Aničko, obávám se, že Lucie zrovna nebude
vhodný spojenec pro nakupování. Natolik už ji znám, že zrovna tohle ji moc neláká“,
poškleboval se.
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„Opravdu?“, zděsila se Anička. „V tom případě ji budu muset zasvětiti do života
peněz a luxusu. Vždyť má toho pravého muže, který jí to zajistí“.
„Proboha, Aničko, zadrž, k tomu mě nezlákáš“, smála se Lucie.
„To je ale škoda, nevíš, o co přicházíš“, prohlásila Anička. „Já na tvém místě bych
toho náležitě využila“ a trochu záškodně pohlédla na svého bratra.
„To ti rád věřím, sestřičko. Moc dobře znám tvoje priority“, odvětil pobaveně. „Ne
každý pokládá nakupování za svůj životní sen“ a mírně ji plácl po zádech. „Ještě si
Lucie o tobě pomyslí, že jsi zlatokopka“, utrousil. Načež se Anička srdečně
rozesmála. „Tak to tedy rozhodně nejsem. Oni totiž Angláni jsou děsní suchaři a
lakomci“, poznamenala naoko s vážnou tváří a potom se rozesmála. Podívala se na
hodinky. „Jejda, ač nerada, musím už běžet“ a chvatně se zvedala od stolu. Oba se
současně zvedli taky. Anička popadla Lucii a políbila ji na obě tváře.
„Moc ráda jsem tě poznala, Lucko“. Potom se obrátila k Richardovi a rovněž mu dala
pusu. „Měj se bratříčku, pozdravuj v Praze a zbytek rodiny a vyřiď, že brzy přijedu.
Buď na ni hodný“, mrkla na Lucii a šťouchla ho do zad. „Máš z pekla štěstí, chlape“.
Ještě jim stačila zamávat a byla pryč.
„Uf“, povzdechl si Richard a znovu se posadil a usmál se na Lucii. „Tak, zrovna jsi
poznala posledního člena naší rodiny, mou malou sestru“. Lucii to pobavilo.
„Ona už není malá, Richarde“.
„To máš pravdu, ale někdy se tak chová. Zrovna teď. Dělá nám trochu starosti,
zvláště Janě“.
„Copak?“, zeptala se opatrně. „Vypadala docela spokojeně“.
„No právě, schází se s jedním mužem, ženatým“, poznamenal.
„Aha a co s tím chceš dělat? Je to její volba“.
Jenom si povzdechl. „Já s tím nehodlám udělat vůbec nic. Ale Jana by si přála,
abych jí promluvil do duše. Sama musíš uznat, že to nejde. Je tvrdohlavá a nenechá
se nikým odradit“.
Všimla si jeho ustaraného pohledu. Pohladila ho po ruce a svoje prsty propletla
s jeho. „Richarde, jestli ti to pomůže, Anička je dospělá žena. I když to není ideální,
ale je to její volba. Mimo jiné, i ženatý se může zamilovat znovu, to se přece stává.
Třeba jim to spolu vyjde“.
Vzhlédl a dlouze se zamyslel. „Máš naprostou pravdu, ale obávám se, že to nebude
jejich příběh, a to je právě to, co nám dělá starosti. Až pozná, že ona je pro něho
pouhým povyražením, bude nešťastná“.
Lucie pokyvovala hlavou a po chvíli řekla. „To se může stát, ale taky to bude ona,
kdo se z toho poučí a příště bude opatrnější. Nic méně zklamaná může být, i kdyby
byl svobodný, nemyslíš? Když jí budeš domlouvat, udělá přesný opak, i když si sama
bude myslet, že máš pravdu. Navíc je chytrá a vnímavá žena a bude se umět s tím
vyrovnat“.
Richard ji pohladil po tváři a usmál se. „Musím uznat, že máš pravdu a tvoje ujištění
mě uklidnilo“. Pozvedl skleničku s vínem a připili si na všechno hezké, co mají před
sebou. Lucie se napila a zadívala se na Richarda. Postřehl její pohled a zeptal se.
„Copak?“ „Má tvoje oči, ale jinak se hodně podobá Pavlovi. A to nejen vzhledově, ale
troufnu si říct, že i povahou“.
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„Dobrý postřeh, Lucie. Oba jsou jako oheň a voda, zkrátka živel a podobají se otci. Já
s Janou jsme si povahově hodně blízcí a podobáme se matce“.
„Je zvláštní, jak se dovedou geny rodičů zamíchat, že?“, podotkla s úsměvem. Políbil
ji na obě ruce. „Půjdeme se převléct do něčeho pohodlnějšího a vyrazíme poznávat
Londýn. Co na to říká moje slečna?“
„Ach, ano, moc se těším“, odpověděla rozjařeně.
45.
Jelikož měli k dispozici auto, stihli toho vidět docela hodně. Lucie byla nadšením bez
sebe. Viděla Buckinghamský palác, oficiální sídlo britského panovníka, rezidenci
královny Alžběty II., který byl místem konání akcí státního významu. Prohlédla si také
Londýnský Tower, palác a pevnost jejího veličenstva. Richard jí vyprávěl, že
posledním králem zde byl král Jakub I., který ho používal. Sloužil jako pevnost,
zbrojnice, pokladnice, byl místem poprav, observatoří a také vězením. Také si
prohlédli nejstarší palác ve městě St. James Palace, který sousedil s Clarence
House. Zde bydlela královna matka, nyní je to místo prince Charlese a jeho druhé
ženy Camily. Oba tyto paláce spojovaly společné zahrady. Také jí ukázal Palác
parlamentu spojeného království, sněmovnu lordů a dolní sněmovnu. Viděla také
hodinovou věž Big Ben, což byl název hlavního zvonu, který odbíjí celou hodinu.
Lucie si všechna ta místa fotila a Richardův výklad přímo hltala. Projeli také přes
Londýnský most Tower Bridge.
Večer zakončili v restauraci Bellisima, kde se posadili v koutě, který jim poskytoval
soukromí. Večeřeli při svíčkách, což byla výborná kombinace, která navozovala
nádhernou atmosféru.
„Vybral jsi moc pěkné místo, Richarde, líbí se mi tady“.
„To jsem rád“, usmál se. „Ale pro mě je každé místo hezké, když jsem s tebou. Teď
mi řekni, jak se ti líbilo dnešní odpoledne“, zeptal se.
„Ach, jsem přímo nadšená, tolik jsem toho viděla“, odpověděla dojatě. Mírně
zaklonila hlavu na stranu a ještě dodala. „Ne, jenom odpoledne, i jindy to bylo velmi
poutavé“, pronesla spiklenecky. Spokojeně se pousmál a jeho oči zahořely
plamenem. „Jsem moc rád, že umíš ocenit i jiná poznání, nejenom Londýn. Zítra
navštívíme Londýnskou národní galerii,
kde jsou vystaveny obrazy
západoevropských malířů a rovněž galerii portrétů. Potom ještě nesmíme
zapomenout na Hyde Park, největší park v centru města.
Sousedí s Kensingtonskými zahradami, kde se nachází památník Diany, princezny
z Walesu. V neposlední řadě musíš vidět londýnské trhy a tradiční londýnské
hospůdky. Ale to všechno až zítra, budeme mít na to celý den“.
Lucie jenom zářila a těšila se. K večeři si dali dvě velikánské picy, každou jinou a
popíjeli výborné červené víno. Celou dobu ji pozoroval, i když se snažil na ni tak
nezírat. Byla nádherná, její oči ve světle svíček zářily jako smaragdy a vlasy se leskly
jako měděné zlato. Když dojedli, usmála se a pochválila dobré jídlo. Pomalu upíjela
víno a její myšlenky se zatoulaly hodně daleko.
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Zdálo se mu, že nějak dlouho mlčí. Připadala mu najednou hodně vzdálená. Usoudil,
že zřejmě potřebuje trochu času, aby mohla vstřebat všechny dojmy. Po chvíli už to
nevydržel a tiše se zeptal.
„Lucie, co je s tebou? Celý den jsi jenom zářila, proč jsi najednou tak smutná? Bylo
snad něco špatně?“, ustaraně se jí zadíval do očí, plných smutku.
Vzhlédla k němu a její pohled na pár sekund vypadal zmateně. Potom sklopila hlavu
k jeho ruce a propletla svoje prsty s jeho. Přejížděl palcem po její ruce a trpělivě
čekal na její odpověď.
„Richarde, nemám být proč smutná, naopak jsem hodně šťastná. Ukázal jsi mi
všechna nejznámější místa v Londýně a byl jsi dokonalým průvodcem. Vůbec nevím,
jak ti mám poděkovat“.
„Lucie, rád jsem to pro tebe udělal a proč ta slova díků?“, usmál se na ni tím svým
úsměvem, který patřil pouze jí samotné. Malinko přivřela oči a stiskla mu ruku. Když
se znovu podívala, její oči byly zvlhlé.
„Vzpomněla jsem si na okamžik, kdy jsem s tebou mluvila poprvé. Říkal jsi, že rád
cestuješ a poznáváš nová místa. Tehdy jsem ti tak trochu tiše záviděla“.
Richard ji se zmatkem v očích pozoroval.
„Víš, já jsem dosud nebyla nikde mimo republiku. No, tedy to tak přesně není, neboť
jsem několikrát trávila prázdniny v Bretani u své tety, kde nyní žije také moje babička.
Jinak jsem spoustu času, za což jsem nesmírně vděčná, trávila se svým dědou, který
už bohužel není mezi živými. Jak už jistě víš, moji rodiče byli posedlí svou prací. Ani
v době prázdnin mi nevěnovali svůj čas, natož aby mě vzali někam na dovolenou“.
Po celou dobu ji držel za ruku a myslel si, že se mu srdce rozlomí na dvě poloviny.
Přerušil ji a přiměl ji, aby se na něho podívala. Viděl, jak se jí kutálí po tváři slza.
„Lucie, lásko, všechno ti vynahradím. Budeme spolu cestovat a hrozně rád ti budu
ukazovat nová neznámá místa“. Uchopil obě její ruce do svých a silně stiskl. To, co
mu řekla, ho silně zasáhlo a dostal vztek na její rodiče. I když věděl, že oni sami si
uvědomili, jak jí ublížili. Věděl, že musejí odejít. Toužil s ní být sám a držet ji v náručí.
„Půjdeme domů, ano?“ Kývl hlavou, aby zdůraznil, že to myslí vážně. „Chci být
s tebou sám“. Pouze přikývla. Vstal od stolu, přitáhl si ji k sobě a zašeptal. „Počkej
tady, vrátím se pro tebe“. Vzdálil se, aby mohl zaplatit a objednat taxík.
Potom ji odvedl k autu, posadil na zadní sedadlo a přisedl si. Naklonil se k ní, položil
jí svou ruku na zátylek a políbil. Jazykem mírně přejel po jejich rtech a přiměl ji otevřít
ústa. „Lucie, chci, abys věděla, že na celém světě jsi pro mě nejdůležitější“,
promlouval jí tiše do tváře. Zavřela oči a spodní ret se jí rozechvěl.
„Miluji tě, Richarde“, špitla.
„Otevři oči a podívej se na mě“, řekl něžně a zároveň důrazně. Ihned poslechla. Jen
tiše zasténal, když viděl její reakci. Jak roztála, jak byla hebká a poddajná. Uklidnila
se a plně mu dala prostor, aby převzal kontrolu. Byl více než spokojený, jak to
fungovalo. Znovu ji začal pomalu líbat. Rukama si podržel její obličej a jazykem
klouzal mezi jejími rty. Pustila ho do svých úst a pohladila ho svým hebkým jazykem.
Nepřestával ji líbat a do svých polibků vložil úplně všechno. Snažil se proniknout
hlouběji do jejich úst. Je jeho a on ji bude milovat a chránit, říkal si pro sebe.
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To byla jeho strategie a tu si dokázal udržovat. Lucii se zrychloval dech a její hruď se
zvedala vzrušením. Pod trikem se jí nádherně rýsovala prsa. Zasténal a sevřel ji
silněji.
„Kotě, už abychom byli sami, chci být v tobě“, řekl drsněji. Usmála se a zavrtěla
hlavou. „Jsi takový skutečný“. „Jaký?“ „Tak náročný a přímý“. Pokrčil rameny.
„Asi ano, nevím. Vím jenom to, jak se cítím, když jsem s tebou. Toužím s tebou dělat
věci, které jsem nikdy nedělal. Toužím po tobě, nic víc a nic míň“.
Oběma rukama ji objímal. „Chci znát všechny tvoje potřeby a budu se snažit splnit
vše, co si budeš přát. Dám ti cokoliv, po čem tvoje srdce bude prahnout. Lucie, jsi
moje, nikdy se tě nevzdám“ a palcem ji masíroval za krkem. Cítil, jak její hebká kůže
začala reagovat pod jeho doteky. Zaklonila hlavu a zavřela oči. Podlehla kouzlu jejich
vzájemné přitažlivosti. Přikývla na souhlas a špitla. „Jsem tvoje a vždycky budu,
Richarde“. Líbilo se mu, co řekla, zatraceně se mu to líbilo. Taky, jak se na něho
podívala a v očích měla stejnou touhu jako on. „Jsem s tebou hodně šťastná“.
„To je moc dobře. Už abychom byli doma. Svléknu tě a budu s tebou dělat všechny
necudnosti“.
„Jo, ty umíš vsadit na tu správnou kartu“.
„Jo, trefila si to a vždy vyhraju“, rozesmál se. „Já už kotě takový jsem“. Lucie jenom
protočila oči. „Věděla jsem, že něco takového řekneš. Jsem ráda, že si mě
nezklamal“, tiše se zasmála. Zazubil se na ni a před sebou se mu honily obrazy své
představivosti a byly nádherné.
Konečně se ocitli za dveřmi jeho apartmánu v jeho londýnském domě. Zavřel za
sebou dveře a přistoupil k ní. Jemně ji vzal za ramena a přiložil svoje ústa k jejímu
uchu. „Na co myslíš“? „Na tebe, Richarde“. „Správná odpověď. Bože Lucie, miluju
tě“. Odhrnul její dlouhé vlasy na stranu a políbil ji na krku. Naklonila hlavu a slastně
vydechla. Nasál omamnou vůni její kůže a málem zešílel touhou.
„Je mi s tebou dobře“, pošeptal. „Taky je mi s tebou dobře“ a přitiskla se svými boky
k jeho stehnům. Tento pouhý kontakt mu přivodil mohutnou erekci. Nažhavilo ho to a
jeho penis se hlásil do akce. Zlehounka oždiboval její rty a líbal je. Chutnala tak
sladce a dobře. „Chci tě svléknout a ošukat“. Líbilo se jí, když jí říkal, co zrovna chce
a jaká slova volil. Přikývla a políbila. „Taky tě chci, Richarde“. Vzal ji do náruče a
pevně si ji přitiskl k sobě. Omotala svoje nohy kolem jeho boků a tvář mu zabodla do
jamky mezi krkem a hlavou. Jenom zasténal a vyrazil s ní směrem k posteli. Položil ji
na záda a chvíli se jen tak na ni díval. Chtěl ji milovat pomalu a dlouho, vychutnat si
to. Vlasy měla volně rozhozené kolem ramen. Postupně ji svlékal a pozoroval každý
kousek jejího obnaženého těla. Líbal ji na pupík, bříško, mezi stehny a její dlouhé
nohy. Něžně jí masíroval chodidla. Potom přetáhl její triko a obdivně sledoval, jak se
jí prsa uvolnila.
Pomalu se přesunul svými ústy k dokonalým ňadrům a každé uchopil do své ruky.
Líbal ji na bradavky, vtahoval je do svých úst. Jednu ruku jí položil mezi stehna a
prsty laskal její klín. Byla tak hebká, povolná a smyslná. Ležela na zádech s široce
rozevřenýma očima. Byla nahá a vnímala jeho doteky. Hltal ji očima.
„Lucie, lásko, jsi tak krásná, musím tě ochutnat.“ Rychle skopnul boty, přetáhl si triko.
Dívala se na jeho ruce, jak si rozepínal přezku pásku a stahoval si džíny.
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Sledovala jako vždy každý jeho pohyb a to ho ještě více rozpálilo. Jeho penis hořel
touhou jenom pro ni. Klekl si na postel a nevěděl, kde začít.
„Kotě, dej nohy od sebe a ukaž se mi. Chci se dívat na to, co je moje“. Pomalu
zvedla nohy tak, že chodidla měla položena na posteli. Potom je pomalu roztáhla.
Jenom zadržel dech. Udělala přesně to, co po ní chtěl. Tak mu poskytla důkaz své
poddajnosti. Zmocnila se ho obrovská vlna chtíče. „Dej ruce za hlavu a chyť se
kování postele“.
Dívala se na něho a tiše vyslovila jeho jméno, ale udělala, co po ní žádal. „Věř mi,
lásko a nech to na mě, způsobím ti neskutečnou slast“. Její prsa se při tom pohnula
do stran. Bradavky volaly po jeho jazyku, aby je polaskal. Začal je sát, jednu po
druhé a hladil její tak roztoužené tělo. Vrtěla se pod jeho ústy.
„Jsi nádherná“, procedil. Líbal ji na bříšku a postupoval níž. Políbil ji na její
roztouženou jeskyňku a vychutnával si její šťávu. Celá se roztřásla. „Jsi krásně
rozevřená a celá moje“, zamumlal, aniž by odtáhl ústa. Vypjala celé své tělo a vydala
tichý sten rozkoše a touhy. „Odevzdej se mi, kotě“ a líbal ji na jejím pohlaví. „Udělám
ti to tvrdě a budeš myslet jenom na mě“. „Ano, udělej mě, Richarde“. Jenom zavrčel.
„Rozpaluješ mě, když se zmítáš pod mým jazykem v orgasmu“. Zasténala a prohnula
se. Vytrvale ji vzrušoval jazykem, až vykřikla. Pevně ji držel za boky a hltal svými ústy
její vlhké rozevřené pohlaví. Nezastavil se a ani nezpomalil. Tiskla se k jeho rtům a
jeho jazyk neustával. Laskal jí klitoris tak dlouho, až ucítil, jak se stáhly její vnitřní
svaly. „Ach, bože“, vykřikla a unášela se na vlnách orgasmu.
„Ano, Lucie“, zaúpěl. „Udělám tě znovu“. Podíval se do jejich očí rozšířených slastí a
tvrdě do ní pronikl. Zasténala a opět se zazmítala v dalším orgasmu.
„Bože, jsi tak hebká, těsná a rozpálená. Máš nade mnou úžasnou moc. Budu tě
šukat dlouho a ty se několikrát uděláš pro mě“. Přijímala jeho příkazy a vnímala
penis, jak do ní pronikal. Pomalu se blížila k dalšímu orgasmu. Sledoval ji a ovládal
její tělo. Napjala se a prudce zvrátila hlavu. Přitiskl svá ústa na její, aby ztlumil její
výkřik. Nechal ji chvíli vydechnout a začal ji dlouze líbat. Sténala a poddávala se mu.
„Ano Lucie, ještě ti to udělám znovu a pomalu ji šukal. „Podívej se na mě a hezky se
uvolni“. Poslechla ho a poddávala se nové rozkoši, která ji zaplavovala. Pomalu a
dlouho se v ní pohyboval. Plně se oddávala slasti, kterou jí poskytoval, a myslela
jenom na to, co s ní dělal. Roztřásla se a silně stáhla poševní svaly, tím jeho penis
stáhla ještě hlouběji do sebe. Oba vyvrcholili společně. Oddali se vzájemné slasti a
ztráceli se v sobě. Dlouho zůstal uvnitř a vychutnával si poslední stahy jejich svalů.
Vůbec se mu nechtělo ven.
„Miluju tě“, zašeptal a vyklouzl ven. Políbil ji na špičku nosu a zabořil rukou mezi její
stehna. „Kotě, půjdeme se vykoupat, souhlasíš?“ Oči se jí rozevřely pod jeho
dotekem, ale vzápětí přikývla a odvětila. „To se mi zamlouvá“.
Vstal z postele a zamířil do koupelny. Cítil v zádech její obdivný pohled. Líbilo se mu,
jak často si ho ráda prohlíží. Přesně jako on ji. Napustil vodu do vany, přidal pěnu do
koupele a trochu voňavé soli. Otočil se v okamžiku, když nahá zrovna vešla za ním.
Pohled na ni mu doslova bral dech. Nejraději by si ji vzal znovu a ona by určitě
neprotestovala. Ale přece není takový idiot, musí jí dopřát odpočinek.
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Vzal ji za ruku a pomohl jí do vany. Sedl si dozadu a přitáhl si ji ke svému klínu.
Uvelebili se a užívali si příjemnou voňavou koupel.
„Tak a teď mi pověz něco o své úžasné tetě a dědečkovi, kteří jako jediní
nezapomněli, že jsi na světě“, požádal ji. „Tedy samozřejmě, pokud chceš o tom
mluvit, budu moc rád“, tiše dodával. Cítil, jak se malinko napjala, nadechla se a
začala vyprávět.
„Moje teta Marie je mladší sestrou mé matky. Pracovala jako provozní v jednom
větším hotelu v Brně. Tam poznala svého manžela, zamilovali se do sebe a krátce na
to se vzali. Tak se moje teta ocitla ve Francii. Její muž, mimochodem se jmenoval
stejně jako ty, vlastnil v Bretani tři hotely. Nebyly sice nějak velké, spíše menší,
rodinné. V jednom z nich spolu bydleli, kde měli svůj byt, moc hezký o šesti pokojích.
Pokud si vzpomínám, byli spolu šťastní, ale bohužel nemohli mít děti. Já jsem byla
pro ně jako světlo jejich života. Aspoň tak mi to často říkávali. Ráda jsem u nich
pobývala. Dokonce často jsem zalitovala, proč právě oni nejsou mými rodiči. Dnes se
za tuto myšlenku trochu stydím, ale tehdy mi to přišlo naprosto přirozené“.
Richard ztuhl, když si představil, jak musela být jako dítě osamělá. Pevně ji objímal a
hladil pažemi.
„Navštěvuješ ještě svoji tetu?“
„Ano, i když ne tak často, jak tomu bylo dříve. Naposledy jsem tam byla před dvěma
lety. Dokonce svoje první vánoce, kdy jsem odešla z domova na vysokou školu, jsem
trávila v Bretani. Nechtěla jsem k rodičům do Brna, ale to už víš. Bohužel právě o
těch vánocích jsem strejdu viděla naposledy. Ani ne rok po tom zemřel, měl hodně
nemocné srdce. Teta z toho byla hodně špatná a já rovněž. Jelikož měla hodně
starostí s dědictvím po svém muži, neměla čas dlouho truchlit, což jí hodně pomohlo,
aby se dostala ze svého smutku a začínající deprese. Nemohla nechat ladem
všechno, co její manžel budoval po celá léta svého života. Dva hotely pronajala příteli
svého muže, kterého oba dobře znali. A ona sama úspěšně vede hotel, který byl
zároveň jejich společným domovem. Musím říct, že se velmi dobře postarala o
veškerý majetek svého manžela a je spokojená. Nyní tam žije se svou matkou, mojí
babičkou, kterou si vzala k sobě. Té je nyní osmdesátčtyři let a dosud se těší ze
svého života. Doufám, že obě poznáš sám“, naklonila hlavu na stranu a usmála se.
„Budu velice poctěn, Lucie“, políbil ji na spánek a tiše ji vyzval. „Rád bych ještě něco
věděl o dalším člověku, který se ti věnoval“.
„Ano, byl to můj dědeček z otcovy strany. Po celý svůj život žil v centru Brna a vždy
mi byl nablízku. Často jsem ho navštěvovala a měli jsme spolu moc hezký vztah.
Hodně se zlobil na rodiče, a pokud si vzpomínám, jejich vztahy nebyly zrovna
nejlepší. Děda rád poslouchal vážnou hudbu a překrásně hrál na housle, byla to
vlastně jeho profese.
Když onemocněla babička, kterou jsem nikdy nepoznala, neboť zemřela dříve, než
jsem se narodila, vzdal se své umělecké kariéry a pečoval o ni. Po její smrti až do
konce svého života se již nevrátil do symfonického orchestru, kde hrával ve
smyčcové sekci a pouze vyučoval v hudební škole. Měla jsem ho moc ráda a byla
jsem šťastná, že jsem ho měla tak blízko“, zadrhl se jí hlas a rozplakala se.
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„Lucie, neplač, prosím. Je mi to líto, nechtěl jsem tě rozrušit, neměl jsem tak naléhat“,
omlouval se překotně.
Popotáhla a hřbetem ruky si setřela slzy. „Nic se neděje, Richarde, jenom mi stále
hodně chybí“, řekla. „Můj děda mě naučil vnímat hudbu, která mi pomáhala překonat
samotu. Nikdy na něho nezapomenu. Richarde, příběh mého dětství je téměř u
konce. Zrovna teď nejsem připravená dále pokračovat, snad někdy příště“.
Později, když Lucie usnula, ji dlouho držel v náručí a přemýšlel o tom, jaké
pokračování měla na mysli. Byl hodně zvědavý, ale pochopil, že jí musí dát čas, aby
dopověděla svůj příběh. Vůbec netušil, že to bude tak brzy.
Ráno se probudila, ležela na boku a cítila Richarda za sebou, jak se tiskl k jejímu
zadečku. Pažemi ji objímal a hladil prsty na prsou. Zavřela oči a ponořila se do jeho
doteků. Tiše zasténala. Otočil si ji k sobě a lehl si na ni.
„Dobré ráno, krásko“, pozdravil.
„Richarde, probuzení po tvém boku je krásné a vzrušující, ne jenom dobré“.
„To rád slyším“ a zavlnil svými boky. „Teď tě krásně pomiluju, co ty na to?“
„Nic lepšího si nepřeju“, zamumlala.
Dlouze ji líbal a rukama hladil po těle. Vnímala ten krásný pocit, když se jí dotýkal.
Zvedla ruce a prsty zabořila do jeho vlasů.
„Roztáhni nohy, kotě. Chci se podívat, jak moc mě chceš“.
Udělala, co po ní chtěl. Zachvěla se očekáváním a pod kůží rostl žár její touhy. Prsty
ji hladil mezi nohama.
„Ach Richarde, chci tě uvnitř sebe“.
„Ano, to já taky, ale nebudeme spěchat“. Jenom si povzdechla. „Lucie, podívej se na
mě. Postarám se o tebe a uspokojím tě. Uvolni se a poddej se mi“.
Jemně vzal obě její ruce a položil je nahoru podél její hlavy. Do každé dlaně uchopil
její prsa a začal je lízat kolem bradavek, až jí ztvrdly dvorce. Jazykem laskal
bradavky. Mírně se nadzvedla a rozkoš jí projela tak silně, že cítila neúprosný tlak
mezi nohama. Samovolně se snažila dát nohy k sobě.
„Ne, Lucie, to nedělej“, zavrčel. Ještě více jí dal nohy od sebe. Přidržel ji za boky a
jazykem přejížděl po vnitřní straně stehen. Snažil se tak, aby se nedotýkal její
skulinky. Roztřásla se a málem vybuchla.
„Bože Lucie, nespěchej, ještě jsem nezačal“, napomínal ji.
„Richarde, já to nezvládnu, proč to děláš“, zaúpěla zničeně.
„Miláčku, věř mi, zvládneš to, protože já to tak chci. Uvolni se a volně dýchej“,
přikazoval. Cítila jeho dech mezi nohama. Byla zoufalá touhou, ale musela se
podřídit. Kdyby to neudělala, prodlužoval by to do nekonečna. Natolik už znala jeho
dominanci. Konečně ucítila jeho ústa, pomalu ji olizoval po celé délce jejího pohlaví.
Zasténala a otřásla se proudem rozkoše.
„Chutnáš moc dobře“, zašeptal mezi jejími stehny. Znovu a znovu ji dráždil jazykem a
ona se svíjela rozkoší. Přiváděl jí tak dlouho neskutečnou slast. Moc dobře věděl, kdy
má na pár vteřin přestat a opět znovu dráždit. Jeho pomalu kmitající jazyk ji spaloval
do nepříčetnosti. Byl nad míru spokojen, jak se zmítala ve vlnách slasti. Cítil, že
nebude dlouho trvat, než ji zachvátí první orgasmus. Odtáhl se, a tiše přikázal.
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„Roztáhni více nohy. Tak, to je ono, jsi krásně mokrá a otevřená“. Prsty ji více
roztáhl, vzal do úst její klitoris a sál ho. Vsunul do ní dva prsty a jazykem začal kmitat
rychleji. Lucii pohltil intenzivní příval rozkoše. Vrážel do ní prsty hodně hluboko a lízal
ji tak silně, přímo vysával. Zmítala se dlouho v silném orgasmu, málem ztratila
vědomí. Díval se na ni, jak se třásla.
„Bože Lucie, ani nevíš, co to se mnou dělá, když tě takto vidím“. Líbal ji na ústa a
hladil tak dlouho, až se zcela zklidnila.
„Richarde“, zamumlala. Podíval se na ni a propaloval ji pohledem.
„Udělám tě znovu, lásko, uvolni se a pusť mě dovnitř“. Přitlačil hlavičku penisu
k jejímu pohlaví a prudce do ní vnikl. Zalapala po dechu a rozevřela oči.
„Budu tě šukat dlouho, až se uděláš“.
Uvolnila se a poddávala se jeho pomalému rytmu. Slabě sténala a plně se oddala
krásnému pocitu, jak se v ní hluboko pohyboval. Nadzvedl se a lokty se zapřel kolem
její hlavy. Pomalu a dlouze ji líbal na ústa. Přesně tak, jak se pohyboval uvnitř jejího
pohlaví, tak jazykem v jejich ústech. Dělalo mu dobře, když ji mohl ovládat a ona
přijímala vše s takovou něhou a pokorou. Svíjela se pod ním a rozkoší mu sténala
v ústech. Na chvíli ji nechal, aby se nadechla.
„Lucie, líbí se mi, jak tě pomalu šukám a ty přijímáš všechno, co ti dělám. Potřebuji tě
takto ovládat a uspokojovat“.
„Richarde, prosím, chci to rychleji, chci se udělat“, zasténala.
„Ano miláčku, uděláš se, za chvíli. Ale ještě ne“.
Opět se přisál ústy k jejím a líbal ji. Zcela se uvolnila a nechala se jím ovládat. Začala
vnímat pouze jeho jazyk v ústech a pohyb jeho penisu uvnitř sebe. Stala se zajatcem
ohromné slasti, která pomalu přecházela do prudké vlny orgasmu, který ji zasáhl tak
silně a ona se ocitla v jiném prostoru.
„Bože Lucie, to je ono, udělej se“. Rychleji přirážel hodně hluboko. Stahovala ho tak
silně ve svém orgasmu a on vyvrcholil. Oba se otřásali v divokém tanci a dlouho jim
trvalo, než se jejich těla zklidnila a vrátili se svou myslí do reality ranního dne.
Richard si Lucii přivinul k sobě a dlouze se na ni zadíval. Začala být zmatená z jeho
upřeného pohledu. Pak se znenadání usmál tím svým úsměvem, který patřil pouze jí.
Uhladil jí něžně pramínky vlasů, které se jí lepily ke spánku.
„Lucie, miláčku, bylo to nádherné milování s tebou, děkuji ti“ a zlehounka jí zlíbal tvář.
Jeho vyznání bylo tak nečekané a doslova ji vyvedlo z míry.
„Richarde, milovat se s tebou, je to nejhezčí, co si jen můžu přát. Jsem s tebou velmi
šťastná“.
„To jsem moc rád. Jsi jediná žena, která pro mě znamená všechno. Jsem ten
nejšťastnější chlap na světě, protože tě mám. Jsi můj život a moje srdce bije pouze
pro tebe“. Uchopil její ruku a přiložil si ji ke svému srdci. Lucie byla silně dojatá jeho
gestem, které bylo krásné a tak přirozené. Vzalo ji to natolik, že jí vyhrkly slzy do očí.
Pochopil, že tentokráte to byly slzy štěstí. Dlouze a procítěně ji políbil na ústa a
usmál se. „Tak krásko, jdeme do sprchy a potom vyrazíme do ulic Londýna“. Obratně
vyskočil z postele, popadl ji, hodil si ji přes rameno a vykročil do koupelny.
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Doma vypili pouze kávu. Ještě před procházkou ji zavedl do nedaleké restaurace a
objednal pravou anglickou snídani. Když jim přinesli dva obrovské talíře plně
naložené, Lucie úžasem rozevřela oči.
„Ježíši, co to je?“ Její údiv byl tak skutečný a pořádně ho rozesmál.
„To je tradice, pravá snídaně. Vidím, že tě to pořádně zaskočilo“, stále se
pochechtával.
„Aby ne“, ucedila. Prohlížela si svůj talíř a nevěřícně kroutila hlavou. Byly tam dva
kusy opečené slaniny, párek, volská oka, fazole v tomatové omáčce, bramborák a
pár toustů.
„Páni, po takové snídani mohou angláni rovnou vystoupat na Mount Everest“,
šokovaně vyřkla. Richard zaklonil hlavu a zahřměl smíchem.
„Teda Lucie, teď jsi mě dostala, i když jsem dopředu věděl, jaká bude tvoje reakce.
Ale tak vyděšenou z pouhé snídaně jsem tě ještě neviděl“. Potom se na ni přísně
podíval a prohodil. „Tak, konec legrace, přeju ti dobrou chuť“ a pustil se do jídla.
Když zaznamenal, že stále zírá na svůj talíř, opět jí připomenul, že je to k jídlu.
„Prohlížet si můžeš obrazy v galerii, kam půjdeme. Tak jez, než ti to vystydne“.
Pomalu začala jíst, ochutnávala sousta každého pokrmu. Po očku pozorovala
Richarda, jak to všechno jídlo v něm mizí. Zakroutila nevěřícně hlavou a uždibovala
ze svého talíře. Když dojedl, pohodlně se opřel a s velkým pobavením ji sledoval.
Všimla si, jak se usmívá, naštvala se a zasyčela. „Vidím, že se bavíš dobře, jak se
tady trápím nad tou horou jídla“.
„Ale, copak kotě? Musím přiznat, že je to podívaná k nezaplacení, jak snídáš“,
chechtal se. Vyděsila se, když dokonce vytáhl mobil z kapsy a vyfotil ji.
„Co to děláš, copak jsem nějaký exot?“, zlobila se. Náznakem jí poslal polibek a
dodal. „To mám na památku“. Chvíli jen na něho zírala, potom rázně odstrčila talíř od
sebe a pronesla. „Mám dost, více do sebe nedostanu“. Na protest založila ruce
křížem přes svou hruď. Smál se a zvedl obě ruce na obranu. „Jo, vždyť nic neříkám“.
„Děláš dobře, Richarde“, pronesla vítězně.
„To já vím, kotě. Umím naprosto přesně odhadnout hranice“, smál se. Pouze
zakroutila hlavou a protočila oči. Objednali si ještě kávu a popíjeli. Lucie si
neodpustila otázku, aby se zeptala. „Jak to děláš, že toho tolik sníš a přitom
netloustneš a vypadáš tak dobře, to bych opravdu ráda věděla. Kam to všechno
dáváš, to nechápu“.
„Lucie, to je velmi prosté. Jídlo mi dodává potřebnou energii a podpoří mimo jiné
výkon v posteli, abych tě mohl uspokojit podle tvých představ“.
„Aha, tak to tedy je. Řekla bych to jinak, jsi v posteli velmi náročný muž a tvoje
představivost je hodně rozvinutá“. Pozvedl obočí s otazníkem v očích a řekl. „No,
pokračuj, myslím si, že jsi to nedopověděla“.
„Tak, teď jsem se v tom docela zamotala. Když jsem si promítla, jakými způsoby mě
uspokojuješ, cítím vlhko v kalhotkách“, zarděla se studem.
Richardovi potemněly oči a zoufale dodal. „Lituji, že si nemohu přisednout k tobě.
Nejraději bych měl ruku ve tvých kalhotkách a udělal tě“.
„Ježíši, co to povídáš“, zhrozila se. „To bys udělal?“
„Přesně to, ještě nevíš, co všechno mám s tebou v úmyslu dělat“
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Začervenala se a nenápadně se rozhlédla kolem. Tiše se zasmál a upřeně se jí díval
do očí. „Neboj se, nikdo nás neslyšel a hlavně nerozuměl. Nemůžu uvěřit, jak se
dokážeš červenat a v posteli se chováš tak nestydatě“.
„Cože, sklapni, Richarde“, zasyčela. „Já zase nemůžu uvěřit, jaké tě napadají zvrhlé
choutky na veřejnosti“. Rozesmál se. „Vidíš Lucie, co všechno jsi zapříčinila pouhou
nevinnou otázkou, kam až jsme se dostali“.
„Jo, to máš tedy pravdu. Ne nadarmo se říká, mlčeti zlato“, podotkla. Znovu se
nahlas rozesmál. „Dobře, drahá Lucie, nečerti se. Já už budu hodný“ a políbil ji do
obou dlaní. „Je čas poznávat krásy města, půjdeme“, zavelel.
Když vycházeli, neodpustil si květnatou poznámku. „Co kdybych tě zatáhl na toaletu,
zavřeli bychom se v kabince, a tam bych tě udělal podle tvých představ“. Nemohla
uvěřit, co právě řekl a on v sebeobraně se snažil vykročit, aby se vyhnul jejímu
rozhořčení.
„No počkej, já tě trochu vyvedu z míry, příště si dáš pozor, co říkáš“, pomyslela si pro
sebe. Zezadu ho stačila zachytit za ruku a on se překvapeně otočil.
„Tak do toho, jsem moc natěšená, co se mnou budeš dělat“, pohlédla mu do očí
s nevinným výrazem. Neváhal ani vteřinu, popadl ji a zatáhl do nedalekého skrytého
kouta. Přitlačil ji ke zdi, zvedl sukni a zajel jí svojí rukou do klína, až tiše vykřikla.
„Lucie, se mnou nikdy tak nežertuj“. Zakryl ji dobře svým tělem, aby nikdo náhodný
neviděl, co spolu dělají. Neúprosně ji hladil rukou v kalhotkách a svými prsty se do ní
ponořil. Začala sténat v jeho ústech, když ji tvrdě líbal. Potom se odtáhl od jejích úst
a řekl. „Lucie, sama si mě vyprovokovala a já nepřestanu, dokud se neuděláš“.
Rozkoš byla tak silná, že zapomněla, kde právě je a oddávala se plně svým
prožitkům. Zachvátila ji obrovská vlna slasti a vyvrcholila. Hlasité zasténání umlčel
svým polibkem. Dlouho ji líbal, dokud se nezklidnila. Potom jí upravil sukni a pravil.
„Tak, teď můžeme konečně vyrazit do ulic a nikdo nepozná, že si se před pár
minutami udělala“ a zářivě se usmíval. S vyděšenýma očima ho mlčky následovala.
Ještě venku se dlouho vzpamatovávala z toho, co se stalo. Připadala si zvrhle, ale
krásně. Musela ocenit, jak dokonale uspokojil její touhu, která ji tak nečekaně
přepadla. Po nějaké chvíli se přece jenom zastavila.
„Richarde, sama sebe nepoznávám, co jsem prováděla téměř na veřejnosti“,
přiznala.
„Myslím, že jsi to potřebovala. Sama jsi mi prozradila, jak jsi vlhká. Zrovna jsem byl
poblíž a rád jsem to pro tebe udělal“, škádlil ji.
„Hmm, jak pozorné a milé. Co budu dělat, až na blízku nebudeš“, popichovala ho.
Vytáhl z kapsy mobil a zamával jím před jejíma očima. „Jednoduše zavoláš“, tak
prosté to je“.
„Páni, nevím, co bys dělal, kdybych to opravdu udělala ve chvíli, kdy budeš mít
jednání“, neodpustila si dodat.
„Musím přiznat, bylo by to hodně zapeklité. Přesto bych přerušil jednání a všem
přítomným bych se omluvil. Vážení, musím odejít. Čeká na mě moje slečna, abych ji
uspokojil“, chlípně prohodil. „Ani netušíš, jak by mi záviděli“.
„Ježíši, o jakých zvrhlostech se to tady bavíme“, zděsila se.
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„Docela se mi to líbí“, pochechtával se. „Ale musíš uznat, že sama neustále tento
rozhovor rozvíjíš“.
„No právě, proto je nejvyšší čas přestat. Tento druh konverzace mi přestává dávat
smysl. Ještě, že za nedlouho se vrátíme do Prahy. Potřebuješ se zabývat i jinou
činností, než rozvíjet své zvrhlé myšlenky“.
„Lucie, věř mi, že hravě stačím obojí“.
„Vážně?“, zeptala se s úžasem. „Převážně se říká o chlapech, že se nedokážou
pořádně soustředit na více věcí najednou“.
Zíral na ni a potom tiše řekl. „Tak to sis dovolila hodně, jenom počkej, trest tě
nemine“, pohrozil.
„Něco mi říká, že potrestání se mi bude asi líbit“, popichovala ho s úsměvem.
Vzal ji za bradu, sklonil se a věnoval jí svůj hrozivý a temný pohled. Celá se
zachvěla. Dlouho se vpíjel do jejich očí. „Nebuď si tak jistá, Lucie“.
Dopoledne navštívili věhlasný London Borough Market, velký trh delikates. Byla to
lokální produkce ovoce, ryb a dalších pochutin. Procházeli se mezi stánky s
evropskou a anglickou kuchyní.
Nejvíce času strávili v Portobello Road Market, světově proslulý trh starožitností,
šperků, oblečení z druhé ruky a dalších drobností a cetek. Lucie byla ve svém živlu.
Nadšeně s rozzářenýma očima si všechno důkladně prohlížela. Málem si všechno
vyzkoušela, když se prohrabovala vším tím oblečením. Nasadila si na hlavu roztomilý
klobouček, omotala si kolem sebe nádherně zbarvený hedvábný šál a zatočila se
dokola. Z hromady vytáhla překrásnou krátkou sukni, krémové barvy s černými
kosými pruhy. Přiložila si ji k pasu a zavolala na Richarda. „Sluší mi? Je moc hezká“.
Ten jenom přikývnul a mobilem ji nestačil fotit. Zalitoval, proč si nevzal sebou foťák, a
v duchu si nadával do pitomců. Tak šťastnou ji ještě neviděl, byla tak krásná,
přirozená a skutečná. Okouzlila ne jenom jeho samotného, ale také všechny v okolí.
Neváhal a koupil jí tu nádhernou sukni a hedvábný šál. O kousek dále objevila jemný
stříbrný řetízek, který si připnula kolem svého levého kotníku. Ladně pozvedla nohu a
usmála se. Samozřejmě, už byl její. V objetí se procházeli po Hyde Parku. K obědu si
zakoupili obří housku s hovězím masem a anglickou pálivou hořčicí. Posadili se pod
strom a najedli se.
Odpoledne zamířili do Londýnské národní galerie. Lucie si pozorně prohlížela obrazy
a větší pozornost věnovala jednomu z nich, kde postála delší dobu. Zálibně si
prohlížela nahou dívku, stojící u okna. Kolem těla se jí vlnil dlouhý červený šál, jímž
byla svázána. Z toho obrazu přímo sálal erotický výboj. Richard se postavil těsně za
ní, objal ji a pošeptal. „Vidím, že se ti líbí. Pokud by se tvá mysl začala ubírat jiným
směrem, než uměleckým, dej mi vědět. Určitě by se tady našel koutek, kde by nás
nikdo nerušil“. Otočila se a zpražila ho svým pohledem.
„Richarde, okamžitě přestaň. Pomalu jsem začala věřit, že tě tvoje nemravné návrhy
opustily. Ale to jsem byla hodně naivní, když jsem si něco takového myslela“,
povzdechla si.
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„To jsi tedy opravdu byla, myslím naivní. Nemůžu si pomoct, když se dívám na ten
překrásný obraz, představuju si, že bych tě tak podobně svázal, abys mi byla vydána
napospas. Je to silně vzrušující a určitě ti něco takového provedu“, řekl svým
chraplavým hlasem a přejel prsty po jejich ňadrech. Cítil, jak se celá zachvěla a
ohromně si to užíval.
„Nejsem si jistá, zda bych byla k něčemu takovému svolná“.
„Já si myslím, že ano a dokonce by sis to náramně užila“.
Trhla sebou. Sama nevěděla, co ji tak vzrušilo, jestli to, co jí řekl nebo, zda to udělá.
Později si prohlédli v další galerii rozsáhlou kolekci fotografií, karikatur, kreseb a
soch. Zbytek odpoledne se již jen tak procházeli ulicemi a Lucie nasávala londýnskou
atmosféru. Potom ale nastal zvrat. Později si Richard uvědomil, že na ten silný
zážitek nikdy nezapomene. Nedaleko na malém travnatém place stála dívka a hrála
na housle. Hrála moc hezky a její tóny se rozléhaly kolem. Lucie se najednou
zastavila a zaposlouchala se. Potom spatřila hrající dívku, její červené krátké vlasy
rámovaly bledý obličej. Na sobě měla černou sukni ke kolenům a volnou halenu
barvy bílé kávy, černé punčochy a vysoké šněrovací boty. Vypadala jako postava
z nějaké duchařiny. Tento styl retro oblečení se k mladé houslistce náramně hodil.
Richard se naklonil a pošeptal. „Zaujala tě? Musím přiznat, že mě také. Sice
pouličních muzikantů je poměrně hodně v ulicích a parcích Londýna, ale ona je
něčím výjimečná. Připadá ti taky tak?“, ptal se.
„A, ano, je jako z jiného světa“, hlesla a poslouchala. Dívka se nedívala kolem sebe,
natož na ty, kteří jí sem tam hodili pár mincí do futrálu. Celá se ztrácela v hudbě,
kterou tak procítěně hrála. Oba přistoupili blíže, ale přece zůstávali trochu stranou a
mlčky se zaposlouchali do těch překrásných tónů. Richard měl Lucii před sebou a
svými pažemi ji objímal. Ona ohromeně sledovala houslistku, která hrála tak
překrásně, až jí to bralo dech. Najednou se jí zatmělo před očima, žaludek se jí
sevřel silnou bolestí, touhou a smutkem, až se zapotácela. Richard ji sevřel silněji,
aby se nesložila k zemi. Odvedl ji na nedalekou lavičku, aby se posadili. Starostlivě si
ji prohlížel. „Lucie, co se děje, udělalo se ti špatně?“, ptal se znepokojeně.
„Ne, ne, už je to dobré. Jenom mě ohromila tato překrásná melodie“, překotně
odpovídala. „Ráda bych ještě zůstala“.
Nato se zvedla z lavičky a přistoupila k oné dívce a poslouchala. Richard ji
následoval, ale přece zůstal stát poněkud stranou. Houslistka zřejmě vycítila upřený
pohled a otevřela oči. Dohrála, dlouze se zadívala na svoji pozorovatelku a usmála
se. Napřáhla ruce a mlčky podávala svoje housle směrem k Lucii. Ta malý okamžik
zaváhala, potom přistoupila blíže a opatrně si vzala nástroj do svých rukou. Obě
nepromluvily k sobě jediné slovo, pouze očima se dorozumívaly.
Richard ohromeně sledoval to, co viděl. Nechápal nic z toho, co se to děje. Lucie se
zápěstím ohnutým do nezvyklého úhlu prohnala smyčec po strunách. Rozehrála
Vivaldiho překrásnou melodii Čtvero ročních dob s elánem a naprosto ignorovala
okolí a zcela se ponořila do hudby. Hrála se zavřenýma očima a procítěně se
pohybovala z nohy na nohu. Hrála zatraceně dobře.
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„Ježíši, Lucie, proč jsem to nevěděl“, promlouval sám se sebou. Richard tam stál
v ohromení, nebyl schopen se pohnout. Čas, jakoby se zastavil, snad ani nedýchal.
Přivřel oči a ponořil se do světa, v němž melodie dokáže vymazat veškeré obrysy
skutečnosti. Když je otevřel, tak jenom proto, aby viděl, jak se její tělo mírně vlnilo.
Jak se její svaly pod blůzou napínaly, aby dosáhly extáze. Viděl kolemjdoucí, kteří při
všedních starostech se zastavili a uchváceni hudbou, která se rozeznívala tak čistě a
krásně, poslouchali. Ona houslistka omámeně poslouchala a usmívala se na Lucii.
Richard jakoby prozřel a začalo mu docházet, jaké měla na svého dědu vzpomínky, o
kterých včera nedokázala mluvit.
Lucie dohrála, podala housle s velkou úctou dívce a poděkovala. Obě se na sebe
jenom usmály a očima si předaly vzájemný obdiv a respekt. Potom se Lucie otočila a
rozjasněnýma očima hledala Richarda. Ten vytáhl padesátilibrovku a položil ji dívce
do pouzdra, přitom jí věnoval děkovný úsměv. Jemně uchopil Lucii kolem ramen,
přitáhl si ji do náruče a políbil. Ucítil napětí ve slabinách, což už se nedalo svádět
pouze na hudbu, kterou hrála.
„Richarde, víš o tom, jak jsi úžasný“ široce se usmívala. „Moc děkuji, že jsi mě sem
pozval. Díky tobě jsem si po hodně dlouhé době opět zahrála. K čertu, přesně tohle
jsem potřebovala. Připadám si teď nějak příjemněji a klidněji, věříš mi to?“
„Ano“, odpověděl upřímně, „věřím ti to“.
„Jsem moc ráda, že jsem to dokázala“, zhluboka se nadechla.
„Lucie, proč jsem nevěděl, že umíš hrát na housle“, ptal se s velkým otazníkem
v očích.
„Dlouho jsem na ně nehrála“, řekla posmutněle. „Housle a já, to bylo něco, co jsem
vědomě dokázala v sobě potlačit. Nevěděl to nikdo, kromě mého dědy a rodičů. Vím,
že to zní hodně divně a hloupě“, pokrčila rameny.
Richard tomu vůbec nerozuměl a tvářil se hodně rozpačitě.
„Pojď, Richarde, dala bych si kávu. Najdeme společně nějakou kavárnu a já ti
všechno povím, souhlasíš?“
Posadili se v malé kavárničce do kožených křesílek u malého naleštěného stolečku.
Kolem sebe vnímali krásné dřevěné obložení zdobící interiér místnosti s obrázky
Londýna v malých dřevěných rámečcích. Objednali si kávu a jablečný koláč. Lucie
pomalu odsunula nedojedený kousek stranou, upila ze svého šálku kávy, usmála se
a tiše řekla.
„Měla bych ti konečně objasnit příběh housle a já“.
„Lucie, to bych si hrozně moc přál. Ale pokud nejsi připravená, nemusíš“, ujišťoval ji
s úsměvem.
„Ale ano, Richarde, musím a taky chci. Ještě, než začnu, hrála jsem svého oblíbence
Vivaldiho Čtvero ročních dob, tu mám nejraději. I když tu poslední část jsem si
netroufla. Je poměrně náročná a tu bych zpaměti určitě nezvládla“.
„Promiň, ale musím zasáhnout, protože jsi hrála nádherně a bezchybně. Skladbu
jsem ihned poznal, ale už tě nebudu přerušovat a jenom poslouchat“.
„Děkuji ti za kompliment“, zářivě se usmála. „Když jsem poprvé uslyšela tuto skladbu,
byly mi čtyři roky a zrovna jsem byla u svého dědečka.
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Jak už víš, rád poslouchal vážnou hudbu a ještě raději hrál na housle. Později jsem
často u něho pobývala a dlouhé hodiny jsem jenom seděla a poslouchala. Moje
nadšení pro hudbu dosáhlo takové míry, že jsem v sedmi letech dostala od dědy jako
dárek housle. Rozhodl se, že sám mě bude učit hrát. Hudba mi umožňovala se
doslova vznášet. Nadšeně jsem pilně cvičila a houslím jsem věnovala každou
minutu. Rodiče z toho neměli vůbec radost. Obávali se, že tato moje záliba se stane
posedlostí. Vlastně nebyli daleko od pravdy. Častokrát jsem slýchávala, že bych se
měla více věnovat učení a školním povinnostem. Vůbec jsem nechápala jejich
rozezlení, protože jsem se učila velmi dobře a ve škole jsem dosahovala nejlepších
výsledků.
Otec se často na dědu zlobil a dokonce mi chtěl housle zabavit. Ale odmítla jsem je
vydat, nakonec to vzdal. Velmi rychle jsem se prokousala základy a v deseti letech
už jsem hrála daleko lépe, než si děda ohromeně dovedl představit. Když jsem se
chopila houslí, moje tělo bylo rázem ztělesněná ladnost. Pohyby svých paží v tuto
chvíli mi připadaly jako vlny přílivu, které se valí k pobřeží a zase ustupují. Hudba
mnou doslova přetékala. Hra na housle zřejmě zostřila moje smysly a způsobila,
jakoby ze světa vymizely veškeré okolní vzruchy. Vnímala jsem pouze sama sebe,
svoje tělo a mysl. V dospívání jsem ten pocit považovala za dráždivý. Přemýšlela
jsem nad tím, proč se tak lehce vzruším a čím to je, že na mě má hudba takový
účinek.
No, a teď to hlavní, určitě ti to přijde jako úchylka, ale tak to bylo a vůbec se za to
nestydím. Hrávala jsem často u sebe v pokoji nahá a pociťovala jsem nádhernou
slast, která mnou procházela, a zcela jsem se ponořila do hudby. Někdy jsem tak
hrála poblíž otevřeného okna, samozřejmě stranou, aby mě nikdo neviděl. Doslova
jsem si užívala, jak mi zlehka vánek čechrá tělo“. Odmlčela se a nejistě vzhlédla
k Richardovi a lehce se zarděla. On se však na ni krásně usmál a tímto ji povzbudil,
aby pokračovala.
„Jak už víš, často jsem bývala sama a svými houslemi jsem byla posedlá. Hudba mě
unášela do jiného světa a silně uspokojovala. V době, kdy jsem oznámila svoje
rozhodnutí, že půjdu studovat do Prahy novinařinu, nastal pro mě nejsmutnější
okamžik v mém životě. Otec mi housle vzal a v návalu vzteku je před mýma očima
rozšlapal“.
Richard jenom zasyčel, vzal obě její ruce do svých a stiskl.
„Byla jsem dlouho zdrcená ze ztráty svých houslí. Srdce mě bolelo, kdykoli jsem si
vzpomněla na otcovy oči, když mi je bral. Moc dobře věděl, čím pro mě byly a tehdy
jsem pochopila, jak byl spokojený sám se sebou. Tak, to je konec mého příběhu
s houslemi“.
„Bože Lucie, to je mi moc líto. Tvoje vyprávění mě doslova učarovalo a zároveň
šokovalo. Tvému otci bych s chutí nakopal zadek. Zatraceně, co si vlastně myslel?“,
znechuceně si odfrkl.
„Richarde“, usmála se, „už je to pryč. Rodičům jsem odpustila, protože tak to má být.
Sama vím, že celou dobu, co jsem odešla, se hodně trápili. Uvědomili si, jak mi
ublížili. Dokonce s odstupem času si myslím, že právě housle sehrály v rodině mého
otce cosi nepěkného, proto ta jeho zášť.
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„Mluvili jste spolu později o tom?“, zeptal se.
„Bohužel ne, o houslích jsme už nikdy nepromluvili ani slovo. Je to něco jako
Pandořina skříňka. Dosud jsem nesebrala k tomu odvahu a on zřejmě taky“.
„Ale to byste měli“, řekl opatrně Richard.
„Já ani nevím“, řekla smutně.
„Lucie, můžu mít ještě jednu otázku?“
„Richarde, ty můžeš cokoli, to snad víš“, zasmála se.
„Jsem nesmírně potěšen, slečno Franková“ pronesl s mírnou úklonou hlavy. To už se
rozesmála naplno.
„Rádo se stalo, pane Gregore, jak říkám, cokoli“ a škádlivě na něho zamrkala svými
řasami.
„Vy se mnou flirtujete, slečno Franková“ a jeho obočí vylétlo vzhůru.
„Snažím se, jak jste to poznal, pane Gregore?“ To už se smál spolu s ní.
„Dobře, a teď ta otázka. Jak jsi to pro všechno na světě dokázala překonat?“
„Bylo to hodně těžké a bolestivé. Nikdy jsem si nepustila jediné cédéčko. Postupně
jsem to v sobě potlačovala a dokonce se mi to povedlo. A vidíš, dnes s tebou
procházím městem a bylo to tady jako blesk z čistého nebe. Vyvedlo mě to z míry,
skoro vyděsilo, když jsem uslyšela tu dívku hrát. Najednou jsem viděla dědečka před
sebou a on mi říká. Dítě, je to v tobě, ať chceš nebo ne, nebraň se tomu. Potom jsem
měla housle v ruce a dokonce hrála. Všechno odpírání bylo rázem pryč a já mám
z toho moc dobrý pocit“.
„Bože, dnešní odpoledne se mi navždy vryje do paměti. Ani nevíš, co jsem prožíval,
když jsem tě viděl, jak bereš housle do ruky a začala si s takovou noblesou hrát.
Úplně si tě dovedu představit na podiu a já sedím v hledišti, dívám se na tebe a
poslouchám tě, ty moje malá virtuosko“.
Rozesmála se. „Vidím, že tvoje představivost opět funguje naplno. Ale musím tě
zabrzdit. To by se nikdy nestalo. Moje profese je novinařina, pro kterou jsem se
svobodně rozhodla. Housle mi byly potěšením. A ještě ti musím připomenout, těžko
by mě pustili na podium nahou, to musíš uznat“.
„Ježíši, Lucie, nad tou představou jsem se úplně vzrušil“, otřásl se.
„Ale, copak, pane Gregore, co tak mít vše pod kontrolou“, škádlila ho.
„Jste hodně zlobivá, slečno Franková“, snažil se ji napomenout.
„Já vím a nesmírně mě to těší, když vás dostanu do rozpaků. Nemůžete to být pořád
jenom vy, kdo mě vyvádí z míry“, zubila se na něho.
„Jo, dostala jsi mě, Lucie. Potřebuji si dát něco ostřejšího, dáš si se mnou?“.
„Dám si, ráda, i když jsem očekávala něco jiného, co by sis chtěl dát“, stále ho
provokovala.
Jeho pohled temný jako noc ji doslova rozpálil. „Tak dost, to by stačilo, později
krásko. Potom ti ukážu, co s tebou provedu“.
Najednou zvážněla a tiše pronesla. „Těším se na to, Richarde. Potřebuji, aby ses mě
dotýkal. Toužím po tobě strašně moc a už teď jsem zase vlhká“, natáhla svou dlaň a
poslala mu vzduchem pusu.
Zvedl se, hodil na stůl pár bankovek a zavelel. „Jdeme, krásko moje“, vzal ji za ruku a
odváděl z kavárny.
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Sotva se za nimi zavřely dveře, odvedl ji do ložnice, popadl za ramena a přitáhl
k sobě. Sledovala jeho potemnělý pohled. Mírně od ní odstoupil.
„Svlékni se“, přikázal. Rozpačitě se na něho podívala.
„No tak, Lucie, chci tě mít nahou, udělej, co ti říkám“.
Poslechla ho a začala se pomalu zbavovat šatů. Ruce se jí tolik třásly, že byla ráda,
že zvolila podprsenku se zapínáním vepředu, protože by se jí jinak nepodařilo
rozepnout. Stála před ním nahá a sledovala jeho temný pohled.
Dlouho se na ni jen tak díval a potom přistupoval pomalým krokem blíže. Bříškem
palce ji jemně pohladil po krku, přes ňadra. Otevřela ústa, když jí prstem přejel po
rtech a vtáhla ho dovnitř. Zalapala po dechu, když ji položil na postel a přisedl si na
okraj, přidržel její ruce podél těla a začal ji dlouze líbat. Potom se zvedl a přikázal.
„Zůstaň ležet a nehýbej se, za chvíli se vrátím“ a odešel. Byla zmatená a vyděšená,
protože vůbec nevěděla, co bude dělat. Vrátil se s rukama za zády a usmíval se.
„Teď si s tebou pěkně pohraju“. Roztáhl její dlouhý šál a pohrával si s ním.
„Pěkné, moc pěkné. Musím uznat, že sis vybrala dobře, poslouží mi i k jinému účelu“.
Znovu si přisedl na kraj postele.
„Zvedni ruce a dej je před sebe“. Když to udělala, omotal šátek kolem jejich zápěstí a
přivázal jí ruce k čelu postele. Důkladně zkontroloval, zda utažení není příliš těsné,
ale zároveň pevné. „Tak, to je myslím dobré“, spokojeně se usmíval. Nemohla se
pohnout.
„Co chceš dělat“, zeptala se vyděšeně.
„Neboj se a věř mi“, stroze odpověděl. Roztáhl jí nohy a rukou jemně přejel přes
bříško a pohladil vnitřní stranu stehen.
„Zůstaň v této poloze“, přikázal tiše. Znovu se zvedl a odešel. Ležela bezmocně a
čekala, co se bude dít. Cítila, jak jí celým tělem projela touha, horká a prudká, až se jí
zatočila hlava. Nevěděla, co na ni chystá, ale musela se podřídit. Připadala si
pokořená a její pohlaví se bolestně svíralo očekáváním. Zavřela oči a hlavou jí
proběhla myšlenka, snad ji tady nenechá jenom tak ležet. Po chvíli se vrátil a posadil
se vedle na židli se skleničkou bourbonu. Napil se a přímo se vpíjel svým pohledem
na její tělo.
„Líbí se mi, jak tady bezmocně ležíš a jsi zcela v mých rukou. Slíbil jsem ti, že
potrestání tě nemine, a teď nastala ta pravá chvíle“.
„Ne Richarde, nedělej to“, zasténala zoufale.
„Ale ano, miláčku, trochu tě potrápím, ale bude se ti to líbit. Házela jsi mě do jednoho
pytle s neschopnými chlapy. Tak já ti ukážu, jak schopný dokážu být, a to velmi
důkladně“, zasmál se a napil se zlatavé tekutiny.
„Pověz mi Lucie, co bys chtěla“, tiše ji vyzval.
„Tebe“, řekla.
„A dále, co mám udělat?“, naléhal chraplavým hlasem.
„Chci cítit tvoje ruce a na sobě tvoje tělo. Potřebuji mít tvůj jazyk v ústech a v sobě
tvůj penis, to bych chtěla“, zašeptala zoufale.
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„Bože Lucie, kdo to tady řídí“, prudce odložil svou skleničku a obkročmo se na ni
posadil a drsně políbil. Chtěla pohnout rukama, ale nemohla, měla je pevně svázané
nad hlavou.
„Zřejmě jsi zapomněla, že to nepůjde“, tiše se zasmál a jemně pohladil její paže
směrem k zápěstí. Necháš to všechno na mě, já se o tebe postarám podle svého
scénáře“. Zajel prsty do jejich vlasů a zvrátil její hlavu. Začal ji dlouze líbat a jazykem
pronikal hodně hluboko. Zasténala mu v ústech. Zvedl hlavu a ústy se přesouval níže
k jejím prsům. Malinko ji štípl do bradavek. Trhla sebou a tělem jí projel nádherný
impuls rozkoše. „Bože“, zaúpěla.
„Budu se mazlit s tvými ňadry a zkusíme, zda se takto uděláš“.
Vzepjala se a vydechla. „Richarde, chci tě uvnitř“, prosila naléhavě.
„Ne, ještě ne, zkusíme to, ano?“ Věděla, jakou nad ní měl moc, absolutní převahu.
Tělem jí projela vlna rozkoše. Stále oblečený seděl obkročmo na ní, nemohla se
hýbat. Oběma rukama jí hladil prsa, hnětl je po celé ploše a objížděl jejich tvar.
Bradavky zatím nechal být. Zoufale si přála, aby se jich dotýkal, ale neudělal to.
Prohnula se pod jeho doteky.
„Ne, Lucie, nehýbej se“, přikázal. Stále ji vytrvale hladil. Bradavky už měla naběhlé
touhou a v pohlaví jí bolestně tepalo. Když zlehounka přejel konečky prstů po obou
bradavkách, vykřikla.
„Líbí se ti to?“, zeptal se. „Ano, ach ano“.
Sklonil hlavu, aby je mohl líbat a sát. Nespěchal a chtěl, aby si to užila. Když otevřela
oči, viděla, že jeho pozornost byla zaměřena pouze na její prsa. Znovu ji jazykem
hladil po bradavkách. Rozkoš v ní zaplála jako hořící plamen. Zažívala úžasný pocit
pouze z toho, že si pohrával s jejími ňadry, která byla v samém středu jeho
pozornosti. Užívala si doteků bříšek jeho prstů, bradavky jí mohutně tvrdly. Bylo to
příliš krásné a zničující. Každý jeho dotek stupňoval její stoupající rozkoš. Zasténala.
„Je to pořád lepší?“, zajímal se.
„Ano je“, vydechla. „To je moc dobře“, zamumlal.
Znenadání ji více štípnul a její tělo se více vzepjalo. Toto dvakrát zopakoval. Měla
pocit, jako kdyby jí projel elektrický proud. Pevněji ji přitiskl svým tělem na posteli.
Naklonil se a zašeptal. „Teď si je vezmu do pusy“. Špičkou jazyka přejel po jedné a
druhé bradavce a začal je silně sát. Jeho ústa byla horká a nenasytná. Přemohl ji
nový pocit, který dosud nezažila. Neuvěřitelně ji mučil a doslova ovládal. Tělo sálalo
potem a hromadila se v ní neuvěřitelná rozkoš. Přidržoval si její prsa prsty, hnětl je a
svými ústy se přisával. Vtahoval její bradavky do svých úst a cucal je tak silně, až
vykřikla.
„Richarde, už jsem hodně blízko“. Na to zesílil tlak svých úst a sál ji intenzívněji.
Míchala se v ní rozkoš s bolestí. „Bože, prosím“, zavzdychala, čímž ho přiměla, aby
zvedl hlavu.
„Vedeš si moc dobře. Klidně se udělej“ a opět se přisál ústy k bradavce a stiskl
v zubech. Zároveň rukou zajel mezi její stehna, aby nahmatal naběhlý klitoris, který
začal prsty silně mnout.
„Ach bože“, vykřikla, když ji zasáhl intenzivní orgasmus. Prohnula se a svíjela ve
velké rozkoši, až měla pocit, že to nezvládne.
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Dlouho se chvěla v doznívajícím orgasmu a on se na ni díval, dokud se nezklidnila.
Potom přitiskl svoje ústa na její a začal ji líbat s takovou horlivostí, divoce a hladově.
Hladil ji po celém těle, až se začala svíjet pod jeho doteky. Byla opět v jednom ohni.
„Richarde, prosím, chci tě mít uvnitř sebe“.
„Ano Lucie“, zašeptal a přitom ponořil svoje dva prsty hluboko do jejího mokrého
pohlaví. Vzepjala se proti jeho ruce.
„Richarde, prosím, nenechej mě čekat“, zaprosila. Na malý okamžik přestal, aby si
rozepnul kalhoty a vytáhl svůj penis. Dívala se a vzdychla omámeně, jak byl velký a
tvrdý. Chtěla natáhnout ruku, aby se ho mohla dotknout a silně škubla pažemi.
„Richarde, rozvaž mě, prosím“.
„Kdepak Lucie, chci tě mít ještě svázanou“. Málem se kousla do rtu, aby potlačila
zklamaný vzlyk. Nakonec poslušně uvolnila svoje svázané ruce nad hlavou.
V zoufalé touze po něm roztáhla nohy. Díval se, jak byla otevřená a mokrá, jako
tekutý pramen. Zachvátila ho poživačná potřeba a vášeň. Vzepjal se nad ní a rty se
přisál na její ústa. Jazykem klouzal hodně hluboko, stejně tak, jak špičkou svého
penisu klouzal po jejím zvlhlém pohlaví. Dráždil ji, aniž by vnikl dovnitř. Prohýbala se
a svíjela pod ním.
„Teď, Richarde, ošukej mě“ zaprosila zoufale. Prudce zasténala, když do ní tvrdě
vnikl. Zapřel se svýma rukama kolem hlavy. Velmi pomalu se začal v ní pohybovat.
Ráda by si ho přitáhla rukama za zadek a pořádně si ho vtáhla do sebe. Ale
nemohla, neboť měla obě ruce svázané nad hlavou. Musela se podřídit poloze,
kterou jí poskytoval. Zavřela oči a oddávala se mu.
„Lucie, podívej se na mě. Chci, aby ses hezky uvolnila, nebudeme spěchat. Budu ti
to dělat pomalu a tobě se to bude líbit. Rád se na tebe dívám, jak se mi odevzdáváš.
Nemysli na nic, jenom na to, jak tě pomalu šukám. Chci ovládat tvoje tělo a ty budeš
pokorně přijímat všechno, co ti budu dělat. Budeš vnímat pouze slast, kterou ti
poskytnu. Ano, souhlasíš?“
Pouze si tiše povzdechla. „Lucie, odpověz mi“, přikázal příkře.
„Ano, Richarde, odevzdám se ti, jak to chceš“, špitla.
„Dobře, hodná holka. Postarám se o tebe, bude se ti to líbit“.
Svými ústy ji zatahal za bradavky, olizoval je. Sténala rozkoší.
„Jsi nádherná, jak se mi podvoluješ, tak to mám rád“. Pomalu se v ní pohyboval a
neustále ji sledoval. Zapřel se lokty kolem její hlavy a začal ji dlouze a pomalu líbat.
Jazykem zaútočil hluboko v jejich ústech. Oddaně přijímala jeho polibky a sténala
rozkoší v jeho ústech. Přitom se stále pomalu a dráždivě pohyboval uvnitř jejího
pohlaví. Chvěla se rozkoší, kterou jí poskytoval. Její tělo se uvolnilo natolik a ona
jenom vnímala jeho penis, jak se pohyboval ven a dovnitř. Zcela se oddávala slasti,
kterou jí poskytoval. Ovládal celé její tělo a požadoval, aby se mu ve všem podrobila.
Tak to vždy chtěl, tak ji potřeboval mít. Každým zasunutím se dostával hlouběji a
každým pohybem se jí otíral o klitoris.
„Ach, Richarde“, utápěla se v té neskutečné slasti.
„To je ono, miláčku“, řekl. „Otevři oči, chci se ti dívat do tváře, až se uděláš. Musím tě
vidět, až tě přivedu na hranu orgasmu. Tak pojď, ach ano“, sténavě ji vyzýval.
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Lucie se zazmítala zachvácena silným orgasmem. Svíjela se a křičela jeho jméno.
Nepřestával přirážet a svaly jejího pohlaví se křečovitě stahovaly kolem jeho penisu.
Jejím tělem projela jedna vlna za druhou divokého orgasmu. Pár vteřin nato
vyvrcholil on sám. Ležela vysílená na posteli. Pomalu se jí zavíraly oči, ale opět je
široce rozevřela. V jeho tváři se odrážel výraz čirého smyslného uspokojení.
Rozvázal její ruce, kontroloval zápěstí a poséval je drobnými polibky. Položil se vedle
ní a ona se mu schoulila v náručí. Zlehounka jí masíroval paže. Byla nasycená,
uspokojená a šťastná.
„Lucie, ty jsi to, co potřebuju“, šeptal jí do ucha.
„Richarde, taky to tak vnímám. Potřebuji se ti plně odevzdat, protože tak je to
správně, tak to cítím. Sex s tebou je pro mě stejně potřebný jako vzduch, který
potřebuji, abych mohla dýchat. Je to jako metoda plná objevů, když jsem ti naprosto
odevzdaná a sdílím s tebou důvěru. Tvoje dominance mě silně uspokojuje, i když se
tomu bráním, abych se rychle udělala. Ve skutečnosti pociťuji svobodu, když přebíráš
kontrolu nade mnou. Je to úžasný pocit, víš“ a pomalu zavírala oči. Stačila ještě
zaslechnout jeho hlas, jak říká. „Miluji tě, spi sladce, lásko moje“. Natáhl přes ni deku
a přikryl ji.
46.
Ráno se probudila Lucie sama v posteli. Richard vedle ní nebyl. Chvíli jen tak ležela
v naprostém tichu a přemýšlela, kde asi je. Vstala a přehodila si přes sebe župan,
který měla na sobě první den. Všimla si, že její oblečení, které včera skončilo na
zemi, bylo úhledně složené na židli vedle postele. Musela se usmát, jak byl pečlivý.
Potichu vstoupila do vedlejšího pokoje a uviděla ho. Seděl k ní zády a telefonoval.
Byl tak zabraný do hovoru, vůbec nezaregistroval její přítomnost. Zůstala stát a
zaposlouchala se, jak říká. „Ano, přesně tak to udělejte. Přesuneme to na další den.
Dobře, hned mu zavolám“. Rozhodla se, že ho nebude rušit a odebrala se do
koupelny, která byla skoro tak velká, jako její byt na Vinohradech. Stáhla si župan a
vstoupila do sprchy. Pustila na sebe proud vody a se zavřenýma očima se oddávala
slastnému pocitu, jak voda bičovala její tělo.
Otevřela oči, když otevřel dvířka sprchového koutu.
„Tak, tady jsi, hledal jsem tě“.
„Richarde, vyděsil jsi mě“, zvolala překvapeně.
„To jsem neměl v úmyslu“, díval se na ni a přitom si chvatně sundával džíny.
Sledovala ho se zatajeným dechem. Přistoupil k ní a uchopil ji za zadeček.
„Vidím, že si to tady náramně užíváš a sama. To nebylo od vás pěkné, slečno
Franková“, pokáral ji.
„Telefonoval jsi, nechtěla jsem tě rušit“, odpověděla a zadrhl se jí hlas v hrdle.
„To tě neomlouvá. Co jenom s tebou udělám?“ Nadechla se, zpříma mu pohlédla do
očí. „Vůbec nic, spíše co já udělám s tebou“, pronesla smyslně. Zahlédla v jeho očích
žár. Usmála se, rukou zajela k jeho rozkroku a pohladila ho. Byl tvrdý, mohutný
zároveň hebký jako samet. Pomalu klesala na kolena a přitom sledovala jeho napjatý
výraz a čekala na jeho reakci. Nadechl se a přivřel oči. Brala to jako souhlas.
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Naklonila se na stranu, odhrnula si vlasy a přejela jazykem po délce jeho údu.
Chutnal slaně a mužně. Jemně ji držel za vlasy na straně a druhou rukou si
přitahoval její hlavu k sobě. Líbilo se jí to, když zasténal a ještě více sevřela ústa
kolem hlavičky jeho penisu a dráždila ho jazykem. Vzhlédla směrem k němu a viděla,
jak se na ni díval. Jednu ruku měl položenou na svém boku a druhou si přidržoval její
hlavu. Pomalu si ho zasunovala do úst a zase povytáhla. Lehce přitom po něm
přejížděla zuby. Svou volnou rukou ho držela za bok. Ohromně si užívala ten skvělý
pocit, jak mu dělala dobře, když se chvěl slastí.
„Ježíši Lucie“, zasyčel. Naklonila se více, aby ho mohla sát, chtěla ho udělat.
Jenomže jí překazil plány. Uchopil ji rukama za paže a zvedl na nohy.
„Jsi nestydatá holka, víš to?“, pronesl přísně. Nevinně zakoulela očima a udiveně se
zeptala. „To myslíš jako mě?“, zasmála se.
„Koho jiného, kotě“ prohodil žertem. Potom jeho oči ztmavly, až se z toho pohledu
zachvěla.
„Počkej, já ti teď vrátím všechno, cos mi tady prováděla“. Zvedl obě její ruce nad
hlavu a přitiskl ji na zeď sprchového koutu. „Co to děláš“, smála se. „To sama poznáš
a tak lehce nevyvázneš“.
„Ach, myslím, že mi to vadit nebude“, popichovala ho.
„Roztáhni nohy hodně od sebe“, nařídil. Poslechla ho. „Dobře, zůstaň tak a nehýbej
se“. Cítila, jak byla vlhká a zasáhlo ji obrovské vzrušení. Lenivě se otíral o její tělo.
Jazykem putoval od bradavek postupně k místu jejího vzrušení. Zachvěla se
očekáváním. „Budu ti to dělat jazykem dlouho a hodně pomalu, několikrát se uděláš“.
„Ach bože, to ne“, špitla. „Ale ano, lásko, odplata bude sladká“.
Zachvěla se, když jazykem líně přejížděl po celé délce její štěrbinky. Zachvátil ji
nádherný pocit. Líbilo se jí to, byla jako v ohni a jedině on mohl uhasit ten žár.
„Richarde, já už to neunesu, prosím, chci se udělat“, žadonila.
„Ne Lucie, ještě ne. Uvolni se a volně dýchej“, přikazoval. Dlouho a neúnavně ji lízal
znovu a znovu, až vykřikla intenzitou rozkoše a roztřásla se silným orgasmem.
Hledala sama sebe. Dopřál jí krátký odpočinek.
„Ano, miláčku, udělám tě ještě jednou“. Opět ji zpracovával svým jazykem. Sténala a
kroutila se opřená o chladivou zeď. Neměl s ní žádné slitování. Věděla pouze jedno,
uvolnit se a nechat to na něm. Jinou možnost jí nedával a poddávala se té slasti.
Více ji svými prsty roztáhl a jazykem kmital přes naběhlý klitoris. Dvěma prsty se
zabořil hluboko v ní. Začala silněji sténat, myslela si, že se zblázní. Cítil, jak se
stahovala a svírala jeho prsty.
„Ano, dobře, za chvíli se uděláš“ a dále pokračoval a přidával na intenzitě. „Teď,
lásko, udělej se“, křikl. Jeho výzva byla jako spouštěč vysvobození. Roztřásla se a
její tělo bylo zachváceno obrovskou křečí slasti. Prudce oddechovala a srdce jí bylo
jako zvon. Držel ji pevně a čekal, dokud se nezklidnila. Potom se postavil, vzal ji za
boky a zdvihl. Jemně se otíral o její pohlaví. Chvíli ji jen tak dráždil špičkou penisu a
potom do ní pronikl. Zasouval se dovnitř stále hlouběji. Skoro si myslela, že dál už to
snad ani nejde. Držel ji jednou rukou a druhou jí třel klitoris. Lucie opět propadala
přemíře slasti. Začal přirážet silněji.
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„Udělej se pro mě“, požadoval. Svírala ho v sobě jako omámená. „Kotě, udělej se“,
opakoval. „Bože Lucie, chci cítit, jak se uděláš“, zakřičel. Její tělo poslechlo, co chce
a podřídilo se jeho vůli. Opět ji zachvátil hluboký a zničující orgasmus. Celá se
roztřásla, svaly jejího pohlaví se silně sevřely a ještě více ho vtáhly dovnitř. Málem se
zhroutila, těžce dýchala, jak se přes ni valily vlny rozkoše. Richard stále do ní bušil a
vzápětí ji následoval. Vykřikl její jméno a prudce oddechoval. Držel ji pevně za
zadeček a prožíval poslední záchvěvy vyvrcholení v jejím pohlaví. Plně ji naplnil
svým spermatem. Oba se zklidňovali do slastného blaha uspokojení. Pohnul se jako
první a vyklouzl z ní. Přitáhl si ji do náruče a prsty ji hladil po zádech. Lucie vzdychla
a podívala se mu do tváře.
„Copak krásko?“, zeptal se s úsměvem na tváři.
„Bože, Richarde, málem jsi mě zničil“, postěžovala si, ale její oči se smály
uspokojením. „Teď tak akorát jsem schopná se odplazit do postele a spát“.
„Až tak?“, rozesmál se. „Za chvíli nám paní Wilsonová přinese snídani. Hezky se
oblékneš a jako slušná dívka přijdeš do pokoje“.
„Jo, hlavně se obleč ty sám, ať té ubohé paní nezpůsobíš šok“, odsekla. To už se
naplno rozesmál. „Jo, to byla správná připomínka“ a pleskl ji přes zadek a opustil
koupelnu. Lucie si ještě sama užívala pod sprchou. Pečlivě si umyla vlasy, zabalila
se do osušky a šla se obléct. Vybrala si lehké fialové šaty a přes ně krátké černé
bolérko. Když vstoupila do pokoje, snídaně už byla na stole. Richard pozvedl oči a
prohlédl si ji od hlavy až po paty. Tiše hvízdl obdivem. „Moc ti to sluší, krásko, pojď
se posadit“. U snídaně jí prozradil svoje plány na dnešní den. Se zmatkem v očích se
na něho podívala a kroutila hlavou. „Pokud vím, dnes je neděle, den našeho
odjezdu“. „Změnil jsem plány, poletíme až zítra. Všechno už jsem zařídil“. Napila se
kávy a rozpačitě na něho pohlédla. „Lucie, co se děje, nic neříkáš. Myslel jsem si, že
ti udělám radost“, tiše pronesl. Zvedla se a usadila se mu na klíně. Pohladila ho po
tváři a usmála se. „Jsem dojatá a mám samozřejmě velkou radost. Děláš toho tolik
pro mě, ale nerada bych ti nabourávala tvůj pracovní program“.
„To ani neděláš. Ještě si spolu užijeme jeden den v Londýně“.
„Děkuju ti“ a objala ho kolem krku. Vzal její tvář do dlaní a políbil. „Dnes tě budu
hodně rozmazlovat a budeme trochu nakupovat“.
„Cože, to děláš neustále a už si mi toho koupil více než dost, Richarde“, protestovala.
Rozesmál se nad jejími argumenty. „Lucie, vždyť jsem ještě ani nezačal“, spiklenecky
se na ni zadíval.
Dopoledne se spolu procházeli ruku v ruce po městě, aniž by měli konkrétní cíl.
Nikam nespěchali. Lucie nasávala tu příjemnou pohodu a atmosféru. Všechno na ni
působilo magicky. Zrovna se toulali po nábřeží řeky Temže, když se Richard
znenadání zastavil. „Mám už docela hlad. Co bys řekla rybě a hranolkům“? Lucie se
zasmála. „Hmm, to zní moc dobře, taky mi nějak vyhládlo“.
„Tak to půjdeme napravit, nedaleko by tady měla být malá restaurace nabízející rybí
speciality“.
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Po obědě ji zavedl do tradiční londýnské hospůdky Readlion Pub. Byl hodně
zvědavý, jak jí bude chutnat tradiční kvašené pivo Ale. Ocitli se v nádherném
interiéru, kde bylo vidět, jak se Londýn postupně měnil. Lucie popíjela pivo.
„No, není špatné, má zvláštní sladkou chuť s nádechem ovoce“. Znovu se napila a
nakrabatila čelo. „Jako ochutnávka to docela ujde. Ale jako pivo mě to vůbec
neoslovilo. Už se těším na to, až se vrátíme do Prahy a v naší hospůdce na Malé
straně si dáme pořádné pivo, pěkně vychlazené s bohatou pěnou. Zkrátka, pivo jako
křen“, řekla s požitkem.
„Tak teď jsi mně dostala“, zaklonil hlavu a propadl výbuchu smíchu. „Promluvila jsi
jako pravý štamgast. Majitelé českých hospod by měli z tebe radost“.
Potom vzal obě její ruce do svých a palcem jemně pohladil kloubky jejich prstů.
„Lucie, co by sis ještě přála vidět“, zeptal se tiše. Zvedla hlavu. „Docela jsem už
vyčerpaná, nejraději bych šla už domů. Myslím, že jsem toho viděla více než dost“.
„To je dobře, že to říkáš, protože už jsem nic dalšího neplánoval. Představoval jsem
si náš poslední společný večer tady v Londýně doma v soukromí. Požádal jsem paní,
aby nám připravila večeři formou studeného bufetu“.
„Tvůj návrh se mi víc než zamlouvá“, řekla nadšeně. Zářivě se na ni usmál.
„Víš, proč tě tak miluju mimo jiné, protože často myslíš stejně jako já. Ale ještě
půjdeme trochu nakupovat“ a spiklenecky ji zatahal za vlasy. Nadechla se, aby něco
řekla, ale jejím protestům nevěnoval žádnou pozornost.
Zatáhl ji do ulice plné elegance, kde byla spousta drahých obchodů, která žila svým
osobitým tempem, kde přímo zářil lesk peněz. Zastavili se před jedním z nich
s luxusním spodním prádlem a vešli dovnitř. Lucie se rozhlédla s úžasem v očích
kolem sebe. Tolik hedvábí a krajek pohromadě ještě nikdy neviděla. Jejich příchod
okamžitě zaregistrovala usměvavá prodavačka a vyšla jim naproti. Richard se hned
ujal slova. Když jí pověděl, že si přeje pro svou slečnu svůdné prádlo i na spaní, ale
ve kterém spát nebude, obdařila ho zářivě bílým úsměvem a dodala.
„Jste tady správně a vaše slečna si určitě bude mít z čeho vybírat“. Nato jemně vzala
Lucii za loket a odvedla na stranu. Nedopřála jí mnoho času, s centimetrem v ruce se
chopila své práce a pečlivě si zapisovala její míry. Potom ji posadila do křesílka u
malého stolečku a s omluvou se vzdálila. Lucie se zmatkem v očích pohlédla na
Richarda, který postával opodál a jen se na ni spokojeně usmíval. Zanedlouho byla
přímo zaplavena spoustou svůdných košilek a spodního prádla z těch nejjemnějších
materiálů různých barev. Každý kousek ji prodavačka pečlivě předváděla a Lucie ji
omámeně sledovala. Nebyla zvyklá, aby se jí někdo takovým způsobem věnoval.
Měla pocit, jako kdyby byla v tomto obchodě jediná. Samozřejmě, že taková obsluha
patřila pouze vyvoleným. Prodavačka nešetřila úsměvem, všechno luxusní prádlo
naskládala do košíku. Odvedla ji do zkušební kabinky, která svou rozlohou spíše
připomínala menší pokoj. Lucie byla doslova utahaná z toho přepychu a pozornosti.
Vůbec nebyla zvyklá na takové nakupování. Se smutkem si pomyslela, jak ráda
nakupovala v obyčejných krámcích a prohrabovala se zbožím, které bylo dostupné
její peněžence a jakou měla radost, když objevila něco pěkného. Na chvíli se
posadila na židli a probírala se v košíku plném hedvábí. Postupně vytahovala
kalhotky, podprsenky a košilky a všechno si v klidu prohlížela.
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Zrovna si zkoušela jednu z nočních košilek, když se otevřely dveře. Leknutím si
hedvábí přetáhla rychle přes sebe. Překvapeně zírala na Richarda, když vstoupil
dovnitř kabinky.
„Co tady děláš, smí se to vůbec, abys tady byl?“, řekla a samou nervozitou ustoupila
dozadu. Sledoval ji obdivným pohledem. „Myslel jsem si, že bys potřebovala poradit“,
řekl a jeho rty se zvlnily do mírného úsměvu. Pomalým krokem se přibližoval. Měla
pocit, že kabinka, která se jí zdála hodně prostorná, se najednou zmenšila. Vzduch
uvnitř byl nasycený jeho přítomností. Najednou se nemohla nadechnout. Vztáhl k ní
ruce a pohladil ji přes hedvábí košilky. Bradavky se pod jeho dotekem napjaly a
pocítila známé šimrání v podbřišku.
„Richarde, to nemůžeš. Jsme v obchodě a za dveřmi postává čekající prodavačka“,
zašeptala.
„Já vím, ona ráda počká a dokonce nám zajistí soukromí, nikdo nás nebude rušit“.
„Očividně jsi o tom přesvědčený. Já ale nejsem“, zaprotestovala.
„Neboj se, Lucie, dobře jsem jí zaplatil, aby čekala“, obdařil ji sebevědomým
úsměvem a v očích mu zajiskřilo.
„Cože jsi udělal?“, zhrozila se. „Co si všichni tam venku pomyslí“, mumlala zoufale.
„To já nevím, kotě. Možná si představují, jaké nemravnosti ti tady dělám, ale zrovna
teď je mi to jedno“. Nadzvedl jí košilku, uchopil obě její prsa a jazykem obkroužil
kolem bradavek. Tiše vzdychla a zavřela oči. Pomalu ji hladil a vsunul ruku do jejich
kalhotek. Zalapala po dechu. „Richarde, nedělej to, tady ne, prosím“, zašeptala
rozechvělým hlasem.
„Ale ano, neboj se. Jsi krásně vlhká a připravená“. Pomalu a jemně prsty přejel po
jejím klitorisu a druhou rukou si ji přidržoval v kříži. Její tělo ji zradilo, přestala se
bránit a oddávala se jeho dotekům. Pomalu se uvolňovala a se zavřenýma očima se
ponořila do rozkoše, kterou jí poskytoval.
„Ano, miláčku, budu tě hladit tak dlouho, až se uděláš“. Přisál se na její ústa a dlouze
ji líbal. S oddaností přijímala jeho jazyk ve svých ústech a tiše sténala. Dráždivými
pohyby klouzal po jejím zvlhlém pohlaví. Když uvolnil její ústa, ihned toho využila.
„Richarde, chci mít v sobě tvoje prsty“, žadonila.
„Ne, Lucie, chci, aby ses udělala pouze hlazením. Cítíš, jak jsi krásně mokrá, a moje
prsty kloužou po tvém pohlaví. Mysli na to, jak se chceš takto se mnou udělat“.
Tělo se jí otřáslo v němém souhlasu. Jeho tichý rozkazovačný hlas na ni působil
stejně eroticky jako jeho doteky. Hladivé pohyby jeho prstů ji přiváděly blíže
k šílenství, kterému propadala. Ztrácela se ve slastném opojení a byla už hodně
blízko. „Ano, Lucie“ tiše ji vyzval. „Ještě tě budu hladit, za chvíli se uděláš“. Přitiskl
ústa k jejím. Ocitla se na samé hraně vášně a tělem jí projely horké jiskry
přicházejícího orgasmu. Utlumil její výkřik ve svých ústech. Dlouho ji držel, než se
zcela zklidnila. Potom se na ni zářivě usmál, sklonil se a se zalíbením si každý
kousek prádla prohlížel a ukládal zpět do košíku. Postavil se a s něhou v očích ji
pošeptal. „Jsi stvořená pro hedvábí a krajky“. Pomohl jí do šatů a jemně je uhladil na
těle. „Pojď, půjdeme“, vyzval ji tiše a podal jí svou ruku. Znejistěla a váhavě se
zastavila. „Asi se budu stydět“, špitla. Pobavilo ho to. „Hm, tak na to už je trochu
pozdě, nemyslíš?“ a škádlivě na ni zamrkal. „No tak pojď, kotě, nikdo nic neví.
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Nebo ti třeba budou závidět“, zakoulel na ni hříšným zrakem. Když vyšli ven
z kabinky, prodavačka se zachovala profesionálně, sebemenším náznakem nedala
nic najevo, že by si mohla něco myslet. Lucie vydechla úlevou a přála si, aby co
nejdříve byli odešli. Richard jí podával naplněný košík s úhledně složeným prádlem a
oznámil úsečně. „Vezmeme si všechno, zabalte nám to, prosím“. To už se spokojená
prodavačka rozplývala v zářivém úsměvu. S velkou grácií podala Lucii úhledně
zabalené zboží ve značkové tašce. Když zaslechla cenu, málem to Lucii porazilo.
Konečně byli venku. Richard si spokojeně pobrukoval nějakou melodii a po očku ji
sledoval. Byla ještě stále rozhozená z toho, co s ní prováděl v kabince obchodu.
Najednou se zastavila a vzhlédla k jeho pobaveným očím.
„Nedá se přehlédnout, jak se přímo rozplýváš v dobré náladě. Jsi spokojenost sama“,
prohodila.
„To tedy rozhodně jsem“, odpověděl s pobaveným úsměvem. „Ty ne?“, vzal do ruky
tašku, kterou si nesla a přivinul si ji k sobě. „Ale to bys měla, zvláště když jsem tě tak
hezky uspokojil“, pošeptal jí do ucha. Pouze zakroutila hlavou.
„Ježíši Richarde, ještě teď se nemůžu vzpamatovat, jaké nemravnosti jsem dělala.
Už sama nevím, co uděláš příště“, řekla zoufale.
„Ale no tak Lucie, vždyť se nic tak hrozného nestalo“, chlácholil ji. „Teď zrovna
přemýšlím, do jakého obchodu tě ještě zavedu“, prohodil pobaveně.
„Ne, nikam“, téměř vykřikla.
„Proč, vždyť jsme ještě nic pořádně nenakoupili“, smál se.
„Richarde, to stačilo, chci domů“, řekla rozhodně a zpražila ho varovným pohledem.
„Dobře, pro tentokrát to vzdáme, jak si přeješ. Víš přece, že udělám, co chceš“, řekl
smířlivě. „Opravdu?“, zvedla udiveně obočí. „Tím si nejsem právě jistá“, odsekla.
„Lucie, poslouchej mě. Navrhuji si dát ještě dobrou kávu a potom půjdeme domů,
souhlasíš?“
„Tak dobře“, odpověděla s úlevou.
V kavárně si Lucie všimla jedné ženy, která si s velkým zájmem prohlížela Richarda.
Moc dobře věděla, co se té ženě asi tak honilo hlavou.
„Ts“, zakroutila hlavou. „Co to bylo, Lucie?“, zeptal se udiveně.
„Ale nic“, ledabyle odpověděla. „Pouze registruju, jak žena od vedle na tobě již delší
dobu visí očima. Navíc evidentně jí vůbec nevadí, že tady jsem a nestydatě s tebou
flirtuje. Ani trochu se mi to nelíbí. Doslova tě svlékala očima“, poznamenala
s patřičným pohoršením.
„No ne, ty snad žárlíš, kotě“, rozesmál se. „Ale musím přiznat, jak mě to potěšilo.
Zrovna teď mě napadla hříšná myšlenka“. Lucie zpozorněla. Mávl rukou do strany a
prohodil. „Dělá mi dobře, jak si mě hlídáš. Co kdybych ji v tom flirtování trochu
povzbudil“, schválně ji poškádlil.
„Opovaž se, Richarde“ a nenápadně mu pohrozila prstem.
„Vzdávám to, krásko“ a zvedl ruce na usmířenou. Oba se najednou rozesmáli. Potom
ji s vážnou tváří uchopil za obě ruce a políbil do dlaní. Toto gesto snad Lucii
nepřestane rozechvívat.
„Nikdy jsem se na žádnou jinou nepodíval, co tě znám. Nikdy, Lucie, to mi musíš
věřit“, řekl tiše.
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„Já vím, Richarde“, zašeptala. „Vůbec o tom nepochybuji, ale občas hodlám
nahlédnout ti přes rameno. Jistota je jistota a jsem připravená o tebe bojovat“,
dodávala s úsměvem. Láskyplně ji pohladil po tváři. „To já taky, Lucie. Jsme na tom
stejně“.
Doma na ně čekaly dvě obrovské mísy naložené samými dobrotami, dokonce se
chladilo víno.
„Páni, Richarde, my něco oslavujeme?“, zvolala nadšeně, když viděla tu hostinu.
Hřejivě se na ni usmál. „Doufám, že budeme mít co slavit“ řekl záhadně. Usadil ji na
pohovku.
„Nejdříve bych se tě rád na něco zeptal“.
Vzdálil se a objevil se s překrásnou kytičkou malých růžiček. Lucie vydechla
překvapením a upřela na Richarda svoje udivené oči.
„Co se to tady děje? Něco mi uniká a na co se chceš zeptat?“, zvídala a nechápavě
zakroutila hlavou.
„Moc se ptáš“, odpověděl. „Brzy se to dovíš“. Přešel až k ní, uchopil ji za ruku a
upřeně se jí zadíval do očí. Zachvěla se očekáváním, když před ní najednou poklekl.
„Lucie, lásko moje, jsi ženou mého života, vezmeš si mě?“, zeptal se hřejivým
hlasem. Pomalu otevřel svou dlaň, ve které schovával malou sametovou krabičku.
Otevřel ji a ona spatřila nádherný prsten, posetý drobnými zářícími diamanty.
Ohromeně se na něho podívala.
„Ach bože, ten je překrásný“ vyřkla rozechvělým hlasem, když se vzpamatovala
z němého úžasu. „Richarde, doslova jsi mi vyrazil dech. Nevím, co na to říct“, řekla
s velkými rozpaky.
„No, to vidím, čekal jsem trochu jinou odpověď“, konstatoval s velkým zklamáním.
V tom se samým dojetím rozplakala. Tato její reakce ho polekala. „Lucie, co se
stalo?“, ihned se zvedl, posadil se k ní a začal jí utírat slzy. Přivinul si ji k sobě a
konejšivě ji hladil.
„To nic, úplně mě to vzalo, nečekala jsem něco tak romantického. Připadá mi to jako
neskutečný sen“, stále se jí řinuly slzy z očí.
„To jsem moc rád, ale mnohem raději bych se dočkal tvé odpovědi“, snažil se jí
jemně připomenout. Podívala se do jeho tváře uslzenýma očima a vykoktala ze sebe
samým dojetím. „Richarde, to myslíš doopravdy?“, stále byla zaskočena jeho
vyznáním.
„Ano, Lucie, myslím to naprosto vážně. Jenom nechápu tvoje rozpoložení“,
odpověděl trochu rozladěně.
„Bože můj, ano. Vezmu si tě moc ráda, protože tě miluju a jsi pro mě jediným
mužem“.
Pohladil ji po tváři s takovou něhou a odpověděl. „Taky tě moc miluji, Lucie, proto si
tě chci vzít za svou manželku. Už mi nestačí s tebou žít jenom tak“. Vášnivě ji objal a
dlouze políbil. Potom jí navlékl prsten a ona si ho s úžasem prohlížela.
„Je nádherný, až mi bere dech“ a dívala se na svou ruku. Spokojeně se usmíval. Vzal
její ruku do své, políbil ji a poznamenal.
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„Je to památka po mé matce. Jelikož jsem ji moc miloval, rozhodl jsem se ho věnovat
své dívce, kterou miluju nadevše“., řekl procítěně. Málem se znovu rozplakala.
„Děkuji, Richarde a moc si toho považuju“ a políbila svůj prstýnek. Chytil ji kolem
pasu, zdvihl z pohovky a zatočil se s ní. Pak ji znovu usadil zpět. Otevřel láhev sektu,
nalil do skleniček a jednu jí podal, aby si připili.
„Na nás a naši společnou budoucnost“, pronesl vážně. „Ano, na naši lásku“, přidala
se.
„Tak, moje paní, teď si vás odvedu do postele“, popoháněl ji.
Rozesmála se. „Stále ještě slečna“, připomněla mu.
„Jenom zkouším, jak to zní“, pošeptal a zuby ji kousl do ucha. „Teď bychom si mohli
udělat malou generálku, co na to říkáš?“, zeptal se a v očích mu zasvítilo.
„Generálku čeho?“ „Přece naší svatební noci, musíme si to dokonale nacvičit“,
naklonil hlavu na stranu a významně se na ni podíval.
„Cože, jako my dva? Vždyť spolu neděláme nic jiného“, protestovala se smíchem.
„To se pleteš, lásko, musíme ještě hodně trénovat“ a hypnotizoval ji očima.
„Ach ano, když mám tak skvělého trenéra“, oplatila mu žhavý pohled. Richard ji
položil na postel a zalehl ji svým tělem. Když pocítila jeho touhu, zachvěla se a
zamumlala. „Zrovna teď musím s tebou souhlasit. Stále máme co zlepšovat“,
vzdychla.
„Správně kotě, jsi velmi vnímavá“, pošeptal jí do ucha. „A začneme hned teď“. Potom
už se věnoval tomu, aby ji svlékl. Sedl si obkročmo na ni a spaloval ji tím svým
temným pohledem. Lucie se mu dívala do očí a snažila se ten jeho pohled ustát a
neuhnout očima. Dlouho se na ni mlčky díval a prsty lehce projel po jejím hrdle.
Potom tiše promluvil. „Těšil jsem se na tuto chvíli celý den. Až tě budu mít pod sebou
nahou. Snil jsem o tom, jak ti zabořím hlavu mezi nohy a přivedu tě znovu a znovu
téměř k orgasmu a nedovolím ti se udělat. Dlouho si s tebou pohrávat a dívat se, jak
se svíjíš samou slastí a potom tě udělat“.
Lucie málem nedýchala a pocítila spalující žár, který projel celým jejím tělem.
„Toužil jsem tě mít ve své moci, abych ti každý tvůj pocit, každou rozkoš způsobil
sám. Chtěl jsem ovládat tvoje tělo. Ponořit se hodně hluboko do tebe a šukat tě tak
dlouho, až bys prosila, abych přestal. A já bych tě šukal dál, tak dlouho, až bychom
všechno ostatní vymazali a zůstali jenom my dva. Konečně jsem se dočkal a
všechno ti budu dělat“. Tvrdě ji políbil na ústa. Potom zvedl tvář a podíval se na ni.
„Řekni mi Lucie, že jsi jenom moje a celá se mi odevzdáš“, domáhal se odpovědi.
„Ano Richarde, patřím jenom tobě a podřídím se ti ve všem, co budeš chtít“,
odpověděla rozechvělým hlasem.
„To je dobře Lucie, přesně takovou tě chci mít. Všechno, co jsem ti řekl, ti budu dělat
a ty se budeš utápět v rozkoši a slasti, to ti slibuju“.
„Věřím ti, protože to tak vždy bylo“.
Zvedl obě její ruce a položil jí je nad hlavu. Podíval se na ni a ona pochopila, že tak
to chce. Hladil ji po tváři a začal líbat tak dlouho, až mu sténala v ústech. Laskal obě
její prsa, střídavě je líbal a vtahoval do úst její naběhlé bradavky. Přitom se jí ptal, jak
se jí to líbí. Roztáhl jí nohy a zabořil hlavu do jejího klína. Dlouho ji dráždil jazykem,
opakovaně ji přiváděl téměř k orgasmu a potom zpomalil.
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Utápěla se v divoké rozkoši a nechala se unášet na dlouhých vlnách neuvěřitelné
slasti. Vzpínala se mu k jeho ústům a sténala. Jeho kmitající jazyk ji přiváděl na
hranu šílenství a celé její uvolněné tělo se mu poddávalo. Byla už téměř na pokraji,
silně vzrušená, až jí začaly stékat slzy po tváři.
„Ach Richarde, potřebuji se udělat, už to nevydržím“, prosila ho.
„Ano Lucie, uděláš se“. Jeho rychle kmitající jazyk po jejím rozbouřeném pohlaví a
zasunuté prsty uvnitř ji přivedly k vrcholu. Roztřásla se tak silně, pevně ji držel za
boky a nemínil přestat. Doslova vybuchla tou drásající slastí a myslela si, že snad
omdlí. Nadzvedl se nad ní a pronesl. „Byla to nádhera, jak si se udělala, krásko“.
Dlouze ji líbal a čekal, až se zcela zklidní. Potom si ji se zalíbením prohlížel, jak se
široce otevřenýma očima oddechovala.
„Vidím, že jsem tě dokonale vyčerpal“. Pomohl jí, aby se mohla posadit, natřásl
polštář a podepřel jí hlavu.
„Dopřeju ti krátký odpočinek a přinesu víno“. Napila se, přivřela oči a s požitkem
řekla. „Hm, to je dobré, moc dobré“. Měl pocit, že se zblázní, když se na ni díval.
„Lucie, víš, co se mnou děláš“ a vzal jí skleničku z ruky. „Hned teď potřebuji být
hluboko v tobě“.
„Och, hned teď?“, zatvářila se jako nevinnost sama. „To chci vidět, jak to provedeš“.
„Co, jak provedu“, nechápavě se podíval.
„Richarde, jeden z nás je nějak moc oblečený, nedeprimuje tě to?“, smála se.
„Lucie, přestaň mě provokovat“, varovně na ni pohrozil.
„Vždyť nic nedělám“, bránila se.
Postavil se nad ní. „Slečno, vyvarujte se svádět muže, když má rozepnutý opasek.
Tím si koledujete o veliký malér“, přísně si ji měřil a začal si stahovat kalhoty.
„Pokud máš na mysli stejný malér jako já, tak na podlaze by se už dávno měl válet
tvůj opasek a všechno tvoje oblečení“.
„Tak, to je fajn, protože já už na sobě žádné nemám“. Lehl si na ni a začal se o ni
otírat. „Ach, to je moc příjemné“, vzdychla.
Začal ji hladově líbat, potom přestal a připomenul jí.
„Lásko, je na čase, abys poznala, kde je tvoje místo. Pouze se mnou a navždy,
rozumíš Lucie?“
„Ano, pane. To znělo skoro jako svatební slib“, zašeptala a kousla ho do ušního
lalůčku.
„Správně, teď vás budu dlouho šukat, slečno Franková, za nedlouho paní
Gregorová“, řekl s takovou něhou, až se Lucie zachvěla blahem.
47.
V letadle si Lucie položila hlavu na jeho rameno a za nedlouho usnula. Směřovali
z Londýna do Prahy. Richard se pousmál. Byla vyčerpaná, není divu po tak
promilované noci. Proto se její oči zavíraly, jen co se usadili. Byla vyčerpaná a
unavená. Sám pociťoval na sobě nemalou únavu. Sám sebe musel pokárat za to, že
ji v noci nenechal vydechnout. Ona se mu ve všem podvolovala a vycházela mu
vstříc.
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Pohodlně se opřel a v duchu si promítal, co všechno spolu prožili za poslední dny.
Byl nadmíru spokojen. Má neuvěřitelné štěstí, že ji má a za nedlouho se za něho
provdá. Cestovali první třídou, která byla bezesporu lepší než ta turistická, ale stále
byli obklopeni spoustou cizích lidí a neměli žádné soukromí. Snad, kdyby měl svoje
vlastní letadlo, tato myšlenka ho docela zaujala.
Přistoupila k nim letuška, aby se zeptala, co si dají k obědu. Když odříkala nabídku,
podíval se Richard na Lucii. Otevřela oči a nepatrně zakroutila hlavou na znamení,
že nemá hlad. Toto její gesto ignoroval a objednal lososa. Údivem pozvedla oči.
„Musíš něco sníst, kotě, je čas oběda. Pokud je mi známo, právě tohle máš ráda“,
poznamenal vlídně. Přikývla a oči se jí zaleskly, když zvedl její ruku, políbil a přitiskl
si ji na srdce.
„Richarde, musím ti ještě jednou poděkovat za tak nádherně strávené dny
v Londýně. Ale už se docela těším na to, že se vracíme do Prahy, do našeho bytu.
Už se mi po něm stýskalo“.
„To jsi řekla moc hezky, zvlášť to, do našeho bytu“, hřejivě se na ni usmál. Všiml si,
jak se z ničeho nic zachmuřila, a v očích zahlédl obavu.
„Lucie, co se děje? Proč si najednou tak posmutněla?“ Pozorně si ji prohlížel a
nechápal ten zvrat.
„To je dobré, Richarde“, konejšivě ho poplácala po ruce. „Jenom mám trochu strach,
vůbec nevím, co bude v příštích dnech následovat“.
Když zahlédla zděšení v jeho očích, rychle se poopravila. „Abych byla úplně přesná,
bojím se návratu do práce, vůbec nevím, jak to ustojím“, zachvěla se. V jejich
slovech jasně zazněla bolest a obava. Pevně ji objal a přitiskl k sobě.
„Mrzí mě, co tě potkalo, ale už je to pryč. Pokud se ještě necítíš, můžeš přece zůstat
doma a trochu odpočívat. Až se budeš cítit lépe, půjdeš do práce. Já se o tebe
postarám, vždyť půjdu s tebou dál životem, to ti slibuju“.
Poslouchala ho a z očí jí ukáplo pár slz.
„Zítra spolu navštívíme paní doktorku. Hlavně spolu budeme plánovat naši svatbu“,
snažil se ji povzbudit a přivést na jiné myšlenky. Lucie zjihla, když ho slyšela mluvit o
jejich svatbě.
„Richarde, jsem moc ráda za tvoje slova. Víš dobře, co právě potřebuji slyšet, hodně
to pro mě znamená, zejména tvoje přesvědčení, že všechno bude v pořádku. Je moc
hezké, jak se o mě staráš. Ale nechci už odkládat svůj návrat do práce, musím to
překonat. Potom budu klidná a můžu se těšit na naši svatbu. Což mi připomíná, že
nejdříve to musíme oznámit svým rodinám a přátelům, nemyslíš?“, zářivě se
usmívala.
„Správně, kotě. Nezapomeň, že s tebou budu na každém kroku. A naše zasnoubení
hodně rychle oznámíme do světa a připravíme skvělou party“. Pozvedl její ruku ke
rtům.
„To ti slibuju, lásko“.
„Bože Richarde, jak já tě miluju“, dojatě zašeptala a její oči opět zvlhly.
„Taky tě miluju, hrozně moc, krásko moje“.
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„Halo, Lucie, jsme doma“, probouzel ji Richard, když taxík zastavoval v Mostecké
ulici. „Jo, to vidím“, zamručela a rozhlížela se. „Ach jo, nějak mě to cestování
zmohlo“. Pomohl jí rozepnout pás a vystoupit z auta.
„Jsi unavená a rozespalá, zvládneš schody nebo tě mám odnést?“
„Ne kdepak, jenom počkej, půjdu sama“, protestovala již zcela probraná.
„Uf, to se mi ulevilo. Nevím, zda bych to zvládl. Musím konstatovat, že si se trochu
spravila“ a zakřenil se.
„Cože, co tím naznačuješ, že jsem tlustá?“, zděsila se a zpražila ho pohledem.
„Jenom malinko, lásko, ale sluší ti to“ a s úsměvem se vracel k autu, aby vytáhl
zavazadla. Otočila se za ním a všimla si, jak se o něčem domlouvá s řidičem taxíku.
Ten se usmíval a přikyvoval na souhlas. Poté popadl jejich batožiny a odnášel do
domu. Když se všichni zastavili u dveří bytu, Richard poděkoval a zaplatil, určitě více
než dost. Taxikář je obdařil zářivým úsměvem, jak byl nadmíru spokojen a samou
radostí přeskákal schody dolů.
„Tak vítej doma, krásko“, uchopil její tvář do dlaní a vroucně ji políbil. Dal mírně hlavu
na stranu a obdařil ji tím svým neodolatelným úsměvem. Zvědavě si ho chvíli
prohlížela a líně prohodila.
„Richarde, ten tvůj sexy úsměv by sis mohl nechat patentovat“ a převrátila oči.
Hlasitě se rozesmál. „Snažím se, krásko, ale tento úsměv je pouze pro tebe“. Popadl
ji do náruče a odnášel do pokoje, kde ji usadil do křesla. „Počkej tady, hned přijdu“.
Odešel do kuchyně, otevřel skříňku, vytáhl dvě skleničky, z lednice láhev, kterou
obratně otevřel. Rozlil šampaňské do skleniček a vrátil se do pokoje.
„Lucie, připijme si na návrat domů“, pozvedl tu svoji a přiťukl si.
„Lucie, vím, že jsi unavená“, zašeptal a svými rty jí přejel po tváři. „Ale opravdu bych
rád s tebou šel do postele, ale nespal“. Pozvolna poséval drobnými polibky její hrdlo.
Lucie navzdory únavě pociťovala, jak se v ní probouzí touha a její vnitřní já
spokojeně zavrnělo. Milovali se spolu dlouho a pomalu.
Richard usnul a poklidně oddychoval. Lucie pozorovala okny ložnice rozjasněnou
oblohu a zlatavé šmouhy odpoledního slunce. Ruku měl položenou přes její prsa.
Snažila se znovu usnout, avšak marně. Únava jakoby se rázem vytratila. Její mozek
začal zpracovávat poslední události. Stalo se toho poměrně hodně. Pohádkově
prožitý pobyt v Londýně a na závěr zasnoubení, což ji hodně zaskočilo, ale zároveň
nesmírně potěšilo. Brzy se stane manželkou úchvatného, žhavého, krásného a
bohatého pana Gregora, který je nepochybně idolem každé ženy, ale on si vybral
právě ji samotnou. Stále se s tím vším nesrovnala, jakoby nestála nohama na zemi.
Kdyby jí to někdo předpověděl před pár měsíci, vysmála by se mu a něco by si
pomyslela o jeho zdraví. Opatrně se přesunula na svoji stranu postele, aby si ho
mohla v klidu prohlédnout, což se nestávalo tak často. Naopak to byl on, kdo si ji
často prohlížel ve spánku. Tvář měl uvolněnou, perfektně plně vykrojené rty mírně
pootevřené. Byl zcela uvolněný a pravidelně dýchal. Měla nutkání ho políbit a
jazykem zkoumat jeho smyslné rty tak dlouho, až by se protlačila do jeho úst. Její
podvědomí ji za to náležitě pokáralo. Snad ho necháš vyspat, Lucie.
Posmutněle pomyslela, že ji za nedlouho čeká návrat do práce, stejně jako jeho.
Doposud ho měla pouze pro sebe a užívala si každou minutu. Lehla si na záda a
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zasněně se zadívala do stropu. Hodně rychle si zvykla na jeho přítomnost, strávili
spolu spoustu času pohromadě a ona si všechno do sytosti vychutnávala. Tiše si
povzdechla. V tom se Richard zavrtěl, polekaně ztuhla, protože ho nechtěla probudit.
Díval se na ni přimhouřenýma a rozespalýma očima.
„Děje se něco?“ „Vůbec nic, klidně spi dál“, zkusila ho uklidnit.
„Promiň, zřejmě jsem trochu zaspal“. Protáhl se, promnul si prsty tvář a usmál se.
„Ty jsi už vůbec nespala?“, vyzvídal.
„Ne, prostě už jsem nemohla zabrat“.
„Proč jsi mě nevzbudila?“, zaculil se a zamrkal na ni již bdělýma očima.
„V tom případě bych věděl o něčem, co by tě potěšilo a uspalo. Mám na to ten
správný lék, pouze pro tebe, krásko“.
Lucie jenom protočila očima. „Neříkej, jak se to mohlo stát. Zřejmě to chtělo větší
dávku toho tvého zázračného medikamentu“ a tiše se zahihňala. Jen co to dořekla,
okamžitě se na ni překulil a propaloval ji tím svým temným pohledem, který hovořil za
vše. „To sis dovolila hodně, kotě. Myslím, že tě teď doslova předávkuju“.
Zachvěla se pod jeho pohledem a ztrácela se ve své touze. Všechny myšlenky se
rázem rozplynuly a ona vnímala pouze to, co bude následovat.
Po zbytek odpoledne se Richard zavřel ve své pracovně a Lucie vybalovala.
Všechno uložila a použité prádlo odnesla do koše na vyprání. Prohlížela si zásoby
v kuchyni a přemýšlela, co by mohla uvařit k večeři. Po dvou hodinách se Richard
objevil s evidentně dobrou náladou.
„No ne, vidím, že jsi ani trochu nezahálela, žádnou práci jsi nenechala naší
hospodyni“ a vyslal jejím směrem další úsměv, který ji vždy dostal.
„Ano, jak vidíš, všechno jsem zvládla, protože tak to je normální. Naše hospodyně, to
je jedna z věcí, na kterou jsem si doposud nezvykla a nevím, zda tomu bude jinak“,
pronesla tiše jenom pro sebe.
„Slyšel jsem dobře, kotě? Ale budeš si muset zvyknout“, ujišťoval ji nekompromisně.
Během večeře probírali zítřejší den. Mimo jiné domluvil také setkání se Štefanem,
který se stane jejím osobním řidičem a stínem během Richardovy nepřítomnosti.
Lucie se zachmuřila při této představě.
„Bože, přijde mi to stále přehnané“, povzdechla si pobouřeně. Na to se jeho úsměv
vytratil a jeho dobrá nálada byla pryč.
„Tvoje protesty mě začínají silně iritovat, Lucie“, zahřměl. „Už jsme to probírali snad
stokrát“. Zatnul ruku v pěst a bouchl do stolu tak silně, až nadskočila. Poplašeně
zvedla oči a vyhrkla ze sebe. „Promiň, nemyslela jsem to tak“, snažila se pousmát.
„Nechtěla jsem ti pokazit dobrou náladu, tak už se nezlob“.
Dlouze se na ni zadíval, jakoby si to chtěl promyslet. Potom uchopil obě její ruce,
pozvedl ke svým rtům a políbil.
„Jsem nějak podrážděná, sama nevím. Snad proto, že po tak krásných dnech se
budu muset vrátit do reality“ a posmutněle se na něho zadívala.
„Já se snažím“, řekl tiše.
„Já to vím, vždyť já taky, tak už se nezlob“, usmála se.
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„Pojď, něco ti ukážu, snad ti to zvedne náladu“ a táhl ji do své pracovny. Posadil si ji
na klín a ukazoval jí všechny snímky ve svém laptopu, které nafotil v Londýně.
„Páni, nevěděla jsem, že jich tolik máš. Ale vždyť jsem všude já“, potěšeně se
usmívala. Když uviděla sebe s houslemi v ruce, málem se rozplakala dojetím.
„Líbí?“, zeptal se nadšeně. „Jelikož jsem měl k dispozici pouze mobil, musím uznat,
že se docela povedly. Příště až pojedeme zase někam, nesmím zapomenout si vzít
pořádný fotoaparát. Tak co na to říkáš?“, objal ji svými pažemi a políbil ji do vlasů.
„Jsou docela dobré. Richarde, myslela jsem, že tady celou dobu pracuješ a místo
toho sis tady hrál s fotkami“, laškovně do něho strčila loktem.
„Stačil jsem oboje, kotě. V tom jsem docela dobrý“, holedbal se.
„Ano, to jistě. Sebevědomí ti nikdy nechybí“ a naplno se rozesmála. „To mi
připomnělo, že jsem taky něco nafotila. Co kdybys je taky přidal k ostatním“.
„Samozřejmě, sem s nimi, udělám to hned“. Za chvíli byly všechny její snímky
staženy z mobilu pospolu. Ještě jednou si je všechny prohlédli a zavzpomínali si.
Zvláště u jednoho se nasmáli, kde byla Lucie s vyděšenýma očima nad plně
naloženým talířem pravé anglické snídaně. Vyrušil je telefon, který zazvonil Lucii.
Podívala se a tiše řekla. „To je matka“.
„Ahoj mami, ráda tě slyším. Ach ano, chystala jsem se ti zavolat. Byla jsem
s Richardem v Londýně, zrovna dnes jsme se vrátili. To víš, že jsem nezapomněla.
Určitě přijedu, tedy přijedeme oba. Je tady vedle mě, můžeš mu to sama říct“ a
podávala telefon Richardovi, který si ho překvapeně převzal.
„Zdravím vás paní Franková, jak se máte?“ Chvíli poslouchal a usmíval se. „Děkuji za
pozvání a velmi rád přijedu. Ano jistě. Mějte se hezky a pozdravujte pana manžela“,
rozloučil se a podával zpět telefon Lucii.
Po celou dobu poslouchal, jak spolu rozmlouvaly. Vyrozuměl, že její matka byla
překvapená, když jí Lucie pověděla o tom, že spolu bydlí. Všiml si také, jak Lucie
najednou zvážněla, posmutněla a zpozorněl.
„To je mi opravdu líto, mami. Jak to mohl udělat, vždyť jsi tam hodně investovala a
jeho prostory jsi zvelebila a zhodnotila. Proč tak najednou, to nechápu. Bože, to je
tak nespravedlivé, je to pěkný grázl“. Chvíli zase ona poslouchala. „Hmm, to byla
velká chyba, měla sis to nechat zakomponovat do nájemní smlouvy. Zřejmě mu ústní
dohoda vůbec nic neříká. Chápu tě, ale netrap se tím, vždyť budeš mít narozeniny.
Určitě s tátou na něco přijdete“, snažila se matku povzbudit. „Ahoj mami, taky tě mám
ráda a pozdravuj tátu“. Položila telefon a zamyslela se.
„Co se stalo, Lucie?“, zeptal se znepokojeně, i když něco vytušil.
„Ale, moje matka má nemalé problémy s majitelem domu, kde má svoji kliniku“.
„To jsem tak nějak z vašeho hovoru vyrozuměl. O jaké problémy se přesně jedná?“,
vyptával se. Lucie mu vylíčila veškeré podrobnosti a on ji pozorně poslouchal.
„Zkusím zjistit něco bližšího, určitě se dá něco udělat. Netrap se tím. V tuto chvíli nic
nevymyslíme“, snažil se ji povzbudit. „Co bys řekla tomu, kdybychom se šli projít a
zastavili se v naší hospůdce na dobré pivo“, navrhoval. Lucie pookřála a s nadšením
souhlasila.
Mezitím, co se šla převléknout, Richard zavolal manažerovi jeho pobočky v Brně.
Pověřil ho, aby zjistil veškeré informace o majiteli domu a příčinu jeho chování. Již
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připravená Lucie přicházela ke dveřím pracovny, když zaslechla Richardův úsečný
hlas.
„Máš na to dva dny, tak sebou hoď. Ve středu očekávám podrobnou zprávu“. Chvíli
postála, když nastalo ticho, vzala za kliku a nakoukla.
„Můžu, doufám, že neruším“. Když ji spatřil, usmál se. „Samozřejmě, ty nikdy
nerušíš“ a vyzval ji posunkem, aby vešla. „Vidím, že jsi už připravená v celé své
kráse. Moc ti to sluší, Lucie“, uznale pokýval hlavou. „Dej mi minutku, hned se
převléknu“ a svižně se zvedl.
„Zaslechla jsem, že opět uděluješ příkazy. Moc rychle si se převtělil do role
výkonného ředitele. Jenom doufám, že to nebudeš zkoušet i na mě“ a varovně
zvedla bradu.
„Na tebe, kotě, mám osvědčenější metody“, zazubil se a svým tělem se o ni otřel.
„Opravdu, a jaké“, vyzvídala a snažila se ho popíchnout.
„Lucie, ty to nevíš? Mám ti to předvést?“, propaloval ji svým pohledem. Lehce se
zarděla. „Ani ne, jdeme přece ven“, odpověděla zastřeným hlasem. Její reakce ho
pobavila. „Zřejmě sis vzpomněla, kotě. Tak jo, něco na sebe hodím“ a odcházel do
ložnice. Vzápětí ho následovala, zůstala stát ve dveřích a pobaveně ho sledovala.
Svlékl se a stál u skříně. Cítil její pohled a natočil se čelem ke dveřím, kde postávala.
„Ráda se díváš?“, zeptal se.
„Ano, pohled na tebe se mi nikdy neokouká“. „To mě nesmírně těší, ještě aby tomu
bylo naopak“. Již oblečen přistoupil k Lucii a vyzval ji. „Tak krásko, můžeme vyrazit“ a
podal jí svou ruku.
48.
„Dobrý den, slečno Franková“, přivítala ji doktorka Vaňková. „Prosím, vezměte místo“
a ukázala na židli a sama se posadila naproti u svého stolu. Vzala do ruky papírové
desky, které měla připraveny.
„Tak, tady mám vaši nově založenou zdravotní kartu“. Otevřela ji a očima spěšně
projela dokumenty uvnitř. Potom zvedla hlavu, zadívala se na rozpačitou Lucii a mile
se usmála.
„Mám zde všechny testy a s radostí vám oznamuji, že je všechno, jak má být.
Shrnuto a podtrženo, jste zdravá jako řípa, slečno“ a poklepala svou štíhlou rukou na
již zavřené desky.
Lucie jí oplatila úsměv a odpověděla s klidem. „To jsem ráda, i když jsem to tak nějak
očekávala“.
Doktorka s údivem pozvedla obočí. „Až tak jste si jistá, slečno?“
„Ano paní doktorko, i když to vyznělo hodně troufale. Po fyzické stránce se cítím
naprosto skvěle, proto ta jistota“. Náhle ale zvážněla, pokrčila rameny a nesměle se
zadívala na doktorku. Ta ihned pochopila, když zahlédla v jejích očích úzkost a
možná i strach.
„Jak se cítíte, Lucie? Jaký máte pocit? Chcete si o tom promluvit?“, zeptala se.
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„No právě moc dobře se s tím dosud neumím vyrovnat. Nevím, zda budu schopná se
bez obav vrátit do práce. Vzpomínky na tu událost mám stále živé v paměti. Vůbec
netuším, jak to ustojím. Nevím toho hodně“, svěřovala se Lucie.
Doktorka ji pozorně poslouchala. „Chápu vás, vaše obavy jsou zcela na místě po tom
všem, co jste si prožila. Víte, ono to ani nijak být nemůže. Určitě pro vás bude těžké
a nedokážu odhadnout, jak se budete cítit, až se vrátíte na ono místo. Nevíte to vy,
ani já. Právě teď je to nemožné. Ale na druhou stranu vidím, že jste silná osobnost a
určitě to zvládnete, protože to tak chcete“, povzbudivě se na Lucii usmála.
„Budu tomu věřit, že to překonám“, odvětila Lucie. V duchu si pomyslela, že doktorka
ji dokázala uklidnit, aniž by volila spoustu otřepaných slov.
„Vůbec jste mi neřekla, zda vás ještě pronásledují noční můry“, zeptala se opatrně.
Lucie pookřála a odpověděla s radostí. „Spím moc dobře a špatné sny mě již
netrápí“.
„To ráda slyším, je to moc dobré znamení“, kvitovala doktorka spokojeně. „A co
Richard, jak to vnímá on? A vůbec, kde vlastně je, on vás nedoprovodil?“
„Ne, ne“ vrtěla Lucie hlavou a podívala se na hodinky. „Za chvíli by se měl objevit.
Přivezl mě sem, ale ještě si potřeboval něco zařídit“.
Doktorka pokyvovala hlavou a mlčky ji vyzvala, aby pokračovala. Lucie se zamyslela
a pousmála se.
„Richard se o mě stará, řekla bych až příliš. Snad nikdo v životě se tak nestaral, jako
on. Je to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat. Víte, on se chová velmi pragmaticky.
Neustále mě uklidňuje a podporuje. Neznáme se moc dlouho, ale mám pocit, že oba
k sobě patříme, jestli mi rozumíte. Dokonce jsme se zasnoubili“, řekla radostně. Když
si uvědomila, co právě řekla, malinko se zarazila. „Jejda, teď jsem vám prozradila, co
ještě nikdo neví, jenom my dva“.
Doktorka se na ni hřejivě usmála. „Znělo to od vás nadšeně, mám z toho radost a
blahopřeji vám. Richarda znám dlouho, vlastně od narození. Hned na první pohled
jsem poznala, že vás hluboce miluje“.
„To ano, paní doktorko a já ho taky miluji. Chce si mě vzít co nejdříve, nejraději by to
vykřičel do světa. Musela jsem ho brzdit, myslím, že všechno má svůj čas“. Lucie
najednou sklopila oči a pohrávala si s rukama na svém klíně.
„Hm, teď to znělo trochu opatrně, uvědomujete si to, Lucie?“
Ta ihned zvedla hlavu a zmateně pohlédla na doktorku. „Bože ne, Richarda
bezmezně miluji a těším se na to, až se vezmeme. Asi jsem se špatně vyjádřila.
Chtěla jsem pouze naznačit, že na to, jak krátce se známe, jsme toho tolik prožili a já
vůbec nemám čas to všechno vstřebat. Do nedávna jsem vůbec netušila, že mě
potká takové štěstí. Víte, teď to bude asi znít divně, ale já ho potřebuji k životu. Když
jsem s ním, jsem nesmírně šťastná. Potřebuji, aby mě miloval, aby se o mě
staral….“, a její hlas přecházel v šepot. „Asi to znělo uboze, že?“ Lucie se podívala
do očí usměvavé doktorky a ta jí vzápětí odpověděla.
„Trochu jste vyděšená, že ano?“
„Máte pravdu“ a po chvilce dodala. „Víte, tak moc ho miluju a potřebuju. Právě proto
se cítím tak zranitelně. Nedovedu si představit, co bych dělala, kdyby se jednoho dne
rozhodl, že už mě nechce“, špitla zoufale.
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„Tomu se říká důvěra, Lucie. Je to největší dar v životě, který si dva lidé mohou
vzájemně dát. Nikdo z nás nevidí do budoucnosti, proto tak nesmíte uvažovat“.
„Ano, to máte pravdu“, usmála se Lucie.
Vtom obě vzhlédly, když zaslechly Richardův zvučný hlas, jak hovoří s asistentkou
doktorky. Ještě byl slyšet její smích, když se otevřely dveře a dovnitř vstoupil Richard
v dobré náladě. Lucie převrátila oči, když si dovedla představit jeho žoviální chování
a rozesmátou asistentku. On totiž vždy uměl zaujmout.
„Zdravím vás Marcelo, jak se máte?“
„Děkuji za optání, mám se dobře“, smála se doktorka.
Přistoupil k Lucii a vtiskl jí polibek na tvář. Aniž by se zeptal, přivlastnil si židli a
posadil se vedle Lucie. Jednou rukou ji objal kolem ramen, pohodlně se opřel,
přehodil si nohu tak, že se dotýkal kotníkem o své koleno.
„No, tak jak to šlo?“, zeptal se a očima směřoval k doktorce.
„Pokud se ptáš na zdraví své slečny, musím konstatovat, že více zdravá už ani být
nemůže“. Zářivě se usmál na doktorku a potom směřoval pohled k Lucii.
„To rád slyším“.
„No, je tady ještě něco“, odmlčela se doktorka, ale když viděla jeho napjatý výraz,
musela se v duchu pousmát. „Klid, Richarde, jen bych ti ráda poblahopřála k vašemu
zasnoubení, mám z toho velkou radost“, pronesla srdečně.
„Ach tak, to se mi ulevilo a děkuji, Marcelo. Jsem totiž šťastný muž“, poznamenal
Richard a obrátil se na Lucii. Ta trochu nejistě se snažila vysvětlovat. „Řekla jsem to
paní doktorce, doufám, že ti to nevadí“, mumlala omluvně.
„Kdepak krásko, naopak jsem tomu rád. Musíme to oznámit i ostatním“, hřejivě se
usmál na Lucii a líbnul ji na tvář.
„Mám z vás radost, moc vám to spolu sluší“, řekla nadšeně. „Jenom doufám,
Richarde, že dostanu svatební oznámení a ochutnám koláčky“, ještě podotkla se
smíchem.
„Ne jenom to, ale jste srdečně zvána jako svatební host“.
„Děkuji za pozvání, Richarde, bude mi potěšením“, zvedala se od svého stolu.
Podala Lucii ruku, aby jí popřála hodně štěstí k návratu do práce. „Určitě to
zvládnete, jsem si jistá“ a poplácala ji po hřbetu ruky.
„Taky si myslím, je to moje statečná holka“, povzbuzoval Lucii a usmíval se.
„Marcelo, očekávám od vás účet“, poznamenal.
„To je dobré, Richarde, zaplatil jsi více než dost“, kroutila odmítavě hlavou.
„Tak půjdeme, krásko moje?“, vyzval Lucii.
„Počkejte ještě, málem bych zapomněla“ a podávala Lucii recept. Richard se tázavě
podíval na doktorku.
„To je něco na uklidnění, asi to bude zpočátku potřebovat“, vysvětlovala doktorka a
vyprovázela je z ordinace.
Jakmile vyšli ven, položil jí paži kolem ramen a políbil na temeno hlavy. „Marcela je
příjemná, co říkáš, kotě?“
„Jo, to je, Snažila se mě povzbudit“, odpověděla Lucie trochu vyhýbavě.
Podíval se na ni pozorněji a docela si představil, jak jí v hlavě šrotují kolečka. „Co tě
trápí, Lucie? Mám pocit, že zrovna nemáš sdílnou náladu“. Zastavil se s ní na
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chodníku a pevně si ji k sobě přivinul. „Vím, na co myslíš, kotě. Ale nedělej si s tím
starosti, prosím, to bude dobré“. Potom zamířili k autu a pomohl jí nastoupit. Sám se
usadil a zadíval se na ni. „Lucie, zajdeme si na dobrou večeři a potom spolu
zalezeme do postele a zůstaneme tam až do rána. Ale no tak, kotě, usměj se, maluji
ti tady krásné vyhlídky“, snažil se ji přemluvit k lepší náladě. Naklonil se blíže a
pošeptal. „Ošukám tě skrz na skrz“.
„Ježíši Richarde, myslíš taky na něco jiného?“, odtáhla se, zakroutila hlavou a tiše se
zasmála. „Erotika tě provází na každém kroku a v každé situaci“.
„Jo, důležité je, že to funguje. Ale zapomněla jsi říct, že pouze jedině s tebou, lásko“,
odpověděl a chlípně se pousmál. „Právě teď, ale myslím na dobré jídlo“ a nastartoval
auto.
„Jo, to je vlastně další tvoje priorita, jídlo a potom sex“, doplnila ještě. Rozesmál se
na plno a zvedl prst vzhůru. „Jedem, krásko moje“ a zamrkal na ni.
Doma Richard zamířil ke svému laptopu, aby zkontroloval poštu. Omluvně se na
Lucii usmál. „Bude to chvilka, kotě. Potom už budu celý tvůj“.
„Dobře, dobře, to bylo slibů“, pronesla tak trochu ironicky. S úsměvem na rtech
odešla na terasu. Posadila se do křesílka, opřela se hlavou a nasávala příjemný teplý
večer. To jí moc chybělo, pomyslela si. Když se po chvíli vrátila do pokoje, zrovna
přicházel Richard.
„Lucie, tady jsi, hledal jsem tě“ a usmíval se od ucha k uchu.
„Opravdu? Myslím si, že to nebylo vůbec těžké mě najít. Tak už si se prokousal
emailovou poštou?“, pozvedla obočí. Zakroutil hlavou a nadechl se v úmyslu
odpovědět. Nic z toho však neudělal, neboť se postavila před něho na dosah ruky a
pomalu se začala zbavovat svých šatů. Přitom ho bedlivě sledovala očima. Jenom
zalapal po dechu a jeho oči nabíraly tu svou temnou barvu. To, co viděla, ji nadmíru
potěšilo. Stála před ním už pouze ve spodním prádle a potutelně se usmívala. Zíral
na ni s úžasem.
„Moc pěkné, krásko, jenom pokračuj“, vyzval ji chraplavým hlasem. V tom mu
zazvonil mobil. Zaklel a vytahoval ho z kapsy. „Promiň, musím to vzít, zatraceně“,
sykl.
„Jo, to tedy opravdu musíš“, zasmála se. „Jdu do sprchy“, prohodila cestou a
houpavým krokem odcházela. Naprázdno polkl a ještě stačil zavolat. „Za moment
budu tam“ a rozmrzele přijal hovor.
Lucie stála pod sprchou a s požitkem nechala po sobě volně stékat vodu.
Představovala si, co všechno již tady prožila. Zbožňovala sex ve sprše. Zasnila se a
se zavřenýma očima projížděla rukama po svém těle. Vůbec nestačila zaregistrovat,
že už v koupelně není sama. Richard v rychlosti shodil ze sebe oblečení, rázně
otevřel dvířka a vstoupil. To, co uviděl, ho dokonale vzrušilo. Svýma rukama se
hladila, zahalená horkou párou a padající voda jí stékala po těle. Lucie najednou
pocítila proudění chladného vzduchu a vzrušením jí ztvrdly bradavky. Otevřela oči a
pod rouškou páry zahlédla, jak se na ni usmívá svými zářivě bílými zuby. Kolem jeho
úst pohrával náznak živočišné touhy.
„Richarde, pospíšil sis, vůbec jsem tě neslyšela vejít“.
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„To jsem zjistil, kotě“.
Sklopila zrak, a jeho erekce v ní vyvolala zachvění. Viděl, kam směřovaly její oči a
tlumeně se zasmál. „Líbí?“ a přitáhl si ji k sobě. Sklonil se, aby ji políbil. Její rty byly
měkké a poddajné. Nesmlouvavě si jazykem bral její ústa. Roztřásla se touhou a
tělem jí projela série výbojů. Otíral se svou mužnou a pevnou hrudí o její prsa. Penis
se mu tyčil vzhůru a tlačil ji do bříška. Jejich těla se proplétala pod padající vodou.
Náhle se odtáhl a podržel si ji od sebe.
„Bože Lucie, vypadala jsi nádherně, jak si se sama dotýkala své mokré kůže. Tohle
se mi moc líbilo. Na co jsi přitom myslela?“
„Představovala jsem si, jak se ponoříš hluboko ve mně“.
„Tak nějak jsem tušil, že to řekneš“, tlumeně se zasmál.
„Teď to znělo hodně sebejistě, Richarde. Tak proč se vlastně ptáš?“
„Asi jsem to potřeboval slyšet od tebe“, broukl.
„Ty šovinisto“, zasmála se.
Přejel jí prstem žlábkem mezi ňadry a sjížděl dolů k pupíku. „Je moc pěkné, jak ti
tvrdnou bradavky a nabývají temnou barvu, když jsi vzrušená“. Trhaně se nadechla.
„Líbí se mi, když mi říkáš taková slova, Richarde“ a zachvěla se. „Copak je?“, pohlédl
na ni. „Pojďme na to“, řekla bez zaváhání. „Cože?“, vyrazil ze sebe tlumený smích.
„Pojďme na co, kotě?“, naléhal na ni.
„Mám dojem, že tvoje myšlení je nějak těžkopádné“, povzdechla si.
„No, to je tedy výtka. Co bys chtěla, kotě?“, tvářil se stále naoko nechápavě.
„Richarde, no tak, celou dobu myslím na to, až tě budu mít v sobě. Nedokážu déle
čekat“, zaúpěla.
„Ale, co to slyším, až takové to je? Všechno má svůj čas“, zašeptal. Vzal její ňadra do
dlaní a jemně je masíroval.
„Ach, to je moc příjemné“, zavřela oči a plně se oddala slastnému pocitu.
„Jo, tohle se mi líbí, trochu si s tebou pohraju, kotě“, řekl.
„Ale ne, teď zrovna ne“, sykla nešťastně.
„Ale ano, jak říkám, nechej oči zavřené a nehýbej se“. Jeho autoritativní hlas jí
zazníval v uších a celá roztála touhou. Její podvědomí jí říkalo, že právě to se jí líbí,
když říká, co má dělat.
„Stůj tady, správně, nehýbej se, hodná holka“. Znovu se zachvěla, když poklekl a
ústy si razil cestu dolů přes břicho.
„Dej nohy od sebe“. Poslechla ho a udělala, oč ji žádal, spíše nařídil. Hladil ji svými
prsty mezi stehny tak dlouho, až měla pocit, že se zblázní. Musela se kousnout do
rtu, aby vydržela na místě a dlouze těžce dýchala.
„Lucie, cítím, jak se ti pod mými prsty nalévá krev mezi nohama. Máš krásně naběhlý
klitoris“. Začal jí ho jemně masírovat. Zasténala žádostivě, když se jí dotýkal vlhkým
jazykem. Bylo to, jakoby ji hladilo hedvábí. Tento úžasný pocit jí putoval celým tělem.
„Richarde, prosím“, napjala hruď a zadržela dech. Samovolně se snažila dát nohy
k sobě, aby oddálila příchod orgasmu, ale držel ji pevně.
„Potřebuješ se udělat?“, zeptal se. „Ano, hned teď“, sykla.
„Ještě budeš muset počkat, dokážeš to“, řekl nesmlouvavě. Zajel svými prsty do její
štěrbiny a pomalu jimi pohyboval.
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„Panebože“, zasténala. Měla pocit, jakoby se v jejím těle hromadily nálože rozkoše.
Vyvrcholení se blížilo, celá se prohnula v zádech. „Richarde, prosím“, žadonila.
„Chviličku, krásko moje“. Jazykem jí opakovaně projížděl po naběhlém výčnělku a
svými prsty neúnavně zajížděl dovnitř a ven. „Ano Lucie, udělej se“ a jeho prsty se
daly do pohybu ještě rychleji. Lucie vyvrcholila, orgasmus se valil jejím tělem jak
uragán. Zasáhl ji tekutý proud slastné rozkoše. Její nohy ztrácely stabilitu a podlomily
se jí kolena. Pevně ji zachytil a silně objímal. Chvěla se s posledními dozvuky
orgasmu. Počkal, až se úplně zklidní a svými pažemi si ji tiskl na svou hruď.
„Lucie, byla jsi skvělá, bylo to úžasné, tak to mám rád. Stáli v objetí a nechali proud
vody stékat na svá těla. Rychle sám sebe osušil, aby ji mohl zabalit do osušky, a
odnesl do postele. Lehl si k ní a uhlazoval jí pramínky vlasů, které se jí kroutily podél
tváře. „Jak je, Lucie“, zeptal se něžně. Zdálo se mu, jakoby zpracovávala svoje
myšlenky.
„Hej kotě, slyšíš mě?“
„Ano, slyším, je mi krásně na těle i na duši, jenom se mi nechce mluvit“, podívala se
na něho a zasmála se.
„Aha, no to je tedy dobré. Rozhodla ses, že nebudeš se mnou komunikovat?“ a
zatahal ji za spodní ret.
„Au, co to děláš?“, zavrtěla se, potom se protáhla a pohladila ho po tváři.
„Něco mi říká, že jsme ještě neskončili. Stále mi něco dlužíš, že Richarde“, tiše avšak
důrazně řekla.
„Ach Lucie, řekla jsi přesně to, co jsem chtěl slyšet“. V jeho tónu hlasu zazněl
spokojený souhlas. Vzal její ruku a vedl ji tak, aby mohly její prsty obejmout jeho
tvrdý penis. „Cítíš to, kotě, potřebuje tě ošukat“. „No, konečně“, zahihňala se. Tělem
jí znovu vybuchly jiskry vzrušení. Moc se jí to líbilo, když ho měla ve své ruce a své
moci. Pomalu ho hladila po celé délce přirození a vrněla blahem. Byl to pro ni úžasný
pocit, když se ho mohla takto dotýkat, způsobovat mu slast a potěšit ho.
„Hm, to je moc dobré“, mumlal a rukama projížděl po jejím těle. „Potřebuji ti ho strčit
dovnitř, roztáhni nohy, kotě“. Obratně a tvrdě do ní vstoupil.
„Ach Richarde, to je ono, to jsem chtěla“. Zcela se mu otevřela a pevně ho sevřela
prsty kolem ramen. Zvolna se v ní pohyboval a potom tvrději začal přirážet.
„Panebože Lucie, to je skvělé, jak mě pouštíš hluboko do sebe“. Vyhledal její ústa a
svým jazykem tvrdě zaútočil. Jejich těly se rozlévaly vlny rozkoše, která postupně
narůstala. Bylo to hodně tvrdé a intenzivní. Nedokázala ovládnout svůj dech, ani
boky, kterými mu vycházela vstříc, aby se dostal ještě hlouběji. Stali se ztělesněním
nezkrotné vášně a zachvátilo je zničující napětí. Oba společně vyvrcholili. Richard
přidušeně vykřikl její jméno a svalil se celým tělem na ni. Po chvilce se překulil vedle
a přitáhl si ji k sobě. Dlouho si mlčky leželi v objetí. Lucie byla vyčerpaná a zároveň
krásně uvolněná a šťastná.
„Jak ti je, kotě?“, zazněl jeho hlas hluboce a plně. Podívala se a řekla. „Vyčerpaně a
ukojená, teď potřebuju jenom spát“, hlesla ospale. Tiše se zasmál a ještě dodal.
„Rozbolavělá?“ „Jo, řekla bych, že ano, trochu“. „Dobře krásko, budeme spát“,
pečlivě ji přikryl, dal jí pusu a popřál dobrou noc. „Dobrou“, zamumlala, zavřela oči a
v momentě usnula.
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Ráno se Lucie probudila a protahovala se. Když obrátila hlavu na stranu, spatřila
Richarda podepřeného o svoji dlaň, jak ji pozoruje. Protřela si oči a zamrkala.
„Dobré ráno, kotě“ usmíval se.
„Dobré ráno. Jak dlouho tady tak šmíruješ, Richarde?“
„Fuj, to bylo hodně ošklivé“ a otřásl se. Vzápětí se na ni překulil, uvěznil ji pod sebou
a začal ji lechtat. Vyprskla smíchem a volala. „Nechej toho, slyšíš“, zajíkala se, „nebo
se …“ „Nebo co?“ „Nebo se počůrám“, snažila se vyprostit.
„Jejda, slyšel jsem dobře? To by byla ostuda, taková velká holka“, chechtal se.
„Ty jsi idiot, Richarde“, zasyčela.
„Cože jsem? Tvůj projev je čím dále peprnější. Vidím, že máš po ránu hodně kuráže,
budu tě muset trochu zkrotit. Co já jenom s tebou provedu?“
Zavrtěla se pod ním. „Já bych věděla“, špitla rozpustile.
„Opravdu, tak mi to pověz, kotě“
„Ach jo, opět ti to špatně zapaluje“, povzdechla si. „Nebudu ti napovídat“, durdila se.
Tiše se zasmál. „To ani nemusíš, chceš, abych tě pomiloval“, konstatoval. Přivřela
oči a olízla si spodní ret. „Udělám ti to, Lucie. Jenom doufám, že se nepočůráš,
slibuješ?“ Podíval se na ni přísně a kolem úst mu pohrával úsměv.
„Ježíši, už ani nemusíš, nechci“ a opět se snažila vyprostit zpod jeho těla. Pevně ji
přidržel. „Nikam mi neutečeš a zůstaneš tady“ zavelel a úsměv se mu vytratil z tváře.
Jednou rukou ji uchopil za obě ruce a položil je k rámu postele. Dívala se na něho
rozšířenýma očima. Vzal si její hlavu do dlaní a začal ji líbat. Jazykem kroužil v jejich
ústech. Dlouho si s ní takto pohrával, až mu začala sténat v puse. Poté, co jí umožnil
nadechnout se, hladil její bradavky a nemilosrdně je sál. Vypjala svou hruď a
zasténala v utápějící se rozkoši, kterou ji poskytoval a ve své touze.
„Jsi nádherně vzrušená, tak to mám rád“, zamumlal. Roztáhl jí nohy a vklínil se mezi
její stehna. Prsty zkoumal záhyby jejího pohlaví. „Jsi krásně mokrá a hebká. Chceš,
abych tě hned ošukal, Lucie?“, zeptal se.
„Ano, udělej mi to, prosím“.
„Stále tak nedočkavá. Ještě ne, lásko, to bychom hodně uspíšili“. Špičkou penisu
pomalu dráždil její pohlaví.
„Ach, já tě chci mít v sobě“, zaúpěla nedočkavě a zvedla ruce. Znovu je dal na místo,
jak je chtěl mít. „Příště tě svážu, Lucie“ napomenul ji. „Uvolni se a volně dýchej“,
přikázal stroze. „Budu ti to dělat pomalu a tak dlouho, až se uděláš“. Opět dominoval
jejímu tělu a stejně tak i její mysli. Vydala ze sebe dlouhý sten a podvolila se mu.
Jinou možnost jí nedal.
„Tak je to dobře, kotě. Budeš mít dlouhý orgasmus, věř mi, ale já určím, kdy se tak
stane“. Penisem klouzal po jejím pohlaví a sledoval její oči, ve kterých viděl její
oddanost. Opět se přisál na ústa a dlouze ji líbal. Celá se uvolnila a vnímala klouzavý
pohyb jeho penisu, jak pomalým pohybem dráždil její pohlaví a jeho jazyk ve svých
ústech. Dlouho se s ní tak mazlil a spokojeně si užíval její oddanosti. Takto splňovala
jeho představy a naplňovala jeho dominanci. Byl přímo posedlý ovládat ji celou. Cítil,
jak se začala chvět a uvolnil její ústa. Nadechla se a začala se třást přicházejícím
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orgasmem. Pokračoval ve svých pomalých pohybech uvnitř ní a sledoval, jak ji
zachvacovala jedna vlna za druhou.
„Jo, kotě, líbí se mi, jak se mi sypeš, dívej se na mě, musím vidět tvoje oči“. Poté, co
se zklidnila, tvrdě do ní pronikl.
„Udělám tě znovu“ a zadíval se jí do rozšířených očí, které byly zahaleny mlhou
doznívající rozkoše. Zasténala a přijala ho hluboko v sobě. „Bože, jsi tak krásně
těsná. Teď tě budu šukat, dokud se znovu neuděláš“. Uvolnila se a přijímala tvrdé
přírazy jeho penisu. Vypjala svou pánev, aby se dostal hlouběji a cele se přizpůsobila
jeho rytmu. Šukal ji tvrdě, pomalu a dlouho. Užívala si to a věděla, že on taky, tak to
potřeboval. Tělem se jí rozlévaly vlny slasti a nabíraly na intenzitě. Přiložil jednu ruku
a dráždil její klitoris.
„Ach Richarde, to je skvělé, nepřestávej“ a zmítala se pod ním. Cítil, jak se stahovaly
její poševní svaly a více se semkly kolem jeho penisu. Věděl, že se blíží k vrcholu.
Začal přirážet rychleji, přitom se na ni díval, jak se jí rozšiřovaly zorničky.
„Ano Lucie, to je ono, chci se dívat, jak se uděláš pro mě“. Napjala se a zvrátila
hlavu. Začala se vznášet na vlnách orgasmu. Stále do ní nemilosrdně bušil, až se
přidal na její vlnu a vyvrcholil a ona se zazmítala dalším orgasmem. Svými ústy
ztlumil její výkřik. Oba se ztratili sami v sobě a vychutnávali si vzájemnou slast. Když
se jejich těla zklidnila, ač nerad, vyklouzl z jejího pohlaví. Pevně ji uchopil za boky a
hbitě se s ní přetočil. Zadíval se na ni a zeptal se. „Spokojená? Splnil jsem tvoje
očekávání?“ Opětovala mu pohled a s úsměvem odpověděla „naprosto“.
„To jsem moc rád“, broukl spokojeně. „Sice to nerad říkám, ale je čas vstávat. Jde se
do práce, abychom se měli lépe“, významně poznamenal.
„Jo, lépe než včera?“, špičkovala.
„Ty prostě musíš mít poslední slovo, že?“ a plácl ji přes zadek. „Alou do sprchy“,
přikázal.
„Ty první“, protestovala se smíchem. „Ještě si chvíli poležím“.
„Dobře, ukecala jsi mě“, opět se s ní přetočil a vstal z postele. Cestou prohodil. „Cítím
tvůj pohled v zádech“, rozesmál se. Když odešel do sprchy, zavřela oči, aby si ještě
dopřála pár minut. Nakonec se přiměla vstát.
Celou dobu v autě mlčela a nepřítomně sledovala cestu před sebou. Když zastavil
před redakcí, starostlivě se na ni zadíval. Pohladil ji po tváři a usmál se. „Budeš
v pořádku, zvládneš to?“, zeptal se tiše.
„Já nevím, doufám, že ano“, hlesla s nejistotou „Vzala jsem si tabletu na uklidnění,
spoléhám na její účinek“.
„Lucie, poslouchej mě, pokud by to bylo zlé, zavolej a já přijedu pro tebe, ano?
Možná jsme měli přece jenom počkat“.
„Děkuji, Richarde, ale musím to zvládnout, odkladem by se nic nevyřešilo, spíš
naopak. Nemůžu odkládat neodvratitelné“.
„To je pravda, dávej na sebe pozor, kotě. Budu na tebe myslet“, vroucně ji políbil a
popřál jí hezký den, i když mu to samotnému zaznělo dost divně. Přikývla a
vystoupila z auta. Ještě jednou se ohlédla a potom vzpřímeně odcházela. Sledoval ji
až do chvíle, kdy se mu ztratila z dohledu.
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Seděl ještě chvíli zachmuřeně v autě s nutkáním se za ní rozběhnout, naložit do auta
a ujíždět s ní pryč, hodně daleko. Povzdechl si a rozjel se. V duchu doufal, že
veškerá opatření, která zajistil, fungují tak, jak mají. Už zítra se o tom sám osobně
přesvědčí. Čeká ho ještě jeden tvrdý oříšek, až Lucie zjistí, že on je novým majitelem
redakce.
Lucie seděla za stolem ve své kanceláři a usrkávala kávu. Byla spokojená sama se
sebou, zvládla to. Kolegové ji srdečně přivítali a měli radost, že se vrátila mezi ně.
Snažili se, aby se cítila dobře a nikdo se ani slovem nezmínil, co se jí přihodilo.
Viktora naštěstí neviděla.
Vzpomínala na včerejší večer, když ji Richard šukal ve sprše a v posteli, dokonce
ještě dnes ráno. Byl prostě neukojitelný, ale ona taky. Moc se jí to líbilo, jak si ji
opakovaně bral. Myslela i na předešlé dny, kdy byli sami pro sebe. Bohužel museli tu
svoji bublinu opustit a věnovat se taky práci.
Přejela konečky prstů po stěnách svého hrníčku. Opět si připomněla teplo jeho rukou
a jeho hřejivé prsty. Pohlaví jí z toho zvlhlo, musela si dát nohy před sebe, aby ulevila
pnutí ve svých kalhotkách.
„A dost“, přikázala si a vyrazila ze sebe vzdech. Nadskočila polekaně, když zazvonil
její mobil. Richard.
„Ano“, ohlásila se.
„Lucie, jak to šlo, jsi v pořádku, jak se cítíš“, zasypával ji otázkami. Jeho hlas byl plný
obav.
„Zadrž, Richarde, cítím se dobře, všechno je tady v pořádku. Zvládla jsem to a cítím
se v bezpečí. Je to tady jako nedobytná pevnost“, zasmála se.
„Tak to jsem moc rád, kotě. Ulevilo se mi, konečně mohu v klidu pracovat. Celou
dobu jsem si dělal o tebe starosti. Večer si pro tebe přijedu. Ještě něco, paní Mixová
mě požádala o pár dnů volna, musela navštívit svou sestru. Nějakou dobu si budeme
muset vystačit sami“.
Rozesmála se. „Říkáš to tak, jakoby to byla tragédie, to vůbec nevadí. Jsem
připravená se o nás postarat“, smála se do telefonu. „Dnes večer ti uvařím něco
dobrého, neboj se, nenechám tě o hladu“, ujišťovala ho se smíchem.
„Kdepak krásko, dnes večer půjdeme na dobrou večeři. Vím o jedné restauraci a
zajistím rezervaci“, navrhoval nadšeně.
„To zní slavnostně, máme vůbec co slavit?“
„My dva určitě. Dokonce tam mají krásně dlouhé ubrusy až na zem. Mám takovou
fantazii, že bych ti to mohl udělat pod stolem, místo zákusku. Co tomu říkáš, Lucie?“
„Ježíši Richarde, přestaň. Už zase máš bujné představy“, plísnila ho. Zasmál se
prostopášně a jeho hlas byl silně podbarvený touhou.
„Richarde, dost, to by stačilo. Musím končit, mám tady práci. Uvidíme se večer, ano“,
snažila se ukončit hovor.
„Dobře Lucie, měj se pěkně. Popřemýšlej o mém návrhu, jak tě udělám, bude se ti to
líbit“, smál se potěšeně.
„Richarde, přestaň“, zasyčela.
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„Ano krásko moje, tak večer, budu se těšit. Později ti podrobně popíšu v SMS zprávě,
co ti budu dělat“, pronesl a s úsměvem ukončil hovor.
Lucie chvíli seděla jako omráčena a zírala před sebe. Zavřela oči, když pomyslela na
to, co má v plánu. On to myslel naprosto vážně, to bylo na něm děsivé. Vždyť už to
několikrát zažila. Bože, to je ale zhýralé, pomyslela si a opět cítila vlhko v klíně.
Úderem šesté hodiny večer vyšla Lucie ven z budovy. Nadechla se a nasála do plic
příjemný, skoro letní vzduch teplého večera. Zaostřila zrak proti sluníčku, které ještě
aktivně svítilo a téměř ji oslepilo. Pomalu přecházela na druhou stranu a zamávala na
Richarda, ležérně opřeného o kapotu auta. Když ji spatřil, vyšel jí naproti a vtáhl si ji
do náruče.
„Konečně krásko, myslel jsem, že se nedočkám“ a vtiskl jí polibek. „Doufám, že sis
pozorně přečetla moji zprávu, protože to tě dnes večer čeká a nemine“, svůdně na ni
mrkl.
Nevěřícně zakroutila hlavou, ale nic neřekla, raději, ale uvnitř se zachvěla touhou.
Významně se na ni podíval, moc dobře věděl, co si myslí. Pomohl jí nastoupit do
auta a rozjeli se. Cestou jí vyprávěl, jak náročný měl den, hodně práce. Poslouchala
ho a po chvíli se zeptala.
„Kam to vlastně jedeme?“, když kličkoval městem a míjeli jeden semafor za druhým.
„Jdeme přece na večeři, zapomněla jsi?“, překvapeně na ni pohlédl.
„Říkáš, jdeme? Snad jedeme, proto se ptám, kam to vlastně jedeme“, zdůraznila
svou otázku.
„Zdá se mi to, připadáš mi nějak rozladěná“, zeptal se ostražitě.
„To se ti opravdu jenom zdá, ale jsem už docela hladová. Tak, kam to vlastně
jedeme?“. Sledovala cestu po své straně z okna auta.
„Za chvíli tam budeme. Moc otázek najednou, nezdá se ti?“, odpověděl stroze. „To je
nezvyklé slyšet, že máš hlad“, překvapeně se na ni podíval a poklepal jí po ruce.
Jakmile zastavili, otočil se a změřil si ji zkoumavým pohledem. Lucie malinko
znervózněla a váhavě se zeptala. „Proč se tak díváš?“
„Obědvala jsi, Lucie?“, zeptal se úsečně. „Sakra“, pomyslela si. Tuto otázku snad ani
nechtěla slyšet. Zaváhala a snažila se oddálit dosud nepřipravenou odpověď.
Vyzývavě pozvedl obočí a stále ji upřeně sledoval.
„Počkej, popřemýšlím. Ne“, nakonec odpověděla.
„Cože?“, ptal se naštvaně.
„Vlastně byla“, blekotala.
„Lucie, podívej se na mě. Tak, jak to bylo, trochu tomu nerozumím, mohla bys to
upřesnit?“, přisunul se blíže. Nutila se na něho nepodívat. Vzal ji jemně za bradu a
natočil si její tvář k sobě. „No, poslouchám tě“, řekl tiše, ale s patřičným důrazem.
„Koupila jsem si bagetu, takže jsem jedla, stačí?“, odsekla.
„Tomu říkáš oběd?“, nevěřícně zakroutil hlavou.
„Měla jsem hodně práce a navíc jsem nechtěla jít sama. Veronika dnes měla volno“,
rychle vysvětlovala.
„Mohla jsi zavolat, šli bychom spolu“, řekl již smířlivěji.
„No tak Richarde“, sahala po jeho ruce. „Ty se zlobíš?“, zašeptala.
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Povzdechl si. „Ne, ale měl bych“, ucedil rezignovaně. „Nejraději bych si tě ohnul přes
koleno a pořádně bych ti naplácal. Tak pojď, jdeme tě nakrmit“ a vystoupil z auta.
Lucie se uvolněně zasmála a stačila si představit, jak by se cítila, když by udělal to,
co řekl.
Když vešli do restaurace, pozorně se rozhlédla kolem a žádné dlouhé ubrusy
neviděla. Všiml si jejího zkoumavého pohledu a uculoval se. Došlo mu, co ji tak
zajímalo.
„Mám dojem, že se ti ulevilo, ale neraduj se předem, tady nezůstaneme“. S rukou
položenou na jejich zádech ji odváděl do další místnosti, kde bylo několik boxů. A
k její hrůze jak říkal, dlouhé bílé ubrusy sahající téměř na zem, které mohly zakrývat
naprosto vše. Místo poskytovalo hodně soukromí. Zamířili k jednomu z nich. Richard
ji usadil na místo a posadil se naproti. Musel se pousmát, jak si Lucie úlevou
vydechla. Vzápětí přispěchal číšník, aby převzal jejich objednávku.
Když osaměli, natáhl ruce, aby vzal ty její a políbil je do dlaní.
„Tak, povídej, jaké to bylo v práci, chci slyšet podrobnosti“, vyzval ji tiše.
Pohodlně se opřela a po tváři se jí rozlil úsměv. „Jak už jsem říkala, naše redakce je
jako nedobytný hrad. Sotva jsem vešla, zastoupil mi cestu nějaký obr, oblečený jako
člen ochranky a požadoval služební průkaz. Nahoře postával další. Dokonce, když
jsem byla nucena odejít na toaletu, zastavil mě. Nejdříve vešel sám, vše zkontroloval
a potom mě s úsměvem vyzval, že mohu klidně vejít“, líčila mu podrobně opatření.
Najednou se odmlčela a zachmuřila se. Zpozorněl. „Lucie, co se stalo?“,
znepokojeně se zeptal. Zamyslela se a nejistě pokračovala. „Když jsem se ocitla na
onom místě, zpanikařila jsem. Bleskově se mi v hlavě promítly ošklivé vzpomínky,
bylo to děsivé. Chvíli mi trvalo, než jsem se vzpamatovala“, řekla tiše.
Vzal její obě ruce do svých a jemně je třel po kloubcích prstů. „To je mi líto, lásko, ale
bude to lepší, uvidíš“, snažil se ji uklidnit.
Po večeři si objednali ještě kávu. Richard zamyšleně popíjel a pozoroval ji.
„Jsem rád, že se tam cítíš bezpečně. Taková opatření jsou bezesporu na místě“,
prohlásil s uspokojením.
„Jo, to máš pravdu a jsem tomu ráda. Ale vzhledem k současné finanční situaci,
v jaké se nachází naše redakce, to zrovna nebyla levná záležitost, což mě trochu
zaráží“, nakrabatila čelo.
„To teď nezkoumej, lásko a věnoval jí svůj typicky úsměv, rvoucí kalhotky, až se
samou touhou zachvěla. Nestačila postřehnout, že najednou seděl vedle ní a začal ji
líbat. Uvolnil její ústa, aby jí pošeptal. „Mysli raději na zákusek, kotě, který jsem ti
slíbil“. A znovu zaútočil na její ústa. Poddávala se jeho polibkům. Když rukou zajel
mezi její nohy a mírně je roztáhl, pohlédla na něho vyděšenýma očima.
„Co to děláš, to nemůžeš, nejsme tady sami“ a snažila se jeho ruku odtáhnout.
Dokonale ji zakrýval svým tělem a pošeptal jí. „Lucie, neboj se, chci tě potěšit. Nemel
sebou a uvolni se. Nikdo nic nevidí, co ti tady dělám“, napomínal ji. Byla bezmocná,
když ucítila jeho hladící prsty ve svém klíně a poddala se mu.
„No vidíš, tak se mi líbíš“, broukl spokojeně. Uvolnila se a nechala se utápět
v rozkoši, kterou ji svými prsty poskytoval. Znovu ji začal líbat a ona mu potichu
sténala v ústech. Líbilo se mu, jak byla submisivní a přenechala mu veškerou
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kontrolu nad sebou. Tak to chtěl a ona jediná dokázala uspokojit všechny jeho touhy,
přání a sny. Ztrácela se ve slastném opojení. Jeho hladivé pohyby ji postupně
přivedly na hranu nejvyššího uspokojení a tělem se jí rozlévala vlna orgasmu.
Zapomněla na celý svět a třásla se mu v objetí, než se úplně zklidnila. Otevřela oči a
zděšeně se na něho dívala.
„Richarde, stydím se sama před sebou, že jsem schopná se udělat na veřejnosti“ a
tváře se jí zatáhly ruměncem.
„V tom je právě to kouzlo, jak se tomu bráníš a nakonec mi podlehneš“, spokojeně se
usmíval.
„Právě to mě děsí, jak jsem proti tomu bezbranná“, povzdechla si smutně.
„Lucie, vím, co dělám. Nikdy bych tě neuvedl do rozpaků. Nikdo nic neviděl“. Přejel
svými prsty po jejich rtech, aby ucítila svoji chuť.
„Musíme ještě chvíli počkat, kotě“ a přiložil si její ruku na vybouleninu ve svých
kalhotách.
„Vidíš, to je odplata za to, jak si se choval zhýrale“, zahihňala se.
„Tak to nebylo od tebe vůbec hezké, Lucie“, zamračil se. „Počkej, až budeme doma,
za to mi zaplatíš“, zavrčel na ni.
„Těším se na to, pane Gregore“ a uvolněně se zasmála. Později doma ji opravdu
neminula odplata. Dlouho si s ní pohrával, potom si ji několikrát vzal. Vyčerpal ji
natolik, že nemohla vůbec nic a vysílením se propadla do hlubokého spánku. Ale
ještě předtím, než k tomu došlo, si uvědomovala, jak je spokojená.
49.
Následující den se všichni sešli v zasedací místnosti, kde je očekával dobře naladěný
Alex Kolář. Vzájemně se pozdravili a usedli se svými zápisníky na svá místa u stolu.
Lucie trochu znejistěla, když zaslechla, že mimo jiné mají na programu návštěvu
záhadného a tajuplného majitele, který je hodlá poctít svou návštěvou. Probírali
společně veškerá témata, která si připravili.
Lucie přednesla svoji úvahu, kterou si pečlivě připravila. Pojednávala o novináři, jak
dnes vnímá pojmy noviny, rádio, televizi a internet. Proč bulvární zprávy patří
v současné době mezi nejsledovanější a zda vůbec má cenu psát smysluplné články.
Zdůraznila, že by se měli zamyslet, aby mohli v tomto mediálním světě nabídnout
lidem to nejlepší. Otázkou však zůstává, co považuje čtenář v dnešní době za to
nejlepší. Tímto zakončila své pojednání.
Všichni přítomní včetně Alexe vyjádřili jednohlasně svůj obdiv, pouze Viktor se tvářil
popuzeně, což se dalo očekávat. Když znenadání zapípal Janečkovi mobil, ihned se
zvedl a s omluvou se tiše vzdálil. Alex souhlasně pokýval hlavou a dodával.
„Mám dojem, že se právě dostavil sám pan majitel“. Obrátil se na Lucii a zeptal se
s pobavením v očích. „Konečně se dočkáte, slečno, jste napjatá?“
Lehce pohodila hlavou. „Lhala bych, kdybych řekla, že nejsem“, odpověděla
s naprostým klidem.
„Jste upřímná, to se musí ocenit“, poznamenal Alex a usmíval se.
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Lucie si zrovna brala skleničku, aby se napila vody. Málem vyprskla, když zaslechla
známý zvučný hlas, který se rozléhal chodbou. Alex na ni pokradmu pohlédl a viděl,
jak se napjala a prozřela. „To mě poser“, stačil zaslechnout její slova, která si pro
sebe zasyčela, a musel se usmát. „No, to tedy bude ještě hodně zajímavé“, pomyslel
si a s radostí si promnul ruce. Byl hodně zvědav, jak to jeho přítel ustojí, ne že by mu
přál opak.
Vzápětí se otevřely dveře a po boku Janečka vkročil sebevědomě do místnosti
Richard. „No to snad nemůže být pravda“ tiše zasyčela. Nemohla uvěřit tomu, co
viděla. Znovu se napila, aby svlažila sucho v krku. Veronika se naklonila a pošeptala
Lucii. „To je tedy překvapení, věděla jsi to?“
„Ani omylem, Veroniko“, odsekla podrážděně. Přitom nechtěně zakašlala a v tom si jí
všiml. Pozvedl obočí, ale nedal na sobě nic znát. Zhluboka se nadechla a s údivem
v očích ho pozorovala, jak se vzpřímeně postavil do čela stolu vedle Alexe.
„Přeji vám všem pěkný den. Jmenuji se Richard Gregor a jsem vaší záštitou. Přišel
jsem vás pozdravit a taky bych vás trochu rád poznal. Musím přece vidět, zda jsem
správně investoval, že“, snažil se zažertovat, což se mu povedlo. Vypadal přímo
úchvatně ve svém šedém obleku. Ležérně si rozepnul sako a posadil se.
Choval se naprosto sebejistě a nenuceně. Zato Lucie měla co dělat, aby zachovala
klid a pevný pohled. Přejel vlídně svýma očima po tvářích všech přítomných. Vstřícně
se usmál a navrhoval, aby se mu každý jednotlivě představil a ve stručnosti krátce
něco o sobě řekl. Vyhledal její pohled a s úsměvem pronesl.
„Znám pouze slečnu Frankovou, jak jistě všichni víte, kterou osobně zdravím. Chtěla
byste ještě něco nového o sobě říct“, vyzval ji.
„Podívala se mu zpříma do očí. „Ani ne“, odpověděla medovým hlasem.
„Dobře“ a věnoval jí jeden ze svých ohromujících úsměvů. „Zdá se, že nejste vůbec
překvapená, Lucie, i když jste byla zvědavá, jak jsem slyšel“, neodpustil si.
„Omyl, pane Gregore. Kdyby se ve dveřích objevil mimozemšťan, nebyla bych více
překvapená, to mi věřte“, a líbezně se usmála.
„Stále tak přímočará, to se mi líbí“, konstatoval a úsměv mu pohrával kolem úst.
Potom se otočil na přítomné a mile je vyzval, aby se vzájemně představili. Všimla si,
že věnoval každému plnou pozornost a s každým vlídně konverzoval. Neuniklo jí, jak
uměl svou noblesou přitahovat zraky všech, dokonce zaujal i samotného Viktora.
Když skončil představovací ceremoniál, postavil se a všem poděkoval s ujištěním, že
všechny rád poznal.
„Ještě jednou bych vám chtěl představit svého kolegu, Alexe Koláře, po profesní
stránce. Vyučuje na Literární akademii a má ty nejlepší znalosti a dovednosti v oboru
žurnalistiky. Proto jsem ho vybral jako odborný dohled ve vaší budoucí tvořivé
činnosti. Věřím, že vaše společná tvorba bude plodná a vaše články osloví většinu
populace. Budete mít k dispozici větší rozpočet na rozjezd a předpokládám, že to
dokážete a váš nový časopis se stane jedním z nejvyhledávanějších na trhu.
No a teď ve stručnosti shrnu, co jsem si tady stačil prohlédnout. Musím se přiznat, že
zdejší prostory, ve kterých se nacházíte, mě vůbec nenadchly. Budete potřebovat
nové, což v této budově nebude možné. V dohledné době vyhledám nové a lepší
místo a přestěhuji vás. Budu se snažit, aby to bylo ve stejné lokalitě, čímž nikomu
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nezpůsobím problémy ve způsobu dopravy do zaměstnání. Pro vaši práci navrhuji
jako nejvhodnější otevřené prostory. Tak si budete moci volně předávat informace a
názory, což je pro novináře nejvhodnější. Pan Janeček bude nadále působit ve svém
postavení, jak to bylo doposud. Pan Kolář vás povede po odborné stránce a bude
vaším mentorem, což už se stalo. A co se týče mě samotného, budu v pozadí a
podporovat finančně vaši práci, ale pozor, jen dočasně, potom to bude pouze na vás
samotných“ a usmál se.
Lucie se zájmem poslouchala jeho projev. Taky si stačila všimnout zasněného
pohledu dalších dvou kolegyň, včetně Veroniky, jak ho sledovaly s obdivem. Pouze
ona nedávala na sobě nic znát. Dovedl zaujmout, zejména tu ženskou populaci.
Sama moc dobře věděla, že je považován v obchodním světě za veličinu, je slavný a
pro média byl vždy nedostupný a tajemný. Vzpomněla si, jak říkal, že takto
nezůstává své pověsti nic dlužen. Snažila se sama sebe přesvědčit, že by měla být
ráda a nadšená jako ostatní její kolegové. Vždyť právě on je zachránil před krachem.
Poskytuje svoje finance, aby mohli nadále fungovat, dokonce s dalekosáhlejšími
prostředky, než tomu bylo doposud.
Tak v čem je problém, proč je tak konsternována, ptala se sama sebe. Měla v hlavě
rozehraný hokej ve svých pocitech. Richard byl mocný muž. Uměl velmi dobře svádět
boj o moc. Tak byl zvyklý pracovat, což předpokládal, že muži jako on, tak fungují.
Uměl dávat jasně najevo, co si může dovolit, což právě předvedl i dnes tady. Jeho
projev k nim jako zaměstnancům byl opravdu bravurní a zapůsobil. V podstatě uměl
ukázat, kdo je tady pánem. Byla natolik zahloubaná do svých myšlenek, že málem
přeslechla, když zrovna prohlašoval.
„Možná vás povzbudím svým mottem. Málokdy jsem spokojen se svou prací. Co
ostatní považují za absolutní úspěch, já beru jako nezdar. Někdy člověk musí udělat
krok zpátky, aby mohl vykročit vpřed. Tak, už jsem mluvil více než dost“ a spěšně se
podíval na hodinky. „Vidím, že je čas na polední přestávku. Přeju vám dobrou chuť“,
pronesl s úsměvem a významně pohlédl na Lucii. Jakoby ho slyšela říct, mazej na
oběd a musela se pousmát. Všichni Richarda obdařili potleskem. Potom se začali
postupně zvedat a opouštět místnost.
„Za hodinu se tady opět všichni sejdeme“, stačil zvolat Alex.
Lucie naposledy zpražila Richarda nic neříkajícím pohledem, pomalu se zvedla a
s velkým sebevědomím odkráčela spolu s Veronikou po boku. Cítila, jak ji v zádech
propaloval jeho žhavý pohled.
Když osaměli, Richard s Alexem, podívali se na sebe a rozesmáli se.
„No kamaráde, všiml jsem si jejího pohledu, ještě budeš mít hodně krušné chvíle“,
dodával se smíchem škodolibě Alex.
„To zvládnu, zvládnul jsem horší věci“, ucedil Richard. „Tak, že bychom se šli taky
najíst, co říkáš Alexi?“
„Dobrý nápad“ a oba muži se zvedli k odchodu. Sotva se usadili u jídla, zazvonil
Richardovi telefon, volala Lucie.
„Máš problém, Richarde“ řekla pomalu s důrazem na každé slovo. „Obrovský
problém, co tě čeká dnes večer doma. Pokud jsi zrovna na obědě, doufám, že ti
přestane chutnat a zhořkne ti každé sousto v ústech“ a ukončila hovor.
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„Copak, děje se něco?“, ptal se Alex.
„Nic, jenom Lucie mi připomněla, že budu mít problém“, suše se zasmál.
„A je to tady, vůbec ti nezávidím. Mezitím, co já si budu užívat se svou manželkou
v posteli, ty se budeš smažit v pekle“, chechtal se. Alex.
„Jenom se neboj, já to ustojím a budu si stejně užívat jako ty“, odsekl Richard.
„No, jenom aby“ smál se jeho kamarád.
U oběda Veronika znepokojeně sledovala Lucii, jak nepřítomně se vrtala v jídle.
„Lucko, jsi v pohodě?“, snažila se ji probrat z myšlenek.
„Cože, jo jsem v pohodě, díky“.
„To ti tak věřím. Vidím, že nejsi, jsi pěkně rozhozená“.
Lucie vzdychla a odsunula svůj talíř stranou. „Máš pravdu, jsem hodně nasraná, tak
to je. Veroniko, vůbec nevím, proč to udělal, proč jsem to nevěděla, to byl pěkný
podraz“ a zoufale se podívala na svou kamarádku.
„Lucko, netrap se tím“, řekla Veronika a opět před ni postavila talíř. „Jez“, přikázala.
Lucie ohromeně vzhlédla, potom se usmála a pokračovala v jídle.
Cestou zpátky Veronika rozvázala. „Víš, že jsem ráda, že je to Richard, člověk
velkých činů“ a spokojeně se usmívala. „Jo, to ano, to on umí dokonale“ řekla se
sarkasmem.
Vrátily se obě zpět do zasedačky, kde už byli všichni na svých místech.
„Franková, konečně, že si se uráčila dorazit. Zřejmě ráda necháváš na sebe čekat“,
ozval se opovržlivě Viktor. Richard se otočil a zpražil ho pohledem. Lucie se podívala
na hodinky, posadila se a klidně odpověděla.
„Pokud vím, měli jsme hodinu na oběd. A je kolik, Viktore? Ještě mám pět minut
k dobru, tak v čem je problém?“
Alex ve snaze zabránit nežádoucím výpadům, se rychle ujal slova. „Vážení, budeme
pokračovat v práci. Richard je se zájmem poslouchal. Potom spočinul svým zrakem
na Lucii, která si pohrávala se svým hedvábným šátkem, který jí nedávno koupil
v Londýně a připomínal mnohé. Když ucítila jeho pohled, zadívala se mu smyslně do
očí a významně pozvedla obočí. To stačilo, aby oživila ty správné vzpomínky a jeho
pohled nabíral typickou temnou barvu. V duchu se zaradovala, že aspoň nějak ho
dokázala rozhodit, což si samozřejmě plně zasloužil. Bohužel netěšila se dlouho
z jeho rozpoložení. Richard odvrátil zrak a hledal něco na stole, co by ho zaujalo.
Popadl papírové desky a otevřel je. Alex mu něco pošeptal a on znovu významně
pohlédl na Lucii a začetl se. Z jeho tváře poznala, že text ho velmi zaujal. Vyrušil ho
až Viktorův pobouřený hlas.
„Franková, co to tady předvádíš. Jsi moc mladá a nezkušená, abys to mohla
posoudit. Měla bys tiše sedět a šoupat nohama. Vůbec nemáš ponětí, jak to v naší
branži chodí“.
„Opravdu? Co mi tím chceš naznačit?“
„Jenom to, že víš toho hodně málo, abys mohla dělat kariéru“.
„Nech toho, Viktore. O čem to mluvíš. O kariéru mi vůbec nejde, tu klidně přenechám
tobě. Ovšem, pokud nějakou uděláš. Já jenom vím, že jsem nestudovala proto, abys
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mě neustále napadal. Snažím se jenom uspět jako novinář, který má rád svou práci,
nikoli jako bulvární poskok“, bránila se.
„Zapamatuj si, že na rozdíl od tebe, jsem už něco dokázal, nevyjímaje svou
publicistickou práci“, vznesl podrážděně Viktor.
„O čem přesně pojednává ta vaše publicistická práce, kterou zde zmiňujete, pane
Janoto?“, zeptal se se zájmem Alex. Viktor se nadechl, aby odpověděl.
V tom se ozvala Lucie. „O ničem“, odpověděla klidným hlasem.
Všichni obrátili své zvědavé pohledy směrem k ní.
„Budeš se divit, četla jsem tu tvou práci, Viktore. No tedy lépe řečeno, přelouskala“,
prohlásila. „Strávila jsem celý večer se slovníkem v ruce, abych pochopila, o čem to
vlastně čtu. Nakonec jsem se začetla do slovníku, byl mnohem zajímavější“.
Nastalo hrobové ticho. Viktor na ni zíral jako na přízrak a jeho tvář se zkřivila do
šklebu. Veronika to už nevydržela a jako první vyprskla smíchem, čímž povzbudila
ostatní kolegy. Richard s Alexem na sebe pohlédli a museli se hodně držet, aby se
nepřidali.
„Neber to, Viktore jako urážku, jenom jsem řekla svůj názor. Musíš být připraven, že
možná názor jiných nebude stejný, než očekáváš. Určitě jsem toho tolik nedokázala
jako ty, ani nemohla, vždyť jsem nedávno zde začala pracovat. Ale zřejmě něco
fungovalo, když jsem zde, ne?“, podotkla.
Viktor se konečně vzpamatoval z šoku a křikl na ni. „Franková, ty se mi snad jenom
zdáš, jak jsi sebejistá. Teď už vím, že to byla velká chyba, že jsem tě přijal“, vztekle
zvolal, až mu zacukalo ve tváři.
„Myslím si, že taková chyba to zase nebyla. Je v tom něco jiného, že Viktore.
Donedávna jsi měl zcela jiný názor, pokud si vzpomínám“.
„Ty snad věříš, že se staneš objevem roku, nebuď naivní. Zřejmě jsi v útlém mládí
hodně často četla pohádku o popelce“, dodal sarkasticky.
„Co to meleš, Viktore. Vůbec netoužím být objevem roku, nejsem žádná celebrita.
Myslíš si, že jsem tak hloupá, ale to já nejsem. Pohádku, kterou tady zmiňuješ, jsem
opravdu mnohokrát četla, všichni ji známe. Ale musím tě ujistit, že ubohé popelky si
nikdo nevšimne, když zametá saze. Ona sama musí udělat co proto. Hodit se do
gala, aby mohla na ples“.
Opět zazněl tlumený smích. Richard napjatě sledoval rozhovor, pokud by se to tak
dalo nazvat, mezi oběma a musel uznat, že Lucie se docela dobře umí ubránit jeho
slovním útokům ve vší slušnosti s elegancí a vtipem. Vždyť je to jeho holka.
V tom se ozval jeden z kolegů. „Viktore, vzpamatuj se. Pokud si vzpomínám, není to
tak dávno, co jsi Lucku v jednom kuse chválil. Jak je vnímavá a její příspěvky mají
hlavu i patu. Tak, proč ta arogance?“
Viktor si jenom odfrknul. „Jo, napsala jeden sloupek, který za něco stál, což jí zřejmě
stouplo do hlavy“ a vrhnul pohled směrem k Richardovi.
Ten se napřímil ve své židli a odměřeně se zeptal. „Jaký sloupek máte přesně na
mysli, pane Janoto?“ a oči mu hrozivě zasvítily.
„To přece sám moc dobře víte“, úsečně odpověděl.
Richard přimhouřil oči. „No, pokračujte“, vyzval ho.
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„Měl byste taky něco vědět, pane Gregore“, řekl jízlivě. Lucie zpozorněla, vůbec
netušila, co chce říct.
Viktor s vítězným úsměvem na rtech pokračoval. „Ona totiž ta skvělá slečna
Franková, jak ji tady všichni obdivujete, se chystala napsat něco, co by se vám už tak
moc nelíbilo“, pronesl Viktor spokojený sám se sebou. Lucie zbledla a měla pocit, že
špatně slyšela. Janeček se zděšeně podíval na Viktora a soucitně zakroutil hlavou.
Richard zvedl ruku a prudce bouchl do stolu, až poskočily skleničky s vodou. „Tak
dost, to by stačilo, pane Janoto“, usadil ho tichým, avšak hrozivým hlasem. Opřel se
do židle a zcela se uvolnil. V jeho tváři a napřímení jeho těla se objevil dravec.
S naprostým klidem pokračoval. „Moc dobře vím, o co vám jde, co se mi tady snažíte
naznačit. Asi zřejmě netušíte, co vím já. Právě vy sám jste byl hlavním aktérem spolu
s jednou ženou z mé firmy a společně připravovali ten nechutný komplot mířený na
mou osobu se záměrem znemožnit slečnu Frankovou. Mimochodem jistě víte, že ona
žena byla okamžitě propuštěna. Kdyby tehdy bylo v mé moci, letěl byste taky na
hodinu“.
Richard ve stručnosti ostatní seznámil, co se tehdy stalo, jak Viktor vyhrožoval Lucii,
pokud nenapíše tu odpornou frašku, bude propuštěna. Všichni zděšeně hleděli na
Viktora, který jenom zalapal po dechu, neboť tohle vůbec nečekal. Potom se podíval
znechuceně na Lucii a zlostně sykl. „Ty pitomá krávo“.
Richard se prudce zvedl od stolu, přešel k Viktorovi a důrazně ho vyzval. „Pane
Janoto, buďte tak laskav a následujte mě ven. Mám dojem, že si spolu musíme něco
vyjasnit“.
„Nikam nepůjdu“, ohradil se Viktor. „To není ve vaší kompetenci, nejste můj
nadřízený“ a pohledem hledal oporu u Janečka.
„Tak se podle toho chovejte, aby to nebylo v mé kompetenci. Nezapomínejte, že já
jsem ten, kdo vás nyní zaměstnává. Tak prosím, jdeme“ a ukázal rukou ke dveřím.
Viktor se zvedl a následoval ho jako zpráskaný pes.
Všichni přítomní seděli jako omráčeni a v místnosti nastalo hrobové ticho. Po chvíli
se vrátil Richard sám. Omluvně se usmál, když řekl. „Pan Janota si po zbytek dne
vzal volno. Odešel domů, aby si mohl prostudovat pravidla firemní kultury a etického
chování. „Pane Janečku, můžeme k vám do kanceláře?“, požádal klidně.
„Samozřejmě“ a následoval Richarda.
Všichni se snažili vstřebat událost, která nastala. „Bylo to trochu dramatické“, ozval
se Alex, jako jediný. „Ale bylo to na místě, někdo musel zabránit útokům ze strany
pana Janoty. Panu Gregorovi zřejmě došla trpělivost, proto zasáhl.
„Konečně ho někdo uměl zastavit“, přidala se Veronika. Lucie nepřítomně hleděla
před sebe.
„No, myslím si, že dnes už nic nebudeme dolaďovat. Sejdeme se příští týden a
pokusíme se dát dohromady všechny vaše náměty, abychom sestavili nové první
číslo časopisu. Chtěl bych vám všem poděkovat, byli jste naprosto úžasní a dokonale
připraveni. Končíme a jde se domů“. Alex se postavil a s úsměvem opustil místnost.
Veronika pozorovala svou kamarádku, jak zadumaně sedí a svůj zrak upínala
k hodinám, které hlasitě odtikávaly.
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„No tak, Lucko, seber se. Vždyť nic tak hrozného se nestalo, spíše naopak“.
Lucie zvedla bradu a vzdychla. „Tím si nejsem jistá. Podvedl mě, celou dobu mi tajil
tak důležitou věc, i když jsme o tom několikrát hovořili. Sakra, proč to udělal, to mi
bude muset vysvětlit“, řekla zlostně.
Veronika jenom zasténala a natáhla se po své kabelce. „Musím už jít. Hlavně buď
rozumná, on ti to určitě vysvětlí. Jenom se neukvapuj, abys toho nemusela litovat,
jako posledně“, varovala ji ve dveřích, když odcházela.
Lucie se probrala ze svých myšlenek, když zaslechla zaklepání na dveře, které se
otevřely a se slyšitelným cvaknutím se opět zavřely. Richard zůstal na chvíli stát na
místě. Zvedla hlavu a se vzdorem v očích na něho pohlédla. Zmátl ji jeho neutrální
úsměv, jakoby byla jeho obchodním partnerem. Postával na místě a zamyšleně ji
pozoroval. Měla pocit, jakoby ji nechal, ať si užije pohledu dostatečně, než se
rozhodne k ní promluvit.
„Jsem tady Lucie, omlouvám se za zdržení, že jsi na mě musela čekat. Vidím, že už
jsi tady sama, všichni odešli. Půjdeme domů“, vyzval ji tiše.
Snažila se pousmát, ale moc jí to nešlo. Její oči zůstávaly ostražité. „Fajn, jen se
sbalím“ a postavila se. Neušlo mu, že si schválně dávala na čas, vypadala hodně
nervózně. Chvíli ji pozoroval a potom se prošel po místnosti.
„Krucinál“, řekl si pro sebe, když musel potlačit nenadálý příval strachu. „Zřejmě to
nebude příjemný večer“, smutně si pomyslel. Potají po něm mrkla, když přecházel
sem a tam. Na rty se jí drala široká škála nadávek, ale přinutila se je potlačit. Choval
se nenuceně, skoro sebejistě, že měla najednou pocit, jakoby ona měla být ta, která
musí něco vysvětlovat.
Richardův zrak upoutalo malé akvárium. „No ne, ty máš rybičky, to jsem nevěděl, a
kde vůbec jsou? Snad si je nesnědla?“, smál se.
Zmrazila ho svým ledovým pohledem tak, že málem dostal strach, že mu naskáčou
omrzliny. „Je tam jenom jedna“, odsekla.
„Aha, už ji vidím, jak se jmenuje?“, ptal se.
„Ryba“, utrousila.
Zvedl překvapením oči a tiše se zasmál. „Myslel jsem si to“ a opět se zadíval na
rybičku. Potom se narovnal ve své výšce, přistoupil až k ní a zlehka ji políbil na tvář.
„Hotová, můžeme vyrazit?“, zeptal se opatrně. Napjala se, ale podařilo se jí alespoň
přikývnout. „Dobře, tak jdeme“, vzal ji za ruku a odváděl ven.
Atmosféra v autě houstla, panovalo mezi nimi naprosté ticho. Nakonec se rozhodl
pustit rádio. Napjala se a poposedla. V Mostecké ulici zaparkoval auto ve dvoře a
utrápeně si povzdechl.
„Lucie, celou cestu si nepromluvila jediné slovo. Vím, že jsi naštvaná, ale …“
Nenechala ho domluvit. „To tedy jsem“, vyprskla. „Skvěle, stále čekám, že to nějak
rozvedeš, ale k ničemu se nemáš“, pokračovala.
Otevřel ústa, ale její nasupený pohled ho varoval, že rozhovor skončil, sotva začal.
„No, jak chceš, Lucie. Zbožňuji tvoji upovídanost“. Ostře se nadechl a prudce otevřel
dveře auta, aby vystoupil. Tiše zabručela a následovala ho.
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Doma Richard zamířil rovnou do ložnice, aby se převlékl. Zůstala stát a nevěřícně
zakroutila hlavou. Když se vrátil do pokoje, měl nečitelný výraz a vzdálený pohled.
Přistoupil k ní, natáhl ruku a uhladil její zbloudilý pramen vlasů za ucho. Pocítila
navzdory všemu, náhlou touhu ho pohladit, ale neudělala to. Sevřela pevně rty a
podrážděně vyslovila dvě úsečná slova. „Proč, Richarde?“
„Proč, co, Lucie, co chceš slyšet“, zeptal se tiše.
„Snad to, proč si to udělal a proč jsem to nevěděla“.
„Udělal jsem to proto, že rád pomůžu, když je potřeba, kdy jde o správnou věc, jak
jistě víš. Zejména, když šlo o tebe, když šlo o tvoji existenci a taky když jde o tvé
bezpečí. Pořád se na mě zlobíš?“, sevřel její ruku.
„Ovšemže, zlobit se, je slabé slovo“, odsekla. „To mám skákat radostí, jak mě budeš
mít od teď ve svém hledáčku? Sakra, vždyť ty teď vlastníš můj zadek na mé židli“.
Uchechtl se. „Lucie, tvůj pěkný zadeček mi už dávno patří“, snažil se jí připomenout.
„Ježíši, buď tak laskav a nedělej si z toho legraci“, znovu vypěnila. „Pomyslel jsi na
to, jak se asi cítím? Šukám s majitelem, který mě má na své výplatní listině“. Zarazila
se a najednou se sama lekla, co právě vyslovila.
Zbledla, když uviděla jeho přimhouřené oči, mračil se a zíral s otevřenou pusou.
Atmosféra se vyhrotila ve velmi napjatou a vzduch byl plný dosud nevyřčených slov.
Hodnou chvíli stáli proti sobě. Nakonec Lucie odstoupila k oknu a dívala se ven, ne
že by ji něco zaujalo.
Zrovna teď si připadala jako zvíře zahnané do kouta. Richard ji zezadu objal a těžce
si povzdechl. „Lucie, lásko“, promluvil velmi tiše a smířlivě. Obrátil si ji čelem k sobě.
Viděl, že je stále naštvaná, z jejich očí sálal hněv, jenom vybuchnout.
„Prosím, poslouchej mě, ano. Když jsi byla u rodičů, navštívil jsem Janečka, abych si
s ním promluvil“.
„Co? Takže on o nás celou dobu věděl?“, zhrozila se. „To je snad ještě horší, než
jsem si myslela“.
„Správně, věděl. Dlouho jsme spolu hovořili, musel jsem se ujistit, aby tě nikdo
neohrožoval. Mimo jiné se mi svěřil, jaká je zrovna vaše finanční situace a byl
upřímně rád, že jsi nepřistoupila na to, že poslechneš Viktora a napíšeš ten blud,
který vymyslel, aby tě zničil. Nejdříve jsem mu nabídnul pomoc. Později mě napadlo,
že bych mohl redakci koupit a tím vám umožnit nadále fungovat. Pro tvůj klid jsem ho
důrazně upozornil na to, že tě nesmí v žádném případě zvýhodňovat a bude na tebe
pohlížet jako na ostatní zaměstnance. Ochotně mi to slíbil a ujistil mě, že zrovna ty to
nemáš zapotřebí, neboť se umíš prosadit sama“. Odmlčel se a pronikavě se jí
zadíval do očí. Jeho pohled ji přímo spaloval, jak byl žhavý.
„Takže, teď jsi vlastně můj nadřízený“, kroutila hlavou.
„Tak bych to vůbec nenazval. Jenom vlastním firmu tvého šéfa, což je rozdíl“.
„Aha, tak jinak. Já žiju s majitelem firmy, který je nadřízeným mého šéfa“, upřesnila.
„Jo a zrovna teď se s ním hádáš“, odpověděl upjatě a naštvaně.
„Panebože, Richarde, víš vůbec, do jaké situace jsi mě dostal?“, bědovala.
„Nepřeháněj Lucie“, odporoval. „Zatím o nás ví pouze Veronika, která do dnešního
dne vůbec nic netušila. Dovolím si tvrdit, že je v pohodě, na rozdíl od tebe“.
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„A co ostatní kolegové, co si budou myslet. Už vidím, jak se budou za mými zády
pošklebovat. To je ta zlatokopka, dobře si to uměla zařídit, a to vůbec nemluvím o
Viktorovi“.
Když uslyšel jeho jméno, ohromeně couvnul, popadl ji za ramena a silně s ní zatřásl.
„Tak dost, Lucie, to by snad stačilo. To, co tady říkáš, tomu sama nevěříš. A co si
bude myslet ten zatracený Janota, je mi někde u zadku, rozumíš“, zařval na ni.
Lucie se roztřásla strachem a v očích se jí objevily slzy. Odstoupila od něho.
„Nakonec se tě ještě budu bát“ a začala couvat.
Rychle k ní přiskočil a prudce ji objal. „Lucie, miláčku, mě se nesmíš bát, nikdy,
slyšíš“.
„Tak se nechovej jako megalomanský magor“.
„Co jsi to řekla, tak mě tedy vidíš?“
„Jo, přesně tak tě vidím“ a snažila se zachovat stále pobouřeně.
Znovu opakoval její slova a znenadání se začal usmívat. „Tak dobře, přijímám
pokorně“ a to už se rozesmál naplno.
Ohromeně se na něho dívala, jako kdyby mu z hlavy vylézali hadi. Potom si
představila svůj stupidní výraz a nakonec se rozesmála taky.
Sklonil se a vroucně ji políbil. „No vidíš, to už je mnohem lepší“ a objal ji.
„Richarde, ještě nemáš vyhráno, tak se neraduj“, snažila se nasadit svůj rozzlobený
výraz.
„Ale ano, myslím si, že mám. A víš proč, protože tě mám a ty jsi moje výhra. Co bys
řekla na to, kdybychom si objednali něco k večeři a k tomu dobré víno“, navrhoval a
sledoval její reakci. Přitulila se a odpověděla. „To vůbec nezní špatně, a co potom“,
škádlivě se usmívala. Přísně se na ni podíval. „Co máš přesně na mysli, definuj slovo
potom“, zeptal se a v očích mu zaplálo pobavení.
„Ale, Richarde, sám moc dobře víš, tak nedělej ze sebe hlupáka“, ovinula mu ruce
kolem krku a přitiskla se k němu. Oči mu potemněly, přiložil svoje obě ruce na její
zadeček a přitáhl si ji tak, aby ucítila jeho vzrušení.
„Potom tě vezmu do postele, abych ti připomenul, kdo vlastně jsem pro tebe. Mám
dojem, že jsi na to tak trochu pozapomněla. Budou se dít velké věci, Lucie, to mi věř“.
„Jaké velké věci“ a rozpustile se usmála.
„To poznáš sama, krásko. Hezky si tě vychutnám a potrápím tě za to, jak si mi opět
vzdorovala a nechtěla si přijmout prostý fakt, že mi patříš se vším všudy. A to se mi
nelíbilo, ani trochu“.
„Cože, tak teď mám pocit, jako kdybych se já provinila a ne ty, když jsi mi zapomněl
říct, jak se věci mají“, nevěřícně kroutila hlavou.
„Ano, přesně tak, kotě, pochopila jsi to naprosto správně a trest tě nemine“,
propaloval ji očima, až se jí zastavil dech.
„Mám se bát?“
„To bys určitě měla“, zdůraznil.
„Ach, to se moc těším“, zapředla spokojeně.
„To jsem rád, protože budeš mít na co“, plácl ji přes zadek.
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50.
Druhý den v redakci probíhal bez problémů. Nic nenasvědčovalo tomu, čeho se
obávala. Kolegové se chovali normálně, nikdo nic nenaznačil, i když ani nebylo co.
Nikdo zatím nevěděl, jaký vztah má ona k novému majiteli. Až na ranní setkání
s Viktorem, když se potkali na chodbě. Změřil si ji nenávistným pohledem, a když se
míjeli, stačila zaslechnout.
„Ty mrcho, nejraději bych si odplivnul na zem“, ucedil mezi zuby a pokračoval dále
v cestě. Hrůzou ji zamrazilo, až se otřásla a začínala se ho bát. Nechápala, kolik
zloby se může nahromadit v člověku, kterému vlastně ničím neublížila. Zavřela se ve
své kanceláři a chvíli ji trvalo, než se vzpamatovala. Potom se pustila do práce a tu
nepříjemnou příhodu vypustila z hlavy. Hodinu před polednem volal Richard, aby jí
oznámil, že musí naléhavě do Brna. Bude se snažit vrátit včas. To ji moc nepotěšilo a
přemýšlela, proč tak najednou. Vždyť ráno se o ničem podobném nezmiňoval.
Zřejmě právě proto, že to bylo naléhavé, snažila si to vysvětlit.
Přesně v poledne se zastavila Veronika a pobídla ji, aby si spolu zašly na oběd.
„Tak, jak to probíhalo u vás doma, Lucko?“, vyptávala se a byla zvědavost sama.
„Ale jo, nejdříve jsem dost zuřila. Nakonec mi to všechno vysvětlil a svým šarmem
mě úplně odzbrojil, takže jsem se nedokázala na něho dlouho zlobit“, smála se.
„No tak vidíš, říkala jsem ti to. Docela si dovedu představit, jaké kouzlo na tebe
použil“, usmívala se Veronika.
„Ale no tak, snad si nemyslíš, že ti to řeknu“, rozesmála se.
Veronika jí prozradila, že Viktor dost dlouho strávil u Janečka v kanceláři, odkud se
ozýval křik, zřejmě se ošklivě pohádali. „Teď to nebude mít vůbec jednoduché, což je
jedině dobře“, konstatovala Veronika.
Lucie zamyšleně poslouchala svoji kamarádku. Také se jí svěřila, jak se vyděsila,
když se s ním ráno potkala na chodbě.
„Je to pěkný bastard“, otřásla se hnusem Veronika. „Stejně si myslím, že ho
v nejbližší době Richard vyhodí“, dodala s patřičným zadostiučiněním.
„Co to povídáš, Veroniko, je zde něco, co já nevím“, hrozila se Lucie.
„Kdepak, je to pouze moje domněnka. Pokud se bude chovat tak, jak se chová, nic
dobrého si ani nezaslouží. Pokud vím, tak po včerejšku se ostatní k němu chovají
rozpačitě a nikdo se s ním již tak nedruží, jak to bylo dříve. A to je velká změna.
Všichni poznali, jak dovede být zlý“.
„Mám z toho hodně smýšlené pocity, Veroniko. Snad se to nemělo stát, že zrovna
Richard vstoupil do naší redakce“, povzdechla si Lucie smutně.
„Ale, co to povídáš, Lucko. Nic lepšího nás nemohlo potkat. Je to moc dobře a
ostatní to vnímají stejně“, ubezpečovala ji Veronika.
„Já nevím, až zjistí, že my dva k sobě patříme, už tak nadšení nebudou“.
„Hele, přestaň se zabývat něčím, co vůbec nedává smysl“, rázně ukončila její
pochyby.
Lucie se překvapeně podívala na kamarádku a musela se tomu usmát, jak rázně
ukončila tento rozhovor. „Asi máš pravdu“, řekla smířlivě.
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„No to tedy mám určitě“, odpověděla Veronika s úsměvem.
„Mimochodem, volal mi Pavel a prozradil mi, že se chystá v sobotu v klubu veliká
party, kterou pořádá Richard. Více mi nechtěl říct“, smutně podotkla. „Doufám, že to
vytáhnu z tebe“, nahodila prosebný výraz.
Lucie se potutelně usmála. „Tedy musím připustit, že máš inkvizitorské sklony, ale
nic ti neprozradím, nechej se překvapit, Veroniko“ a rozesmála se naplno.
„Páni, to jsem hodně zvědavá. Škoda, že jsi najednou tak hodně skoupá. Místo toho,
abychom si povídaly o příjemných věcech, tak celou dobu probíráme nesmyslné
vztahy v naší redakci. Dokonce mi bratr oznámil, že přibude další nový host“ a
záhadně se usmívala.
Lucie zpozorněla. „Kdo to je?“, zvídavě se ptala.
„Sice jsem měla v úmyslu ti to neříct, ale když vidím, jak na mě visíš očima, tak tedy
dobře, řeknu ti to. Je to kamarád Theodora, taky umělec. Viděla jsem ho pouze
jednou a musím konstatovat, že je to kousek, zkrátka sexy chlap, vysoký, svalnatý a
moc hezký“, zasnila se Veronika.
„Ale, co to slyším“, smála se Lucie. „Nějak si se rozpovídala, to tě tak vzalo, jen
pokračuj, ráda si to poslechnu“, vyzvala ji, aby pokračovala v tak skvělém popisu.
„Uf, řekla jsem ti toho víc než dost, už není co“, odfrkla Veronika. „Jak víš, zamilovala
jsem se do Pavla, tak už je to pro mě bezpředmětné“, řekla rozhodně.
„No, moc přesvědčivě mi to neznělo“, popíchla ji Lucie. Veronika se na ni zamračila.
„Tak mi konečně řekni, kdo to je“, přemlouvala ji nadále.
„A potom, kdo má inkvizitorské sklony“, odsekla popuzeně Veronika.
„Tak dobře, ale moc toho o něm zase nevím. Žije v Londýně a zrovna teď je v Praze,
chystá tady výstavu“.
Lucie s úžasem pohlédla na Veroniku. „Takže je to Angličan, to si s ním moc
nepokecám, moje angličtina je dost mizerná“, prohodila Lucie zklamaně.
„Myslím si, že nebudeš mít čas si s ním pokecat, jak znám Richarda“, snažila se jí
připomenout Veronika. „Navíc, on docela dobře umí česky. Jeho matka je Češka a
provdala se do Anglie a tady v Praze má rodinu“.
„Aha, to je velmi zajímavé. Jsem na něho hodně zvědavá“, pronesla se zalíbením
Lucie.
„Jak jsem již řekla, na to nebudeš mít vůbec čas, když budeš mít vedle sebe
Richarda“, uchechtla se Veronika.
„To máš pravdu“, řekla naoko zklamaně Lucie a vzápětí se obě zahihňaly.
Vracely se do redakce ve velmi dobré náladě
Lucie musela uznat, jak Richard pojal oslavu jejich zasnoubení a rychle dokázal
všechno zorganizovat, to mu vlastně šlo moc dobře. Pustila se naplno do práce,
která jí šla od ruky. Úplně zapomněla na čas, až po nějaké chvíli zvedla hlavu od
monitoru, aby si protáhla krk. Ačkoli toho zvládla hodně, než si předsevzala, tupý tlak
za očima ji varoval, že by si měla odpočinout. Pohlédla na hodiny a zjistila, že
pracovala nepřetržitě téměř čtyři hodiny. Zrovna se chtěla zvednout, aby se protáhla,
když zazvonil mobil. S úsměvem na rtech přijala hovor, protože věděla, kdo jí volá.
Ale rázem její úsměv povadl.
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„Ahoj krásko, jak se máš. Já bohužel stále trčím v Brně. Je mi to líto, ale nestihnu pro
tebe přijet“.
„To je škoda, co se dá dělat. Počkám na tebe doma“.
„Dobře, jsem rád, že na mě počkáš, kotě. Štefan tě vyzvedne a odveze tě domů“.
„Nebude potřeba, to zvládnu sama, Richarde“, odporovala.
„Lucie, nezlob mě. Něco jsme si řekli, tak se podle toho chovej“ a zvyšoval hlas.
Polekala se. „Dobře, zavolám mu, až budu končit“, slibovala.
„Tak je to správně“ a jeho hlas opět zněl o něco příjemněji. „Moc mě to mrzí, Lucie.
Přijedu později. Slib mi, že na mě počkáš doma a nikam nepůjdeš sama, slibuješ,
Lucie“, naléhal na ni.
„Ano, počkám na tebe, nikam se nechystám“.
„Dobře, budu klidnější. Posílám ti pusu a těším se na tebe. Tak zatím, krásko,
uvidíme se později. Moc mi chybíš“.
„Tak mi chybíš, těším se na tebe“.
Zamyšleně pokládala již hluchý mobil a zklamaně si povzdechla. Bylo to poprvé, kdy
vlastně pro ni nepřijede, příliš si na to zvykla. Teď si připadala hloupě, takových
situací ještě bude hodně, kárala sama sebe. Usoudila, že pro dnešek zanechá práce
a zastaví se ještě u Veroniky. Přesně v šest hodin zavolala Štefanovi, aby pro ni
přijel. Dohodli se, že ji vyzvedne v kanceláři.
Štefan byl obrovský, svalnatý blonďák s hodně krátkými vlasy s tmavýma očima.
Fascinoval ji jeho dokonalý neutrální výraz ve tváři.
Zrovna, když spolu odcházeli, k její smůle, potkali Viktora, který se opovržlivě
zatvářil.
„Vidím, Franková, že se kolem tebe neustále točí příliš hodně chlapů. Neměla bys je
sem tahat, nejsme hodinový hotel“, posměšně prohodil.
Lucie ztuhla, musela se zastavit a se zavřenýma očima se nadechla, aby byla
schopná pokračovat v chůzi. Než se stačila vzpamatovat, Štefan se otočil, popadl
Viktora pod krkem a silou ho přišpendlil ke zdi.
„Slyšel jsem dobře? Jak se to chováš k dámě, dej si pozor na to, co říkáš“, zasyčel.
„Příště by to nemuselo pro tebe dopadnout tak dobře“, pustil ho a pokračoval v chůzi
směrem ven. Stačila jenom zahlédnout, jak se Viktor zapotácel, než nabral krok.
Lucie se cítila hodně trapně a omlouvala se.
„Štefan na ni klidně pohlédl a mile se na ni usmál. „Neomlouvejte se, slečno. Spíše
by to měl být on, kdo by se měl omluvit. Takové typy nemám vůbec rád. Jenom
doufám, že mu moje varování stačilo, protože příště nevyvázne tak lehce“.
Lucie si plně uvědomila, že svoje slova myslel smrtelně vážně. Cestou v autě si ho
nenápadně prohlížela. Zaujalo ji předloktí jeho ruky, kde měl miniaturní obrázek
andělských křídel.
„Pěkné tetování“, poznamenala.
„Děkuji“, odvětil s laskavým pohledem svých tmavých očí.
„Znáte Richarda dlouho?“
„Ano slečno, známe se již pěknou řádku let“, upřel na ni krátký pohled a dál se
věnoval řízení. Lucii poněkud iritovalo ticho, které opět nastalo, proto se rozhodla
otevřít zajímavé téma.
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„Takže, Richard vás najal“, pokračovala ve výslechu.
„Dalo by se to tak říct s rozdílem, že mě nenajal, protože pro něho pracuji. Zrovna
teď vás mám ochránit, slečno“.
„Ochránit před čím?“, zeptala se.
Překvapeně se na ni podíval. „Nebezpečí číhá na každém rohu, nemyslíte? Třeba
před takovými, jako byl ten týpek, co jsme ho potkali. Pan Gregor je hodně
starostlivý, bojí se o vás“ a znovu se vrátil pohledem na silnici.
„Jo, já vím. Rozhodně je starostlivý a tak trochu manipulátor, vlastně víc než jen
trochu“, podotkla suše.
„Vidím, že s vámi to nemá snadné“, zasmál se.
„Trefil jste to přesně. Tak dobře, zřejmě už z vás nic dalšího nedostanu. Co jinak
děláte, když mě zrovna nehlídáte“.
„Jsem bývalý voják. Když jsem se vrátil z mise, pracoval jsem v jedné bezpečnostní
agentuře, jejíž služby pan Gregor často využíval, tak jsme se navzájem poznali“.
„Myslela jsem si to, vypadáte na to“, podotkla.
„Na co vypadám?“, zajímal se.
„Něco jako český Rambo“.
Rozesmál se a zakroutil hlavou. „Máte docela bujnou představu, slečno“.
Zaparkoval v Mostecké ulici ve dvoře a doprovodil ji až ke dveřím bytu.
„Tak, jste doma, slečno,“. Zvedl telefon k uchu, aby naznačil. „Zavolejte, pokud byste
potřebovala jít ven nebo tak něco, přijedu“ usmál se na ni.
„Děkuji za doprovod, ale už se nikam nechystám“, odpověděla a oplatila mu úsměv.
Cvakla západka zámku dveří a její ochránce byl pryč.
Divné, pomyslela si. Ocitla se v bytě, tentokrát sama. Odložila klíče na stolek a vešla
do pokoje. Pohodila kabelku na křeslo a otevřela dveře na terasu, kde se posadila.
Zanedlouho se zvedla, aby zkontrolovala zásoby. Rozhodla se, že nejdříve navštíví
koupelnu, napustí si vanu a ponoří se do teplé vody. Příjemná koupel ji zbavila
veškerého napětí a pocítila úlevu. O hodinu později měla kůži zrůžovělou od horké
koupele a vláčnou od bublinek. Cítila se svěží a plná elánu. Oblékla si triko a krátké
volné kalhoty. V dobré náladě začala připravovat večeři. Když měla vše připravené,
znepokojeně se podívala na hodiny, na kterých právě odbila devátá hodina. Richard
stále nikde. Nějakou dobu se zabavila na internetu, aby zabila čas. Několikrát
zkontrolovala mobil, bohužel žádná zpráva, ani nezavolal. Když to zkoušela sama,
spadla do hlasové schránky. Začínala propadat panice, proč se neozývá, aby se mu
tak něco stalo, zalekla se. Nervozitou se procházela po bytě sem a tam, až měla
pocit, že sama sebe potkává. Vrátila se do kuchyně a udělala si kávu. Zrovna, když
se uvelebila v křesle, uslyšela šramot v zámku. Vyskočila, aby se šla podívat, ale on
už stál na prahu pokoje. Spěchala mu naproti.
„Richarde, konečně jsi tady, už jsem si dělala starosti“, zvedla ruku a pohladila ho po
tváři. Oči jí zazářily štěstím, že ho vidí a taky touhou, jako by byl pryč několik dnů a
ne pár hodin. Neuniklo jí, jak byl bledý únavou.
„Ahoj lásko“, zamumlal. Rozepnul si sako a ledabyle ho odložil na křeslo.
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„Lucie, já ….“, najednou se odmlčel, vztáhl k ní ruce a přitáhl si ji k sobě. Z jeho očí
se odrážela divoká touha, která málem explodovala. Jeho prudká vášeň ji přímo
ohromila. Svými pažemi ji sevřel tak silně, hladově ji políbil a rukama sjížděl po těle.
Potom dlaněmi uchopil její zadeček a vší silou ji tiskl na svá stehna. Sama sebe
uslyšela, jak se jí z hrdla ozval hluboký sten. Jeho tělo se napjalo a ona pod látkou
kalhot ucítila, jak byl vzrušený. Zmocnila se jí bezhlavá touha.
„Uhádneš, na co jsem celou cestu myslel?“, naléhal na ni chraplavým hlasem, když
odtáhl ústa od jejich. Dlaněmi jí zajel pod triko, aby nahmatal zapínání podprsenky.
Rozepnul ji a zasténal, když se jeho prsty dotkly jejích ňader.
„Musíš vědět úplně přesně, na co jsem celou dobu myslel. Moc tě chci, Lucie, teď
hned, potřebuji tě“, propaloval ji pohledem.
„Ano“, vypravila ze sebe bez dechu.
„Bože Lucie, nechej mě, ať se s tebou pomiluju, tolik po tobě toužím. Nedovedu si
představit, kdybych byl pryč na jednu jedinou noc. Vůbec nevím, co bych dělal. Mít tě
doma ve své posteli a přitom bych byl někde jinde. Uf, to je hrozná představa“, zoufal
si. Jeho slova v ní rozproudila krev. Zvedla obě ruce nahoru, aby jí přetáhl triko přes
hlavu. Při pohledu na její obnažená ňadra se prudce nadechl.
„Krásná, pevná, zralá a moje“, zašeptal a palci pohladil bradavky. „Jsou jako hrozny
po sklizni. Tolik tě chci, miláčku“.
Lucie se zavřenýma očima se nechala unášet úžasným pocitem, který ji zcela naplnil.
Slabě si uvědomovala, že ji pokládá na zem. Ještě stačil stáhnout deku z pohovky a
prostřel ji pod ni, než ji položil na záda.
„Konečně jsme spolu, ty a já, je to dokonalé“.
Usmála se a přes dlouhé řasy jí zářilo ženské kouzlo. „Nemyslela jsem si, že rovnou
tady na podlaze“.
„Nech mě myslet za nás oba, Lucie. Postarám se o tebe a bude se ti to líbit, slibuju“.
Stáhl jí kraťasy i s kalhotkami. Netrvalo ani pár vteřin a ona byla v jeho náručí nahá.
Tělo měla rozehřáté touhou, která ji rozpalovala. Třesoucími prsty mu začala
rozepínat košili. Pokoušela se ho svléci. Majetnicky jí položil dlaň na břicho.
„Třeseš se, snad se nebojíš“, zeptal se pobaveně.
„Vypadám snad na to? Třesu se touhou“, zamumlala.
„Já vím“, sklonil hlavu a políbil obě její vzrušené bradavky. „Vypadáš nádherně, jak
jsi rozpálená“, zavrčel a svými prsty sklouzával mezi její stehna. Fascinovalo ho, jak
se mu pod rukama její tělo pohybuje. Konečně mu vysvlékla košili a zápasila
s kalhotami. Začal být hodně netrpělivý.
„Moc ti to nejde, kotě“, postavil se a dokončil to sám. Lucie pohlédla na jeho nahé
tělo, které ji opět přivádělo k úžasu. Byl tak mužný a silný. Všiml si jejího obdivného
pohledu a musel se usmát. Přitáhl si ji pod sebe a nechal ji vychutnat každý kousek
svého pevného těla. Pomalu ji hladil a zkoumal hebkost její pokožky. Tato
neskrývaná touha v ní vyvolala silné vzrušení a nedočkavost. Smysly ji natolik
ovládly, až ucítila v podbřišku pronikavé horko.
„Chci tě, Richarde“, podařilo se jí ze sebe vypravit.
„Nespěchej tolik a nechej to na mě“. Rezignovaně vydechla. „Zdá se, že tě to
překvapuje“, zašeptal a provokativně jí roztáhl nohy.
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„Ano, zrovna teď mě to překvapuje, protože jsem dlouho čekala“, přiznala. Její slova
byla více, než dokázal snést. „Bože Lucie“, vydechl. Nadzvedl se a uvelebil se mezi
jejími stehny. Horkost, kterou ucítila, ji pozvolna propalovala kůži a jeho svalnaté tělo
vzrušovalo každý kousek její bytosti. Zalapala po dechu a vydala ze sebe sten
nedočkavosti a očekávání, když se penisem dotknul brány jejího ženství. Rukou zajel
mezi jejich těla a dráždil citlivé místo touhy tak, až vykřikla a nehty se mu zaryla do
zad. „Jsi tak sladká, stvořená jenom pro mě“, šeptal spokojeně. „Opravdu mě tolik
chceš, Lucie?“
„Ach ano, tak už mě netrap, Richarde a udělej, co se po tobě chce“, zavrčela
nedočkavostí. Překvapeně se podíval a prudce do ní vnikl, až se celá roztřásla
očekávanou touhou. Zmocnil se jí tak, že byla jeho zajatcem stejně jako on jejím.
Tiskla se k němu a objala ho svýma nohama. Pohyboval se v ní, zmocňoval se jí
primitivní vášní a cele se jí oddal. Rytmus milování je zcela ovládl a jejich touha byla
v dokonalém souladu. Když se vzepjala v předzvěsti blížícího se orgasmu, vykřikla
jeho jméno. Zabořil se ústy mezi její ňadra, až ucítila jeho zuby na své kůži. To ji
zavedlo za neviditelnou hranici. Znovu vykřikla.
Celá se vzepjala a přimkla se více k němu. Dlaněmi pevně svíral její zadeček. Začal
přirážet tvrději, rychleji a hluboko. Tření v jejím těle jí zatemňovaly mysl a všechno se
jí rozmazalo do jedné šmouhy. Tělo se jí roztřáslo silou jeho přírazů a tlak v ní rostl
tak mocně, že se skoro nedal snést. Začal hluboko v břiše a přicházel z nejhlubšího
nitra jí samé a vybuchla. Neovladatelně se roztřásla a vzdáleně slyšela, jeho hlas.
„Ano Lucie, teď, dej mi všechno“, zvolal přidušeně. Přirážel stále silněji, místností se
ozývaly mlaskavé zvuky, jak se jeho penis nořil do hlubin jejího těla.
Najednou ztuhl, zabořil se hlouběji, zůstal tam, zatímco se jeho tělo chvělo a třáslo.
Potom se na ni zhroutil, zakrýval ji svým teplem. Ležela se zavřenýma očima,
ochablá, naprosto uspokojená a unášela se na vlnách doznívajícího orgasmu.
Nevnímala tvrdou podlahu pod sebou, ale pouze to, že právě prožila
nezapomenutelný zážitek milování.
Pomalu se od ní odtáhl a položil se vedle tak, aby se mohla o něho opřít. Objímal ji a
jeho paže byla silná, horká a utěšující.
„Zlobíš se na mě?“, zeptal se klidně a očima zkoumal její tvář.
„Proč bych to dělala?“, zavrtěla hlavou. „Snad se nechceš omluvit za to, že si se se
mnou pomiloval“.
„To doufám ne, ale skončili jsme na tvrdé podlaze“, jemně se usmál.
„To ano, ale stálo to za to“., líně se v jeho náručí protáhla.
Sklonil se a ústy se otíral o její tvář. „Příště zvolíme další nové místo“, řekl a šibalsky
na ni zamrkal.
„Ono by se dalo ještě nějaké najít?“ udiveně pozvedla obočí, což ho rozesmálo.
„Určitě, hlavně mi musíš věřit. Já přece vím, co je pro tebe nejlepší“.
„Vím, že s tebou se to vždy zvrhne na neobvyklém místě“, nezbedně se uchechtla.
„Máš totiž neuvěřitelné schopnosti k vynalézavosti, že?“, pronesla s lehkostí.
Nadzvedl se vedle ní a zkoumavě se na ni zadíval. „Což je řečeno jinými slovy, že se
ti moje vynalézavost líbila, nemám pravdu?“, řekl povzneseně.
Och, naprosto“ zavrněla spokojeně.
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Natáhl si boxerky a pomohl jí vstát. Když se snažila natáhnout přes sebe triko,
podržel její ruce a upřel pohled na její prsa.
„Ty máš taky pár neuvěřitelných předností. Cítím se jako znovu zrozený“ a upřel svůj
pohled do její tváře. Znovu ucítila stejnou přitažlivost, vlastně mnohem více než
jenom touhu a vášeň. Byl to on sám a přála si, aby jí patřil navždy. Vůbec si
nedovedla představit, že by ho neměla. Rychle tyto chmury potlačila v sobě.
„Doufám, že jsem pro tebe mnohem více, než jenom životabudič“, odpověděla
žertovně.
Zvedl jí bradu tak, aby se mu podívala do očí. „Ty jsi Lucie mnohem více a moc
dobře to víš“. Přetáhl jí triko přes prsa a uhladil ho na bocích. Když se shýbla pro
kalhotky, zadržel ji a zakroutil hlavou. „Ty nebudeš potřebovat“ a vzal ji za ruku.
„Pojď, lásko, hrozně nerad končím tuhle příjemnou idylku, ale mám příšerný hlad“ a
popostrkoval ji do kuchyně s rukama na jejím pozadí.
Lucie pobaveně kroutila hlavou. „Ty se ale umíš rychle vrátit do reality. Už jsem se
bála, ale nezklamal si. Ale taky jsem na tebe myslela i jinak a připravila ti trochu
dobré krmně“.
„Vážně?“, podivoval se. „Slečno, vy jste dokonalost sama“, líbnul ji na tvář a
spokojeně se posadil ke stolu. Se zalíbením sledoval její ladné pohyby, jak
připravovala jídlo.
Když se oba najedli, spokojeně se opřel. „Bylo to moc dobré, Lucie. Myslím, že tě
budu muset odměnit“, pronesl dlouze a vztáhl ruce. „Pojď ke mně“, přikázal a přitáhl
si ji k sobě. „A co to bude“, zvídala.
„Myslím, že to není tak těžké uhodnout“ a táhl ji do postele.
„Och, nemůžu se dočkat“, zavrněla blahem.
„Tak to se budeš muset obrnit velkou trpělivostí, protože já nebudu vůbec spěchat a
hezky si tě vychutnám“, zavrčel a položil ji na postel. Přesně dodržel, co řekl, a Lucie
prožívala jeden orgasmus za druhým.
Pokojem se linulo světlo ranního slunce, což Lucii probudilo z hlubokého spánku do
plného bdění. Protáhla se a pomalu otevřela oči. Richard ležel čelem k ní a tvrdě
spal. Vypadal úchvatně, jako vždy, a chvíli si ho se zalíbením prohlížela. Měl malinko
pootevřenou pusu a jeho tvář se zdála mnohem mladší a zranitelnější. Mohla by ho
pozorovat hodně dlouho, ale nakonec se přinutila vstát a zamířila do koupelny. Když
se na sebe podívala do zrcadla a zhodnotila svůj vzhled, připadala si nějak jinak,
nebo se tak aspoň cítila. Není divu po tak náruživé noci, celé tělo měla rozbolavělé.
Vlasy si stáhla na vršku hlavy a svázala do drdolu. Rozhodovala se, zda si napustí
vanu a dopřeje si horkou koupel, nebo se osprchuje. Nakonec vyhrála sprcha.
Střídavě horká a studená voda ji dokonale probrala a osvěžila. Natáhla si na sebe
volnou košili, která jí těsně zakrývala pozadí.
Potichu nakoukla zpět do ložnice, Richard stále spal. „Zřejmě jsem ho trochu utahala,
většinou to bylo naopak“, pomyslela si spokojeně a odtančila v dobré náladě do
kuchyně. Ze všeho nejdřív si uvařila kávu, kterou s chutí vypila. Pustila si rádio a přes
sluchátka poslouchala hudbu a přitom začala připravovat snídani.
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Opekla slaninu na pánvi a rozklepla vejce do misky. Ponořila se natolik do hudby a
při šlehání vajec do husté pěny, roztančila svoje tělo.
Richard se postavil ve dveřích a se zalíbením sledoval, její vlnící se boky v rytmu
hudby. Natáhla se pro talířky a otočila se, aby je položila na stůl. V tom ho spatřila,
jak tam tak stál a usmíval se. Usoudila, že zřejmě vyšel ze sprchy, vlasy ještě mokré
a s ručníkem ovázaným kolem pasu. Vypadal úchvatně, pohled na něho ji opět
rozhodil tak, že naprázdno polkla.
„Richarde, jsi jako duch, vůbec jsem tě neslyšela“ promluvila a hlas se jí roztřásl.
„Dobré ráno, krásko. Vidím, že po ránu přímo překypuješ energií, což je překvapivé.
Myslel jsem, že jsem tě v noci utahal natolik, že budeš spát až do oběda“, pronesl
protáhle a svými prsty si projížděl po bradě.
Rozpačitě přešlápla na místě a zlehka se začervenala. „Dobře jsem se vyspala“,
vysvětlovala.
Přistoupil blíže, objal ji zezadu kolem pasu a přitiskl se k jejímu zadečku.
„Taky jsem se dobře vyspal, zvláště když tě mám v posteli“, zavrněl jí do ucha a
lehce stiskl v zubech. Zvrátila hlavu dozadu. „Máš hlad?“, zeptala se tiše.
Otočil si ji k sobě čelem a zatvářil se zadumaně. „Vlastně ano, mám“, odpověděl
s tak intenzivním pohledem v očích, že si nebyla vůbec jistá, zda mluví o jídle.
„Dáš si opečenou slaninu a míchaná vajíčka?“
„Hm, to zní skvěle, pomůžu ti“. Uvařil čerstvou kávu a nalil do džbánku pomerančový
džus.
„Richarde, co tady děláš? Pokud dobře vidím, přehrabuješ se v mé skříni“,
napomínala ho.
„Hledám ten tvůj hedvábný šátek“, pozvedl hlavu a vzápětí se opět věnoval jejím
věcem. „A, tady ho máme“, spokojeně zamumlal a narovnal se. Pomalými kroky se
přibližoval směrem k udivené Lucii, která naopak začala před ním couvat.
„Co s ním chceš dělat?“, vypravila ze sebe.
„Co bys tak asi řekla, kotě“. Propaloval ji tím svým temným pohledem a v ruce si
ledabyle pohrával s oním šátkem.
„To já nevím, proto se ptám“ a rozpačitě sledovala jeho prsty.
„Mám pro tebe malé překvapení. Teď ti zavážeme oči a půjdeme do pokoje“. Vzal ji
za ruku a směroval ji k místu určení.
„Zůstaň tady“ přikázal a nechal ji stát na prahu pokoje se zavázanýma očima.
Zaposlouchala se a snažila se odhadnout, co tam asi tak dělá. Trhla sebou, když
zaslechla jeho tichý hlas přímo za sebou.
„Tak připravená?“, mlaskl
„Nevím k čemu“, mumlala zmateně. „Richarde, opět si se mnou pohráváš, co to má
znamenat. Prosím, rozvaž mi ten šátek“, řekla s naléhavostí.
Stále stál za ní a pažemi ji svíral.
„Jsi hodně nedočkavá. Pohraju si s tebou, ale nejdříve budeš hrát ty sama“ popostrčil
ji dopředu a pomalu rozvázal šátek. Zůstala ohromeně stát, když uviděla otevřené
pouzdro a v nich housle.
„Panebože, ty jsou moje?“, vykřikla nadšeně a rukou si přikryla ústa.
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„Samozřejmě, že jsou tvoje, krásko“, usmíval se spokojeně. „Jsou naladěné, takže do
toho“, vyzval ji a sám se posadil na pohovku.
Opatrně uchopila housle do ruky, nastavila si je, jak potřebovala a projela smyčcem
strunami. Pokojem se rozezněla překrásná melodie. Poslouchal s údivem v očích
hudbu a zároveň si všímal jejich ladných pohybů. Když dohrála, stačil jen otevřít ústa,
aby jí dal pokyn, ale ona jen zakroutila hlavou. Opatrně odložila housle vedle
pouzdra. Otočila se čelem k němu a začala se pomalu svlékat. Spatřila v jeho očích
údiv a na rtech se objevil spokojený úsměv. Pochopila správně jeho úmysl, že ji chtěl
spatřit nahou a on bude jediným posluchačem. Když zůstala stát pouze ve spodním
prádle, rukou naznačil dolů. Rozepla si podprsenku a stahovala si kalhotky. Svůdně
zavrtěla boky, aby samovolně sklouzly na zem. Vykročila jedním krokem a vzhlédla
k němu.
„Takhle to chceš“, nebyla to otázka, jen konstatování. Mlčky přikývl na souhlas. Stála
před ním napřímená, hrdá, sebevědomá, když odvážně před ním odhalila svou
nahotu. Jako by tu podmínky diktovala ona sama a ne on. Bradavky jí ztuhly
vzrušením a její pohlaví zvlhlo touhou. Richard zatajil dech a prohlížel si ji uznalým
pohledem.
„Pojď sem“, vyzval ji. Tyto dvě slova zazněla ostře jako žiletka. Zaváhala na pár
sekund, pak vykročila směrem k němu zvolna a s rozvahou. Přimhouřenýma očima ji
sledoval a zamrkal.
„Otoč se, chci se na tebe dívat zezadu“.
Hned se neotočila a on se na ni zamračil. „Tak otoč se Lucie, hned“, zdůraznil.
Zachvěla se a potřebovala se uvolnit. Narovnala se a její pevná ňadra se bojovně
vztyčila. Nakonec se otočila, jak jí přikazoval. Slyšela jeho přerývaný nádech a
výdech, což ji rozechvělo ještě více.
„Pojď blíž ke mně“. Zacouvala pomalu, až ucítila za sebou teplo jeho těla.
„Předkloň se“, opět přikázal. Okamžitě uposlechla a zároveň si uvědomovala, jaký
výhled mu tím poskytuje.
„Roztáhni nohy, chci vidět tvoje pohlaví“.
Ucítila jeho ruku, jak projížděl po jejím zadku. Nejdříve něžně, jako by zkoumal jeho
zakřivení. Dlaň měl horkou a její kůže se pod těmito doteky rozpalovala. Sledoval
souběžně růžové linie jejího pozadí a pak zvolna prstem zkoumal úžlabinu mezi
půlkami, až zatajila dech. Sklouzl po hrázi, což ji přimělo se pohnout.
„Nehýbat“, sykl a úmyslně beze spěchu dospěl až k její štěrbině. Věděla, že je
mokrá, ale nestyděla se za to tělesné obnažení. Jeho doteky a slova ji silně
vzrušovaly. Odtáhl se a ztráta jeho laskání pro ni byla v první řadě téměř
nesnesitelná. Snad nehodlá v nejlepším přestat, zoufale si pomyslela.
„Líbilo se ti to, viď?“ Nereagovala a zůstala zticha. Bojovala s touhou potvrdit, že si to
užívala.
„Tak pověz mi to“ zašeptal jí hebce do ucha.
„Ano“, hlesla. „Ano, co?“ „Ano, líbilo se mi to“ odpověděla.
Couvl a obešel ji. Dával si na čas a zkoumal očima její tělo, které zasáhl obrovský
žár. Rozhodl se přitlačit. Nohy už měla zdřevěnělé, ale neodvážila se pohnout.
Pomalu ji obcházel a prohlížel si ji.
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„Řekni mi, co bys chtěla, Lucie“.
„Chci, aby ses mě dotýkal“, řekla tak tiše, ale slyšel ji dobře, když se tiše zasmál.
„Dobře, ale nejdříve mi zahraješ“.
Její tělo se otřáslo zklamáním, ale proti jeho vůli nic nezmohla. Narovnala se a
popošla ke stolku, kde na ni čekaly housle. Otočila se tváří k němu. Samolibě se
usmál a vyčkával. Poklekla v kolenou se vší elegancí, jak jen to bylo možné bez šatů.
Rukou si natočila pouzdro a vytáhla housle. Zahlédla, jak ulpěl pohledem na jejím
pohlaví, byl jako voyeur. Nastavila si nástroj pod bradu, uchopila smyčec a přiložila
ho ke strunám. Se zavřenýma očima rozehrála první část Vivaldiho. Zcela se ponořila
do hudby, která v ní vyvolávala představu rozbouřených vln, které se vrhaly na
skalnaté pobřeží. Jakoby se zastavil čas. Vžila se všemi smysly do skladby, kterou
rozehrála čistě a bezchybně. Vypadalo to, jakoby zapomněla na svět okolo, ale
dobře vnímala jeho přítomnost a slyšela jeho ztěžklý dech. Když dohrála, zůstala
nehybně stát se zavřenýma očima s houslemi v ruce.
„Nádhera“, vydechl Richard. „Bylo to úžasné“. Přistoupil k ní a opatrně jí odebral
housle a uložil je do pouzdra. Rozpačitě čekala, k čemu ji vyzve, co se bude dít.
„Zůstaň tak, jak jsi“, přikázal tiše, avšak s patřičným důrazem.
Usadil se zpět na pohovku, prohlížel si ji s obdivem a prstem si zamyšleně
poklepával přes spodní ret.
„Bože Lucie, doslova mě to okouzlilo“, povzdechl a pohledem spočinul na jejím
nahém těle.
„Děkuji za uznání, to jako já nebo housle“, odvážila se ho popíchnout.
„Dobrá otázka, obojí“, usmál se na ni.
Rozpačitě popošla na místě a zeptala se, zda se může obléknout. Připadala si
nezvykle divně, jak tam tak stála ve své nahotě a on byl stále oblečen a pohodlně
usazen na pohovce.
„Ne“, odpověděl příkře. Zvedl se a přistoupil těsně k ní. Sledovala jeho ladný pohyb,
který ztělesňoval pantera vrhající se na svou kořist. Chytil ji za ramena a otočil si ji
k sobě zády. Svým klínem se otíral o její zadeček. Opět ji zachvátil žár a několikrát
se musela nadechnout.
„Dej nohy od sebe a předkloň se. Rukama se opři o kolena“, přikázal tiše.
Udělala přesně to, co po ní chtěl. Byla hodně zmatená a čekala s napětím, co bude
následovat. Jeho způsob chování v ní vyvolal spoustu smíšených pocitů, kterým
vůbec nerozuměla. Ale zároveň svoji poddajnost vnímala jasně a srozumitelně.
Pohrával si s ní jako kočka s myší. Svůj pohled upírala k podlaze a v předklonu
viděla své rozevřené pohlaví. Jednou rukou ji hladil po páteři a prsty se pomalu
přesouvaly níže a začaly laskat obě její půlky zadečku. Uslyšela zvuk rozepínajícího
zipu jeho kalhot. Prudce se nadechla, když ucítila, jak se svým penisem přibližoval
k jejímu pohlaví. Kdyby se trochu pohnula blíže, měla by ho v sobě. Tato myšlenka ji
natolik zaujala a zvažovala, zda by to mohla udělat. Zároveň si však uvědomovala,
že pánem situace je on a to by se mu určitě nelíbilo. Zhluboka trhaně dýchala a
čekala. Sama nemohla uvěřit, že se dokáže chovat tak pokorně.
„Lucie, chceš to?“, zeptal se.
„Ano“, hlesla tak tiše, neboť při hlasitějším projevu by zasténala.
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„Ano co, Lucie, odpověz přesně“, zavrčel.
„Chci, aby si mě šukal“, špitla.
Pohrával si s jejími vlasy, zatahal za ně a pomalu se odtáhl.
„Ne, ještě ne“, řekl úsečně.
„Tak se mě neptej“, procedila přes sevřené rty.
„Ale copak krásko, snad se nebudeš vzpouzet. Chceš, abych tě potrestal?“
„Ne, to tedy rozhodně nechci“, sykla naštvaně. Byla jako na jehlách. Cítila, jak je
mezi nohama mokrá a bála se pohnout.
„Chvíli si s tebou pohraju, kotě“ a konejšivě ji pohladil po hlavě a prsty pročesával
prameny jejich vlasů. Druhou rukou si ji přitáhl blíže. Penisem ji začal dráždit mezi
půlkami a pomalu se přibližoval k místu její touhy a pomalými pohyby přejížděl po
celé délce její štěrbiny. Tiše sténala a oddávala se tomu slastnému pocitu.
„Jsi krásně mokrá a kluzká, Chceš, abych ti ho tam vrazil?“
„Ano, udělej to, prosím“.
Tiše se zasmál a prudce do ní vnikl. Pohyboval se hodně pomalu uvnitř jejího pohlaví
a pozvolna začal přirážet. Cítila, jak v ní jeho penis roste, když v tom najednou
přestal, ale stále ho měla v sobě.
„Zasténala, „nepřestávej“, zvolala.
„Co chceš, abych dělal, Lucie, řekni mi to“.
„Chci, abys mě šukal, Richarde, prosím“.
Oběma rukama si ji přidržoval v pase a znovu začal přirážet.
„Lucie, tohle jsi chtěla?“, ptal se trhaně.
„Ach ano“, zasténala rozkoší, která ji pohlcovala.
„Šukám tě, Lucie“.
„Ano, já vím. Nepřestávej, chci se udělat“.
Opět ustal ve svém pohybu, stále uvnitř jejího roztouženého pohlaví. Cítila obrysy
jeho těla, jak se na ni tlačil. Silně jí stiskl boky a zakroužil těmi svými uvnitř jejího těla.
Zasténala tak silně a utápěla se ve své touze. Byla bezmocná, roztažená a
v předklonu. Něco ji začalo čím dále více znepokojovat.
„Ještě se nesmíš udělat“. Jeho hlas byl sice jemný, ale znělo jí to nějak jinak.
Všechno se v ní sevřelo. Byla hodně vzrušená, ale proti tomu ji přepadl divný pocit,
možná i strach. Nebyla schopná myslet, ale přesto tady bylo něco neznámého, něco
hodně podivného.
Rukama se přesouval nahoru a dlaněmi masíroval její bradavky. Mnul je mezi prsty,
dokud nebyly vztyčené a ztvrdlé. Začal zvyšovat intenzitu svých prstů. Silou vůle se
snažila udržet na místě, což ještě více zesílilo její muka.
„Richarde“, naléhavě vykřikla.
„Já vím, Lucie, ale ještě nenastal ten správný čas“, chraplavě zamumlal. Znovu
vystavil její bradavky sladkým trýznivým dotekům. Potom přesunul ruce přes její boky
a zastavil se u pupíku. Přitiskl jednu dlaň k jejímu rozkroku a prstem zakroužil kolem
klitorisu. Zazmítala se a malinko se pohnula směrem k jeho ruce.
„Lucie, jsi tak nežhavená a připravená“ a znovu se začal v ní pohybovat pomalu a
trýznivě, postupně zrychloval.
„Ach, nepřestávej, prosím“.

304

Poznal, jak je blízko a opět ustal. „Ne“, slyšela sama sebe zakňourat. Dvakrát ji
málem přivedl na pokraj. Její tělo doslova volalo svou potřebu, ale vždy náhle přestal.
„Richarde, udělej mě“, vykřikla zoufale.
„Je to více a více intenzivní, když přestanu, že?“, zamumlal.
„Prosím, už to nevydržím“, volala po ukojení.
Rázně ji uchopil pevně za boky a začal ji tvrdě šukat. Přirážel silněji a nepřestával,
přitom zrychleně dýchal. Naopak Lucie přestala téměř dýchat a přes zavřené oči
viděla tmavé kruhy, které ji obklopily. Nevnímala jeho slova, když říkal jak je sladká,
aby se udělala, protože on už bude. Ještě několikrát silně přirazil a vyvrcholil. Silně
tiskl její boky a užíval si doznívající orgasmus.
„Bože kotě, bylo to nádherné“ a pomalu z ní vyklouzl. Pohladil ji jemně po páteři a
políbil na rameno. Vůbec se nepohnula a stále byla ve stejné poloze.
„Lucie, narovnej se“, jemně s ní zatřásl. Zaslechl, jak tiše vzlykla. Podlomily se jí
kolena a pomalu se sunula k zemi. Richard zcepeněl hrůzou.
„Ne, bože to ne“ a v poslední chvíli ji stačil zachytit do náruče. Ochranitelsky si ji
k sobě tiskl a odnášel ji do ložnice.
Posadil se s ní na postel, stáhl deku, aby ji do ní zabalil a pevně ji držel ve svém
klíně, zatímco ona tiše vzlykala a slzy se jí nezadržitelně řinuly z očí. Byla apatická,
její mysl byla prázdná a tělo, jakoby se dostalo do bodového zlomu. Tiskl ji mlčky ve
svém náručí a konejšivě se s ní houpal ze strany na stranu.
„Pověz mi, ublížil jsem ti, proč pláčeš?“. Líbal ji do vlasů a s napětím čekal, zda mu
odpoví a hlavně co. Byl hodně zmatený a nechápal, co se stalo. Trpělivě vyčkával do
doby, kdy se zklidnila a její pláč pomalu ustával. Palcem ji jemně stíral poslední slzy.
Ještě párkrát vzlykla a trhaně se nadechla. „Lepší?“, zeptal se. Přikývla, mlčela a
stále nic neříkala. Zvedla k němu tvář a v očích měla uštvaný, vyděšený výraz.
„Lucie, řekni mi, co se stalo, prosím“, žadonil.
Snažila se zpracovat svoje myšlenky, než promluvila.
„Nevím, jak začít, bylo to hodně temné až zlověstné. Snažila jsem se ti vyhovět, ale
nakonec jsem to neustála. Cítila jsem se najednou hodně pokořená, jako bych měla
ztratit svoji veškerou důstojnost. Přepadl mě pocit, že šukáš svou ex sub partnerku.
Nesměla jsem se vůbec pohnout, nesměla jsem na tebe vidět. Bála jsem se pohnout
ze strachu, že bys mě mohl potrestat. Najednou jsem si nebyla jistá, co vlastně chceš
a co uděláš. Byl jsi tak jiný“ a znovu se rozplakala.
„Bože Lucie, to jsem nechtěl, tak to vůbec nebylo. Nikdy bych ti neublížil, to mi musíš
věřit, jsem idiot“, zvedl jí hlavu a podíval se na ni. V očích se mu zračilo zoufalství.
„Nechal jsem se unést, moc se omlouvám“, řekl znovu. Hladil ji konejšivě po zádech,
třásla se stále víc, zoufale se ji snažil utěšit. Sevřela jeho ramena, chtěla se
odtáhnout, ale nepustil ji. Bál se, nechtěl se od ní oddělit. Musel se jí dotýkat, musel ji
cítit v náručí. Bál se ji pustit, bál se, že už ji nikdy nezíská zpět.
„Chci do sprchy“, řekla stísněně.
„Pustím ji“ a hladil jí pramínky vlasů. Tváře měla zvlhlé od pláče a v očích pohled
zraněného zvířete.
„Zůstaň tady, lásko, půjdu pustit sprchu“. Zvedl se a odkráčel do koupelny
s podivným strachem, že by ji neměl opouštět ani na malou chvíli.
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Odspěchal do koupelny, nastavil teplotu vody, aby byla tak akorát. Vrátil se do
ložnice a spatři ji, jak sedí na kraji postele. Bradu měla opřenou o kolena a upírala
pohled do země. Hruď se mu stáhla prázdnotou a hrdlo svírala panika. Dotkl se
jemně jejího ramene a prsty propletl do jejich vlasů.
„Lucie, zlatíčko, sprcha je připravená“. Váhal, než se zeptal, zda ji může doprovodit,
bál se, že ho odmítne. Zvedla hlavu, neřekla nic, vůbec nic, jenom přikývla. Zaplavila
ho úleva. Vzal ji ochranitelsky do náruče a odnášel do koupelny, kde ji postavil do
sprchy a vešel za ní. Dlouho ji jen držel a nechal na ně dopadat horkou vodu. Potom
ji namydlil a centimetr po centimetru omýval její tělo. Napěnil jí taky vlasy, vtíral
šampon do pokožky hlavy a nakonec pečlivě smýval každý pramen. Nakonec vypnul
vodu, otevřel dvířka sprchy a natáhl se pro ručník. Jemně vytíral její pokožku do
sucha. Se sebou se nijak nezdržoval, důležitá byla ona. Když byla suchá, oblékl jí
župan a hlavu jí zabalil do ručníku. Posadil ji na židličku, aby jí vlasy rozčesal a po
pramenech vysoušel. Vzal ji za ruku a odvedl zpět do ložnice, kde ji položil na postel.
Posadil se k ní a plný úzkostí se na ni zadíval.
„Omlouvám se, je mi to tak líto“ a svými rty se lehce dotýkal jejího krku.
„Jsem unavená“, řekla tiše a opravdu vypadala unaveně.
„Dobře, lásko, odpočívej a prospi se“, přetáhl přes ni deku a políbil ji na tvář.
Chtěl ji držet v náručí, aby věděla, že je tu s ní. Ale bože, hlavně se chtěl ujistit, že
ona je s ním. Ona se však obrátila na bok zády k němu a po chvíli dlouze vydechla.
Sledoval, jak se její tělo postupně uvolnilo. Pokoj naplnilo její tiché oddechování,
značící, že se propadla do hlubin spánku.
Dlouho se na ni díval, jak spí a v duchu se jí stále omlouval. Bože byl takový hajzl,
totální idiot, nadával sám sobě. Co jí to udělal, jak to, že neviděl, jak se cítila, ptal se
sám sebe. Zmocnil se ho pocit strachu, rozčilení a vzteku dohromady. Otřásl se při
pomyšlení, že by mohl o ni přijít, i když by si to přinejmenším plně zasloužil. Naprosto
ji zklamal, nepostaral se o ni, jak jí sliboval. Byla jeho, patřila mu, doplňovala jeho
samotného. Toužil po ní celou svou duší. Nikdy nic podobného dříve necítil, a přesto
se zachoval tak podle. Jednal s ní jako by byla pouhá věc, hračka k uspokojení jeho
potřeb, a ne žena, na které mu doopravdy záleží. Zachoval se jako ubohý primitiv.
Když se probudila, byla v ložnici sama, pocítila prázdno. Ležela na polštáři a
rozhodovala se, zda má vstát nebo zůstat. V tom se objevil ve dveřích a v očích měl
ustaraný výraz.
„Prospala jsi se aspoň trochu?“, zeptal se tichým vážným hlasem. Překvapilo ji, jak
nervózně vypadal a z jeho očí vyzařovala lítost. Posadil se na okraj postele a pohladil
ji po tváři. „Lucie, je mi moc líto, jak jsem se k tobě zachoval. Bože, to si nikdy
neodpustím“, zoufale si prohrábl vlasy.
Zvedla ruku a dotkla se jeho ramene. Překvapeně se obrátil a podíval se zmateně na
ni, jakoby se bál, co mu řekne.
„Richarde, nechci, aby ses do nekonečna omlouval. Tvoje dominantní chování mi
nikdy nevadilo, spíš naopak, to víš moc dobře. Ale nechci se stát tvou sexuální
otrokyní, to bych nezvládla. Podřídím se ti ve všem, ale nechci se tě bát“.
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Zíral na ni s otevřenou pusou. „Proboha, to jsem nikdy nechtěl. Musíš mi to věřit,
miluji tě“, zašeptal. „Jenom mě neopouštěj, prosím“ a hlas se mu zadrhával. Lehl si
k ní, nesměle vztáhl ruku a něžně ji hladil po tváři. „Jsi moje všechno, Lucie“.
Věřila mu a jeho gesto ji opět rozplakalo. Jemně pokrýval její tvář drobnými polibky.
„Lucie, lásko moje, pro všechno na světě, neplač, rve mi to srdce“, mumlal a tiskl ji
k sobě. „Já tě nechci opustit“, vzlykla. Tiše si leželi v náručí a vnímali jeden druhého.
Oba se takto vzájemně chtěli ujistit, že jsou spolu. Po chvíli se pohnula a nadzvedla
hlavu, aby na něho viděla.
„Proč jsi to udělal“, ptala se tiše.
Zmateně zakroutil hlavou a přivřel oči. „Vždyť jsem říkal, nechal jsem se unést“, řekl
smutně.
„To už jsi říkal, měla jsem na mysli, jak si opakovaně oddaloval můj orgasmus“,
zamračila se na něho.
„Lucie, je to jeden z nástrojů, jak si prohloubit prožitek“, zmateně vysvětloval.
„Aha, to se ti opravdu povedlo, protože nakonec se tento skvělý prožitek někam
vytratil“, poznamenala.
Překvapeně se na ni podíval. „Cože, ty jsi vůbec ….“, hlas se mu zadrhl v hrdle. Nato
se prudce posadil a rukama si sevřel hlavu do dlaní. „Jsem sebestředný idiot“,
zaúpěl.
Sledovala jeho záda nahrbená, jak tam seděl s takovou potupou.
„Bože Lucie, cítím se hrozně. Jsem bezcitný mizera, všechno jsem podělal“, pronesl
znechuceně. Pomalu se otočil a v jeho očích se odráželo zoufalství, ostuda.
Lehl si vedle ní a přitáhl si ji k sobě a pokrýval její tvář drobnými polibky.
„Prosím, dovol mi, abych to mohl napravit“.
„Ale Richarde, to přece nemusíš“, podívala se do jeho trpících očí.
„Ale ano, Lucie, to určitě musím“ a v tónu jeho hlasu zazněla rozhodnost a
odhodlání. Zvedl obě její ruce a přiložil k rámu postele. Pouze pokynul očima, čímž jí
dával najevo, že tak to chce. Chtěla se bránit, zrovna teď netoužila po sexu, ale
nakonec ji její vlastní tělo zradilo. Otíral se ústy o její paže.
„Budeš hezky v klidu ležet a já tě budu uspokojovat“, šeptal mezi jednotlivými polibky
a razil si cestu přes její prsa až k podbřišku. V tom byl mučivě dobrý a její tělo
souhlasně reagovalo. Začala se pod jeho doteky zmámeně vlnit.
„Lucie, budeš se muset naučit vydržet, postarám se o to, aby sis to užila, to myslím
naprosto vážně. Dlouho a pomalu ti to budu dělat jazykem. I když budeš hodně
blízko, nepřestanu a prožiješ hodně dlouhý orgasmus, to ti slibuju“.
Široce jí roztáhl nohy a klekl si mezi ně. Zvedl ruce, aby uchopil obě její prsa a svíral
je v dlaních. Okamžitě jí naběhly vzrušením bradavky a ztvrdly. Jemně jazykem
kroužil kolem. Pomalu se přesouval níž. Téměř vykřikla, když ucítila jeho dech u
svého pohlaví.
„Ano, nejdříve tě udělám takto“, zašeptal. Jemně přejel vlhkým jazykem po celé délce
její štěrbiny. Tento vjem se v jejím klíně projevil ostře a jasně. Opakovaně
zavzdychala a prohnula se v zádech.
„Je to tak v pořádku, líbí se ti to, kotě?“ Místo odpovědi povzdechla a pouze kývla
hlavou na souhlas.
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„Řekni mi to“, dožadoval se a opět ji olízl.
„Ach ano, líbí se mi to“, napjala se.
„To je dobře“, zapředl spokojeně. „Ach ano, jsi krásně připravená“, vydechl.
Jazykem ji pomalými pohyby dráždil dlouho a neúnavně. Bezmocně ležela a se
zavřenýma očima se oddávala té mučivé slasti. Cítila, že přichází první vlna vzrušení
a přidušeně vykřikla. „Bože Richarde, chci to rychleji, prosím“. Odpověděl ji tím, že
více zatlačil její boky a vytrvale ji pomalu dráždil. Uvolnila se natolik, aby se znovu
mohla oddávat slasti, kterou jí poskytoval a která ji přiváděla téměř k šílenství. Jeho
laskání, ač pomalé, nabíralo na intenzitě. Zazmítala se v další vlně přicházejícího
orgasmu. Tělem ji propalovala jedna jiskra za druhou a zachvacoval ji tak silný žár,
který ji postupně propaloval až ke konečkům prstů u nohou. Prožívala mocný a
dlouhý orgasmus. Sténala rozkoší, která ji málem připravila o rozum. Její tělo se
sypalo na tisíc kousků a zmítala se proti jeho ústům.
Nadzvedl se a uchopil její tvář do dlaní. „Otevři oči, lásko a podívej se na mě“. To, co
viděl, ho uspokojilo.
„Líbilo se ti to, Lucie“, zeptal se. Pouze přikyvovala na souhlas. Nebyla schopná
zklidnit svůj dech, natož promluvit. Usmíval se a pozvolna ji políbil do obou koutků
úst.
„Jsem moc rád, že jsem tě dokázal uspokojit“, přiznával. „Aspoň trochu jsem mohl
napravit to, co jsem pokazil“ řekl s pokorou.
„Ach Richarde, bylo to úžasné“, konečně promluvila roztřeseným hlasem.
„To je dobře, moc dobře“, šeptal jí do ucha. Opřel se lokty kolem její hlavy a začal ji
líbat. Jazykem se tlačil hluboko do jejich úst. Oddaně přijímala jeho polibky a tiše
sténala.
„Lucie, ještě tě chci, musím tě mít“ a sledoval její tvář. Lehce ji dráždil špičkou
penisu. Uvolněně si vychutnávala jeho laskání. Dokonale ovládal její tělo a ona se
mu zcela oddávala.
„Teď tě celou vyplním, kotě“. Přirazil a jedním pohybem se do ní ponořil. Zachvěla se
rozkoší a pohltila ho v sobě.
„Jsi nádherná, Lucie“ a pomalu se v ní pohyboval. Přitom ji prsty zlehka tahal za
bradavky a střídavě olizoval. Uchopil její obě zápěstí, nečekaně se s ní přetočil na
záda a významně se na ni podíval.
„Páni, ty mě necháš nahoře?“, ptala se překvapeně a samým vzrušením nasála
vzduch do plic.
„No, už to tak vypadá“, usmíval se. „Jsem zvědav, co si se mnou počneš“, poškádlil
ji. Nadzvedl boky a zakroužil jimi.
„Ach“, zalapala po dechu. „To hravě zvládnu“ a zatahala ho svými ústy za bradavky.
Zavřel oči a jeho tělo se napjalo. Spokojeně se uculovala s pocitem vítěze.
„Budete se muset naučit být v klidu, pane Gregore“, kárala ho. „Teď si vás já
vychutnám“. Dala si vlasy stranou, aby se mohla přisát k jeho ztopořeným
bradavkám. Zadrhnul se mu dech a potom se usmál.
„Jistě slečno Franková, to mi půjde dobře, protože to umím“, zabroukal a oči mu
žhnuly vzrušením. Zapřela se rukama o jeho nohy a zvrátila hlavu dozadu. Zakroužila
svými boky a slastně vzdychla. Přitom se jí prsa ladně zhoupla. Uchvácen pohledem
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na ně, uchopil každé ňadro do dlaně a palci kroužil kolem bradavek. Zlehka se
začala pohybovat.
„To je nádhera, ještě se mě tak dotýkej“, zamumlala vzrušením. Ústa se mu zavlnila
spokojeným úsměvem.
„Je to intenzivní, že?“ a znovu obkreslil palci její bradavky. Zesílil tlak a mírně štípal.
Nato se zvedl do sedu a jazykem ochutnával jednu po druhé. Napjala se a
znehybněla, aby si vychutnala jeho horký jazyk, jak lenivě kroužil kolem ztopořených
bradavek. Uchopil ji za boky a zhrublým hlasem poručil. „Hýbej se, Lucie“, nadzvedl ji
nahoru a pomalu ji spouštěl dolů. Cítila, jak mu mohutněl penis. Opět se položil na
záda a prsty hnětl její prsa. Začala se opět pozvolna pohybovat. Sledoval ji svým
temným pohledem.
„Zapři se rukama a šukej mě, kotě“, přikazoval. Jeho oči plály divokým očekáváním.
Pevně ji přidržoval za boky a ona se zvedala a spouštěla dolů, znovu a znovu, až
společně našli svůj rytmus.
„To je ono, jde ti to dobře, kotě“, povzbuzoval ji. Dlaněmi svíral její zadeček a
vnucoval jí tak rytmus, jak potřeboval. Svírala ho v sobě tak silně, jakoby šlo o život.
Mezi jednotlivými nádechy hluboko uvnitř jejího těla se rozechvíval mocný pocit.
Zpod přivřených víček viděla, jak byl zaklesnutý očima na její tváři. Zahlédla v jeho
očích úžas.
„Lucie, patříš mi, jsi moje“, silně sevřel její půlky a rychle přirážel.
„Bože Lucie, šukáš mě“, sténal vzrušením. Jeho slova ji hnala k vrcholu. Potom už
padala do hloubky a tříštila se na kousky. Cítila jeho prsty pevně svírající její
zadeček. Neartikulovaně vykřikla jeho jméno, zhroutila se mu na hruď a přerývaně
dýchala. Hladil ji po páteři a čekal, až se zklidní. Jeho penis stále tvrdý byl
v pohotovosti. Převrátil si ji pod sebe.
„Ještě jsme neskončili, krásko, teď tě budu šukat já“, pronesl žhavě.
„Richarde, já už to nezvládnu“, slabě zaprotestovala a oči se jí rozšířily zděšením.
„Ale ano, Lucie, hezky se uvolni, to půjde“. Líbal ji jemně po tváři a potom tvrději se
přisál na její ústa. Jazykem dorážel hodně hluboko a zvolna se začal pohybovat
uvnitř jejího pohlaví. Sténala mu v ústech a opět ji zachvacovala nová touha. Přestal
ji líbat a usmál se. Poznal, že je znovu vzrušená a připravená.
„Hodná holka, mám rád, když se mi podvolíš. Budu ti to dělat pomalu a tak dlouho,
až sama řekneš, že se chceš udělat“. Rukou zajel mezi jejich těla a prsty nahmatal
její klitoris. Jemně ho masíroval a přitom se hýbal v jejím pohlaví. Zalapala po dechu,
když stiskl její vzrušením roztoužené místo, zachvěla se.
„Líbí se ti to Lucie, jak jsem hluboko v tobě a pohybuju se?“
Přikývla, což nebyla pro něho správná odpověď.
„Odpověz mi, kotě“ přikázal a štípl ji. Vypjala se proti němu.
„Ano“, odpověděla nahlas. Silně přirazil a přišpendlil ji do matrace. Přestal se hýbat.
Sledoval její rozevřené oči a zhrublým hlasem promluvil.
„Ještě ne kotě. Teď jsem pánem situace já a zrovna nikam nehodlám spěchat“. Když
z ní vyklouzl, vyděsila se.
„Neboj se, miláčku, jenom si tě trochu nastavím, jak potřebuju“, nadzvedl ji a
podepřel jí zadeček polštářem. „Pokrč nohy v kolenou“, řekl. Poslechla ho.
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Široce jí roztáhl nohy a poklekl mezi nimi. Žaludem přejel po její štěrbině a pomalu do
ní vnikal. Potom přirazil hodně hluboko, jak jen mohl.
„Richarde“, zvolala a vydechla.
„Ano kotě, budu tě šukat dlouho. Musíš být uvolněná a povolná. Chci tě potěšit a ty
potěšíš mě, ano, odpověz mi“, přikázal.
„Ano“ oddaně odpověděla. Fascinovalo ho, jak se podvolila a zcela se mu vydala,
aby převzal nad ní kontrolu. Vzrušovalo ho, jak se svíjela, když ji šukal. Lucie by ho
ráda vyzvala, aby zrychlil, protože už se chtěla udělat. Ale zároveň věděla, že tempo
udává on sám. Se zavřenýma očima vnímala ten krásně slastný pocit, jak se v ní
pohyboval. Zcela uvolněně přijímala závratnou rozkoš, kterou jí poskytoval.
„Lucie, otevři oči a dívej se na mě. Myslím, že se blížíš k vrcholu. Chci tě vidět, jak se
uděláš“. Vzhlédla k němu a zachvěla se. Tyčil se nad ní, pevně ji svíral boky a
nemilosrdně přirážel. Cítil, jak se uvnitř stahuje kolem jeho penisu. Tělem ji zachvátila
silná vlna neuvěřitelné slasti a začala se třást.
„Ano lásko, zrychlím a ty se uděláš. Tak pojď“, vyzval ji a silně přirážel. Jejich těla se
utápěla v potu a hlasitě pleskala o sebe. Zasáhly ji tak silné křeče, házela sebou a
vyvrcholila.
„Ano Lucie, bože to je ono, stále do ní bušil a potom vybuchl. Chrčel vzrušeně, když
stříkal v jejím pohlaví. Vyčerpaně se svalil na její hruď a vnímal silné záškuby.
Nehybně tak leželi a vychutnávali si doznívající orgasmus
Lucie se pohnula jako první. „Jsi moc těžký, nemůžu dýchat“, snažila se ho
odtáhnout. „Promiň“, zvedl hlavu a překulil se na bok. „Lepší?“, zeptal se.
Nadechla se, „jo“ a vydechla úlevou. Hladil pramínky jejich vlasů, které se kroutily
kolem její tváře.
„Uspokojil jsem tě, podařilo se mi to, Lucie“, zeptal se tiše.
Podívala se mu do očí. „Dokonale, úplně jsi mě vyčerpal“, zapředla.
„Ale, až tak?“ a ústa se mu zvlnily k úsměvu.
„Doufám, že takové to bylo i pro tebe, že jsem tě potěšila“ a usmála se.
„Naprosto, protože ty mě vždy dokážeš uspokojit a potěšit“, plácl ji po zadečku.
„Půjdu napustit vanu, co říkáš?“
„To zní moc dobře, jenom nevím, zda tam vůbec dojdu“ a snažila se protáhnout.
„Rozbolavělá?“ „To bych řekla, docela hodně“, zahihňala se.
„Neboj se, teplá koupel ti udělá dobře a po mé masáži budeš čilá jako rybička“,
utěšoval ji se smíchem. „Dnes večer budeme hodně sledovaní, proto se na to
musíme připravit“.
„No právě. Místo toho, abych se v klidu připravila, uvěznil jsi mě v posteli a zcela
odrovnal Jsi náročný muž, Richarde. Nechápu, jak můžeš tolik vydržet“, kroutila
hlavou. Zvedl se a posadil se na kraj postele. „To bude asi tím, že mě dokážeš tak
rozpálit a taky mám všechno pod kontrolou. Ještě nevíš, co všechno mám v plánu
s tebou dělat, ale to až později, budeme mít na to celý život“ a rošťácky se na ni
usmíval.
Lucie se krásně uvolnila, když jí masíroval šíji, ramena a záda. Jeho doteky měly
blahodárný účinek na její rozbolavělé tělo a probouzelo její mysl.
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„Hmm, to je moc příjemné“, broukala spokojeně.
„Snažím se, dělám, co můžu“, smál se. „Musím tě probudit k životu“, popichoval ji.
„Ale, máš pocit, že jsem málo živá“ a ze strany ho zpražila pohledem.
„Vidím, že už jsi nějak moc kurážná“, chechtal se a zvedal se, aby mohl vystoupit
z vany. Se zalíbením ho sledovala, jak se vytíral ručníkem do sucha. Dobře se bavil,
když viděl její pohled. Odložil ručník, sklonil se a škádlivě se zeptal. „Užila sis výhled,
kotě?“
Nevěřícně zakroutila hlavou a protočila oči. „Snad se můžu dívat na to, co je moje,
nemyslíš“ a sjela až po bradu do vody.
„Pozor krásko, ať se mi neutopíš“, zachytil ji a zvedl do sedu. Jeho oči zvážněly.
Pozvedl dvěma prsty její bradu a dlouze ji políbil. „Ani nevíš, jak to znělo od tebe
hezky, co jsi teď řekla. Přinesu ti spodní prádlo, sám ti ho vyberu“, mrknul na ni a byl
pryč.
Zanedlouho si oblékala krajkové kalhotky a podprsenku, které ji vybral. Přitom se
zachvěla touhou, když si vzpomněla, co s ní dělal v kabince obchodu v Londýně.
Jemně se nalíčila a prohlédla se v zrcadle. Spokojeně se na sebe usmála a vykročila
do ložnice. Richard již oblečen postával u okna, moc mu to slušelo, vlastně jako
vždy. Když ji spatřil přicházet, uznale si ji prohlédl a tiše hvízdl.
„Nádhera“, vyslovil jediné slovo a přistoupil blíže. „Nejraději bych tě povalil znovu na
postel a šukal tě“, jeho oči nabíraly svou typicky temnou barvu.
„Richarde, brzdi, s takovou se nikam nedostaneme“, snažila se ho napomenout. Jeho
pronikavý pohled ji zcela rozhodil. „Nedívej se tak, nebo …“, nedopověděla.
„Nebo co?“, vyzvídal a propaloval ji očima.
„Víš, že ti nedokážu odolávat. Už teď cítím, jak jsem vlhká“, špitla a začervenala se.
Přiložil ruku k jejímu klínu a stáhl jí kalhotky.
„Podívám se. Opravdu jsi mokrá, to je nádhera. Nemůžu tě tak nechat. Dej nohy od
sebe, Lucie“. Poklekl před ni a podíval se do jejich rozšířených očí. Pod jeho
pohledem se zachvěla očekáváním.
„Potřebuješ se udělat“, řekl a potom už se věnoval jejímu roztouženému, zvlhlému
pohlaví. Uspokojoval ji svými prsty a jazykem, až ji přivedl k vrcholu. Potom se s ní
posadil na posteli a hladil ji, až se zklidnila.
„Lepší, lásko?“, zeptal se. Mlčky přikývla a nadechla se.
„Sama tomu nerozumím, co to se mnou je, když nedokážu potlačit svoji touhu.
Stydím se sama před sebou“, mumlala s velkými rozpaky.
„Kotě, co to říkáš. Jsem moc rád, že mám na tebe takový vliv. Silně mě to
uspokojuje“ objímal ji.
„Taky ti chci ještě jednou poděkovat za housle“, špitla.
„Rád ti dělám radost“, usmál se na ni. Potom se malinko zamračil, když si vzpomněl,
co následovalo.
„Víš Lucie, když hraješ, jsi tak, tak“ …odmlčel se. „Jaká, Richarde“. „Submisivní“
dopověděl větu. Zvedla udiveně hlavu.
„Možná právě proto, jsem se nechal tak unést. Musíš si zapamatovat, ať dělám
cokoli, jsi moje partnerka, kterou nesmírně miluju, rozumíš mi Lucie? Nikdy, nikdy
bych ti neublížil, musíš mi věřit“.
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„Věřím ti, Richarde a vždy budu“, odpověděla.
„Dobře, teď se oblékneš a půjdeme, máme nejvyšší čas“, něžně se na ni usmál a
pomohl jí vstát.
51.
Do klubu dorazili téměř jako poslední. Vstoupili do salonku, určeném pouze jim
dvěma, Richardově rodině a blízkým přátelům. Místnost byla slavnostně vyzdobená,
na stolech bílé ubrusy, čerstvé květiny, košíky plné ovoce. V rohu stál stůl, který se
prohýbal spoustou dobrého jídla, všude zářily svíčky. Lucie zamrkala překvapením,
něco takového vůbec nečekala
„Bože, kde to jsem, to je nádhera“, stiskla Richardovi ruku.
„Děkuji“, zašeptala mu do ucha, „miluju tě“.
„Taky tě miluju, Lucie“ usmál se na ni. „Chci, aby tento večer byl pro tebe hodně
zvláštní, aby sis ho náležitě užila“. Potom ji pobídl, aby šli dále.
„Konečně jsme se dočkali, už jsme se tady začínali sami bát“, zvolal Pavel.
Richard se rozpačitě usmíval a omlouval se za to zpoždění.
„Všichni víme, co vás zdrželo“, provokoval dále Pavel, načež ho jeho bratr zpražil
pohledem. Nevěřícně zakroutil hlavou nad jeho poznámkou, potom rezignovaně mávl
rukou a chopil se slova, aby všechny přivítal.
„Jsem moc rád, že jste přišli a budu ještě radši, když s námi dvěma oslavíte náš
velký den“ a objal Lucii kolem ramen a přitáhl si ji k sobě.
„Ještě stále nevíme, co se vlastně oslavuje“, ozvalo se vzadu, kde postával Theodor.
„Já a Lucie jsme se zasnoubili, požádal jsem ženu mého života o ruku. Miluju svoji
krásnou slečnu a chci ji mít po svém boku na věky. Jsem totiž nejšťastnější chlap na
této planetě“, prohlásil s patřičnou pýchou Richard a vroucně políbil Lucii.
Místností se ozval bouřlivý potlesk a Pavel za pomoci Honzy bouchl pár lahví sektu a
rozlévali do šampusek. Když měli všichni svou skleničku, Pavel pozvedl tu svou a
hrdě se ujal slova.
„Připijme si, přátelé na naše snoubence. Jsem moc rád, že můj bratr konečně našel
to, co mu stále chybělo ke štěstí“, napil se a objal Lucii a Richarda. Připojili se i
ostatní, aby jim poblahopřáli.
Jana se slzami v očích přistoupila k oběma a objímala je s takovou vervou, že měli
co dělat, aby je nestáhla k zemi. „Mám z vás ohromnou radost“ vyhrkla dojatě.
Nenápadně pozvedla oči nahoru a přála si, aby rodiče tam nahoře viděli, jak jsou
šťastní.
„A kdy bude svatba?“, zvolal rozjařeně Theodor. „Miluju svatby“, dodával.
„Do roka a do dne, to neznáš Theodore“, ozvala se Eva.
„Cože, já jsem asi špatně slyšel“, protestoval Richard. „Snad si Evo, nemyslíš, že
budu tak dlouho čekat. Svatba bude daleko dříve. Kdyby to bylo pouze v mé moci,
třeba hned zítra“, prohlásil Richard.
„Tady je někdo hodně nedočkavý“, smál se Pavel. Věděl, že jeho bratr by udělal
cokoli, aby jeho snoubenka byla šťastná. S plánováním zásnubního večírku začal už

312

ve vteřině, kdy požádal Lucii o ruku a navlékl jí zásnubní prsten. Téměř jako by se
bál, že pokud nedá věci do pohybu, Lucie si to rozmyslí. Bavilo ho sledovat, jak jeho
bratra má omotaného kolem prstu.
Lucie se na chvíli posadila mezi Evu a Veroniku. Obě její kamarádky, jedna přes
druhou ji zpovídaly a obdivovaly její zásnubní prsten. Padalo několik návrhů, v čem
by se měla vdávat. Theodor je chvíli poslouchal a pobaveně kroutil hlavou.
„Fajn, už bylo dost tlachání o ničem, dámy. Najdu pro Lucii svatební šaty, sám
osobně. Jak jsem pochopil, nebudeme mít mnoho času nazbyt, proto musíme jednat
rychle a efektivně“, pronesl a sebevědomě se usmál.
„Lucko, můžeš mi prozradit, jaké představy máš na ty šaty? Když to budu vědět,
pohledám a najdu“, luskl svými prsty.
„Bože Theodore, sama nevím, ještě nikdy jsem se nevdávala“, rozesmála se Lucie.
„Ty si teda troufáš, vždyť jsi chlap. Proč zrovna ty si myslíš, že objevíš pravé šaty, ve
kterých by se měla Lucka vdávat?“ ozvala se Veronika a obracela oči na vrch hlavy.
Theodor pobouřeně a dlouze se na ni podíval a znechuceně mlaskl.
„Jestli si zapomněla, jsem gay, tak zmlkni“, řekl panovačně. „Mám pro takové věci,
jako jsou svatební šaty, ten správný cit, myslím pro módu a design“ pronesl s vážnou
tváří. Potom pohlédl na Lucii a snažil se ji ujistit.
„Zlato, můžeš mi věřit. Udělám z tebe tu nejkrásnější nevěstu, jakou svět kdy spatřil“.
„Bože, jak já vás mám ráda“, rozesmála se Lucie. Vzápětí se zvedla, aby se mohla
vrátit ke stolu, kde seděl Richard se svou sestrou a jejím manželem. Když ji viděl
přicházet, vřele se na ni usmíval a naznačil jí místo vedle sebe.
„Užíváš si večírek, krásko?“, zeptal se, když se posadila vedle něho.
„Ano, moc a děkuji, Richarde“, přitulila se k němu.
„To já děkuji tobě, lásko“ a dlouze ji políbil, až měla pocit, že nikdy nepřestane. Oba
zaujati sami sebou málem zapomněli, kde jsou, když je vyrušila Jana.
„Anička je tady v Praze. Zrovna volala z Ruzyně, že je na cestě“ zvolala nadšeně.
Richard s Lucií, ač neradi, se odtrhli od sebe a překvapeně se otočili na Janu.
„Samé dobré zprávy, zdá se, že budeme kompletní“ zareagoval Richard a opět se
věnoval Lucii.
Anička si oddechla s úlevou, když konečně zastavil taxík v Celetné ulici. Zaplatila
řidiči a chvatně vystoupila ven. Uvnitř klubu se rozhlédla a pomyslela si, jak je to
dlouho, co tady byla naposledy. Zhluboka se nadechla a vykročila do středu lokálu a
pokynula na pozdrav barmanovi, který se na ni se zalíbením zadíval.
Jako první ji spatřil Pavel. „Aničko, vítej doma“, zvolal nadšeně, silně ji objal a sevřel
ve svém náručí. „Už jsme se báli, že snad nedorazíš“ a zářivě se na ni usmíval.
„Pavle, jak ráda tě vidím“, vykřikla Anička. „Bráško, copak jsem očekávána? Mělo to
být překvapení, ale jak vidím, zřejmě se to nepovedlo“ řekla zklamaně.
„No, přece znáš naši sestru, nedokáže nic udržet v tajnosti“, smál se Pavel.
„To máš tedy sakra pravdu. Tak, kde máme ty dva šťastlivce“, vyzvídala a rozhlížela
se kolem sebe.
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„Jsou v zadním salónku. Neboj se, oni to ještě bez tebe nějakou tu chvilku vydrží“ a
táhl ji za sebou k baru. „Musíme si spolu připít, sestřičko“ a pokynul na barmana.
„Teď už v naší rodině jsme jenom my dva, svobodní“, konstatoval Pavel.
„Už to tak vypadá, ale vůbec si nestěžuju, copak ty ano?“, zubila se Anička.
„Kdepak, ani náhodou. Do chomoutu se ještě dlouho nechystám“, spiklenecky se
zašklebil. „Ale mám radost z Richarda a Lucie, moc jim to spolu sluší. Kdo by to byl
ještě nedávno řekl, že náš velký bratr se bude ženit. Jsem zvědav na tu velkolepou
svatbu, která bude opravdu velkolepá, když ji začne Richard plánovat“.
„To já taky, Pavle. I když mi to samotné nic neříká. Jsem totiž nezávislý typ“, mrkla
na bratra.
„Tak to jsme oba na tom stejně, proto musíme držet pospolu“ a zvedl skleničku na
přípitek. „No Aničko, nebudeme tady postávat, musíš se se všemi přivítat. Navíc,
čekalo se na tebe s večeří“ odváděl svou sestru Pavel.
„Aničko, tak přece jsi už tady, pěkně tě vítám. Jsem moc ráda, že jsi přijela“ objímala
ji rozzářená Lucie.
„Ráda tě vidím, Lucko a blahopřeju k zasnoubení“, políbila ji na obě tváře.
„Ale musím se přiznat, že to bylo utrpení, dostat se z letiště sem. Trvalo to celou
věčnost“, postěžovala si Anička s úsměvem na rtech.
Potom odstoupila a pozorně si ji prohlédla. „Teda Lucko, když se na tebe tak dívám,
už je to na tobě vidět, že z tebe bude zanedlouho nevěsta“, prohlásila uznale Anička.
„Tvoje oči přímo září, nebo je to tím, že jste měli s Richardem před tímhle
ceremoniálem chvilku pro sebe?“, žertovala Anička a spiklenecky zamrkala.
„Tobě ale nic neujde, že?“, rozesmála se Lucie nahlas.
To už za ní stál Richard. „Možná to tak bylo“, odpověděl a sklonil se ke své sestře,
aby ji políbil na obě tváře. „Ale pravý gentleman o takových věcech nikdy nemluví.
Vítej v Praze, Aničko, jak se máš?“ a přitáhl si Lucii k sobě.
„Děkuji za optání, dobře. Jsem moc ráda, že jsem tady s vámi“ a plácla ho ležérně po
paži. Než se vzpamatoval, ona už spěchala za Janou a Jiřím, aby je mohla pozdravit.
Později ji Lucie odváděla pryč, aby jí mohla představit svým kamarádům. Postupně si
podávala ruce s Evou a Honzou, Veronikou, Theodorem a Jiřím.
„A tady je náš nový host, kamarád Theodora …., nestačila dopovědět.
„Já jsem Max a vy budete Anička, že?“ a podával jí ruku.
Anička s úžasem pohlédla do očí charismatického muže. Stačil jediný pohled, aby
poznala, že tento muž je silně dominantní. Sama měla zkušenosti s dynamikou
takového vztahu. Několikrát navštívila ze zvědavosti jeden takový klub BDSM
v Londýně. Sice jí taková tématika nebyla až příliš blízká. Ona sama se tomu nikdy
nedokázala úplně oddat, brala to spíše jako pobavení. Ale teď si tím vůbec nebyla
jistá. Oba se na sebe dívali, spíše civěli. Zaznamenala jeho modré oči, tmavé obočí,
ošlehanou tvář s tvrdými rysy. Jeho plná ústa vypadala hodně přísně do té doby, než
se na ni usmál. Byl hodně vysoký, statné postavy. Připadala si vedle něho malá, což
vůbec nebyla. Jeho přízvuk ji docela zmátl, i když na ni promluvil česky. Trochu ji
zarazilo, že je kamarádem Theodora, který evidentně patřil do jiné kategorie.
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Anička byla z tohoto poznání hodně zmatená. V žilách ucítila lehounké zachvění
touhy a v břiše se ozvali motýlci. Snad není taky gay, i když zrovna na to nevypadal.
Pokud ano, opět by měla smůlu na chlapy, hořce si pomyslela. Nakonec usoudila, že
musí mít jasno a rozhodla se, že se ho přímo zeptá.
„Ráda bych si objasnila jednu věc, jestli dovolíte“ a zpříma se mu podívala do očí.
Překvapeně pozvedl koutky úst k úsměvu a mlčky ji pobídl.
„Patříte do stejné kategorie jako váš kamarád?“, a očima směrovala k Theodorovi.
Zaklonil hlavu a hlučně se rozesmál tak, že všichni přítomní na okamžik upřeli své
zraky směrem k nim.
„Bože, to ne“, odpověděl a stále se smál.
Anička si úlevou oddechla. Jeho odpověď ji zcela uklidnila. Červená ve tváři se
začala omlouvat. „Promiňte, ale musela jsem to vědět. Zapomeňte na to, ještě jednou
se omlouvám. Nevím, co mě to popadlo“, koktala a nutila se k úsměvu.
„Já, asi ano“, odpověděl úsečně a upřeným pohledem ji skenoval. Musela se držet,
aby se nesesypala.
„Lidé, kteří se nebojí zeptat na to, co je zajímá, toho si velmi cením“, dodával a
hřejivě se na ni usmál. Zmateně přikývla, než se odhodlala promluvit.
„Promiňte, čeká na mě moje sestra“, snažila se přimět k odchodu.
„V pořádku, ještě se uvidíme“, odvětil s takovou jistotou, jako kdyby nebylo nic
jasnějšího.
„Zřejmě ano, když se oba nacházíme ve stejné místnosti“ a chvatně se vzdálila.
V zádech cítila jeho pobavený úsměv.
Po celou dobu měla Anička pocit, že ji stále pozoruje. Kdykoliv na vteřinku vzhlédla,
což se stávalo poměrně často, než bylo zdrávo, zjistila, že se na ni dívá. Bylo úplně
jedno, kde zrovna postával, s kým se bavil, pořád ji sledoval. Jeho pohled byl temný
a pronikavý. Nevěděla, co od něho může očekávat. Ale byla si jistá, že na to přijde.
Věděla s jistotou, že z jeho pohledu vyzařuje neskrývaná touha. Nebyla žádná
křehulka, touha se jí líbila, ovšem musela pocházet od toho správného muže. Ale
bylo tady něco víc, že mimo touhy je zde hlubší zájem a to si vynucovalo její
pozornost. Dlouho se snažila přijít na to, co to znamená. Náhle si uvědomila, že hned
na počátku odhadla, že je silně dominantní. V životě jich pár poznala, což v ní
spustilo legraci, protože věděla, že v ní není jediná kost submisivní. Ale jeho
zkoumavý a žhavý pohled v ní probouzel horkost po celém těle. Pod jeho tíhou ji
podklesávala kolena. Byla hodně zmatená ze svých pocitů a nečekaného poznání.
„No konečně Aničko, už jsem myslela, že nás přehlížíš“, vítala ji Jana, když se k nim
posadila.
„Kdepak, jenom se neboj, užijete si mě dostatečně“, odvětila se smíchem. „Budu
v Praze do středy, potom se musím vrátit“.
Dlouho si povídaly, než se Jana odhodlala, aby se zeptala na jejího ženatého přítele.
Anička se zamračila a její oči posmutněly, neboť přece úplně nedokázala
zapomenout. Přemohla se k úsměvu a snažila se bezstarostně odpovědět.
„To už je minulost, rozešli jsme se“.
Ale Jana ji natolik dobře znala, aby poznala, že to její malou sestřičku poznamenalo.

315

„Opravdu, co se stalo?“, opatrně se zeptala.
„Ach Jano, co se asi tak mohlo stát, když se zapleteš s ženatým mužem. Zkrátka byl
to jeden velký omyl. Jednou jsem ho zahlédla v jedné restauraci, jak přímo zářil
spokojeností v přítomnosti své manželky a jejich ratolestmi. Nevěřila jsem vlastním
očím, jak zírám na tu podívanou dokonale šťastné rodinky. Okamžitě mi došlo, že
jsem byla pro něho jenom takovým rozptýlením, nezávaznou aférkou. Tak to se
přesně stalo“, odpověděla Anička znechuceně.
„To je mi líto, přesně toho jsem se obávala“, špitla Jana a soucitně se na ni podívala.
„To nemusí, už je to za mnou“, trochu již veseleji odvětila.
„Kdo byl ten muž, se kterým ses před chvílí bavila a kterého si pořádně rozesmála“,
vyzvídala Jana.
„Bože, tobě milá sestro, opravdu nic neunikne, že?“, překvapením pozvedla obočí a
zasmála se. „Ještě to sama nevím, ale brzy to hodlám zjistit“, protočila oči a zvedla
se. Na odchodu ještě stačila prohodit. „Jenom, aby nebyl ženatý“ a byla pryč.
Pavel ji cestou odchytil, a odváděl ji na místo na druhou stranu stolu, aby se mohla
podávat večeře. Sotva se posadila, zajíkla se překvapením, protože ten sexy
záhadný cizinec se posadil vedle.
„Vypadá to, že nám štěstí přeje“, podotknul sebejistě. Jen tato nevinná poznámka
s ní zacloumala. Co to s ní jenom je, vždyť je to jenom mužský, jako každý jiný. Ale
vzápětí se opravila. Je jiný, navíc dominantní, tím si byla jistá. Najednou jako by se
chtěla nechat ovládat tímto hezkým sexy chlapem, tiše si pro sebe povzdechla.
Začala si uvědomovat, že ve slovech tohoto muže hledá nějak moc věcí.
„Bože, nebuď blbá“ v duchu napomínala sama sebe. Buď je natolik unavená z cesty,
nebo za to může skutečnost, že ji chyběl pořádný sex.
Po večeři se na ni Max zadíval a zeptal se. „Můžu tě, Aničko, pozvat k baru?“,
automaticky přešel na tykání. „Vidím, že sis ještě nic nedala“.
„Ano, proč ne, možná si potřebuju dát něco na posilněnou, dám si trochu studeného
vína“.
Pozvedl obočí v údivu. „Nic silnějšího?“, opět se zeptal a naklonil se k ní. Zachytila
závan jeho vůně, temnou a zemitou. „Působíš na mě jako silná žena, která si po tak
dlouhé cestě zaslouží něco ostřejšího, než je víno“.
„Proč si to myslíš a vůbec, jak víš, že mám za sebou dlouhou cestu“, podivovala se.
„Hodně otázek najednou. Nejdříve, co si dáš?“, znovu se zeptal.
„Tak dobře, dám si vodku s ledem“, řekla a v očích se jí objevily jiskřičky pobavení.
„Co třeba Grey Goose?“, navrhoval.
„No, je vidět, že se vyznáš“ zvedla údivem obočí.
Usmál se tak kouzelně, přímo nakažlivě, že mu opětovala úsměv.
„Máš pravdu, vyznám se i v dalších věcech“, uchopil její ruku do své obrovské dlaně
a políbil. Z jeho smyslného pohledu se jí zatočila hlava. Jak je možné, že na ni tak
působil, vždyť ho sotva zná. Přesně to, ale na ni fungovalo vždycky. Stačila jí
chvilička, aby poznala, zda o muže stojí nebo ne. Byla už prostě taková. Věděla, co
chce a nedělala žádné ciráty okolo. Ale dnes to bylo hodně jiné. Touha po něm
začala nabývat absurdních rozměrů. To ještě nikdy nepocítila.
Postavili se na okraji barového pultu a Max objednal pití.
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„Jednu vodku Grey Goose s ledem, tady pro dámu, a prosím, přidejte dvě olivy“.
Aničku zaujal autoritativní tón jeho hlasu, i když byl jinak zdvořilý a zachvěla se. Pro
sebe objednal neředěnou whisky. Když se každý napil ze svého pohárku, položil ten
svůj a naklonil se.
„Tak, jak ti to chutná?“, zeptal se zájmem.
„Je to moc dobré“, pozvedla svou skleničku na znamení.
„No, to bych řekl. Na dobré věci mám talent“, poznamenal s velkým sebevědomím.
„Ale, opravdu?, rozesmála se. „Teď mi to připadá, jako bys to pití vyrobil ty sám“.
„No, zrovna o pití jsem nemluvil“ a záhadně se usmíval.
„Co prosím?“, ztlumila hlas. „Ty se mnou snad flirtuješ“, protočila oči.
„Proč si to myslíš? A máš snad něco proti tomu?“ pronesl příliš provokativně.
„Vlastně ne, naopak“, snažila se podívat zpříma do jeho očí. Načež zvedl koutky
svých rtů a tiše se zasmál. Uchopil její ruku a zlehka políbil kloubky jejich prstů.
Tento letmý polibek vyslal signály touhy v jejím těle.
„Jsi krásná, smyslná žena, Aničko“ a jeho oči potemněly jako bouřkový mrak.
„Ještě jsi mi neodpověděl na mou otázku. Jak víš, že jsem měla dalekou cestu?“,
zeptala se, i když ji to už tak moc nezajímalo, ale snažila se změnit téma.
„Jo, tohle“, pohodil hlavou. „To nebylo nic těžkého. Než jsi přišla, o ničem jiném se
tady nemluvilo. Tedy kromě hlavního tématu, zasnoubení tvého bratra“, rychle se
poopravil. „Musím se ti přiznat, že jsem byl hodně zvědavý na to děvče, které
přiletělo z Londýna. Mimochodem pro tvoji informaci, já rovněž žiju ve stejném městě
jako ty“.
„Páni, to je ale náhoda“, překvapeně vypískla. „A co děláš tady v Praze? Vlastně tady
jsi zřejmě doma. Zeptám se jinak, co tě přimělo se odstěhovat do Londýna?“,
vyzvídala.
Musel se usmát její úvaze. „Bylo to jinak. Narodil jsem se v Irsku, kde jsem vyrůstal“.
Anička překvapením zamrkala. „Proto ten přízvuk, který mě zaujal, i když mluvíš
docela slušně česky“.
„Ano, moje matka je Češka a otec Ir. U nás doma se hodně mluvilo česky. Tady
v Praze je rodina mé matky, žije zde moje teta s rodinou a babička. Do Londýna jsem
se přestěhoval zhruba před pěti lety“, vysvětloval tak svůj původ.
Anička ho se zájmem poslouchala. Usrkla si trochu vodky a naklonila se k němu, aby
se zeptala. „A, co děláš, Maxi?“
„Teď zrovna sedím s jednou hezkou slečnou u baru a popíjím drink“, vzápětí
odpověděl.
„Tak jsem to nemyslela, ale jaká je tvoje profese“.
„Zabývám se výtvarnými koncepty. Návrhy počítačových her, něco taky pro film a
televizi. Zrovna teď, jako jsou vesmírné lodě, roboti a tak různě“.
„To zní jako splněný sen každého kluka“, smála se.
„To určitě ano. Jenže nemám mnoho času na svou vlastní práci, spíše zálibu“,
postěžoval si.
„Aha, a co to je?“
„Rád maluju obrázky uhlem, ale nejsou to vesmírné lodě, ani roboti“, pokrčil rameny
a pod tmavou košilí se mu zavlnily mohutné ramenní svaly. „Poslední rok mě spíše
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zajímá figura, dělám totiž erotické kresby. Nic vulgárního, jsou vkusné. Sexy, ale
vkusné“ a jeho oči zazářily nadšením.
Vůbec ji to nepřekvapilo a spiklenecky se zasmála. „To je ale rozhodně hodně
splněný sen, nebo jeden ze snů, každého muže. Ráda bych tvoje kresby viděla“,
prohlásila s velkým zájmem.
Naklonil hlavu na stranu a v očích se mu odrazil náznak pobavení. „Možná někdy ti je
ukážu“, zakřenil se a spiklenecky na ni zamrkal.
Oba se na malou chvilku odmlčeli a upíjeli ze svých skleniček. Anička to už
nevydržela a jako první přerušila pauzu, když pokračovala.
„Tak ty pocházíš z Irska“, řekla zamyšleně. „Co tě přivedlo do Londýna, dostal jsi
pracovní nabídku?“ Neušlo jí, že ho její otázka tak trochu vyvedla z míry. Opět
pokrčil rameny, ale už zdaleka to nevypadalo tak jistě, jako předtím.
„To je dlouhý příběh, abych to shrnul, vzal jsem si jednu dívku, která byla toho
příčinou“, odpověděl stručně.
Aničce poklesla brada. A je to tady, proč jenom má takovou smůlu, pomyslela si
hořce. Neuniklo mu, jak se jí v očích objevilo zklamání.
„Rozvedli jsme se, proto jsem se přestěhoval“, vyvedl ji jeho tichý hlas z jejich
chmurných myšlenek.
„Aha“, řekla prostě. Poznala, že se mu o tom lehce nemluví, proto změnila směr
jejich rozhovoru. „Proč zrovna Londýn?“
„Tohle město mě vždy přitahovalo, líbí se mi tam. Zařídil jsem si nový život,
vystudoval jsem grafický design a našel si práci, kterou jsem chtěl vždycky dělat“.
Náhle měla pocit, že je ve vzduchu ještě něco, co jí nechce říct. Poprvé za celou
dobu, co spolu mluvili, teď odvrátil zrak jinam a zadíval se mimo, než se zase obrátil
směrem k ní.
„Tak jo, nechci vyzvídat, změníme téma“, navrhovala.
„To je dobrý nápad, to určitě uděláme“, usmál se s úlevou. Kolem očí se mu vytvořily
viditelné vrásky, což se jí moc líbilo.
„O čem tedy budeme mluvit, co navrhuješ“, zeptala se.
„Můžeme si více popovídat o tobě“, naklonil se blíže a lehce svými prsty obkroužil
kolem její tváře.
„Ono už toho moc není, všechno už znáš“, zaprotestovala.
„Tak s tím bych nesouhlasil. Myslím, že mě čím dále více fascinuješ“ a zakroužil
rukou nad její hlavou.
„Ale, to se mnou zase flirtuješ“, plísnila ho s rozpustilým úsměvem.
„Ano, přesně tak“ a znovu vzal její ruku do své a políbil. „Později to všechno spolu
probereme“, řekl skoro šeptem a propaloval ji očima.
„Cože, o čem to mluvíš?, ucukla sebou.
Naklonil se hodně blízko, že se nosem dotýkal její tváře.
„Aničko, jsem dominant, mám neobvyklé sexuální potřeby, ale toho sis určitě všimla,
že?“ a narovnal se, aby viděl její reakci.
„Ano, myslím, že ano. To se nedalo přehlédnout, něco o tom vím“, odpověděla bez
dechu.
Pomalu přikývl a usmál se. „Tak jistě víš, než si tě vezmu, máme spolu co probírat“.
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„Ty si myslíš, že to chci taky?“, narovnala se a odtáhla svou ruku.
„Ano, dokonce jsem si jistý, že se ti to bude líbit. Poznám to na tobě“ a opět uvěznil
její ruku ve své. Anička znervózněla a s úmyslem to skrýt, napila se pořádně vodky.
Sama si musela přiznat, že se jí hodně líbí a věděla s naprostou jistotou, že
zanedlouho spolu skončí v posteli.
„Tak prosím, můžeš začít vyjednávat“, pobídla ho.
„Ale no tak, žádný spěch. Musíme počkat, až ten večírek bude u konce, nemyslíš?“
Neznatelně přikývla a znovu se napila. Oba se zvedli, a vrátili se mezi ostatní, aby se
zapojili do zábavy.
Veronika se několikrát za večer přistihla, jak se zájmem pozoruje oba snoubence.
Všímala si, že po celou dobu Richard nespustil své ruce z Lucie. Buď ji objímal, nebo
měl ovinutou ruku kolem jejího pasu, jindy zase si ji přidržoval na jejich zádech.
Najednou si připadala hloupě a tak trochu provinile, jako by jim to nepřála. Rozhodla
se, že za oběma zajde s úmyslem si popovídat.
„Doufám, že neruším, můžu na chvíli k vám?“, zeptala se rozpačitě, když přistoupila.
„Veroniko, samozřejmě, posaď se k nám“, vítala ji Lucie. „Bavíš se dobře?“, ptala se
kamarádky.
„Přímo skvěle“ odpověděla s velkým nadšením. „Zrovna jsem si říkala, jak vám to
spolu dnes sluší“ a pobaveně sledovala, jak se oba na sebe láskyplně podívali, i když
dnes večer nedělali nic jiného.
„Trochu jsem přemýšlela, Richarde, a dospěla jsem k zajímavému závěru“, čímž
upoutala jeho pozornost. „Nebýt redakce a nás, čímž jsme Lucii patřičně vyhecovali
k tomu, aby tě vyhledala a udělala s tebou rozhovor, tak bychom zde teď neseděli“,
nadnesla s patřičným důrazem.
Richard se překvapeně podíval a zamyslel se. „To je vlastně pravda“, přikývl
souhlasně a políbil Lucii do vlasů.
Veronika s odvahou pokračovala. „Jen si tak říkám, že bychom si zasloužili
přinejmenším malou odměnu, nemyslíš?“ popíchla ho s úsměvem.
Richard pobaveně zakroutil hlavou a hlasitě se rozesmál. „To zřejmě ano, budu o
tom přemýšlet. Vlastněn už jsem přece něco udělal“, hájil se.
„Ale, a co to bylo?“, zvědavě se zeptala Veronika.
Richard na ni spiklenecky mrkl. „Přece jsem vás všechny koupil a hodlám se o vás
postarat“, významně pokýval hlavou.
Veronika s Lucií se na sebe překvapeně podívaly a obě se hlasitě rozesmály.
„Tak teď jsi mě dostal, Richarde“, řekla s uznáním a zvedala se k odchodu.
Vrátila se zpátky na místo, kde společně diskutovali Theodor, její bratr a Pavel.
Snažila se naslouchat jejich debatě, což se jí vůbec nedařilo. Její mysl plně
zaměstnával jediný muž, a to byl Pavel.
Jak ráda by ho přiměla, aby se taky zamiloval. Zatím nedokázala rozeznat, jestli se
v jejich vztahu stal nějaký pokrok. V tom byl Pavel hodně uzavřený. Častokrát se
sama sebe ptala, proč se to stalo, aby ztratila srdce pro muže, který jí nepadl
k nohám, nesliboval modré z nebe. Možná proto, že takový byl, se zamilovala. Ale
teď to nebude řešit, protože už mu patřila.
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„Zatraceně“, povzdechla si. Copak on necítí více, než jenom sex? Nepoznal, že mu
doslova podlehla? Nesnášela pocit, že tomu nedokáže zabránit. Když mu dovolila,
aby do ní viděl, tak se pořádně nedíval. Bude se muset s tím vyrovnat. Jako žena má
přece k dispozici spoustu nástrojů. Dřív nebo později ho zažene do kouta. Byla si
téměř jistá, že mu není lhostejná. Slyšela, že ženy takových kvalit dostanou každého
muže, na kterého si ukážou. A ona přece má své přednosti, vždyť se spolu scházejí
několik týdnů, což pro Pavla, jak zaslechla, bylo hodně neobvyklé. Tak proč stále
odolává. Ale na druhou stranu nechtěla naléhat, není přece něco jako lovná zvěř,
usoudila.
Z jejich myšlenek ji vyrušil Theodor, když se zeptal. „Veroniko, co je s tebou,
připadáš mi nějak mimo“ a starostlivě si ji prohlížel. „Zrovna tady společně probíráme
dovolenou, která se pomalu blíží. Pavel nám prozradil, že se chystá navštívit
kamarády v Norsku. Jistě pojedete spolu“ přívětivě se na ni usmál a objal ji kolem
ramen. Podívala se směrem k Pavlovi, ale zjistila, že nevěnoval jejich rozhovoru
sebemenší pozornost.
„Nic o tom nevím, takže nebudu zřejmě součástí jeho plánu“, odpověděla posmutněle
a zároveň dotčeně. Vzápětí se vzpamatovala, pohodila hlavou a veselejším tónem
dodávala. „Uvažuju, že bych mohla navštívit svou matku ve Státech.“.
Jiří zaslechl, co zrovna říkala, a přidal se. „To je dobrý nápad, dlouho jsi tam nebyla“,
naoko ji káral bratr. „Máma bude mít velkou radost, že tě opět uvidí“.
Nevšimli si, že mezitím se Pavel otočil směrem k nim a vyslechl, co právě říkala
Veronika. Vycítila jeho zvláštní pohled, jako by jí chtěl propálit díru do hlavy.
„O tom si se nezmiňovala“, zamrkal a snažil se tvářit netečně.
„A měla bych?“, usmála se na něho až příliš sladce.
„Na jak dlouho?“ zeptal se příkře, ale jeho hlas byl pouze zdánlivě klidný.
„Ještě nevím, bude záležet na okolnostech“, odpověděla a pokrčila ramenem. Pavel
přikývnul, aniž by to komentoval a zatnul čelisti.
„Omluvte mě, musím do kuchyně“ a prudce se zvedl od stolu. Nejdříve to Veroniku
polekalo, ale potom její podvědomí zajásalo. Poznala z jeho chování, že mu zřejmě
není lhostejné, že i ona si umí naplánovat dovolenou bez něho.
Dokonce i Anička zaregistrovala chvatný odchod svého bratra a doprovázela ho
svýma znepokojenýma očima. Potom se pomalu otočila na Veroniku a věnovala jí
dlouze tázavý pohled.
Richard objímal Lucii a tiskl si ji k sobě. Sklonil se a políbil ji na tvář. „Chtěla by sis
ještě zatančit?“, zeptal se tiše.
„Už ani ne“ usmála se.
„Unavená?“, pohlédl na ni starostlivě.
„Velmi“ zašeptala.
„Ale víno si ještě dáš, ne?“
„Ano, ráda, je moc dobré. I když nevím, co vlastně pijeme. Jak víš, ve víně se moc
nevyznám“, přiznala se smíchem.
„Důležité je, že ti chutná. Mimochodem, je to Chablis, skvělá značka“.
„Děkuji za výklad“, zkonstatovala věcně a pozvedla skleničku. „Ještě, že tě mám“.
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Podíval se na ni a v náznaku úsměvu pozvedl koutek svých úst.
„Rádo se stalo, krásko“, šibalsky se usmál a v hnědých očích mu humorně zajiskřilo.
„Doufám, že sis užila náš večírek stejně jako já“, zeptal se a jeho tvář zcela zvážněla.
Lucie se celá rozzářila. „Je to nádherné, Richarde, přímo magické. Nemůžu uvěřit,
jak si to tak rychle dokázal naplánovat“.
„Děkuji ti za uznání, pro tebe všechno, kotě“, spokojeně se usmál. „Ani nevíš, jak to
pro mě hodně znamenalo, abys byla šťastná“.
„Miluju tě, Richarde“, zašeptala. „Taky tě miluju, krásko moje“, usmál se a více si ji
k sobě přivinul. Chvíli seděli mlčky a sledovali dění kolem.
„Tak se mi zdá, že Anička přímo okouzlila toho cizince, Maxe“, poznamenala Lucie.
„Všiml jsem si“, odpověděl úsečně. „Ale nejsem si jistý, zda si vybrala správně“, řekl
a ostražitě ho sledoval.
Lucii jeho slova očividně překvapila, a zachmuřila se. Zdá se, že i Anička musí trpět
ochranitelskými pudy svého bratra a soucitně se usmála, když si to uvědomila.
„Jak to myslíš, Richarde. Nějak ti nerozumím, tobě se Max nelíbí?“
„Tak bych to nenazval“, malinko zkřivil ústa. „Žádný chlap se mi nelíbí“, uchechtl se.
Lehce pozvedla obočí. „No, to by ještě scházelo, aby to tak bylo“ a dloubla do něj
loktem.
„Jenom je poněkud jiný“, řekl zamyšleně.
Lucie se na Richarda pozorněji zadívala s otázkou v očích. „Zdálo se mi, když nám
ho Theodor představil, stáli jste proti sobě jako dva kohouti před bojem“.
„To se ti nezdálo, kotě, ale přesně tak to bylo“, řekl jednoznačně.
„Byl mi hodně povědomý, jako bych ho už někde viděl. V tom mi došlo, kde to bylo a
kdo je náš záhadný cizinec. Jeho autoritativní pohled vypovídá o tom, že je to muž,
který bezesporu uplatňuje svoji dominanci“, vyslovil přesvědčeně.
„Jsi si tím jistý, Richarde?“, zeptala se zneklidněně.
„Naprosto“ a stiskl jí ruku.
„Páni, to je ale poznání. Snad bys měl Aničku varovat“, polekala se. „Měla by vědět,
s kým má tu čest“.
„To ani nemusím, kotě. Muži jako je on, ženu předem obeznámí, než si s ní něco
začnou. A, mezi námi, Anička by ho sežrala za živa“, uchechtnul se.
Lucie nevěřícně kroutila hlavou.
„Tvoje ujištění mě ani trochu neuklidnilo, Richarde. Navíc, nevzpomínám si, že by si
ty se mnou něco předem probíral“.
Několik vteřin na ni zíral, než se vzpamatoval z jejího výroku. Nakonec stočil rty do
širokého úsměvu a ve vyzývavém gestu rozevřel svoje paže, aby ji více přitiskl
k sobě.
„Správný postřeh, kotě. Protože jsem měl s tebou zcela jiné plány. Určitě jsem neměl
v úmyslu zavléct tě do klubu a podrobit tě sexuálním praktikám. Šlo mi o mnohem
více, protože jsem poznal, že jsi ta pravá“ a jemně ji kousl do ucha.
„Nikdy sis mě nepředstavoval jako svoji sub ……., nedořekla, neboť umlčel její slova
polibkem. Potom pozvedl její bradu, aby se na něho podívala.
„Ne, Lucie. To tedy celkem určitě jsi nebyla“, řekl rozhodně.
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Lucie se zavrtěla a nervózně zamrkala. „To bylo hezké vyznání, ale stejně si mě
podrobuješ, to musíš uznat“, řekla a záhadně se usmála.
„Ano, to je pravda. Nic se nevyrovná tomu, že se mi podřídíš, abych mohl převzít
kontrolu. Dáváš mi svou důvěru, a to je pro mě to nejcennější“.
Na chvíli se odmlčel a pobaveně na ni zamrkal. „Ale taky vím, že se mi ráda podrobíš
v posteli, nemám pravdu?“, zašeptal.
Jeho slova ji zasáhla natolik, že se zachvěla touhou. „Jsi mizera, ale musím ti dát za
pravdu“, vzdychla tak tiše, aby to slyšel pouze on.
Naklonil hlavu na stranu a znatelně pootevřel ústa. „Co kdybychom spolu našli
nějaké skryté místo, krásko“ a jeho oči zasvítily divokou touhou.
„Richarde, přestaň“ a s velkými rozpaky se rozhlédla kolem.
V tom spatřila, že se blíží Eva s Honzou. Trhla sebou a snažila se vypadat klidně.
„Ahoj, vy dva, přišli jsme se rozloučit“.
„To už odcházíte?“, zeptal se udiveně Richard a postavil se.
„Je nejvyšší čas“, smál se Honza a poklepal si na hodinky. „Vzhledem k tomu, že už
dvě hodiny je nový den, tak je to zcela na místě“.
„Pane jo, nějak jsem přestal sledovat čas“, řekl Richard.
„Moc se nám tady líbilo a ještě jednou blahopřejeme“, prohlásila nadšeně Eva a
vtáhla si Lucii do náruče, aby ji políbila.
„Jsem moc rád, že jste tu s námi pobyli“, děkoval Richard a sevřel Evu v objetí.
„Tak se mějte a brzy na viděnou“, loučil se Honza. Poplácal Richarda po rameni a
ještě dodal. „Měl bys to už pomalu rozpustit, kamaráde“ a obdařil ho spikleneckým
pohledem.
„Jo, přesně to udělám“, smál se Richard. Na to se začali pomalu trousit i ostatní, aby
se rozloučili. Zůstali sami pouze s Janou a Jiřím.
„Myslím, že už taky půjdeme“, řekla ospale Jana. „Jenom nevím, kam se vytratila
Anička“ a rozhlížela se po sále.
„O ni se neboj, miláčku, je to velká holka“, napomenul ji jemně Jiří. „Raději mysli na
to, že budeme doma sami“ a významně na ni zamrkal. Jana se nad jeho poznámkou
malinko zarděla.
„Ach bože, vy chlapi, umíte taky myslet i na něco jiného?“, rozesmála se.
Richard s Lucií se na sebe podívali a nepatrně se usmívali.
„Ještě chvíli tady posečkejte s Lucií, půjdu vyrovnat účet a zároveň se podívám po
Aničce“, zvedl se Richard. Pavla našel v kanceláři společně s Veronikou, nevypadali
na to, že by byli v pohodě. Zrovna se o něčem dohadovali.
„Omlouvám se, nerad ruším, ale přišel jsem vyrovnat účet a taky se rozloučit“.
Veronika se zmateně otočila směrem k Richardovi a s velkými rozpaky se zvedla.
„Půjdu se ještě rozloučit s Luckou“, utrousila cestou, když se sklopenou hlavou
opustila místnost. Richard ji s údivem sledoval, jak chvatně odcházela a potom si
přeměřil Pavla.
„Zdála se mi smutná, něco jste si provedli?“
„Ale nic, jenom jsme měli mezi sebou trochu nepříjemný rozhovor“, vysvětloval
rozmrzele Pavel.
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„Jistě, to jsem pochopil“ a vytahoval z kapsy peněženku. „Pavle, všechno bylo
dokonalé a ještě jednou ti děkuji. Přesně tak jsem si to představoval“, loučil se
Richard.
„Rád jsem to pro tebe a Lucku udělal“ a dokonce se přiměl k úsměvu.
„Mimochodem, hledám Aničku“, otočil se ještě ve dveřích na bratra.
„Ta se dobře baví s Maxem, naposledy jsem ji zahlédl na parketu. Neboj se o ni,
ještě tady pobudeme“.
Richard přikývl a odešel. Když opouštěli klub, přiběhla k nim rozzářená Anička.
„Vy už odcházíte. Právě začala hrát ta správná hudba. No tak, Lucie“ a táhla ji za
ruku směrem k tanečnímu parketu.
„Aničko, Lucie je už unavená, jedeme domů“, přísně ji napomenul Richard.
„Opravdu, to je škoda. No co se dá dělat“, špitla Anička trochu dotčeně, ale už
neodporovala. Ještě se uvidíme, Lucko“ a políbila ji na obě tváře.
Potom si přitáhla Richarda za klopy saka, který strnule na ni zíral. „Ráda tě vidím tak
šťastného, bráško“ a líbla ho na tvář. Zamávala jim a otočila se, aby se vrátila za
Maxem, který už stál za ní a lehce ji objímal kolem pasu.
„Byl to skvělý večer“, poznamenal s úsměvem a zdvořile se rozloučil.
Richard se na něho tvrději zadíval a ani o centimetr neuhnul. Musel tomu muži
nechat, že ani on se nedal zastrašit.
„Postarám se o Aničku a dohlédnu na to, aby se dostala v pořádku domů“, řekl
klidně. „Dobře, počítám s tím“ a ušklíbl se na Maxe.
„Tak, konečně doma, krásko moje“, prohlásil Richard uvolněně. Když neodpovídala,
pozorně se na ni zadíval, jak se snažila zouvat boty.
„Unavená?“
„Hm, to bych řekla, byl to náročný a pozoruhodný den“ a mezi slovy mohutně zívla.
Vrávoravým krokem zamířila rovnou do koupelny. Svlékla se, odlíčila a opláchla si
obličej studenou vodou. Richard ji pobaveně sledoval.
„Hotovo?“, zeptal se. S úsměvem pokynula hlavou.
„Dobře, tak rychle do postele“ a odváděl ji do ložnice. „Čím dříve tam budeš, tím
dříve …“, nestačil dopovědět.
„Co Richarde? Tím dříve budu ošukaná?“ a rozpustile se zasmála.
Šokovaně na ni hleděl a nervózně přešlápl na místě.
„Cestou jsi toho moc nenamluvila, za to teď si se odvázala“, rozesmál se.
„Co to jako bylo, Lucie? „Chtěl jsem říct, tím dříve budeš spát. Na co ty ale nemyslíš“,
pohoršeně si ji měřil a kroutil hlavou.
„I když myšlenka to nebyla vůbec špatná, pokud bys neusínala už ve stoje“ a něžně ji
plácl přes zadek. Když viděl, jak si nemotorně obléká noční košilku, musel se usmát.
„Pojď, pomůžu ti“. Potom ji uložil do postele, natáhl přes ni deku a sklonil se.
„Tak a spát“, zavelel.
Přikývla, něco nesrozumitelného zablábolila. Ale sotva stačila zavřít oči, rázem se
ponořila do spánku.
„Dobrou noc, Lucie, Hezky se vyspi a nechej si něco pěkného zdát“, něžně ji políbil
na obě oči. Opatrně přivřel dveře ložnice a přesunul se do pokoje.
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Nalil si ještě skleničku a s cigaretou se posadil na terasu. Byl to opravdu
pozoruhodný den, musel dát Lucii za pravdu a pousmál se. Jenom mu trochu dělala
Anička s Pavlem starosti. Jak to jenom s oběma dopadne“, zachmuřil se a povzdechl
si.
52.
Anička s Maxem seděli stranou a mlčky popíjeli. „Nad čím uvažuješ?“, zeptal se.
„Jen si tak přemýšlím, jaké to jsou obrázky, které tak rád maluješ. Ráda bych je
viděla“.
„Když budeš hodná holka, možná že ti je někdy ukážu“.
„Tak hodná holka“, tiše se zasmála a uvnitř se celá zachvěla. Nikdo jí nic podobného
neřekl. Aby byla upřímná, nikomu to ani nedovolila. Dokonce zažila ten pocit, kdy
byla svázána a dostala výprask. Přesto submisivita pro ni nebyla nikdy důležitá. Ale
teď to od něho znělo sexy jako od nikoho jiného.
Nepokrytě ji pozoroval, spíše na ni zíral. „Co se děje?“, potřásla hlavou.
„Jenom si tak říkám …“ „Co, Maxi?“, zajímala se.
„Jestli se mnou teď pojedeš ke mně. Však víš, kvůli té naší rozmluvě“. Řekl to tak
tiše, že měla co dělat, aby ho vůbec slyšela.
„Doufám, že ano. Abych se přiznal, nemůžu se dočkat, až tě dostanu do rukou,
Aničko. Až ucítím pod dlaněmi tvou jemnou kůži. Až si tě přehnu přes koleno a
uslyším, jak lapáš po dechu, až ti budu dávat na zadek“, odmlčel se.
„Stejně, jako teď lapáš po dechu a nasáváš vzduch do plic, což mi napovídá, jak mi
asi odpovíš. Ale musím to slyšet od tebe, jasně a srozumitelně. Půjdeš se mnou,
nebo tě mám doprovodit domů, aby sis to promyslela“ a upřeně sledoval její reakci.
Dívala se do jeho tváře s údivem a v ústech měla sucho a vyprahlo. Nikdy s ní žádný
muž tak nemluvil, s takovou sebejistotou a rozhodností. Chtěl po ní svolení, ale
k čemu. Aby jí mohl dělat věci, s kterými si až doteď jen zahrávala. Uvědomila si, že
nikdy si nebyla tak vážně jistá, jako s tímhle chlapem. Cítila, že právě s ním, by se jí
otevřely nové obzory a zážitky. Pomalu se začala těšit.
„Takže jak, Aničko?“, naléhal. Byl tak blízko, že v jeho dechu ucítila neznatelnou vůni
skotské.
„Pojedu s tebou, Maxi“, řekla rozhodně. „Tak půjdeme“ a zářivě se na ni usmál. Ještě
se šli rozloučit s Pavlem a Veronikou.
Venku zamával na taxi, které zastavilo. „Tak pojď“, vybídnul ji. Když se rozjeli,
přivinul si ji k sobě.
„Na tohle jsem se moc těšil, až tě budu mít pro sebe, abych tě mohl políbit. Podívala
se na něho a v jeho tváři se odrážela náruživost, kterou sama pociťovala. Olízla si
rty. „Na co ještě čekáš?“, vyzvala ho.
Usmál se, ale vzápětí hned zase zvážněl. Naklonil se a přitiskl svá ústa na její.
Chtěla se ho dotknout, ale obě její ruce sevřel pevně a přitiskl si je k hrudi. Začal ji
pomalu, avšak důkladně líbat. Zasténala mu v ústech. Jeho druhá ruka ji svírala
kolem pasu tak pevně, až to bolelo. Ten drsný dotek se jí líbil, ta hrubá vášeň. Stále ji
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líbal, až skoro nemohla dýchat. Jeho polibky byly hodně žádostivé a po těle se jí
rozlévala horkost. Mezi nohama ji propalovala touha a mírně je dala od sebe.
„To je ono, holčičko“ a podíval se na ni. Zajel jazykem opět do její pusy a ona jej
začala sát. Když jeho prsty dospěly k lemu jejích kalhotek, celá se roztřásla.
Spokojeně jí zasténal do úst. Rozhodným pohybem ji více roztáhl nohy. Seděla
nehybně a vnímala, jak přejel prstem po mokré látce kalhotek, které jí odhrnul. Potom
sjel po její štěrbině, až dospěl k tvrdému výčnělku naběhlého klitorisu. Jeho prsty
rozehrály k zbláznění příjemný rytmus, jak ji masírovaly a zároveň jeho jazyk rejdil
v jejích ústech. Touha v ní narůstala tak rychle a zběsile.
Vzepjala se proti němu, ale on ji hned umravnil a zatlačil na její boky zpátky do
sedadla.
„Chci, abys seděla klidně“. Chtěla protestovat proti jeho nadvládě, ale na nic se
nezmohla. Znovu nasála jeho vůni a podvolila se. Když do ní opět vnikl svými prsty,
tiše zasténala. Cítila, jak se usmál v jejich ústech. Byla naprosto bezmocná, ale
zároveň si to užívala. Dlouze ji líbal, v pravidelném rytmu ji šukal prsty a palcem
kroužil kolem poštěváčku tak dlouho, že si myslela, že každou chvíli dosáhne
orgasmu. V tom se najednou odtáhl, když řekl. „Jsme tady“.
Zamrkala a ostře se nadechla. Pozoroval ji a jeho prsty se v ní stále pohybovaly.
Jeho upřený pohled ji zcela vyvedl z míry. „Připravená?“, zašeptal.
„Ano“, odpověděla. Na jeho tváři zaznamenala potměšilý úsměv. Jeho prsty se
přestaly hýbat a vyklouzly ven.
„Parchante“, chtělo se jí zakřičet. „Tiše Aničko, pomůžu ti ven“. Zatočila se jí hlava
z toho všeho, z jeho galantního chování, jak její tělo hořelo z toho, co s ní dělal, jak
byla blízko orgasmu.
Sakra, co je ten chlap zač, pomyslela si. Pomohl jí vystoupit z auta a podepřel ji svou
pevnou paží. Stáli na chodníku před domem. Přitáhl si ji k sobě, až ucítila na svém
těle jeho vypracované svaly.
„Teď tě dostaneme nahoru a tam ti to udělám. Až se uděláš, tak si promluvíme,
posloucháš mě, Aničko?“
On se snad zbláznil, co jiného by asi tak mohla dělat. Přikývla. „Jasně, sakra“,
odpověděla a on se tiše uchechtnul. „Pospěšme si, ať můžeš udělat, co mi tady
slibuješ. Nebo chceš, abych se udělala přímo tady na chodníku?“, zasyčela.
Vzal ji za ruku a odváděl ji do bytu. Vůbec nevnímala věci kolem, když ji odváděl do
pokoje k pohovce.
„Posaď se“. Znělo to jako příkaz, nikoli jako pobídka. Z toho jí začala tělem vibrovat
touha. Sedla si a on se posadil vedle. Nevědomky si protáhla prsty.
„Jsi nervózní, Aničko?“
„Cože? Ne, samozřejmě že nejsem“:
„Tak co teda?“, nepřestával se vyptávat.
„Já nevím“, přiznala. „Možná cítím, že to bude jiné, něco víc, než jsem dosud zažila.
Pár věcí jsem už zkusila, ale ty to bereš více vážně“, drmolila zmateně.
„Samozřejmě, že to beru naprosto vážně. A proto se bojíš?“
„Ne“, zavrtěla hlavou. Nechtěla to přiznat.
„Tak to uvidíme, jestli mluvíš pravdu“, usmál se.
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„Ty se mi snad posmíváš“, obvinila ho. Znovu se zasmál a jeho oči se přitom
zablýskly. „Ale já jsem sadista, Aničko“, připomenul jí.
„Jo, to je fakt“ a snažila se usmát, což jí moc nešlo.
Vzal ji za ruku a přitáhl si ji ke rtům. Díval se jí do očí a postupně jí rozevřel sevřenou
dlaň a každý její prst políbil. Nikdo se tak pečlivě nevěnoval jejím prstům, jako on.
Vůbec netušila, co to s ní udělalo. Na vteřinu přestal a zeptal se.
„Mám tvůj souhlas, Aničko?“
„Cože?“, zabroukala, když ji vyrušil z tohoto nezvyklého požitku jeho hlas.
„Abych si s tebou mohl dělat, co budu chtít“ a úžasně se na ni usmíval.
„Jo, myslím, že ano“, blekotala.
„Dobře, tak co kdybychom k rozkoši přidali trochu bolesti? Tedy, abych se přiznal, už
se nemůžu dočkat“.
Líbilo se jí, jak se přiznal, že po ní touží a hlavně ten tón jeho hlasu.
„Ano, jasně“ odvětila pobaveně.
„Dobře, beru to jako souhlas, ale stejně si budeme muset promluvit, než se pustíme
do něčeho odvážnějšího. Ale právě teď se tě jen budu dotýkat“.
Jednu ruku jí položil na krk a trochu zatlačil. Překvapilo ji, jak na ten jeho dotek
reagovala. Naprosto ji ovládal. Sama sobě přiznala, jak jí dělá dobře, když nad sebou
předává kontrolu. Na mysl jí přišlo, že by se měla bát tohoto muže, vlastně celé této
situace. Bylo to od ní impulzivní rozhodnutí, zapříčiněné smutkem a potřebou se
odpoutat od reality, sama to nevěděla. Vždyť ho vůbec nezná, nikdo neví, že je tady
s tímto mužem.
„Chceš si to rozmyslet?“, zaslechla. Vzhlédla a spatřila Maxův upřený zrak a ve tváři
měl nerozluštitelný výraz. Sjela pohledem stranou, v ústech jí vyschlo a olízla si rty. A
zavrtěla hlavou. Veškeré pochybnosti se rázem vytratily a ona se upjala pouze
k tomu, že dnešní noc bude pro ni něčím novým, dosud nepoznaným.
„Tak pojď“, vybídl ji tichým hlasem. „Pěkně se mi opři, holčičko“. Rukou ji směroval
tak, jak ji potřeboval. Nyní na sedačce napůl ležela. Postavil se a jedno koleno měl
opřené na pohovce a naklonil se nad ní.
„Jsi moc hezká, Aničko“, zamumlal si spíše pro sebe. Rukou pomalu sjížděl podél
klíční kosti a potom do žlábku mezi její ňadra. Něžně ji laskal a jeho žhavé doteky ji
pálily na kůži. Bradavky jí ztvrdly.
„Líbí se mi tvoje lodičky. A taky, že pod šaty máš punčochy s lemem na konci. Ukaž,
podívám se“. Díval se jí do očí a vyhrnul jí šaty po stehnech nahoru. Zadíval se na
její černé kalhotky.
„Velmi pěkné, ale snad abychom je sundali, co říkáš?“ Svlékl jí je a při pohledu na
odhalenou kůži jejich intimních partií se pousmál. Na vteřinku zabloudil očima k jejím
a potom sklouzl zpět k jejímu odhalenému pohlaví. Dotýkal se jen konečky prstů po
celé délce její štěrbiny. Měla pocit, jakoby její touha projela tělem jako úder blesku.
„Musím tě ochutnat“, prohlásil a čekal na její odpověď. Jen stačila pomyslet na to, co
přijde, vzápětí mu odpověděla. „Ano, prosím“.
Pak se na ni vrhnul a jazykem rejdil mezi jejími naběhlými pysky a tlačil se mezi ně.
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„Ach Maxi“, vzdychla a rukama zajela do jeho krátce střižených vlasů. On se svými
prsty jí drsněji zajel do stehen. Krouživé pohyby jeho jazyka, jímž projížděl po délce
jejího pohlaví až ke tvrdému naběhlému výčnělku klitorisu, ji přiváděly o rozum.
„Bože“, zavzdychala.
Stále ji lízal v pomalém, avšak v pravidelném rytmu. Kdyby malinko zrychlil, dosáhla
by orgasmu. „Maxi, prosím“.
Přestal, a když znovu začal, rytmus jeho doteků byl ještě pomalejší.
„Ty mě mučíš, Maxi“.
Nedostala se jí od něho žádná odezva, prostě jen zase přestal. Pochopila, že čím
více bude žadonit, tím pomaleji jí to bude dělat. Parchant jeden, pomyslela si, ale
líbilo se jí to. Vzdychla, opřela se o polštáře na pohovce. Nechala volně roztažené
nohy a uvolnila se. A když se tak odevzdala, dal se skutečně do práce. Jazykem
pronikal hlouběji a projížděl po roztouženém poštěváčku. Pořád ji lízal a potom tvrději
sál, až vykřikla. Cítila, jak v ní narůstá orgasmus a oddala se rozkoši, která se jí
zmocňovala. Její tělo se třáslo a začaly první stahy přicházejícího vyvrcholení. Než
se to stalo, stačil do ní strčit dva prsty. Anička vybuchla v bouřlivém orgasmu a
vykřikla jeho jméno. Vzepjala se svými boky proti jeho ústům a prstům. Rozkoš ji
drtila a její tělo se chvělo v nekonečné extázi.
„Maxi, ach bože“. Vlny se valily jedna za druhou, ale on nepřestával. Šukal ji prsty a
současně sál její klitoris, až ji to bolelo.
Když bylo po všem, nehybně ležela na pohovce a chvěla se doznívající rozkoší. Max
zvedl ruku, otřel si ústa a usmál se na ni.
„To bylo nádherné, holčičko. Když jsem v puse cítil, jak přicházel tvůj orgasmus.
Dáme si ještě jedno kolo“, neptal se, nýbrž konstatoval.
„Asi budu potřebovat pár minut na vzpamatování“, nejistě se zasmála.
„Dobře, ten čas využiju k tomu, abych tě svlékl a dostal do postele“.
Než stačila cokoli říct, zvedl ji a odnášel do ložnice. Připadala si, jako by byla malá,
ale taky jako žena. Rozsvítil loktem světlo. Ložnice byla čistě mužská. Tmavý
nábytek a velká postel se sloupky. To bylo vše, co viděla. Potom přestala vnímat
ostatní a myslela pouze na to, jak ji Max na té posteli pořádně ojede.
„Zůstaň tady“ přikázal tiše a posadil ji. V jeho hlase zazněla autorita a to ji ještě více
rozpalovalo. Sledovala, jak si sundal boty, rozepnul košili a nechal spadnout na zem.
Kochala se pohledem nad jeho svalnatými rameny a vypracovaným hrudníkem. Měl
zlatavou kůži a na rameni tetování. Vystoupil ze svých černých kalhot a odhalil svá
pevná stehna. Pod tmavými boxerkami se rýsovala pevná a mocná erekce. Najednou
ucítila obrovskou touhu a olízla si suché rty.
„Teď ty“, přikázal a přistoupil k ní. Jeho oči plály žhavou touhou. Šaty jí pomalu
přetáhl přes hlavu.
„Teda, ty jsi fakt nádherná, Aničko“, řekl s obdivem. „Ale svlékneme i tohle, ano?“
Rozepnul jí krajkovou podprsenku.
„Páni, jsi opravdu nádherná, mnohem více, než jsem si dokázal představit“.
Klekl si na postel a zatlačil ji do matrace. Na tváři ucítila jeho horký dech. Vzal do
dlaní její ňadra a palci dráždil ztopořené bradavky. Potom jemně do nich štípl.
„Au“, vyjekla. „Bolí to?“ „Ano, trochu, ale líbí se mi to“.
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„To je dobře. Víš, k čemu je bezpečnostní heslo?“, snažil se ujistit.
„Myslím, že vím“, odpověděla. „Tak mi řekni svoje“.
Žlutá, znamená, když to bude až moc, což znamená zpomalit. Červená znamená
stop“.
„Dobře. Věř mi, že je budu respektovat“. Znovu ji štípl, tentokrát mnohem silněji, až
zalapala po dechu. „Pořád je to v pohodě?“.
„Ano, je“. Pohlaví měla celé nadržené a mokré. Potřebovala se udělat.
„Dotýkej se mě“, vyzval ji. Natáhla se k němu a prsty přejela po bavlně jeho boxerek.
Sykl a zrychlil se mu dech. Stáhla mu dolů boxerky a vysvobodila ven jeho penis. Byl
nádherný, tkáň byla hebká jako samet. Opět si olízla rty. Začala pomalu pohybovat
prsty a přejížděla po jeho tvrdém penisu.
„Jo, tohle je moc dobré“, pochválil ji. Dlaněmi jí laskal ňadra a občas udělal pauzu,
aby ji mohl štípnout. Celé tělo měla jako v ohni. Posunul se, aby měl jednu nohu mezi
jejími stehny. Přitlačil ruku na její roztouženou štěrbinu.
„Líbí se mi, jak jsi mokrá, kvůli mně. Jsi krásně kluzká. Taky se mi líbí, jak se mě
dotýkáš“. Zmáčkla mu penis, až trochu nadskočil. Musela se usmát, jak ji to potěšilo.
Svými boky vycházel vstříc její ruce. Když promluvil, jako by nemohl popadnout dech.
„I když se mi to fakt líbí a to hodně, myslím, že tě budu muset pořádně ošukat“.
Dal ruce pryč z jejich prsou a sundal její ruku ze svého penisu.
„Teď si tě otočím“. Touha v jejím těle rostla jako nějaká živá věc. Hluboce se
nadechnul a donutil svoje tělo zklidnit natolik, aby s ní mohl dělat, co si plánoval.
Rukama klouzal od jejího pasu až na její odhalené hedvábné pohlaví.
„Máš úžasnou kůži. Opět ji přetočil a ona se nechala a poddávala se mu. Líbilo se
mu, jak to fungovalo. Obdivoval její kypré a bezchybné tělo. Měl rád zakulacené
křivky, když měl za co ženskou chytit. Moc dobré na dobrý výprask, pomyslel si.
Natáhl se, opět ji přetočil, sklonil se a políbil ji mezi lopatky. Ležela naprosto nehybně
s rukama nad hlavou. Z nějakého záhadného důvodu ho silně vzrušovala. Líbilo se
mu, jak ho poslouchala, i když dokázala být hodně divoká. Ucítil, jak se zachvěla.
Opět ji políbil mezi lopatky, postupoval níž, až dospěl do místa ke kříži. Jazykem
obkroužil cestu, až našel křivku jejich hýždí a lehce ji kousnul.
„Ach, Maxi“, povzdechla.
„Tiše, Aničko“, odpověděl úsečně na její reakci. Znovu ji políbil a jemně kousnul. Tiše
se nadechla, poslouchala ho a zůstala potichu. Líbal ji po celé délce páteře.
„Roztáhni ty svoje nádherné nohy. Ano, přesně tak“. Rukou zajel pod ni a prsty
zabořil do horkého, vlhkého místa. Takto zajel párkrát dovnitř a ven. Cítil, jak mu
roste penis. Musí ji mít, ale nejdříve vstal a ostře ji plácl přes zadek. Trochu
nadskočila, ale vzápětí se uvolnila.
Tahle holka byla skvělá, její reakce vnímal jako fakt dobré, pomyslel si spokojeně.
Znovu ji pleskl, ne na stejné místo a již méně nadskočila. Její tělo dokázalo ztlumit
ránu. Pokožka jí na zadku krásně zrůžověla. Tohle se mu hodně líbilo. Na chvíli
přestal a lehce ji masíroval. Nejdříve jemně, potom důrazněji obě půlky, aby
zpracovaly bolest. Ohnul prsty, které měl zabořené v jejím pohlaví. Malinko je
povytáhl a znovu ji plácl a současně ponořil prsty hodně hluboko.
„Maxi“, vykřikla.
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„Co se děje?“, zkameněl.
„Nic, jen, udělej to znovu“.
Samou úlevou se usmál a v penisu mu silně zaškubalo. Sklonil se nad ni k její hlavě
a velmi tiše promluvil s důrazem na každé slovo.
„Jenom, abys věděla, takhle to nefunguje. Myslel jsem si, že jsi to pochopila. Řeknu ti
to na rovinu. Jestli si se mnou budeš chtít hrát, tak musíš vědět jedno. Čím více si
budeš o něco říkat, tím méně je pravděpodobné, že to dostaneš. Jsem totiž sadista,
ale to už jsem ti říkal. Hodně si užívám, když dosáhneš orgasmu, ale než k tomu
dojde, určím jen já sám. Než bude tato noc u konce, zjistíš, že je dobré mi důvěřovat.
Tyhle věci dělám proto, aby dlouho v tobě touha narostla co nejvíce. Se mnou se
Aničko, dostaneš hodně daleko. Ale toho nikdy nedosáhneš, pokud se ti dostane
všeho ve chvíli, kdy na to pomyslíš. Rozumíš mi?“
„Ano“, řekla šeptem.
„Ano co, Aničko? Ano, že ti to dává smysl a že to tak chceš?“
Chvíli mlčela, než řekla. „Ano, rozumím“.
„Aha, tak to je správná odpověď. Přesně tohle jsem chtěl slyšet“.
Anička se chvěla a její pohlaví se svíralo touhou. Hodně ji vzrušovalo to, že se mu to
líbí, jak se mu poddává. Vždyť to šlo přímo proti její povaze.
S tímto chlapem to bylo všechno jinak. S ním neměla žádnou kontrolu nad svými
pocity. Docela ji to zneklidnilo, ale zrovna o tom nemohla přemýšlet. Byla pohlcena
z toho všeho, co s ní dělal, z rozkoše a bolesti. Její mysl se ztrácela někde a vnímala
jen požitek z toho, co cítila. Doposud jenom o tom slyšela. Při svém experimentování
s BDSM k tomu nikdy nedospěla. K čemu vlastně. Ano, pod prostor, teď tam
skutečně je.
Naklonil se nad ni. Na zádech cítila teplo vycházející z jeho těla, horkost jeho dechu.
„Teď tě pořádně ošukám, Aničko. Přesně takhle, jak jsi, nehýbej se“.
Čekala v poloze, jak byla. Odtáhl se, aby si nasadil ochranu. Pak se na ni znovu
vrhnul. Zalehl ji celou vahou svého těla. Vzepřel se na loktech, takže podél spánků
spočívalo jeho svalnaté předloktí.
„Roztáhni pořádně nohy“, poručil. „Hodná holka“. Ucítila, jak ji svírají jeho mohutná
stehna. Mezi nohy ji natlačil svoje boky a ona poprvé zažila ten pocit, jak se do ní
tlačí obrovský žalud. Hluboce se nadechla.
„Chtěl bych tě ošukat do zadku, ale teď ne, někdy jindy. Chtěla bys?“, zeptal se tiše.
„Ach, ano“, zachvěla se touhou pod ním.
„Teda, jsi opravdu skvělá. Tak, teď se podíváme, jak to zvládneš“.
Obtočil jí ruku kolem boků a nadzvedl ji, aby měla vystrčený zadek. Vypjal se a
zasunul do ní špičku penisu.
„Ach“, vydechla tiše. Musela se hluboce nadechnout, aby se dostatečně uvolnila a
dokázala pojmout tak velký objem jeho penisu.
„Jsi uvnitř pěkně horká a mokrá“, zamumlal. „Začnu pomalu, abych se přesvědčil,
zda se do tebe vejdu“. Zasunul se o pár centimetrů a její pohlaví se začalo
roztahovat a přizpůsobovat. Políbil ji a zeptal se. „Jsi v pohodě, holčičko?“
„Ano, jsem“, odpověděla.
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Trochu natočil boky, aby se dostal hlouběji. „Nadechni se“, přikazoval a ona
poslechla. Tvrdě se do ní ponořil. „Ach bože“, zalapala po dechu.
„Já vím, miláčku, ale to zvládneš. Jsi hodně úzká, ale taky hodně mokrá. Pojď,
zvládneš to. Uvolni se a volně dýchej“.
Udělala přesně to, jak jí přikázal. Pravidelně dýchala, nechala své tělo, aby se mu
přizpůsobilo. Ponořil se do ní až po kořen. Pomalu se začal v ní pohybovat, avšak
důrazně, než začal zrychlovat. Nutil ji vycházet mu zadečkem vstříc. Líbal ji na šíji,
jemně ji kousal a znovu líbal. Potom začal zrychlovat a její tělo se poddávalo jeho
velikosti a přijímalo jeho prudké výpady. Začala v ní narůstat obrovská touha, až se jí
z toho zatočila hlava. Vtahovala jeho vůni a užívala si rozkoš i bolest, kterou jí
způsoboval chlap, který ji tak nemilosrdně šukal. Roztáhla více nohy a chtěla víc.
Musel se tomu pousmát.
„Jsi dokonalá, Aničko“, dorážel na ni svými boky. „Do toho, teď si to oba užijeme“ a
nastolil tvrdý rytmus. Rozkoš v ní vzrostla tak silně a stále se zvyšovala každým jeho
přírazem. „Už zase budu“ vydechla, nedokázala to zastavit.
„Ano, udělej se, miláčku, hned teď“.
Prudká vlna ji vynášela nahoru a vybuchovala v ní jako ohňostroj. Za zavřenýma
očima viděla blesky a slyšela, jak volá její jméno. Pak se do ní opřel celou vahou.
„Aničko, ach můj bože“, zhroutil se na ni v milostné křeči. Oběma ještě lomcoval
orgasmus. Stále ji držel v pevném sevření.
Potom se odvalil vedle a strhl ji na sebe. Oba tiše oddechovali. Jejím tělem se
zmítaly citové vjemy, které ji zahlcovaly. Líbila se jí ta jeho mohutnost. To, jak ji držel
v pevném sevření, když sám vyvrcholil. Snažila se přijít na to, co právě prožila.
Skvělý sex, naprosto úžasný. Taková ochutnávka opravdové dominance, ne ve
smyslu netradičních praktik, ale tak, že se mu zcela oddala, že jí přikazoval, co má
dělat.
Probudil se a do pokoje dopadal měsíční svit. Podíval se na hodiny, byly tři hodiny
ráno. Zatím toho moc nenaspali. Zdálo se mu o ní. Snad neztratil hlavu. Sotva se
potkali a on na ni usilovně myslí. Sakra práce, dokonce na ni stále zírá a přemýšlí o
ní. Jestli s ním zůstane do rána v posteli tak dlouho, jak to jenom půjde. Dá si s ní
sprchu, pěkně horkou a dlouhou. Namydlí ji a pod rukou ucítí její krásně vytvarované
tělo. Možná ji ve sprše rovnou ošuká. Nebo ji ohne přes pelest postele a dá ji
pořádně na zadek, pořádný výprask o jakém se mu jen zdálo, neboť si stále neurčili
pravidla. Vzpomínal na zvuky, které vydávala, její horký dech a její stahující štěrbinu.
Musel se zamyslet, kdy naposledy v něm nějaká žena vyvolala pochybnosti o jeho
absolutní nadvládě, jako Anička. O té nadvládě, kterou nutně potřeboval, aby naplnil
jeho dominanci, aby mohl žít svůj život tak, jak chtěl. Ale ona byla jiná, to pochopil
okamžitě. Jak se mu rozproudila krev, když ji uviděl, z toho, jak spolu mluvili,
neuvěřitelné.
Natáhl ruku a jedním pohybem stáhl peřinu dolů, aby se na ni mohl dívat. Vzdychla
ve spánku a přetočila se na záda. Měla nádherná prsa, plná s velkými bradavkami.
Cítil, jak mu v penisu zacukalo. Musel se jí dotknout. Přitulil se a pošeptal jí do ucha.
„Vzbuď se, no tak Aničko, probuď se. Chci tě ještě jednou ošukat“.
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„Ale, Maxi“, zavrtěla se. V polospánku se natáhla k němu, aniž by otevřela oči.
Převalil se na ni a přitiskl se na její prsa. V rychlosti si stačil natáhnout kondom a
prudce do ní vnikl. Byla uvnitř rozpálená a tak nádherně úzká. Nohama ho objala
kolem boků a pažemi kolem krku. Začal se v ní pohybovat pomalu. Nechtěl, aby ji to
bolelo, ale taky ji potřeboval pořádně ošukat. Vycházela mu vstříc.
„Maxi, prosím“, zašeptala.
„Copak chceš?“, zamručel.
„Já jen, ach bože, ještě“.
Rukama si podepřel ten její pěkný zadek, nadzvedl ji, aby si ji nastavil a dostal se
hlouběji. Spolupracovala s ním a šukala ho stejně, jako on ji. Vášeň se v něm
roztahovala jako had. V celém těle se mu rozléval třes. Cítil ho všude, dostával se
mu do koulí, do mozku.
„To je ono, pojď a šukej mě“. Vsunul ruku mezi jejich rozpálená těla a prsty nahmatal
její naběhlý klitoris.
„Ach, Maxi“, vydechla.
Cítil, jak se mu kolem penisu těsně stahuje a obepíná ho. Chvěla se po celém těle,
když vyvrcholila. Potom se udělal i on sám.
„Bože Aničko, bylo to nádherné. Jsem z tebe celý pryč. Jsi nádherná holka, jakou by
jeden pohledal“.
Pomalu vytáhl z ní penis a chtěl se odvalit. Všiml si její tváře, vypadala nádherně.
Měla krásně uvolněné rysy. Pootevřela ústa a on si vychutnával její jazyk. Mezi
polibky vzdychala. Líbilo se mu její vzrůstající vzrušení. Chtěl ji znovu přivést
k orgasmu, ale chtěl ji také jenom líbat. Rukou zajel mezi její nohy a přejel její
hebkou pokožku vyholeného pohlaví. Byla opět připravená. V břiše mu zacukalo a
jeho unavený penis se opět probudil. Rozhodl se, že si užije její šťávu a ošuká ji
prsty. Nemilosrdně takto útočil na její pohlaví. Chtěl, aby se mu udělala pod rukama,
chtěl cítit na jazyku tu rozkoš, která proběhne jejím tělem, jak se udělá. Opět
prožívala další orgasmus a sténala mu přímo v ústech, doslova mu tekla v ústech.
Dostal pořádnou erekci, bylo to neuvěřitelné. Znovu si ji vzal. Potom už byli oba tak
unaveni a propadli se do hlubokého spánku.
Anička se probudila a zamrkala do tlumeného světla svítání. Cítila příjemné teplo
vycházející z Maxova těla. Ležel klidně vedle a pravidelně dýchal. Vzpomínala na ty
zážitky, které spolu sdíleli. Žádný muž ji tak neuchvátil, jako on. Sama sebe se ptala,
o čem to vlastně bylo. Jaké to bylo s mužem, který se vážně zajímá o hru
s nadvládou nad tím druhým. Slyšela, že takové vztahy založeny na
sadomasochismu bývají hodně vášnivé a svazek mezi oběma je hodně silný. Je
možný takový vztah i pro ně oba? Vždyť ona nikdy nebyla ta, kterou by
pronásledovaly takové fantazie. Ani Max na ni nepůsobil jako tento typ muže.
Představa, že by on chtěl více než jednu noc, byla směšná. Nechtěla se zklamat,
raději zmizí, dokud je čas.
Vstala tak tiše, jak to jen šlo. Našla svoje oblečení a snažila se na něho nepodívat,
ale bylo to nemožné. Byl příliš rozložitý, příliš impozantní, dokonce, i když spal.
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Pomalu vyšla z pokoje, aby našla koupelnu. Opláchla se a oblékla. Když se blížila ke
dveřím, zastavil ji jeho zvučný hlas.
Kam se chystáš, Aničko? Nemůžu uvěřit tomu, že si se chtěla vypařit jako pára nad
hrncem“.
Stála na místě, zády k němu a stačila ze sebe dostat jediné slovo.
„Musím domů, budou mít starost“.
„To věřím, ale ještě teď budou určitě spát“. Přistoupil těsně k ní a tiše se zeptal. „Co
se děje, Aničko?“
„Vůbec nic, ale radši bych už šla“. Otočil si ji tváří k sobě, usmál se na ni a koutky
jeho úst se zkroutily nahoru. „Musíme si promluvit, Aničko“, připomenul jí.
„O čem?“, zaprotestovala.
„Třeba o tom, jak si se chtěla vypařit“.
„Ale no tak, neříkej, že by tě to štvalo“.
„Cože?“, řekl nevěřícně a přitáhl si ji ke svému tělu. „Pojď, půjdeme se posadit.
Nejdříve uvařím kávu a připravím něco k jídlu“. Táhl ji do malé kuchyně a přiměl ji,
aby se posadila. Měl na sobě černé triko a odrbané džíny. Prohlížela si ho. Proč musí
vypadat tak dobře, pomyslela si.
„Takže“, otočil se a postavil na stůl konvici s kávou, tousty, máslo, sýr a šunku. „Jez,
Aničko“, vybídnul ji a sám se pustil do jídla.
Když se oba najedli, naklonil se blíže tak, že zachytila stín jeho temné vůně. Několik
vteřin se zadíval do jejich očí. Snažila se jeho pohled ustát, ale jako první sklopila
hlavu. Opřel se ve své židli a konečně promluvil.
„Věci evidentně neskončily tak dobře, jak jsem si myslel, že skončily. Měl jsem pocit,
že jsme spolu strávili hezký večer a překrásnou noc“, ztišil hlas. „Myslel jsem si, že
sis to užila stejně jako já. Všechny tři orgasmy, nebo byly čtyři?“
„Pět“, opravila ho.
„Aha, dobře“, odmlčel se. Potom natáhl ruku a jedním prstem jí přejel po tváři a
zastavil se těsně pod bradou.
„Říkal jsem si, že bychom mohli tohle všechno udělat zase“ a mávl druhou rukou.
„Myslel jsem si, že by tě to mohlo potěšit. Ale teď vidím, že ti těch pět orgasmů asi
celý ten zážitek dost pokazilo“, usmál se na ni a mrknul jedním okem, což bylo
okouzlující.
Jenom si povzdechla. „Podívej, Maxi, já prostě nepotřebuju žádné komplikace,
jasné?“ To byla pravda, poslední vztah měla za sebou a bylo to dost nepříjemné.
„Nikdy bych ti nechtěl komplikovat život, Aničko. Vždyť jsme oba nekomplikovaní. Jak
se říká, vrána k vráně sedá, nebo tak něco podobného“.
„Každopádně to tak vypadá, co se týče sexu. Proč ne“, zamrkala a pokyvovala
hlavou. Postavil se a vzal ji do náruče. Políbil ji a několik minut ji svíral ve svém
sevření. Pak se odtáhl a podržel si ji na délku paže od sebe. „Nejdříve se
promluvíme“.
„Tak dobře“, usmála se. „Raději si sednu naproti, abych se mohla plně soustředit“.
„Aha, bod pro tebe“, zašklebil se na ni.
„Skoro bych si dala něco ostřejšího, než kávu“, podotkla.
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„Kdepak, pokud si budeme spolu hrát, žádný alkohol. Hlavně, když spolu budeme
vyjednávat, zkrátka čisté hlavy“, poznamenal rozhodně.
„Dobře. Jak tedy bude náš rozhovor postupovat?“, zvědavě se zeptala.
„Mám na tebe několik otázek a ty na ně odpovíš. Je to velmi prosté, akorát si svoji
odpověď předem promyslíš. Budeš k sobě upřímná, co vlastně chceš a kde leží tvoje
hranice. To nám řekne, do čeho bychom se mohli pustit a do čeho se hlavně pouštět
nebudeme. Na každou otázku mi odpovíš jednoduše, ano nebo ne, nebo možná“.
„Tomu rozumím, ale co znamená to možná“, zeptala se.
„Dobrá otázka, znamená to, že bych tě v jistou chvíli mohl přimět, nebo nechat na
později, když usoudím, že jsi v patřičném stavu“.
„Cože, když ty usoudíš?“, založila si ruce na prsou.
Max se k ní naklonil. „Aničko, být dominantní přináší velkou slast, ale zároveň to
znamená, že mám velkou zodpovědnost. Vím, že se sotva známe, ale dokážeš mi
věřit, soudě podle toho, jak jsi mě stačila poznat? Cítím etické zákony, moje krédo je
bezpečně, rozumně a dobrovolně“.
„Ano, o tom něco vím, a taky jsem o tom něco četla“.
„Takže jistě víš, co tohle krédo pro mě znamená. Beru ho hodně vážně, rozumíš?“
Přikývla a srdce jí bušilo rychleji. On to bral velmi vážně, byl tak skutečný. Zkrátka nic
nepředstíral a jeho panovačnost byla naprosto přirozená.
„Taky potom můžeš mi položit jakoukoli otázku a já se budu snažit odpovědět
poctivě“.
Znovu přikývla a pousmála se. „Jak velkorysé“, musela poznamenat.
„Tu ironii by sis mohla odpustit“, zamračil se.
„Promiň“, špitla.
„Pamatuj na tři slova, ano, ne nebo možná. První otázka, chtěla bys, abych ti dal
někdy výprask?“
Usmála se a byla překvapená, jak rychle se tato konverzace posunula někam jinam.
„Ano, jasně“.
„Abych tě štípnul?“
„Taky jednoduché, ano“.
„Abych použil řemen, důtky nebo bičík?“
Při té představě se zachvěla. „Snad důtky, takové měkké. To ano, to bych zvládla“.
„A co klasický bičík?“
„Myslíš takový, co se používá na zvířata?“
„Ano, přesně takový“, přikývl.
„Ne“, odpověděla jedním slovem.
„Jsi ochotná si užít bolesti?“
„Ano“.
„Nikdy sis nemyslela, že jsi submisivní?“
Nevyznělo jí to jako otázka, spíše jako by jí to oznamoval.
„Ne, v minulosti rozhodně ne. Ale teď s tebou je to jiné, možná“.
„Aničko, submisivita je jedna složka, která se provazuje s bolestí a rozkoší. Tobě se
to tak úplně nelíbí?“
„Úplně ne“.
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„Tomu tak docela nerozumím. A se mnou by ses pustila do takových věcí?“
„Ano“, odpověděla, aniž by zaváhala.
„Dobře. A co anální sex?“
„Ano“, řekla opět bez váhání“.
Na tváři mu vykvetl úsměv. „Hodná holka“.
Zarděla se, a bylo to tady. Ta dvě slova stačila, aby úplně roztála, jenom pro něho.
„Líbilo by se ti být svázána, pouta?“
„Provazy ne, ale pouta ano“.
„Páska na oči?“
„Možná. I když si nedovedu představit, být odloučena od okolního prostředí“.
„Dobře, tím směrem se nemusíme hned vydávat“.
„Co znamená to tetování, co máš na sobě, Aničko?“
„Cože, moje tetování?“, pokrčila rameny, aby zamaskovala svou nervozitu.
„Ano, tvoje tetování. Myslím, že jsem se vyjádřil dost srozumitelně“.
Všechny jeho otázky ji tak nerozhodily, jako právě tato. Není to tak dlouho, co si to
tetování pořídila, čínské znaky.
„Znamená to, bolest je láska“.
„Jedno jeho tmavé obočí vyletělo nahoru. „Tomu fakt věříš?“
Okamžitě odpověděla. „Ano, milovat někoho, vždy znamená bolest. Tak to v životě
chodí“.
Překvapila ho její slova. Jemně se usmál, ale nevypadal vůbec šťastně jako předtím.
„Ano, řekl bych, že ano“, odmlčel se a nespustil z ní zrak. Ani ona neuhnula
pohledem. Všimla si stínu v jeho tváři, jako nějaký záblesk emocí.
„Máš na mě taky nějaké otázky?“, zeptal se.
„Takže naše vyjednávání je u konce?“, překvapeně se zeptala.
„Pro dnešek ano“.
„Potom mám taky jednu otázku“.
„Sem s ní“.
„Ráda bych s tebou navštívila jeden klub v Londýně, chtěl bys?“
Rysy v jeho tváři zjemněly a on se zasmál. „Tobě by se to líbilo na veřejnosti?“
„Ano, moc by se mi to líbilo, ale jenom s tebou“.
Zamyslel se. „Možná, jedině, že budeš mít ještě o mě zájem. Třeba mi zase utečeš“.
„To si nemyslím“.
„Jak si můžeš být tak jistá“.
„Jsem, prostě to vím“.
„Dobře, uvidíme“, postavil se a tyčil se nad ní jako skála. „Obléknu se a doprovodím
tě domů. Budu rád, když o všem, co jsem ti říkal, popřemýšlíš. Já ti zavolám“.
„Co, jak? Vždyť nemáš na mě telefon“, vzhlédla k němu.
„Ale mám. Když jsi spala, půjčil jsem si tvůj telefon a zavolal sám sobě. Takže mám“,
řekl s jistotou a zašklebil se na ni.
S úžasem na něho hleděla, než jí došlo, co právě řekl. „To bylo trochu troufalé,
nezdá se ti?“ vyřkla pobouřeně.
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„To já vím, ale odvaha mi nikdy nechyběla“ a zpříma se zadíval do jejich zděšených
očí. Vypadal téměř hrozivě. Ten chlap byl prostě jako skála, velký, temný a jeho oči
se mu viditelně zablýskly. Potom se rázně otočil a odešel.
Mezitím, co se oblékal, měla trochu času, aby se zamyslela. Jak to asi může
dopadnout. Byla rozpolcená. Sama sobě musela přiznat, že by ráda zkusila se s ním
scházet, ale obávala se dalšího. Uvědomovala si, jak nenuceně ji dokázal dostat do
submisivní pozice, navíc ji to vůbec nevylekalo. Ano, naprosto mu věřila a fungovalo
to. Tak proč má teď takové smíšené pocity? Z jejich myšlenek ji vytrhl jeho tichý hlas.
„Tak půjdeme?“
Otočila se, usmála a postavila se. Strhl si ji jedním pohybem do náruče tak rychle, až
se jí z toho zatočila hlava a začal ji líbat. Jeho horký jazyk si vynucoval vstup do
jejich úst. Svými rty se jemně otíral o její. V tom gestu však byla také naléhavost.
Potom se odtáhl, vzal ji za ruku a odváděl ven.
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Ahoj krásko, omlouvám se, že reaguji tak pozdě, ale měl jsem jednání. Musím uznat,
že umíš být velice přímočará, hlavně, když jsi daleko na dosah. Zrovna jsem měl u
sebe lidi ze svých poboček, když jsem si četl tvoji zprávu. Bylo to hodně odvážné a
dostala si mně do pěkně svízelné situace. Všichni zaujatě sledovali, jak se tvářím a
zřejmě byli hodně zvědaví. Docela rád jsem uvítal, že sedím za svým stolem, protože
boule v mém poklopci se napnula tak silně, skoro jsem se bál, že mi roztrhne kalhoty.
Měl jsem co dělat, abych si zachoval chladnou hlavu. Nakonec jsem to zvládl, jak
taky jinak. Umím dobře ovládat své tělo. Můžu ti slíbit, že večer bude odplata sladká,
kotě.
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